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Felfüggesztették
a Fideszt
Orbán Viktor zsebre
dugott kézzel Brüszszelben. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi
Balázs
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Böde László
az inkák
földjén
Peruban kalandozik az
örökmozgó
szegedi
nyugdíjas.

3.

10.

Szegedi érem a sportlövő Eb-n
Jákó Miriam (a képen jobbról az első) ezüstérmet szerzett.

Generációk futottak a megújult ligetben

A korábbinál is zöldebb lett a szegediek kedvenc parkja
Átadták a megújult újszegedi ligetet. Szeged legrégebbi parkját egymilliárd forintból, uniós
támogatással újította fel a
város. Két futópályát alakítottak ki, fitneszparkot és játszóteret építettek, de arra is
figyeltek, hogy a város tüdejéül
szolgáló terület a korábbinál is
zöldebb legyen.
– Bővítettük a fák, cserjék
számát. Mielőtt elkezdtük a
munkát, megkérdeztük a szegedieket, milyen funkciót szeretnének a ligetbe. Mert ugye,
az erdő és a park, a liget között
az a különbség, hogy bár mindkettő zöld, egy városi liget
akkor hasznos és jó, ha minél
többen használják, és olyan
funkciók vannak benne, amelyek sok szegedi család számára vonzóak. Már most jól
látszik, hogy az eredeti pihenőfunkció mellett a sportos lehetőségek új embereket vonzottak a ligetbe – mondta Botka
László polgármester az avatóünnepségen.
Bővebben az 5. oldalon

Botka László polgármester jelzésére indult el a futóverseny. A megújult újszegedi liget avatóünnepségén óvodásoknak, iskolásoknak
és felnőtteknek is rendeztek futóversenyt

A legkorszerűbb körülmények
között a babák és a mamák

A védőnők új tápéi házának az első naptól fogva csodájára járnak a családok.
Egy korábbi tűzoltószertárból harmincöt millió forintos költséggel alakíttatta ki a szegedi önkormányzat a tápéi védőnők
új otthonát. A jövőben 21. századi körülmények között fogadhatják a szűrésre érkező babákat és mamákat. Szécsényi
Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője az átadáson elmondta, a családok régóta várták már ezt a pillanatot.
Részletek a 4. oldalon

Szegedi
tehetségek
díjai

Balázs-Piri Soma, Csikós
András, Csupor Albert, Weisz
Máté, diákok, és tanáraik,
Schultz János, Sóti Szobonya
Emőke, Szélpálné Szőrfi Edit,
Szemenyei Béla kapták idén
a tehetségnapi elismeréseket. Botka László polgármester köszöntőjében azt mondta, Szeged a tudás és tehetség városa. A cél az, hogy a
szegedi tehetségek Szegeden maradjanak. 2002 óta
hatvanöt tanuló és hetvenkét
felkészítő tanár részesült a
város „Szeged Ifjú Tehetsége” és „Szeged Ifjú Tehetségéért” elismerésében.
Írásunk a 4. oldalon

Pompázik a magnólia a Széchenyi téren

Vidáman szelfiznek és fotózzák egymást a virágzó magnólia alatt a szegediek és a városba látogató vendégek a Széchenyi téren.

A hatalmas, húsos szirmú, rózsaszín virágok
lombfakadás előtt nyílnak, és fagymentes időben 10-14 napig csodálhatók meg.
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ERŐS MONDATOK. „Orbán Viktor becsicskult. Még csak jelentéktelen ügyekben adta be a derekát, de már felfedte
gyengeségét. Megjavulni nem fog, le kell győzni. Mától ez már nem tűnik lehetetlennek.” Tóta W. Árpád (hvg.hu)

Mészáros Lőrinc gyerekei
verseny nélkül, állami pénzből
terveznek új iskolát Felcsútnak

232,5 millió állami forintért Mészáros Lőrinc gyerekeinek
cége tervez új iskolát Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor pátriájában, Felcsúton – írta a hvg.hu.
A FEJÉR Tervező és Mérnök- csak ők képesek elvégezni a
iroda Kft. fogja elvégezni a fel- munkát. A fejlesztés egyébként
csúti Endresz György Általános az állami Nemzeti Köznevelési
Iskola engedélyezési tervdoku- Infrastruktúra Fejlesztési Progmentációjának felülvizsgálatát ram keretében valósul meg, a
és továbbtervezését kivitelezési Nemzeti Sportközpontok intézi. A szervezet
tervdokumentációvá – derül ki az
A megbízás egyszer már nekifuértéke 232,5 tott az egyszereplős
uniós közbeszermillió forint, közbeszerzésnek
zési értesítőben
csak a Mészá- 2018 őszén, de az
megjelent hirdetros gyerekek érvénytelen lett,
ményből. A kft. a
cégét hívták mert a MészárosFEJÉR-B.Á.L. Építő
meg a közbe- cég nemes egyszeés Szolgáltató Zrt.
rűséggel nem nyújszerzésre.
l e á ny v á l l a l a t a ,
totta be végleges
ennek tulajdonosai
Mészáros Lőrinc dollármilliár- ajánlatát – számolt be róla az
dos nagyvállalkozó és minisz- mfor.hu.
A kormány még 2018 eleterelnöki jóbarát gyerekei: ifjabb
jén döntött az iskola új épüleLőrinc, Ágnes és Beatrix.
A megbízás értéke 232,5 tének felépítéséről, a berumillió forint, verseny nem házásra a Beruházás Előkészívolt, a közbeszerzésre csak a tési Alapból elkülönítettek 304
Mészáros gyerekek cégét hív- millió forintot, a projekt a nemták meg, mert „kizárólagos zetgazdasági szempontból kijogok védelme, a szellemitulaj- emelt jelentőségű minősítést
don-jogot is beleértve” miatt is megkapta.
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Orbán Viktor a bizonyítványát magyarázza

Az Európai Néppárt óriási többséggel függesztette fel a Fidesz tagságát
Az Európai Néppárt (EPP) közgyűlése 190 igen, 3 nem szavazattal, óriási többséggel
megszavazta a javaslatot,
amely azt tartalmazza,
hogy vizsgálatot indítanak a
Fidesszel szemben, és a vizsgálat idejére a Fidesz felfüggeszti a néppárton belüli
jogainak gyakorlását. Ez azt
jelenti, hogy mostantól
kezdve a fideszesek nem jelölhetők a néppártiaknak járó
tisztségekre az Európai Parlamentben, nem szavazhatnak
a néppárt ügyeiben, sőt, részt

Hangosan kiröhögték Orbán Viktort brüsszeli sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta:
„mi sosem folytattunk semmilyen kampányt Juncker ellen”. Valaki még azt is bekiabálta
Orbánnak, hogy „liar”, azaz hazug. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Fidesz-média = jereváni rádió

Az Európai Néppárt 190 igen és 3 nem szavazattal felfüggesztette a Fidesz tagságát. Manfred Weber szerint nem a
Fidesz függesztette fel magát, hanem az Európai Néppárt a
Fideszt. A kormánymédia mindezt másképp kommunikálja,
amiről eszembe jutott egy régi vicc.
Egy autóversenyen csak a szovjet és az amerikai versenyző indult, és az amerikai győzött. A jereváni rádió mindezt
úgy közölte: a nagyszabású autóversenyen a szovjet versenyző szoros küzdelemben a második helyet szerezte meg,
míg az amerikai versenyző kénytelen volt az utolsó előtti helylyel megelégedni.
Méhes János

sem vehetnek a néppárt rendezvényein.
– Egyértelmű döntést hozott a Fidesz tagságának felfüggesztésével az Európai
Néppárt – közölte a 168 órával
Manfred Weber. Az Európai
Néppárt frakcióvezetője és EPválasztási csúcsjelöltje szerint
a helyzet világos: „A felfüggesztés azt jelenti, hogy minden jogodat elveszíted a párt
testületeiben.”
Weberrel ellentétben a Fidesz kommunikációja a felfüg-

gesztéssel kapcsolatosan arra
épül, hogy a Fidesz önként,
szabad akaratából függesztette fel saját magát a pártszövetségben.
A néppárt megbízta
három veterán politikusát,
hogy vizsgálja meg a magyarországi jogállamiság helyzetét, illetve azt, hogy a Fidesz
megfelel-e azoknak az értékeknek, amelyeket a néppárt
képvisel, és tegyen javaslatot
az Európai Néppártnak, hogy
mi legyen a Fidesszel.
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Négysávossá bővül az 5-ös út Szeged előtt

Az autópálya-lehajtótól az
ELI bejárati körforgalmáig
hízik kétszer akkorára az
aszfaltcsík.

Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester a szeged.hunak elmondta, nem egyszerűen útépítésről, hanem
külső infrastruktúrafejlesztésről van szó. Megcsinálják
például a csapadékvíz-elvezető csatornarendszert is.
– A volt orosz laktanyánál
a város közreműködésével is
épülő egyetemi Science Park
és a Pick területe az, amely
mentén megindul a beruházás. Három éve tart már az
egyeztetés a Pickkel a külső
közművekről. Még Botka
László polgármester javasolta annak idején, hogy a
Modern Városok Programban szerepeljen ennek az
infrastruktúrának a fejlesztése. Nyilván egy ilyen beruházás nem bírja azt el, hogy
egy közcélú fejlesztést ráterheljenek. Épp ezért pontosítani is kellett az igényeket:
milyen lesz a vízkibocsátás,
mekkora lehet a forgalom

növekedése, milyen áram-,
gázhasználat lehetséges.
Ezeket az információkat bekértük, több körben is egyeztettünk – sorolta Nagy
Sándor.
Az embereket elsősorban
az útfejlesztés érdekli. –
Most az 5-ös út még bírja a
forgalmat. Hosszú távon viszont mindenki kétszer két
sávban gondolkozik, a Magyar Közút Nzrt. is azt javasolta, most csináljuk meg. Az
útszakasz közepén lesz még
egy körforgalom a Pick főbe-

járatánál, a Science Park is
biztos, hogy többletforgalmat
generál. A logisztikai központban is van még néhány
üres telek, ha azokat is belakják, az is növeli a forgalmat. Most van itt a lehetőség, hogy központi forrásból megcsináljuk a szélesítést – mondta az alpolgármester. Így nő az 5-ös út kapacitása. Az útépítésen túl a
tóépítés is része a beruházásnak – ez lesz a legnagyobb költségelem. Mivel
nagy területről kell a csa-

Sikerrel mutatkoztak be a
magyar ingatlanfejlesztések
az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanszakmai vásáron, a Cannes-i MIPIM-en,
amelyet idén 30. alkalommal
rendeztek meg. A világ több
mint száz országából 25 ezer
szakember és befektető vett
részt. A nagy ingatlanfejlesztők – az Atenor, a Futurealcsoport, a Gránit – városarculatot alakító, 2020-ban
átadandó fejlesztéseikkel
szerepeltek a kiállításon. Tavaly 98 projekt érkezett az
országba, amelyek a következő években több mint 4,3
milliárd euró tőkebefektetést
jelentenek. Kiderült, a tudásközpontú, magas hozzáadott
értékű befektetések helyszínéül egyre több befektető választ vidéki városokat. Ezek a
főként mérnöki és BSc-projektek még inkább felhelyezik a nemzetközi térképre a
TIER-2-es városokat, mint
például Szeged, ahol az Auchan
szomszédságában,
közel az ELI-hez hatalmas üzleti negyed épülhet szállodával, üzletekkel és éttermekkel.

III. Károly 1719. május 21-én
Szegedet a szabad királyi városok sorába emelte, és
olyan kiváltságokkal ruházta
fel polgárait, akik ezért méltán tekintették a város új alapítójának. A Laxenburgban
kiadott kiváltságlevéllel
Szeged városa visszanyerte a középkorban már megszerzett, a hódoltság
idején elvesztett kiváltságait, amelyekkel a király kiemelte
a körülötte lévő feudális világból, attól eltérő jogrendszerben élhettek a város
lakói. A könyv formátumú,
díszes privilégiumlevélben
sorolják fel a város mindazon
jogait, kiváltságait és mentességeit, amelyek együttesen a polgári szabadságot
képezték, hogy azokkal „szabadon éljenek, élhessenek”
a szegediek. Ebben sok minden – például a bormérés,
serfőzés és legeltetés joga –
mellett az áll, hogy a kisebb
tizednek, valamint a kilencednek, vagy e helyett más
valamely szolgálatnak megadására a szegedi polgárok
senki által, semmi módon se

annál kevésbé egyházi rendűnek s ha csak régtől fogva
erre nem kiváltságolt, sem
vármegyének, nemesnek,
kamarai egyénnek, katonának – hacsak a polgári jogot
a szokott módon meg nem
szerzette légyen – ilyetén kereskedést nyílván vagy alattomban,
közvetlen
vagy közvetve gyakorolni, vidéki borokat mérés végett a
tanácsnál előlegesen
teendő bejelentés nélkül
behozni szabad nem lészen”.
1719 után a város hatóSzeged 300 éve nyerte visz- sága kiterjedt a Palánkra is,
sza szabad királyi városi
a várra természetesen nem.
rangját és a jelenleg is
A várparancsnok nem szólhasznált címerét
hatott bele a város ügyeibe.
Szeged a kapott kiváltságok
Szó szerinti idézet az oklevél- nyomán a vidékének is gazből: „s minthogy a polgári ke- dasági központja lett, lakóit
reskedés, kiváltképen az kivették a jobbágyi sorból, a
italmérés és húsárulás, vagy kisebb regálék és a feudális
bármi másféle néven nevez- adórendszer eltörlése pedig
hető üzlet, mind a falakon fejlődést hozott a város és
belül, mind pedig a Palánk- lakói számára.
ban, (mely szintén a város te- (A 300 éves évfordulóval kaprületébe tartozik) egyedül a csolatos programokról a szevárost és senkit mást nem ged.hu portálon naprakész
illet; ennélfogva senkinek, információkat olvashatnak!)

Üzleti negyed
az ELI mellett

Négysávosra bővül a régi 5-ös út szegedi bevezető szakasza
padékvizet elvezetni, az
ATIVIZIG és az egyetem korábbi egyeztetése már „megágyazott” ennek. Ideiglenes
tárolókat kell kialakítani,
amelyek hasonló tavak lesznek, mint amilyen az ELI-nél
is van.
Az idei források a tervezés elindítására lesznek
elégségesek. A támogató okiratok megszületése után indulhat a tervezői munka,
amelyre félmilliárd forint van.
Garai Szakács László

Szeged 300 – Szabadon szeretjük!
kényszeríttethessenek. Szeged lakói élhetnek a bíró és
a tizenkét tanácsnok szabad
megválasztásának jogával is.
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Szemétség

Eltűnt tegnap reggelre a bejárati ajtóm mellé kitett szelektív szemét, amelyet munkába menet akartam magammal
vinni a kukáig. Már az üres zacskók, dobozok is kellenek
valakinek? – döbbentem meg. Persze, hogy csodálkoztam,
bár leginkább nem azon, hogy lopnak a lépcsőházunkban,
hiszen legutóbb az ajtódíszemnek és a folyosóra kitett filléres dekorációnak kelt lába. Meg lábtörlőből is a harmadikat vettem tavaly, azt azóta az előszobában tartom. De
hogy a szemetemet is elvitte valaki, azon azért fennakadtam.
Aztán bevillant, hogy ez a jelenség is feltehetően valahol
ott gyökerezik, ahol több más mindennapi bosszúságom.
Olyanokra gondolok, minthogy mehetnénk ötvennel is esténként a kihalt kiskörúton, mégis feltűnően szöszöl az
előttem haladó autós, hogy beleakadjak a piros lámpába.
A rossz parkolóautomatánál meg velem kötözködik egy sofőrtársam, majd amikor egy másik közeli jegyváltót javaslok, visszafelé meg sem köszöni, vagy annyit sem int, hogy
rendben volt.
Mindennapi tahóságaink, mondhatnánk, én azonban
tovább szoktam fűzni magamban a gondolatot, keresve az
okokat. És arra hajlok, amit Tóth Krisztina író, költő megállapít hétköznapi, kicsinyes erőfitogtatásainkról. Életképekben fogalmazza meg, mennyien ki vannak éhezve a
pillanatnyi hatalomra. És ha kínálkozik az alkalom, ösztönösen megragadják, megmutatva, ők aztán felülkerekednek a másikon, még ha csak fél percre is. És ettől támad
nyilván jó érzésük, mert mégis csak van valami, ami rajtuk
múlik. Aztán általában továbbcikáznak a gondolataim, tartok némi önvizsgálatot,
hogy ugye, én nem ártok,
Az érdekérvényesítés
amikor eldönthetem, mit
olyan, mint a víz. Ha
tegyek. Ilyenkor az az
nem is sodorja el azon
eredmény, hogy felmennyomban a falakat, betem magam, és reményszivárogva szétáztatja
kedem: élesben tényleg
azokat. Csupán idő
nem teszem meg, amit
kérdése.
megtehetnék.
Valami ilyesmi jutott
eszembe akkor is, amikor arra kerestem magyarázatot,
miért nem éled fel a szolidaritásunk egymás iránt. Elcsépelt szó ez, mégis hiszem, hogy emlegetnem kell. Mindaddig, amíg azt látom, olvasom, hogy a CEU, az Akadémia
melletti vagy a rabszolgatörvény elleni tüntetésen mennyire
kevesen gyűlnek össze. És milyen kevesen csatlakoztak az
önkormányzati és állami tisztviselők sztrájkjához. Addig
meg a munkaadójuk, végső soron a kormányzat hátradőlhet: nincs velük teendő, elég agyonhallgatni őket.
Sokan vártak már az egységes ellenzéki tüntetésekre,
még ha néha vérszegénynek, kezdetlegesnek is tűnt az
összefogásuk. Mert sokan mit összemorogtak tavaly az országgyűlési választások előtt, hogy az ellenzéki pártok nem
a választóikért vannak, hanem csak arra képesek, hogy elszigetelten féltsék a saját langymelegüket. Hátha végre
tényleg levonják a tanulságot, hogy minél nagyobb tömegben gyűlnek össze a tiltakozók, annál nehezebb őket félresöpörni.
A követeléseknek pedig lehet, hogy látszólag nincs
eredménye, az érdekérvényesítés viszont szerintem olyan,
mint a víz. Ha nem is sodorja el azon nyomban a falakat,
beszivárogva szétáztatja azokat. Csupán idő kérdése. Ha
kicsivel mindig többen hajlandóak kiállni magukért és másokért ahelyett, hogy legyintenének az egészre. Még akkor
is, ha megbélyegzik őket – mert most már ezt is lehet –,
hogy külföldi támogatásból élősködnek. Mert addig van remény, hogy felülkerekedve pitiáner önmagunkon képesek
leszünk küzdeni – egyre nagyobb célokért. Különben megérdemeljük a sorsunkat. És csak bosszankodunk minden
szemeten és szemétségen.
Dombai Tünde
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A legkorszerűbb körülmények között
gondozzák a babákat és a mamákat

Egy korábbi tűzoltószertárból harmincöt millió forintos költséggel alakíttatta ki
a szegedi önkormányzat a
tápéi védőnők új otthonát.
A jövőben 21. századi körülmények között fogadhatják
a szűrésre érkező babákat
és mamákat.
– Gyönyörű helyet alakítottak ki ebből a régi tűzoltószertárból. Én egy hároméves és egy hat hónapos babával járok szűrésekre, és
nagyon örülök annak, hogy a
jövőben ilyen szép környezetben
várakozhatunk
–
mondta Varjú Gabriella.
– A beruházás közel 26
millió forint uniós támogatásból és a város 9 millió forintos saját forrásából
valósulhatott meg, így összesen 35 millióból készült el.
Ez is része a Szegeden zajló
fejlesztési
egészségügyi
programnak, amelynek célja,
hogy 21. századi körülményeket teremtsen a dolgozóknak és a betegeknek –

A védőnők új tápéi házát Fűrész Veronika vezető védőnő,
Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és Solymos
László alpolgármester avatta fel.
mondta a megnyitón Solymos László. Az alpolgármester kiemelte, közel 2 milliárd
forint jut egészségügyi intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére. Közülük már
elkészült a Korondi utcai rendelő, a Budapesti körúti
intézmény, és felépült Dorozsmán az új egészségház. A közelmúltban pedig
megkezdődött a munka a
Gáspár Zoltán utcai rendelőben is.

Szécsényi Rózsa, Tápé
önkormányzati képviselője
elmondta: az itt élő kisgyermekes családok régóta várták ezt a pillanatot. Folytatódik a gyermekes családok számára fontos intézmények felújítása a városrészben. Már megkezdődtek
a munkák Tápé két óvodájában, és még az idén 300 millió forintból teljesen megújulhat a Bálint Sándor Általános Iskola épülete is.
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Több pénz a polgárőröknek

– Szegeden jelenleg tizenegy
polgárőrszervezet működik,
több mint négyszáz szegedi polgár vállalja, hogy társadalmi
munkában szolgálja a közösséget és a szegedi közbiztonságot
– mondta Botka László, azon
az ünnepségen, ahol átadták a
város idei támogatásáról szóló
okleveleket a helyi polgárőrszervezeteknek.

A polgármester hozzátette, a tavalyi kormánystatisztika szerint Szeged a
legbiztonságosabb nagyváros. És azért, hogy ez így is
maradjon, az önkormányzat
kiváló kapcsolatot ápol a
rendőrséggel és a polgárőrséggel. A város mindkét szervezet működéséhez támogatást nyújt.

Az idén a szegedi költségvetés 50 millió forinttal segíti
a rendőrséget abban, hogy
a városi térfigyelő kamerarendszert bővíthesse. A városban működő polgárőrszervezetek munkájának támogatására pedig 22 millió
forintot, a tavalyinál 20 százalékkal magasabb összeget
különítettek el.

– Szeged a tudás és tehetség
városa – fogalmazott köszöntőjében Botka László polgármester azon az ünnepségen,
amelyen négy tanuló és négy
felkészítő tanár vehetett át városi elismerést: „Szeged Ifjú Tehetsége”, illetve „Szeged Ifjú
Tehetségéért” díjat. A helyi tehetségek támogatása más formában is megvalósul: száz
felsőoktatásban tanuló diák
kap városi ösztöndíjat, ugyanakkor az „Esélyt a középiskolás
tehetségeknek” pályázat keretében évente negyven fő kaphat egyszeri 50 ezer forintos

támogatást. A pályakezdői és
alkotói támogatásokat hagyományosan Szeged Napján
adják át, ugyanakkor Arany
János tehetséggondozó program működik a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnáziumban, ahol
a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok tanulmányait támogatják, és ösztöndíjat is
kapnak a várostól. A cél az,
hogy a szegedi tehetségek
Szegeden maradjanak.
2002 óta hatvanöt tanuló
és hetvenkét felkészítő tanár
részesült „Szeged Ifjú Tehetsége” és „Szeged Ifjú Tehetsé-

géért” elismerésben. Idén elismerést vett át Balázs-Piri
Soma, a Király-König Péter
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendéke és tanára, Sóti
Szobonya Emőke, Csupor Albert, a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola tanulója és tanára,
Szélpálné Szőrfi Edit, Csikós
András, a SZSZC Déri Miksa
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója, valamint
oktatója, Szemenyei Béla, továbbá Weisz Máté, a Szegedi
Radnóti Miklós Gimnázium
matematikai tehetsége, és tanára, Schultz János.

Fontos, hogy a szegedi tehetségek
Szegeden maradjanak
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Befőttes üvegben üzentek
a régi rókusi diákok

A rókusi iskola diákjai 1969.
március 21-én, vagyis ötven
évvel ezelőtt időkapszulába
zárták üzenetüket, amelyet
utódaik a napokban bontottak ki az iskola falából – írta
a szeged.hu.

– Senki sem tudja már, mit is
rejt a falba zárt üzenet. Én másodikos voltam, amikor elrejtették, de már nem emlékszem, miért nem voltam akkor
éppen ott. Azóta sokszor kérdezik a mai diákok, mi lehet
benne – mondta Herédiné
Szűcs Ildikó, aki nemcsak diákja volt a rókusinak, hanem
36 éve itt is tanít. Szeged egyik
legnagyobb iskolájában közel
nyolcszázan tanulnak jelenleg.
Több százan figyelték az igazgatót, Kókai Gyulát, amint vésővel és kalapáccsal kivéste a
táblát, amely mögött az időkapszula lapult. Egy befőttesüveget emelt ki a mélyedésből,

benne egy piros nyakkendőt
talált, egy kisdobos- és úttörőigazolványt, valamint egy megsárgult papírt, rajta hatalmas
betűkkel a régi diákok üzenetét. Így kezdődött:
„Pajtások! Szeretettel köszöntünk benneteket a Tanácsköztársaság 50. évfordulóján. Ezt az üzenetet a
2122-es számú Szilágyi Erzsébet úttörőcsapat intézi
hozzátok. Csapatunk 1947ben alakult. Minden évben
az évfordulókkal kapcsolatos
úttörőmozgalmakban vettünk részt. Ez évi mozgalmunk neve: A forradalom
lángjai! Ennek keretében ünnepeltük a KMP, a KIMSZ és
a Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulóját…”
A mai diákok megegyeztek
abban, hamarosan elrejtik a
saját, jövőnek szóló üzeneteiket. Hogy mit, azt a következő
hetekben közösen döntik el.

A régi diákok hosszú üzenetet írtak a maiaknak
magukról és közösségük életéről
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ŬĐŝſƐŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere!
ƐĞƌĠůƚĞƐƐĞvĞůƺŶŬŵĞůĞŐǀşǌ-ŵĠƌƅũĠƚ ϮϬϭϵ͘ŵĄũƵƐϯϭ-ig az
aůĄďďŝĂŬĐŝſƐĄƌĂŬŽŶ͗
1 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere: ďƌƵƚƚſ 11 990 Ft
2 ĚďŵĞůĞŐǀşǌŵĠƌƅ-csere͗ďƌƵƚƚſ 19 490 Ft
/ĚƅƉŽŶƚ-ĨŽŐůĂůĄƐŚŽǌŚşǀũĂƺŐǇĨĠůƐǌŽůŐĄůĂƚƵŶŬĂƚ͗
62/540-540/3-ĂƐŵĞŶƺƉŽŶƚ
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A korábbinál is zöldebb ligetet
kaptak vissza a szegediek

Az átadás napján több csoportban versengve tették meg a futók a több mint egykilométeres kört
távot. Czirják Anna és Takács
Nikolett egyetértett, hogy nagyon jó az új burkolat, és hatalmas élmény ilyen zöld
környezetben róni a köröket.
A zöld felület valóban nőtt
az átalakítással, ezt emelte
ki Botka László polgármester
is megnyitóbeszédében. A
több mint egymilliárd forintos
költségvetésű
beruházás
során háromszintű úthálózatot alakítottak ki a hatalmas
alapterületű parkban. Ezek
közül egy aszfaltos, amelyen
például egy korszerű kerékpárút fut, van apró kockás,
elegáns burkolat, valamint
sétákra kiválóan alkalmas
zúzott köves útvonal is.

A park lehetőséget biztosít
a magas szintű sportolásra is.
Egy egykilométeres beton- és
egy másfél kilométeres rekortánburkolatú futópálya épült.
Aki inkább kondizni vagy játszani szeretne, annak is nagy
örömöt szerez a liget, mert
szabadtéri kondipark és játszótér is várja. Teljesen megújult a szabadtéri színpad is, a
padokat kicserélték, a színpad
pedig a kor kihívásainak megfelelő műszaki lehetőségekkel
rendelkezik majd, miután az
önkormányzat 80 millió forintot szavazott meg a színpadtechnika korszerűsítésére.
Tizennyolc kilométeres öntözőrendszert alakítottak ki,

és a lakossági igényeknek
megfelelőn térfigyelő kamerákat is felszereltek. Ez utóbbi
harminc kamerából áll, és
ennek, illetve a megújult közvilágításnak köszönhetően a
hatalmas terület biztonságosabbá válik. Rendbe tették a
zöldterületet is: négy és fél
ezer négyzetméterrel bővült a
gyepes terület, közel harmincnégy fát ültettek, 11 800 cserjét telepítettek, valamint 12
ezer évelő és egynyári virágot
ültettek. A madarakat is kényeztették a tervezők, hiszen
madártartókat és porfürdőket
telepítettek. A liget egyik nagy
újdonsága a kutyafuttató kialakítása.

olyan elektromos hangszerrel
gyarapodtunk, amely mobil, és
így több külső helyszínen is
rendezhetünk a jövőben zenei
programokat. Az intézménynek
eddig is volt egy pianínója, ám
ezt nehézkes volt szállítani és
Három könyvet is örökbe foga- minden mozgatás után újra fel
dott Hekáné Szondi Ildikó, a kellett hangoltatni. Ez a probléma most
belváros önkorNagy
öröm,
hogy
egy
megoldódik
mányzati képviolyan elektromos hang- – mondta a
selője a Somogyiszerrel gyarapodtunk, k ö n y v t á r
könyvtárban. Az
amely mobil.
igazgatója,
ünnepélyes pillaSikaláné
Sánta
Ildikó
Sikaláné
natokat koncert
könyvtárigazgató
Sánta Ildikó.
követte, a zongoA képviselő
rát pedig a vendég vitte ajándékba. Korábban könyveket is örökbe fogadott:
számítógéppel, laptoppal, han- Zrínyi Miklós Adriai tengernek
gosító berendezéssel, bútorok syrenaia című kötetét, valavásárlásával segítette a képvi- mint Jókai Mór regényének, a
selőnő a városi intézmény egy- Mire megvénülünknek kéziraegy részlegét. A napokban egy tos változatát és egy dedikált
elektronikus zongorát ajándé- Radnóti Miklós-kötetet: az Újkozott a Dóm téri központnak. módi pásztorok énekét vette
– Nagy öröm, hogy egy pártfogásába.

Húszmillió forintot biztosít az
önkormányzat arra, hogy az
óvodái korszerű, nagy teljesítményű mosogatógépeket vásárolhassanak.

zatnak kell biztosítani a kieső
forrásokat: idén 600 millió forintot biztosít a város az óvodáknak, az ott dolgozók pedig
pluszjuttatásokban részesülnek. Húszmillió forintot mosogatógépek beszerzésére fordítanak. A bejelentést nagy tapssal fogadta a negyvenöt szegedi óvoda több mint 700
óvodai dolgozója.
Ezt követően Pedagógus
Szolgálati Emlékérmeket adott
át a polgármester azoknak, akik
tavaly vonultak nyugdíjba. Ebben az elismerésben részesült:
Ágoston Istvánné, Badits Erika,
Bálintné Tóth Katalin, Bálóné
Jánosi Veronika Sára, Bognár
Aranka Julianna, Bozsik Zsuzsanna, Farkas Éva, Görög Ferencné, Kenderesiné Tóth Erika,
Kovács Ibolya, Kusztorné Venczel Ildikó, Mándity Ilona, Megyeri Ildikó, Turi Edit, Vidácsné
Nagy Tünde és Zsoldos Zita.

Tavaly februárban kezdődött
el az újszegedi Erzsébet-liget
teljes rekonstrukciója. Kicsit
több mint egy évvel később
télűző szabadtéri programokkal avatták fel a megszépült,
átalakult közparkot.
– Nekem főleg a játszótér tetszik, már ki is próbáltam az
összes játékot – mondta a
szeged.hu-nak Bencsik Bora
Rozi, aki nagymamája kezét
szorongatva várta az Erzsébet-liget ünnepélyes átadását. Ekkor már több
futócsoport kipróbálta az új
rekontánt. Ők ragyogó napsütésben tették meg a valamivel több mint egy kilométeres

Zongorát vitt ajándékba Óvónőket köszöntöttek

A fuvola-zongora koncerten
többek között Beethoven,
Piazzolla és Doppler műveit
játszotta Edit van der Burg,
akit Révész László kísért az
új zongorán.

Az óvodaigazgatóság módszertani napján Botka László polgármester
emlékeztetett:
tizenöt éve azért döntött az önkormányzat a Szegedi ÓVI létrehozásáról, mert az egységes
óvodapedagógiai munka mellett magas szintű, és sokszínű
oktatási rendszert szerettek
volna megvalósítani. Fontosak
a korszerű körülmények is,
ezért indította el a város nagyszabású óvodafelújítási programját. Elkészült a Tünde téri, a
Garam utcai, a Tabán és az
Építő utcai, legutóbb a klebelsbergtelepi és a Kemes utcai intézményt kezdték felújítani.
Csökkentek az állami támogatások, ezért az önkormány-
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Lélekszakadva rohantak a kukoricásba,
abban bízva, hogy oda nem dobnak bombát

A szegedi Suvada Anna gyerekként élte át a háborút.
Sose felejti el a bombázók
hangját. Tizennégy éves korában kezdett el dolgozni a
cipőgyárban. Dédunokái Dániában élnek.
Suvada Anna 1929. február
23-án született Szegeden
egy négygyermekes család
elsőszülött gyermekeként.
Édesapja a Déma Cipőgyárban dolgozott, édesanyja otthon nevelte a gyerekeket.

Kicsi korától dolgozott

– A családommal, Rózsika
húgommal és két öcsémmel, Mártonnal és Jóskával
Petőfitelepen éltünk egy
döngölt padlójú, egyszobakonyhás albérletben. Már
kicsi gyermekként sokat segítettem a háztartásban, de
jártunk ki a rokonaink tanyájára is segíteni, egy
másik rokonunk cukrász
volt, oda szaloncukrot csomagolni jártunk – mesélte
Pannika néni.

András unokája
Dániában tanár

a Déma Cipőgyárban. Gyerekként élte át a háborút.

Két hétig
a cipőgyárban

– Máig emlékszem, amikor
1944-ben bombázták Szegedet, két hétig nem engedtek
minket haza a cipőgyárból,
hogy nehogy bajunk essen. A
gépteremben papírokat terítettek le a földre, arra takarókat tettek, és ott aludtunk.
Nagy kondérokban főztek nekünk. Amikor végül kiengedtek, a bombázások még
akkor is tartottak. Soha nem

Szegedre 982 bombát dobtak a háború
alatt, 116 halottja
és 122 sebesültje
volt a légitámadásoknak.

Ács Sándorné Suvada Annát (mellette a fia, Sándor) Tóth Károly önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte
90. születésnapján

felejtem el a páni félelmet,
amikor megláttuk, meghallottuk a bombázókat, ahogy ötösével jöttek kicsiny pontként
a magasban, majd lejjebb

Híd állott… Fotó: a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye

Romok a bombázás után
Suvada Anna 14 éves
korában kezdett el dolgozni

– 1984-ben mentem nyugdíjba. Ezután sűrűn jártunk
a fiam családjához Mezőfalvára unokáinkhoz, az
1978-ban született Andráshoz és az 1981-ben született Évához. Sajnos a
férjem 2009-ben meghalt.
Azóta egyedül élek, de
sokat vagyok a fiam családjánál is. András unokám főiskolai tanár Dániában, Éva
hosszú ideig Budapesten
dolgozott, internetes kereskedelemmel foglalkozott,
most pedig a családi vállalkozásban segít. Öt dédunovan
a
dániai
kám
Vordingborgban, három fiú
– a 24 éves Vilads Koppen-

ereszkedtek, hogy le tudják
dobni a bombákat. Léleksza-

Az alsóvárosi rendező pályaudvar az 1944. június 2-i
légitámadás után. Fotó: a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye

kadva rohantunk a kukoricásba, bízva abban, hogy oda
nem dobnak bombát, mert az
épületeket célozták – mondta
Pannika néni, hozzátéve, az
élet a háború alatt is folyt.
– Éltük a fiatalok életét,
tánciskolába, közösségi rendezvényekre jártunk. Ké-

Az én
Szegedem

Megmutatná féltve őrzött, régi családi fotóját
a Szegedi Tükörben?
Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová beköltözött, és elmesélné
a felvétel történetét?
Nosztalgiázzunk együtt!
Dombai Tünde újságírót
eléri a dombai.tunde
@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri
Hivatal,
6720
Szeged, Széchenyi tér
10. címen vagy a 0630/830-6459-es telefonszámon.

sőbbi férjem, Ács Sándor hat
évig udvarolt nekem. 1950.
január 21-én volt az esküvőnk. Először Makón laktunk
albérletben, majd 1952-ben
költöztünk be Szegedre, ahol
a mai napig élek. Sándor
fiunk 1953. március 1-jén
született.
– Gyors- és gépíró tanfolyamot végeztem. Gyors- és
gépíróként dolgoztam tized-

Bombázás 1944-ben Szegeden. Szemben a Zsinagóga
kupolája. Fotó: Fortepan
magammal a MÁV Igazgatóságon. Később felajánlották
a konyhavezetői állást, amit
elfogadtam. 1000-1200 emberre főztünk naponta házias
ételeket egy tizennégy fős
csapattal. Hajnalban kezdtünk, hogy délre minden kész
legyen. Sokszor én is beálltam, ha a munka úgy kívánta.

hágában dolgozik, a 17
éves Noah gimnáziumba
jár, a 13 éves Trygve pedig
Waldorf-iskolába jár. A két
kislány dédunokám márciusban volt kétéves. A születésnapom megünneplésére
az egész család összejött,
hatan érkeztek Dániából –
mesélte Ács Sándorné Suvada Anna.

Cipőfelsőrészt készítő munkásnők az 1960-as évek első felében
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Peruban kalandozik az örökmozgó szegedi nyugdíjas

Böde László megunta a biciklis-sátras csavargást, inkább repülőre ült, hogy felfedezze az inkák földjét

Böde László belefáradt a biciklis-sátras túrázásokba.
Most a változatosság kedvéért Peruban kalandozik a
66 éves, örökmozgó szegedi nyugdíjas.
Legutóbb szeptemberben írtunk az örökmozgó szegedi
nyugdíjasról. Akkor Böde
László Achilles-ín-gyulladása
miatt kénytelen volt feladni
nyugat-európai biciklitúráját.
Szegedről indult, és 2200 ki-

Böde László Limában egy lámaszoborcsoporttal

Egy kínai shar pei vigyáz Limában a Tentación (Kísértés) csokoládékra
lométer letekerése után egy
kis dél-franciaországi faluig
jutott. Még 1400 kilométer
állt előtte. Spanyolországba
szeretett volna eljutni, a Camino útvonalán egészen az
Atlanti-óceán partjáig. A 66
éves Böde László akkor azt
mondta a Szegedi Tükörnek,
biztos abban, hogy a következő kaland feledteti kudarcát.
Hát, itt az újabb kaland!
A szegedi nyugdíjas március
12-én elrepült Peruba.

tam. A csavargást nem
tudom abbahagyni, mert a
génjeimben hordozom –
mondta Böde László. –
Másik kontinensben gondolkodtam. Ahol még nem jártam, és vannak csábító
látnivalók. Átnéztem a repülőjegyek árait, ami után úgy
döntöttem, Peruba megyek.
A repülőjegy a KLM-mel (holland légitársaság – a szerk.)
oda-vissza 160 ezer forint.
Április 7-én jövök haza Szegedre. A 27 napot programokkal kellett kitölteni.

Peru csodája a Szivárványhegy (Rainbow Mountain), amelyet Böde László is felkeres.

Machu Picchu és dzsungeltúra

A repülési útvonal oda-vissza: Budapest–Madrid–Amszterdam–Lima. Hat járat, összesen 40 óra repülés. A repülőjegy ára 502 euró (160 ezer forint). Ennek feltétele
volt a 4 napnál hosszabb, de 90 napnál rövidebb kint
tartózkodás. Böde Lászlónál ez 27 nap, 26 éjszaka: egy
éjszaka a repülőn, egy a repülőtéren, öt a buszon, tizenkilenc pedig olcsó magánszállásokon és szállodában. A
programban Lima, a Szivárványhegy, a Machu Picchu és
egy háromnapos dzsungeltúra is szerepel.
tűnik. – Limában nincsnek
KRESZ-táblák! Vannak lámpák, felfestések és sípoló

busz, elveszi a bóját, és beengedi a buszt. Ez azért van,
mert pillanatok alatt besur-

– Kicsit belefáradtam a sok
biciklis-sátras csavargásba.
Legalább négy évet laktam a
legkülönbözőbb országokban eddig sátorban. Váltot-

Böde László 2011-ben
9 ezer kilométert tekert
le 151 nap alatt skandináv túráján. 2013-ban
körbekerékpározta Izlandot, 40 nap alatt
2026 kilométert tett
meg. Majd 2014–2015ben 210 nap alatt bejárta a görög szigetvilágot, ahol mintegy
1600 kilométert kerekezett, utána pedig körbegyalogolta a skót felföldet, ahol 500 kilométert tett meg.

ran a megállóba egy-egy mikrobusz, amelynek a kalauza
üvöltve csábítja el a várakozó
utasokat. A buszon láttam,
amikor felszáll egy nő, és
nincs szabad ülőhely, azonnal felugrik a legközelebb ülő
két-három férfi, hogy átadja
a helyét.

Csikkek? Ugyan!

Repülőjegy 160 ezerért

Túrák

Két perui ül a parkban

A Csendes-óceán partja Limában
Először az úti célokat kellett
kijelölni, megkeresni hozzá a
legolcsóbb buszjáratokat és
szálláshelyeket – adott betekintést a perui út szervezésébe Böde László.

Nincsenek
KRESZ-táblák!

– Valaki megkérdezte, féleke Peruban? Természetesen
nem! A félelem kioltja az utazás szépségét, élvezetét. Ha
félnék, el sem indultam
volna – írta Böde László Limából. Elmondta, a 10 milliós perui főváros közlekedése elsőre kaotikusnak

közlekedési rendőrök százával. Az a szabály, hogy ne
koccanj, és általában az erősebb kutya... halad. A legfontosabb tolakodóeszköz a
duda. Lima leggazdagabb kerületébe, a Mirafloresbe
busszal mentem be a külvárosból, ahol lakom. Az 508as járat útvonala közel 25
kilométer, de nincs igazi menetrendje. A jegy 110 forintba került. Útközben
voltak olyan megállók, amelyek nagyon mókásak. Legtöbbször körbe vannak
bástyázva műanyag bójákkal, és van egy sárga mellényes, aki, ha jön a hivatalos

– Limában tökéletes a köztisztaság. A kukások kis kocsikat húznak, és ha egy
fruttispapír leesik, az már fél
perc múlva nincs ott. Csikkek? Ugyan! Nemcsak a belváros, de a külvárosok is
tiszták. Csütörtökön mentem
San Miguel egyik mellékutcá-

Machu Picchu, az inka romváros. Benne van a programban

Inka számtan
– Egy dollárért 3 solt
adtak, ami a perui fizetőeszköz.
Szegeden
282 forintért vettem dollárt. Gyorsan kiszámolható, 1 sol 94 forint.
A 7 literes palackos ivóvíz 7 solba (660 forint)
került. Egy kis limai étteremben a kaja Inca Kolával 14 sol (1300
forint) volt. Borravaló
nincs, a pénztárnál fizetsz blokkra, mint a
boltokban, ami pozitívum – írta Böde László.
ján a Csendes-óceán partja
felé. Kihalt külváros. Előttem
egy mások által rossz kinézetűnek mondott fiatal férfi haladt. A járda szélén ott hevert
egy papír zsebkendő. Amikor
odaért, lehajolt, felvette, és
50 méter után bedobta a
szemetesbe. Kicsit lefagytam! Megtenné ezt valaki civilizált, keresztény országunkban?
Böde László lapzártánkkor indult busszal Limából
Arequipába, az Andokba. Az
1100 kilométeres utat 18
óra alatt teszi meg a busz. A
jegy 10 ezer forintba került.
Szabó C. Szilárd
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Teljes siker: kisgyerekek, kiskutya és kismalac

Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

A jövő egyetemistái az Auditorium Maximumban 1989-ben. Fotó: Enyedi Zoltán
Óvodás csoport kúszik-mászik az újszegedi ligetben 1978 októberében.
Fotó: Somogyi Károlyné
Egy reklámot két szereplővel lehet a legjobban eladni –
mondják a marketingesek: legyen benne kisgyerek és
kutya, mivel így megvan az a bizonyos „cukiságfaktor”. A
Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményében viszont nem áll
meg ennyinél az aranyosság: sokféle szempontból találhatunk cuki pillanatokat a felvételeken.
Az óvodások mindig is a cukiság fő megtestesítői voltak:
huncutak, kedves és néha
meglepő gondolataik vannak,
amelyeket elképesztő aranyossággal tudnak átadni a
felnőtteknek. Amikor pedig
ovis csoporttal találkozunk a
városban, akkor mondhatjuk:
igazi cukiságbombával állunk
szemben! Azért olyankor kevésbé irigyeljük a velük foglal-

Valaki nagyon figyel. Bundás 19. századi őse. Lauscher és Társa fényképész
felvétele
kozó bátor óvónőket, amikor
a kicsik ennyire szétszélednek, mint ezen az 1978-as
felvételen, a ligetben.
Szintén mosolygunk, amikor kisgyerekeket találunk
szokatlan környezetben, például a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Auditorium
Maximum nevű előadójában.

Vajon milyen előadást hallgathatott a szőke hajú kisfiú, ami
ennyire
elgondolkoztatta?
Vagy mit kiabálhatott éppen a
megafonba a Lúdas Matyi-előadás egyik kis szereplője?
Már nem kisgyerek, de
talán még nem is igazán felnőtt a napraforgónak öltözött
fiatal lány, akinek nemcsak a
ruhája illett a virág tematikához, hanem a fejdísze, a
nyaklánca és a kezében tartott igazi napraforgó is. Valószínűleg farsang környékén
készülhetett a felvétel a 19.
század végén egy szegedi
műteremben.
A munkahelyen is találkozhatunk cukisággal, erre
kiváló példa az aranyos kismalacot a levegőbe tartó nő,
aki a Felszabadulás Tsz kitüntetett állatgondozója volt.
Valljuk be: a kismalacok örök
cukiságforrások!
Természetesen a kutyák
sem maradhatnak ki a sorból.
Sajnos, nem tudjuk, hogyan
hívhatták a műtermi fotózás
alanyát, de nagyon aranyosan
figyel masnival a nyaka körül.
Az is lehet, hogy már a 19.
század végén is volt kutyakozmetika, ahol így kicsinosították az ebet? Valószínűleg
inkább a lelkes gazdi állhat a
háttérben, akinek nagyon fontos lehetett a kutyus, ha a műterembe is elvitte.
(Szöveg és kép: Móra Ferenc
Múzeum)

Szegedi napraforgólány
a 19. század végén

A kismalacok örök cukibombák

Lúdas Matyi-előadás Szegeden 1978 nyarán. Fotó: Somogyi Károlyné
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Az agresszív kismalac nem felborult
a biciklivel, hanem ő így száll le

Orbán Viktor vereségről vereségre menetel a győzelem
felé, most éppen fölakasztotta saját magát. Pontosabban felfüggesztette, de ez
most mindegy.
A történelemtudomány
eddig úgy tudta, hogy Bonaparte Napóleon sok csatát
nyert meg, de két komolyabbat
elveszített. Mostantól azonban
minden másképpen van.
• Napóleon győzött Lipcsénél, a népek csatájában,
és utána nem száműzték,
egyáltalán nem. Jól megérdemelt pihenését töltötte a mediterrán Elba szigetén.
• Hasonlóképpen Waterloonál. Napóleon itt sem szenvedett tragikus és végső vereséget. Hanem győzött, ami
után elvonult a délszaki Szent
Ilonára élvezni a győzelem és
a hatalom gyümölcseit.
Napóleonnak az volt a
pechje, hogy nem helyezett
nagy hangsúlyt a propagandára
– mondjuk Elbáról vagy Szent
Ilonáról nehéz is lett volna –,
ezért az egész világ azóta is úgy
tudja, hogy veszített.
Orbán Viktor tanult Napóleon esetéből, és nem követi el ugyanazt a hibát. A
magyar politikatörténet kiugróan legkorruptabb és legpénzéhesebb rezsimjének
megteremtője amúgy is úgy
véli, a világ – legalább felerészben – akaratból áll, a
történelem pedig – mint
olyan – nem létezik. Csak
politikai akarat létezik, meg
történetírók (aka. propagandisták), akik az akaratot követik. Ha nem az övét, akkor
azokat el kell lehetetleníteni.
Következésképpen objektív tények sem léteznek. Csak
látszatok vannak.
Az Orbántól független sajtóban (szerte a világon, meg
Magyarországon is kisrészt) a
látszat az, hogy az Európai
Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát. Nem vehetnek
részt a pártcsalád rendezvényein, nem szavazhatnak,
nem jelölhetnek tisztségre.
De Orbánt ez nem érdekli.
Neki kizárólag az számít, hogy

ez el ne jusson valahogy az ő
szavazói fülébe. Ezért az orbánista propagandában –
ami körülbelül 500 cím a magyarországi nyilvánosságban
– az az értelmezés uralkodik,
hogy a Fidesz voltaképpen
győzött, ő maga függesztette
fel saját magát.
Azon az ellentmondáson
nem akadnak fel, hogy ebben
az esetben mi végre a 190–
3-as szavazati arány.
Meg azon se, hogy ez
olyan, mintha egy bíróság
által elítélt vádlott az ítélet kihirdetése után úgy nyilatkozik, hogy őt egyáltalán nem
juttatták börtönbe, mindöszsze ő maga döntött úgy egyol-

Orbánt nem felfüggesztették, mert őt
nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni. Ő olyan,
mint Chuck Norris,
saját magát akasztja
fel. (Vagy függeszti,
de ez most mindegy.)

dalúan, hogy felfüggeszti
saját szabadságjogainak gyakorlását, s a következő 20
évben nem kívánja elhagyni
azt a 2 x 3 méteres helyiséget, amelynek ablakán rács
van, az ajtón pedig kívülről
van a kilincs.
Az Európai Néppárt nem
csak a nevében pártcsalád.
Hanem úgy is viselkedik, mint
egy igazi, régimódi, nagy és
összetartó család. A családtagokhoz a végsőkig lojálisak,
mellettük mindvégig kiállnak,
még ha ők is látják, hogy
megalapozottan
vádolják
őket – akár mondjuk – kettős
gyilkossággal.
Egészen addig, amíg a
családtag már nem hazudik
nekik is. Meg addig, amíg
nem sz.rik az ebédlőasztalra.
Mert az már nekik is
büdös lesz.
• Hogy Orbán számára
nincs semmiféle mozgástér –
legalábbis pillanatnyilag – a
Néppárton kívül, azt meg az
jelzi, hogy nem ő maga léptette ki a Fideszt onnan.

Tisztelt Olvasóink!

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

• És hogy fontos volt
őrizni a bentmaradás látszatát, azt meg az mutatja, hogy
hajlandó volt megszavazni
még saját fölfüggesztését is,
csak ki ne zárják valamiképpen mégis.
Érdemben persze ugyanaz
történt, csak a végső jogi aktust napolták (hónapolták) el.
Orbán végképp marginalizálódott, elszigetelődött, a perifériára került. Európa (a „hanyatló
Nyugat”) páriája lett.
De ezt nem ismeri be.
Még veszíteni is hajlandó,
csak nehogy megtudja valaki.
A vereség beismerése és a tanulságok levonása helyett
propagandájával előadatja,
hogy visszaverték a támadást.
Ha dr. Goebbels élne,
sírna attól, hogy ez nem neki
jutott eszébe. Propagandamonopóliuma azt harsoghatta volna, hogy a 6. német
hadsereget egyáltalán nem
kerítették be és morzsolták
fel az oroszok, hanem diadalmasan nyomul előre. A katonáiról pedig azért nem hall
senki a hátországban, mert a
6. hadsereg már túl messze
jár, átkelt az Urálon, már Szibériában harcol, lassan KeletÁzsiába ér.
Hogy ez dr. Goebbelsnek
nem jutott eszébe! De dr. Orbánnak igen. A vereség elhazudása és letagadása persze
szánalmas. De csak azok számára, akik ismerik a valóságot. A Fidesz-bázis nagy (talán
túlnyomó) része ellenben
nem fogja megismerni. Talán
soha. Orbán tesz róla, hogy ne
ismerje meg.
Óceánia mindig is KeletÁzsiával állt háborúban. Aki
mást állít, az áruló, nem bízik
a pártban, nem bízik a Nagy
Vezérben, következésképpen
bevándorláspárti. Q. e. d.
Orbánt nem felfüggesztették, mert őt nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni. Ő
olyan, mint Chuck Norris,
saját magát akasztja fel.
(Vagy függeszti, de ez most
mindegy.)
Az agresszív kismalac
nem felborult a biciklivel,
hanem ő így száll le.
Orbán Viktor vereségről
vereségre menetel a győzelem felé. Nem lennék most
az imperialisták helyében!
Gáti Péter

Amiért a harang se szól

A minap találkoztam egy régi,
kedves ismerősömmel, aki a
szokásos „hogy vagy, mi van
veled?” kitárgyalása után
megjegyezte, hogy mostanában nem látja az írásaimat a
Csongrád megyei „pávatán-

cos” napilapban. Igaz, tette
hozzá elmélázva, az idén
már nem járatom. Na, ez a
történet már így majdnem
olyan, mint az, amelyben
megkérdezték az egyszeri
harangozót, hogy miért nem
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kondította meg a harangot a
faluba érkező díszvendég
tiszteletére? – Ezer oka van
annak, uraim! – sóhajtott fel
a jámbor. – Először is, nincs
harang...
Méhes János

A Tisza-parton (Bocs, Bandy!)

Forrás: szegedtourism.hu
Az ötös trolival jöttem éppen, és leszálltam a
Széchenyi téren. A Híd utcán egyenest, majd
balra, így jutottam ki a Tisza-partra. Hál’ istennek itt sehol sem látok Sorost, Junckert

gúnyoló plakátot. Itt a Tisza mindezekre tojik,
és csak csendben, bölcsen tovább folyik.
Méhes János

Maradunk ott, ahol a part szakad

Tényleg emelkednek a nyugdíjak? Úgy, ahogy azt ígérte
2010-ben az azóta is regnáló
hatalom? Vagy mint ahogy Rétvári Bence a minap nyilatkozata az ország összes
sajtójának? Esetleg csupán
szemfényvesztés volt: statisztikai adatok elhallgatásával?
Urambocsá! – hamisítással
vagy féligazságokkal? Csupacsupa kérdés, mert nem világos (és nem reális), amit
publikálnak…
Valamikor könnyedén azt
ígérte az Orbán-kormány, sőt
vállalta, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét (reálértékét) megőrzik. Ezt emlegette Rétvári is,
mindenféle átlagszámítások
közepette.
Egy-két évvel ezelőtt már
leírtam, hogy az átlagszámítások érdemben csak súrolják az
igazságot. Aztán meg nincs „átlagember”, következtetésképp
nincs „átlagnyugdíj” sem. Van
viszont (kitaláció!) Nagy Jakab
nyugdíjas, akinek a nyugdíja
2018-ban 100 ezer forint volt.
Slussz-passz! 2019-ben ennek
a jóembernek a nyugdíját 2,7
százalékkal megemelik. Azaz
100 ezer forint szorozva 1,027del egyenlő 102 700 forinttal,
ami 2019-ben havi járandóságot jelent majd. A havi növekedés tehát 2700 forint, éves
szinten összesen (x 12) 32
400 forint. Ez így tiszta és sima
ügy, nem érthető félre.

Esetemben viszont kevésbé tiszta (nem hoz a KSH
mindenki által hozzáférhető és
érthető különböző számítási
adatokat: például, hogy a jóval
több mint 2 millió nyugdíjasból
mennyien vannak 100 ezer
alatti nyugdíjasok, mennyi a
100 vagy 200 ezer forintos
nyugdíjas és így tovább), mert
a pontos adatok hiányában
csak saccolni lehet, ami továbbra sem az igazi. Azt is jó
volna tudni, hogy a 2,7 százalékos infláció valóban annyi-e?
Tudniillik számos szakember
véleménye szerint az 5,4 százalékos inflációs ráta sokkal
közelebb áll a valósághoz! Ez
bizony óriási eltérés, de a kormány hajthatatlan. Én mégis
hajlok a magasabb értékre.
Azért, mert szinte naponta
járok boltba és a piacra is. Ott
bizony dobálóznak a 10–20–
30 stb. százalékos áremelésekkel. Mert a kereskedőt sem
ejtették a fejére, más vonalon
behozza például az áfacsökkentéseket. Jobb esetben maradunk, ahol a part szakad, és
még örülhetünk, ha hosszabb
ideig nem áll vissza a régi, magasabb árra a piaci kofa.
Hosszú volna bemutatni a
súlyozott átlagszámítás lényegét, valós adatok hiányában
meg nagyon értelme sincs. Egy
biztos, Rétvári Bence (KDNP)
akarva vagy akaratlanul becsapja, félretájékoztatja a

nyugdíjasokat. Mintegy elhúzza a mézesmadzagot a
szánk előtt, és utána csodálkozunk, hogy meg sem közelíti a
valóság az átlagszámokat. Ilyeténképpen fordul az elő, hogy
a kisnyugdíjasok több ezer forinttal kapnak kevesebbet,
mint a bemutatott átlag. Az
átlag felettiek meg dőzsölnek
a javakban. Ezért mondom azt:
azoknak egyáltalán nem mindegy az újságban megjelent hír,
akik annak csak a felét vagy
még annyit sem tesznek
zsebre a közölt átlaghoz viszonyítva.
Az meg végképp mese,
hogy az elmúlt 8-9 év vonatkozásában 10 százalékkal nőtt a
nyugdíjak
vásárlóértéke.
Annak is örülnék, ha a nyugdíjak reálértéke csak szinten
maradt volna. Gyanítom, csökkent!
A nyugdíjprémium ebben a
tárgyalási relációban (mint egyszeri kifizetés) különösebb említést sem érdemel. A gyodnak
és hasonlóknak – amelyekről
Rétvári még szót ejtett –
semmi keresnivalója a nyugdíjak tárgyalása során.
Magam sem venném
zokon (mint nyugdíjas), hogy
precízebb számításokkal és
valós adatokkal többre mennénk a jövőben, hitelesebb és
visszaellenőrizhető tájékoztatásokkal.
Kutnyik Pál
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sPortmix
Balatonfüred elleni
elődöntő. Április 6-án és
7-én rendezik meg Debrecenben, a Főnix Csarnokban
a kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét. Az elődöntőben elkerülte egymást a két
nagy, a MOL-Pick Szeged és
a Telekom Veszprém. Juan
Carlos Pastor együttese a Balatonfüred ellen, míg a bakonyiak a RotaChrom Dabassal
szemben vívja az elődöntőt
szombaton. Vélhetően ezúttal is a két sztárcsapat vívja
majd egymással a finálét április 7-én 16 órakor.
Pedro rodriguez a Balaton Partján. A MOLPick Szeged spanyol jobbszélsője a nyáron elhagyja a
Tisza partját, és Balatonfüredre igazol. A 28 éves játékossal kétéves megállapodást kötött a Balatonfüredi KSE kézilabdacsapata. Pedro 2016-ban érkezett Szegedre a La Rioja
együtteséből, előtte szerepelt az Academia Octavio
és a Cuenca csapatában
is. Az ő helyére érkezik
nyáron a német RheinNeckar Löwen gárdájából a
szerb BL-győztes, Bogdan Radivojević.
alsóházi
folytatás.
A Jászberényben elszenvedett vereséget követően biztossá vált, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi-kosárlabdacsapata az alsóházban
folytatja az NB I. A csoportot.
Andjelko Mandic együttesének még két idegenbeli mérkőzése van hátra az
alapszakaszból, a Falco és a
Sopron otthonában. A győzelmeket a folytatásban is muszáj lenne gyűjteni, hiszen
jelen állás szerint play-outot
kellene játszania a szegedieknek az első osztályban
való bennmaradásért a
Serco-TF-Budapesttel.
Bl final four. Március
harmincadikán és harmincegyedikén Horvátországban,
Zaprešićben lép pályára a
Szegedi TE férfitekecsapata
a Bajnokok Ligája négyes
döntőjében. Karsai Lászlóék
a szlovák Podbrezová ellen
vívhatják ki a fináléba kerülést, ez a találkozó március
30-án, szombaton 14 órakor
kezdődik. A másik ágon a
házigazda Zaprešić a német
Zerbst ellen játszik. A bronzmérkőzés másnap, 31-én,
vasárnap 13.15-től lesz, míg
az aranycsata 15.45-kor kezdődik.

Szegedi érem a sportlövő Eb-n

Horvát ezüst

Horvátországban, Eszéken rendezték a junior légfegyveres
Európa-bajnokságot. A kontinensviadal harmadik napja
éremesőt hozott, amiben volt szegedi érdekeltség is.
A junior korosztály legjobb
sportlövői Eszéken mérték
össze erejüket a korosztályos
légfegyveres Európa-bajnokságon. A leány légpisztolyos
csapat a sikeres negyeddöntő után meg sem állt a fináléig. Az aranycsatában

azonban az oroszok megálljt
parancsoltak a Komáromi
Krisztina Panna, Fábián Sára
Ráhel és Jákó Miriam alkotta
a triónak. Utóbbi a szegedi
Cél-Tudat SE fiatal tehetsége.
Hozzá kell tenni: a KSI tehetsége, Fábián cserepisztollyal

kellett, hogy lőjön, miután a
saját fegyverét nem tudták
megjavítani a fináléra. Így
még inkább felértékelődik a
lányok ezüstérme. A dobogó
harmadik fokára a török hármas állhatott fel. Az Eb harmadik napján hullottak a
magyar érmek, a lányok
ezüstje mellett két arany és
egy bronzérem volt a mieink
termése.

Őrségváltás?

Egyre jobb a Pick mérlege

Éveken át rendre alulmaradt a MOL-Pick Szeged a Telekom
Veszprém elleni összecsapások során. Azonban ha az elmúlt egy évet nézzük, fordult a kocka a derbiken.
25–23-ra nyert a MOL-Pick
Szeged a Telekom Veszprém
ellen a magyar bajnokság
alapszakaszának tavaszi derbijén. Ezzel pedig eldőlt, hogy
minden bizonnyal a Pastorcsapat végez az élen a bajnoki döntő előtt. Tavaly
márciusban 15 év után sikerült ismét nyerni a Veszprém
Arénában 32–31-re, ezzel
pedig minden bizonnyal áttört egy hatalmas gát, ami
után nem volt visszaút. A Magyar Kupa debreceni fináléjában ugyan jobb volt a rivális,
de a bajnoki döntő első, szegedi felvonásán 32–28-ra
győzött a Pastor-csapat. És
bár a visszavágót megnyerték Nagy Lászlóék, a Pick ünnepelhetett bajnoki címet.

Ősszel jött az újabb idegenbeli siker, méghozzá 32–
27-es arányban, majd most a
legutóbbi diadal. Mindent
összevetve a két csapat elmúlt hat összecsapása közül
ötből sikeresen jött ki a Tiszaparti alakulat, csak a Magyar
Kupa fináléja volt fájó vereség. Ilyen jó mérleget utoljára
2007-ben produkált a csapat
az ősi rivális ellen, akkor
rövid időn belül szintén hatból négyszer a Szeged nyert
és szerzett bajnoki címet az
idény végén.
A kupáért pedig itt a lehetőség visszavágni: április hetedikén, vasárnap jó eséllyel
ismét egymásnak feszül a
két nagy Debrecenben, a
Főnix Csarnokban.

Várják az önkénteseket

Önkéntesen a világbajnokságon
A magyar ezüstérmes junior légpisztolyos csapat a kép bal oldalán.
Balról jobbra: Komáromi Krisztina Panna, Jákó Miriam, Fábián Sára Ráhel

Futóverseny a liget avatónapján

Mintegy 300-an futottak

Több százan húztak futócipőt az újszegedi Erzsébetligetben a hivatalos átadó
napján. Az óvodásoktól
egészen a felnőttekig
minden korosztály kipróbálta a rekortánpályát.

Nagy volt a nyüzsgés az újszegedi Erzsébet-ligetben
a márciusi átadás napján.
Ugyan a szegediek már
régebben birtokba vették
Szeged legnagyobb park-

ját, de most hivatalosan is
átadták a lakóknak a zöld
területet. Ennek alkalmából mintegy 300 futó nevezett a Liget Futóverseny és
Sportnapra. A Csemete
Egyesület jóvoltából az
óvodások kezdték a sort,
ők 500 métert futottak, az
alsós korosztály erre ráduplázott, és 1000 métert
teljesített. A felsősök már
1500 métert futottak,
akárcsak a gimnazisták. Az

Az ovisok alig várták a rajtot

utolsó verseny a felnőtteké
volt, akik kétszer mentek
végig a ligetet körbe ívelő
pályán, így összesen 3000
métert teljesítettek.
– Szupercsúcs volt! –
mondta az egyik kis ovis.
– Amikor észrevettem, hogy
lemaradtam, úgy futottam,
mint még sosem! – mesélte
Szőke Anna a futás után.
– Jó volt, de nem is fáradtam
el semennyire! – mondta
büszkén Kardos Hanna.

A tavaly májusi világkupán is megtelt a Maty-ér,
vélhetően most sem lesz másképp
Szegeden az olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság lesz az idei év
legnagyobb sporteseménye.
A vb-n nem csak nézőként
lehet részt venni: április 15ig várják az önkéntesek jelentkezését.
Augusztus 21-től 25-ig a
kajak-kenus világ szeme Szegedre fog figyelni, száz ország több mint 1200
versenyzője száll harcba a
kvótákért a 2020-as tokiói
olimpián való szereplés reményében. A Magyar KajakKenu Szövetség április
tizenötödikéig várja az önkéntesek jelentkezését, akik
a legkülönfélébb munkakö-

rökben segíthetik a szervezők munkáját. Jelentkezési
feltétel a tizenhatodik életév
betöltése (doppingellenőrzési területen a betöltött 18.
életév!), az idegennyelvtudás előnyt jelent. A hajómozgatástól, vízre szállástól
kezdve a versenyzői tájékoztatáson át a vendéglátásig a
legkülönbözőbb területekre
várják a vállalkozó szelleműeket. Az önkéntesek számára
már augusztus 14-én elkezdődik a munka a Maty-éren.
Jelentkezni lehet, egyúttal
a jelentkezéshez szükséges minden információ megtalálható a vb hivatalos
internetes
felületén,
a
szeged2019.hu weboldalon.
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és könnyen lehet, hogy ez lesz az
utolsó közös útjuk…

TANULÁS HATÁROK NÉLKÜL

e használni a Google-t az érettsé-

mutatja be a kivételes tehetségű

Helyszín: IH Rendezvényközpont

ma a számológépet? Hány tanu-

letek, vallomások, családi fotók,

Időpont: április 2., kedd 18 óra

gin, ahogy régen a logarlécet vagy

lója van ma a legnagyobb iskolák-

magánlevelek láthatók, amelyek

cens, az SZTE GTK Távoktatás-fej-

egy virtuális osztályteremben?

kerülnek a nyilvánosság elé. Ezek-

lesztési Bizottságának elnöke

beszél arról, hol és hogyan tanul-

nak, és mit csinálnak a tanárok

Ezekre a kérdésekre is választ ad

ből ismerheti meg a közönség a

görög bevándorlók gyermekeként

diákok. Milyen online kurzusokra

A MARIA CALLAS-SZTORI

las pályafutását a kezdeti nehéz-

fontos a digitális írástudás? Lehet-

Helyszín: Délvidék Ház (Közép

járt tavaly 101 millió diák? Miért

Időpont: április 2., kedd 14 óra
fasor 1–3.)

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Az esten fellép két zenekar – a Ju-

szinte kivétel nélkül most először

dr. Majó-Petri Zoltán.

nak az ezredforduló után született

Időpont: április 3., szerda 19 óra

művészt. Olyan exkluzív filmrész-

A Pedagógiai esték sorozatban dr.

Majó-Petri Zoltán egyetemi do-

A TÁNCOLHATÓ BLUES

New Yorkban született Maria Cal-

tapad ártatlanok vére is, mint ha-

ségektől a szupersztárrá válásig.

könyörtelen évek után a fivérek

TESTVÉRLÖVÉSZEK

sonló banditáké és gyilkosoké. A

ehhez az operaénekes

ben. A Patrick DeWitt western-

eleveníti Callas életét, s

saját hangját és szavait

hívja segítségül: a film ar-

chív felvételeken, interjú-

kon,

leveleken

és

operarészleteken keresztül

fiatalabb

regényéből készült film a Sisters fi-

kább az al-

egyre

előadói.

NAGY SZEGEDI RETRO FESZTI-

Helyszín: Dóm

Francesco Finotti, az 1978-as
Nemzetközi Liszt Ferenc Orgona-

verseny győztese ad koncertet. Az

Időpont: április 6., szombat 17 óra

César Frank művei szólalnak

in-

kohol rabja.

runk, amikor nem csak férfinak,

A testvérek

Eli és Charlie testvérek és gyilko-

niába vezet,

de embernek sem könnyű lenni.

Blues Brothers és a műfaj jelentős

lágról álmo-

gati kalandfilm, vígjáték 121 perc-

vérek életéről szól. 1851-ben já-

óra

A táncolható blues

dik, míg a

fasor 1–3.)

műsoron a Cream, Jimi Hendrix, a

Időpont: április 6., szombat 19.30

idősebb egy

Feliratos francia–spanyol vadnyu-

hatású operaénekeséről

ORGONAKONCERT

meg.

szóló dokumentumfilm fel-

legnagyobb

Dominique

Helyszín: Városi Sportcsarnok

normális vi-

és

TNT, Zoltán Erika, Desperado, Dj

a jövőt és az életet, amit élni sze-

egyre inkább máshogy képzelik el

Helyszín: Délvidék Ház (Közép

sebb

óra

koncert, Csepregi Éva (Neoton),

esten Bach, Mozart, Brahms és

retnének: az

legsikere-

Kasza Tibi élő koncert, Apostol élő

VÁL

Időpont: április 3., szerda 17.30

A 20. század egyik legte-

hetségesebb,

nick, Korda György és Balázs Klári,

niolds és a Blues Bell –, prezen-

tálva a műfaj klasszikusait. A

sok, akiknek a kezéhez ugyanúgy

Fellépők: Boney M – Sheyla Bon-

útja Kalifor-

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az Ifjúsági Ház április 10-én 19 órakor kezdődő Száz titok kavarog című zenés Ady-estjére? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény
megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 3. 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: Lechner Lajos volt Szeged újratervezője. A nyertes: ifjabb Kónya Ferenc. Gratulálunk!
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Szeged régeN

HoroSzKóp

KoS (III. 21–Iv.
20.) Jó időszak következik az életében. Minden bejön,
amit eltervez. Egy dologra figyeljen, ne legyen
önző, másokat is segítsen!
BIKa (Iv. 21–v.
20.) Senki nem
látja, hogy a lelke
mennyire forrong,
micsoda feszültségben
él. Sorsáról saját magának kell döntenie.
IKreK (v. 21–vI.
21.) Találékony,
kreatív, a gondolatai gyakran megelőzik a kort, amelyben
él. Megbízható, és nem
akar megszökni a kötelezettségei elől.
rÁK (vI. 22–vII.
22.) Nehezen kötelezi el magát. Jóllehet, saját ritmusa
szerint halad a célja felé,
azért képes kapcsolatot
teremteni a legkülönbözőbb emberekkel.
(vII.
oroSzlÁN
23–vIII. 22.) Gyors
gondolkodása és
felfogóképessége nagyon ösztönző társsá
teszi. Ugyanakkor képtelen az átlagéletre, ezért
néha magányosnak érezheti magát.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Jóindulatú és
segítőkész, ezért általában
mindenki
kedveli, bár az igazsághoz tartozik, hogy mások
véleményével nem sokat
törődik.
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Vágyik a társaságra, egy odaadó
partnerre, de fél a
mélyebb érzelmektől. A
kötöttséget – így a házasságot is – nehezen
tűri.
SKorpIó (X. 23–
XI. 21.) A diszkréció nem erénye.
Nem tud titkot tartani, s lehet, hogy nem
szándékosan, de mindent kikotyog, aminek az
érintettek nem örülnek.
NyIlaS (XI. 22–XII.
21.) Gyakran keveredik jogi vitába, és
nem biztos, hogy
győztesen kerül ki, még ha
igaza van is. Számoljon el
mindig tízig, és könnyebbé
válik az élete.
BaK (XII. 22–I. 20.)
Könnyen kihasználhatják, mert szívesen segít mindenkinek, anélkül, hogy mérlegelné, megérdemli-e az
illető. Érdemes megtanulni nemet mondani.
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Ösztönösen
keresi az egyedüllétet, szeret könyvtárak
csendjében elmélkedni,
a természetben túrázni.
Egyedül van, de nem magányos.
Halak (II. 20–III. 20.)
Kiváló értelmi képességei révén a
tanulás az életeleme.
Mindent gyorsan, sőt
azonnal akar megismerni
és megkapni. Néha nem
árt lassítani.
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A royAl szálló épülete Az 1920-As éveKben.
A földszintjén működő, egykori Royal kávéház előtti asztaloknál vendégek múlatják az időt. A hotelt 1914-ben özvegy
Dalla Károlyné vezette, míg a kávéházat Dávid Pál bérelte.
A szálloda állandó jelleggel egészen 1992-ig működött,

utoljára a HungarHotels tulajdonában. Eladása után a hotel
időszakos nyitvatartással üzemelt. Felhasználására több
terv is született, többek között egyetemi kollégiumként működtették volna. Forrás: MaNDA/Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum

diAgnózis – egészségügyi mAgAzin
Április 1., hétfő, 19.55
A gyermekkori depresszió tünetei és kezelése, világújdonságnak számító vértisztító
eljárás.
szemeszter – egyetemi
mAgAzin
Április 2., kedd, 20.25
SANSZ a speciális képzési
igényű hallgatóknak, kertészkedés a Füvészkertben, teremnevek a BTK-án.
KvAntum – tudományos
mAgAzin
Április 3., szerda, 19.40
Az Alzheimer-kór kutatásának
új eredményei, agykutató fiatal tudós, a skill labor titkai –
tudományos érdekességek,
eredmények Szegedről.
szAbAd száJ – véleményműsor
Április 5., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony, esős idő

Március 30.
szombat

Március 31.
vasárnap

Április 1.
hétfő

Április 2.
kedd

Április 3.
szerda

Április 4.
csütörtök

Április 5.
péntek

15/5
zalán

17/6
Árpád

11/7
Hugó

11/3
Áron

13/3
Buda,
richárd

14/4
Izidor

15/5
vince

aNyaKöNyvI HíreK
szegeden KÖtÖtteK HázAsságot: 2019.
03. 16-án Kaufmann Zsolt és Gabulya Nikoletta, Nagy Ervin és Mészáros Andrea, Edwards
Philip Andrew és Bán Brigitta, Sándor István és
Maklári-Klekner Daniella Györgyi, Kellán Miklós és Drenyovszki Henrietta.
szegeden született: Ács Ádámnak és
Hammer Dórának 2019. 03. 10-én Natália, Gedeon Jenő Csabának és Rácz Katalinnak 2019.
01. 17-én Lilien, Szécsi Antalnak és Szabó Ibolyának 2019. 03. 18-án Ádám, Nagygyörgy Istvánnak és Hinterszehr Ágnesnek 2019. 03.
19-én Zalán, Babarci Máté Ádámnak és Bokor
Elizabet Magdolnának 2019. 03. 20-án Magor
Regő nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

évForduló
Horger AntAl professzor eltAnácsoltA
József Attilát A szegedi egyetemről A
tisztA szívvel című verse miAtt. A Szeged
című napilap közölte 1925. március 25-én a verset,
amely jobboldali körökben botrányt robbantott ki; a
Szegedi Új Nemzedék 1925. március 29-i számában
két cikkben is támadták a költőt.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelvés Történettudományi Karának dékánja, Horger Antal
1925. március 30-án, hétfőn reggel a Szegedi Új
Nemzedék című lap vasárnapi számában megjelent
kritikák hatására magához hívatta József Attilát, és
két tanú jelenlétében közölte vele a bölcsészeti kar
álláspontjaként feltüntetett magánvéleményét, miszerint a Tiszta szívvel című verse miatt az egyetem
nem látja szívesen többé hallgatói között. Ezt a konfliktust örökítette meg a költő a Születésnapomra
című versében is.
Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

Fogadóóra
április 3., szerdA
dr. Binszki József: 17.00 (Francia utcai Fiókkönyvtár)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00
(Virág Cukrászda, Klauzál tér 1., tel.:
30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényközpont, Felső Tisza-part 2.)
dr. Berkesi ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri
Hivatal Szőregi Kirendeltség, Szerb u. 21.)
április 4., csütÖrtÖK
Kormos Tibor: 17.00–18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
április 6., szombAt
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

