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Kétharmad az Unió mellett
Hazánk 15 éve lépett be az EU-ba.

Kilencvenévesek köszöntése
Képünkön Márki Gáborné Márki Piroska a
dédunokájával.
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Hősöket fogadtak
Tíz éve nyert LEN-kupát a Szeged Beton VE.

Országosan egyedülálló módon bővíti
a szociális támogatások körét a város

Botka László: Minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás fejenként 10 ezer forint támogatást kap az önkormányzattól

Botka László polgármestert többen megállították a majálison a megújult ligetben.
Botka László polgármester május elsején a megújult újszegedi ligetben több száz ember előtt jelentette be, hogy minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás diák fejenként
10 ezer forint támogatást kap az önkormányzattól. Ezzel a
két új elemmel bővíti tovább a város a szociális támogatások körét. Az önkormányzat ebben a ciklusban indította el
az országban egyedülálló szociálisbérlakás-programját, és

döntött arról is, hogy minden szegedi újszülött családja
egyszeri 25 ezer forint egyszeri támogatást kapjon a várostól.
A mostani két új intézkedés annak köszönhető, hogy Szeged gazdasága várakozáson felül teljesít. A vállalkozások
iparűzési adójából idén is több bevételre lehet számítani a
tervezettnél. A plusz bevételek felét fejlesztésekre, a másik

Megfiatalodott a Tabán Általános Iskola

Szentgyörgyi Pál önkormányzati képviselő
megmutatta: hőszigetelték a homlokzatot,
és cserélték az ablakokat, ajtókat.

Nagymama és unokája a majálison.

Két év alatt 3 milliárd forintot fordít a város
hat általános iskola korszerűsítésére. Négy
elkészült, a Tabán Általános Iskolát a napokban adták át. Botka László polgármester köszöntőjében kiemelte: az önkormányzat több mint 300 millió forintot nyert el a
korszerűsítésre, amelyet 117 millióval egészített ki. Szentgyörgyi Pál alpolgármester,
a körzet önkormányzati képviselője elmondta: hőszigetelték a homlokzatot és a
tetőt, felújították a fűtési és az elektromos
rendszert, kicserélték a külső nyílászárókat, és akadálymentesítették az épületet.
A tervek szerint augusztusban kezdődik a
Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolája és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola korszerűsítése.

felét pedig a szociális támogatások bővítésére fordítja az önkormányzat.
Az időskorúak a nyugdíjasok világnapjáig, október 1-jéig,
az általános iskolás korú gyermeket nevelő családok pedig
a szeptemberi tanévkezdésig kapják meg készpénzben a
10-10 ezer forint támogatást.
Botka László polgármesterrel készült interjúnk az 5. oldalon

Felújítják a játszótereket

Egymásután újulnak meg a játszóterek Szegeden, összesen 100 millió forintból. A Kálvária
téren (képünkön) az akadálymentes játékok

mellett egy új, 5,5 méter magas kötélpiramist
is telepítettek, aminek szemlátomást örülnek
a gyerekek. Bővebben a 4. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „A populista a megfelelő szavakat keresi, amelyek abszolút bírává, a „nép” tömegei fölé emelik. Erre nézve
a klasszikus receptet a Mein Kampfban Hitler adta meg.” Ormos Mária (168ora.hu)

Kétharmad elégedett az uniós tagsággal

Hazánk 15 éve csatlakozott az EU-hoz – Ma is belépnénk
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Porschékat gyűjt Matolcsy fia

Pár hónappal ezelőtt az Átlátszó vette észre, hogy három
Porsche 911 Targa parkol
egymás mellett egy XIII. kerületi garázsban. Mint kiderült,
az autók Matolcsy György
jegybankelnök kisebbik fiának, a kormányközeli vállalkozóként részben közpénzből meggazdagodott Matolcsy Ádámnak a gyűjteményébe tartoznak.
A portál nemrég észrevette, hogy a Porsche-gyűjtemény parkolóhelyet váltott,
és a Millenáris Mélygarázsba
költözött. Itt felfedezték a

gyűjtemény negyedik darabját is, amely a korábbi helyszínen készült fotókon nem
szerepelt. A négy autó itt
nem egymás mellett áll, de a
mögöttük lévő falon ugyanúgy felirat jelzi a parkolóhely
bérletes használóját, amely
ezúttal a New Wave Kft.
A cég tulajdonosi láncának
végén Matolcsy Ádám áll.
A négy, 1991 és 2009 között gyártott autó becsült értéke összesen 60-70 millió
forintra tehető. Matolcsy fia
csak a garázsra havi 170
ezret fizet ki.

Szabadon szeretjük: uniós és nemzeti lobogó a szegedi mellett a városháza előtt.
A magyarok kétharmada
pozitív véleménnyel van az
Európai Unióról az EP-választás előtt. Mindössze a
megkérdezettek negyede
értékeli negatívan a közösséget – ismertette a legfrissebb felmérést a hvg.hu.
A 15 éves EU-tagság legnagyobb előnyének a Magyarországra érkező temérdek pénzt
tartjuk, de úgy hisszük, a pénzeket ellopják. Mindenre kiterjedő kutatást készített a Policy
Solutions.
Az ezer személyt érintő interjú során először arra kérték
a válaszadókat, hogy mondják
meg, mi az első há-rom dolog,
ami az Európai Unióval kapcsolatban az eszükbe jut.

A fideszesek fele is
támogatja

Legtöbbször a Magyarország
gazdaságára gyakorolt pozitív
hatásokat említették a válaszadók: eszerint a magyarok az
uniós forrásokból megvalósult
fejlesztésekre, a különböző pályázati lehetőségekre és pénz-

ügyi támogatásokra asszociálnak a leggyakrabban, amikor az Európai Unióra gondolnak. Csaknem kétharmaduk
(65 százalék) pozitív véleménynyel van a közösségről, és
mindössze egynegyedük (25
százalék) értékeli negatívan az
Európai Uniót.
A pártszimpátia nagyban
befolyásolja az EU megítélését.
A kormánypárti szavazók körében a legrosszabb a megítélése
az EU-nak, de még a Fideszt támogatók több mint fele (52 százalék) is jó véleménnyel van az
európai integrációról, s csak 39
százalékuk gondolkodik negatívan róla.
Az ellenzéket tekintve mindegyik párt szavazói körében
döntő többségben vannak a pozitív vélemények: a Jobbik szavazóinak háromnegyede is
így vélekedik. A két jobboldali
párt szavazóinak gondolkodása
azért érdekes, mert egyrészt jól
mutatja az egykor határozottan
EU-ellenes Jobbik néppárti fordulatának hatását a szavazótáborára; s azt is, hogyan változtak a szavazói attitűdök a Fidesz szélsőjobboldal felé tör-

ténő elmozdulásának hatására.
A baloldali és liberális pártok
mindegyikénél egyértelműen a
pozitív vélemények a meghatározóak: a szocialisták 83 százaléka, a momentumosok 85
százaléka, a DK-sok 88 százaléka, míg az LMP-sek 92 százaléka vélekedik pozitívan az
Európai Unióról.

Egyértelműen előnyös
a tagság

Pártszimpátiától függetlenül
a többség egyetért abban,
hogy Magyarország EU-ban
eltöltött első 15 éve előnyös
volt az ország számára. Amikor arra kérték a válaszadókat, hogy nevezzék meg Magyarország európai uniós tagságának legnagyobb előnyét,
51 százalékuk a hazánkba
érkező uniós támogatásokat
vagy általában a közösség
magyar gazdaságra kifejtett
pozitív hatását említette.
Ha most vasárnap tartanának Magyarországon szavazást az uniós tagságról, akkor vélhetően nagyon hasonlóan alakulnának az eredmé-

nyek, mint a 2003-as népszavazáson. A megkérdezettek 63 százaléka szavazna a
tagság mellett, 19 százalék
ellene voksolna, míg minden
tizedik megkérdezett otthon
maradna (a maradék 7 százalék nem tudott vagy nem
akart válaszolni a kérdésre).

Lopják az uniós pénzt

„2,4 milliárd forintos kártalanítási keretet osztottak szét
állítólag 150-160 vállalkozás
között. Azért használtuk az
állítólag szót, mert miután kifizették a pénzt, hirtelen el-

vesztette fontosságát, hogy a
szélesebb nyilvánosság is
megtudja, kik voltak azok a
károsultak, akik tíz év után
részesülhettek a kormány
által kiosztott pénzéből. Az
immár Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség azt
állítja, a tárca nem adatkezelő az ügyben, ezért nem
tudja kiadni a kedvezményezettek listáját, a pénzosztást végrehajtó kormányhivatal pedig különféle jogsza-

Nyereséges cégek is szakítottak a milliárdokból,
amiket Lázár János kijárt
a Szeviép-károsultaknak.

Megdöbbentek az egészségügyi
dolgozók a béremelésen

A pártpreferencia szerinti bontást figyelve nem meglepő
módon a kormánypárti szavazók tartják a legkevésbé
problémásnak a pályázatok
lebonyolítását, ám még így is
egyértelmű többségben vannak (22 százalék teljesen
egyetért, 37 százalék inkább
egyetért) közülük azok, akik
úgy vélik, hogy Magyarországon az uniós pénzeket érintő
korrupció mértéke hagy kívánnivalót maga után.
Az ellenzéki pártok szimpatizánsai körében viszont
szinte teljes konszenzus van
a kérdésben, az MSZP, a DK
és a Jobbik szavazóinak
közel 90 százaléka egyetért
az állítással.

– Elszomorító, megdöbbentő –
jellemezte az egészségügyben
uralkodó hangulatot a Népszava kérdésére Éger István, a
Magyar Orvosi Kamara elnöke,
miután kiderült, hogy bár az
ágazati egyeztetéseken az
Orbán-kormány képviselői még
támogatták a mindenkit érintő
bérrendezést, a kabinetülésen
már csak a szakdolgozók béremelése került szóba. Eszerint
júliustól 8, jövőre 14, 2021ben 20, 2022-ben pedig 30
százalékkal nő a keresetük.
Balogh Zoltán, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke mindehhez a
maga részéről annyit fűzött
hozzá, hogy értelmezni sem
tudják a bejelentést, hiszen a

2019-es, 8 százalékos emelésről az Orbán-kormány már
négy éve döntött; az egészben
csak annyi az újdonság, hogy a
kifizetést előrehozták novemberről júliusra. Ha az ő elképzeléseik valósulnának meg,
akkor 2019 júliusától 25 százalékkel emelkedne a szakdolgozók bére, a negyedik Orbánkormány mandátumából hátralévő két és fél év végére
pedig összességében ugyanúgy 76 százalékkal keresnének többet az érintettek, mint
ahogy azt a kormányszóvivő
ígérte. Egy OKJ-s végzettségű
kezdő ápoló jelenlegi bére
bruttó 192 ezer forintról 330
ezerre, a diplomás nővéré 237
ezerről 409 ezerre nőne.

bályokra hivatkozva tagadja
meg a lista kiadását” – olvasható a 24.hu friss összefoglalójában, amely a Szeviép-üggyel, Szabó Bálinttal
és Lázár Jánossal foglalkozik.
Az írás egyik legfontosabb
része, hogy megnevez három
vállalkozást, amelyet kártalanítottak a Lázár által kijárt
pénzből, pedig „mindhárom
cégben az a különleges, hogy
nem kellett sem talpra állí-

tani, sem megmenteni. Mind
a három nyereséges volt, sőt
akadt olyan is köztük, amelyik kifejezetten jól prosperált
akkor is, amikor a Szeviép
becsődölt.”
Az egyik a hódmezővásárhelyi HÓDinvest-FAKTOR
Pénzügyi Zrt., amelynek vezetője és fő tulajdonosa,
Gémes Péter maga mondta
el a vásárhelyi fideszes hírmondónak, a Promenádnak,
hogy a HÓDinvest pénzügyi cégként eredetileg nem
is tartozott a kárpótlásra jogosultak körébe, de Lázár

közbenjárása révén 2018
nyarán módosították a kormányrendeletet, hogy megkaphassák a 60 milliós
maximális összeget. Gémes
Péter ezért többször is köszönetet mondott Lázárnak.
„Mellesleg” a cég felügyelőbizottságának 2004 és
2012 tagja volt Kulik Jenő,
Lázár János ügyvéd ismerőse, aki többségi részvényes volt abban a társaságban, amely a Lázár és
családja földjeivel körbevett
hódmezővásárhelyi kastélyt
birtokolta.

Lázár embere is kapott a Szeviép-pénzből

A 24.hu három Lázár Jánoshoz közel álló cégről ír,
amelyet annyira „megrázott” a Szeviép csődje,
hogy folyamatosan nyereséges volt még azokban az
időkben is.

Ilyen egy 2009-es Porsche 911 Targa. Fotó: YouTube.
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43-an mondtak fel
a szegedi
kormányhivatalban

A rabszolgatörvény márciusi bevezetése a szegedi kormányhivatalban sem múlt el nyomtalanul. A munkaidő heti két és fél
órával növekedett, miközben a
bérek nem nőttek egy fillérrel
sem. Sajtóhírek arról szólnak, hogy van olyan megye,
ahol egy egész osztály mondott
fel a kormányhivatalban. A változtatások ellen a szakszervezetek, a pártok és a civilek már
tavaly, a rabszolgatörvény parlamenti megszavazása előtt tiltakoztak.
A jogszabály változása újfajta jogviszonyt is jelent a dolgozóknak. Akik nem fogadták el
az új feltételeket, felmentésüket
kérhették. Ezzel a szegedi kormányhivatalban 43-an éltek. A
bajt csak tovább tetézi, hogy új
létszámkeretet is kaptak a hivatalok, s ez Szegeden 19 kormánytisztviselő elbocsátásával
járt. Juhász Tünde kormánymegbízott a Szeged Televíziónak elmondta: az 1700-as
átlaglétszámhoz képest ez a
létszámcsökkenés kezelhető;
majd hozzátette, hogy évente
kétszáz körüli a ki- és belépők
száma.

Beismerte a Fidesz-közeli lap:
hazudott Ujhelyi házáról

Mentve a menthetetlent, a Figyelő kitette internetes oldalára, hogy valótlanul híresztelt
mindent a delmagyar.hu és
Baranyi Sándor információi
alapján.
A Figyelő című kormánypropaganda-lap is megjelentette azt az ominózus interjút,
amely után Ujhelyi István lépett, és beengedte a sajtót szőregi otthonába. Lapunk április
6-i számában mi is megírtuk,
hogy Szeged európai parlamenti képviselője megsemmisítette a fideszes hazugsággyárat azzal, hogy kiállt az igazáért. A politikus családi háza

Ujhelyi István kiállt az igazáért.
előtt tartott sajtótájékoztatót,
ahol kijelentette, most már
családapaként is kénytelen
harcolni a fideszes hazugságygyár ellen. Ezért a legegyszerűbb, egyben legnehezebb

És a hazugsággyár meghátrált.

módszert választotta: kinyitotta
„luxusingatlanja” kapuját, és
beengedte a sajtót a magánszférájába.
A sajtómunkatársak megnézhették, hogy Ujhelyi István
valóban felújíttatta szőregi családi házát. Csakhogy nem úgy,
ahogy a csődbe ment fideszes
cég, a Szeviép vádalkuban
reménykedő, kétségbeesett
vezetője, Baranyi Sándor
mondta. Nem 2008-ban és
nem a Szeviép újította fel neki
hálából. A házat 2004-ben
hozták rendbe, több százezer
forintért, s ezeket a munkálatokat a politikus számlákkal is
tudta igazolni. 2008-ban viszont semmilyen felújítás nem
történt az otthonában.

Lift és padlófűtés is lesz a dómban

500 millióval drágult a felújítás

A szeged–csanádi egyházmegye összesen 1,74 milliárd
forint értékben rendelt meg korszerűsítési munkálatokat a Dóm téri fogadalmi templomban – vette észre a
Népszava a Közbeszerzési Értesítőben. A megbízás
többek között kiterjed a templom teljes, 6500 négyzetméteres homlokzatának szerkezeti javítására, restaurálására s az új, fehér mészkő lépcsőburkolatra is. A
dómot legutóbb 2014‒2015-ben újították fel, 2,1 milliárd forintnyi uniós és állami támogatással. Akkor jutott
pénz az altemplom átépítésére és a látogatóközpont
kialakítására, ahol a Katedrális luxusétterem is található.
A templom belsejében csobogóval és díszkivilágítással látják el a Páduai Szent Antal-szobor előtti vizes
medencét, a templom liturgikus tere pedig 1366 négyzetméteres területen kap padlófűtést, illetve új padlóburkolatot, hang, fény- és látványtechnikai fejlesztéssel. A püspöki sekrestye bejárata előtt egyedi kivitelű új, 4 megállós, összesen 11,68 méter emelőmagasságú liftet szerelnek fel. A közbeszerzési dokumentumból az is kiderül, hogy az építkezés ideje alatt
bekamerázzák a templomteret, a felújításról pedig fotókönyv készül. Bár az egyházmegye eredetileg 1,25
milliárd forintra becsülte a pályázat összértékét, a beérkező ajánlatokból gyorsan egyértelművé vált, hogy
1,7 milliárd alatt nem ússzák meg az újabb felújítást.
A tendert végül a Kalotherm Építőipari Zrt. nyerte el,
1,74 milliárdos ajánlatával, ami közel félmilliárddal többet jelentett a tervezett összegnél, a beruházó azonban
erre is rábólintott.
A két felújítás során tehát összesen 3,8 milliárdot
költenek a fogadalmi templom restaurálására.

Négy évvel ezelőtt a dóm lépcsője is megújult,
az altemplom átépítése után nyitott ki az étterem.
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Hajnali felhők

Ez már az igazi tavasz. A rügyek régen kipattantak, a vegetáció
meglódult, fű, fa és lomb érik harsogó zölddé, és a foltozott napernyő is ott áll már a diófánál. Az ásványvizes palackot a vizeshordó hűvös vizébe ejtem. Délre megjelennek a szúnyoglárvák,
meg különös, rákszerű szerzetek tempóznak a langyos víz tetején. Valahonnan a Toponári Máriról szóló dal foszlányait hozza
a langyos szellő.
Megérzem a romos fal tövében a citromfű és az ibolya illatát.
Amott bazsalikom és szemérmesen meghúzódó nárciszok. Cserebogár zúg a fülem mellett, imbolyogva repül egy kört felettem.
Nézem a felhőket, és csöndben álmodom. Balról jobbra s
jobbról balra sodródnak az égen a habok. Elém úszik egy óriás
cethal, gyomrában Jónással, következő a sorban egy tulipánsziluett, amely szinte összeér egy női test bizonytalanul megrajzolt
kontúrjával. Utolsóként, megkésve, lassan tempóz egy sötétszürke felhő. A fekete bárány elkóborolt a felhőnyájtól, ő az, aki
mindig kilóg a sorból. Másodpercek alatt változtatja át magát
harangvirággá, zárásként szalmakalapot ölt, majd napsugárként távozik.
Ebéd után Márai Sándor és Juhász Gyula verseit olvasom a
szoba félhomályában. Nyárias meleg odakinn, idebenn templomi hűvösség. Bóbiskolok, és néhány szempillantás alatt felhővé válok. Fentről isteni geometriának tetszik a világ: a diófa
szabályos kört formáz, a kert zöld téglalapot. Rövidebb oldalának szakaszfelező merőlegese a téglajárda – diribdarabjait bontott téglákból raktam ki.
Madárszárny surrog mellettem, miközben végleg elemelkedem. Szeged körútjait koncentrikusan, óriás körzővel rajzolták
meg a Nagy Víz után
Márai Sándor és Juhász Gyula
– száznegyven éve
verseit olvasom a szoba félhoPárizs
segítséget
mályában. Nyárias meleg
nyújtott Szegednek a
odakinn, idebenn templomi
város nagy árvíz
hűvösség. Bóbiskolok, és néutáni újjáépítéséhez.
hány
szempillantás alatt felMost az európai szohővé válok. Fentről isteni
lidaritás jegyében
geometriának tetszik a világ:
Szeged segít Párizsa
diófa szabályos kört formáz,
nak.
a kert zöld téglalapot.
Magyarország
megfelelő távolságról szemlélve előbb rántott hús, majd szív alakot ölt. A földgolyó
kékre pumpált, gigantikus strandlabda, mellyel a fekete űrben
zsonglőrködik valaki. Tudósok gravitációnak nevezik, mások a
Jóistennek. Mindenütt jelen van – rendszerint láthatatlan.
Kitartó, hangos, rövidke trillákat csiripel egy kismadár. Félig
nyitva hagytam az ablakot ebéd után. Pihenésképpen délután
befejezem az ásást, fűmagvetéshez készítjük elő a terepet. Égi
átlókat húznak
Valahonnan a Toponári Máriról a magasban feszóló dal foszlányait hozza a lan- hér csíkokból tágyos szellő. Megérzem a romos voli, ezüstös testű
fal tövében a citromfű és az ibo- fémmadarak.
Én maradok
lya illatát. Amott bazsalikom és
idelenn,
itt van
szemérmesen meghúzódó nárciszok. Cserebogár zúg a fülem dolgom. Építkemellett, imbolyogva repül egy zem. Téglákból
kört felettem. Nézem a felhőket, alkotok májusi
csigaíveket.
és csöndben álmodom.
Csodaszépek a csiripelő
hajnalok, hálát adok a teremtőnek, hogy ide születtem. Átérve a régi hídon Szegedre, a múzeum előtt mindig világoskék vizű a szökőkút. Gondtalan gyermekkoromat idézi. A
Széchenyi tér magnóliája ledobta rózsaszín sziromfátylait, de
tulipánoktól és árvácskáktól pompázik a tér, és a városháza
előtt habfehér menyasszony kerek csokra repül. Tömörebbre
tereli násznépét a fotós, örökre megmarad ez a pillanat. Langyos szellők, ibolyaillat, tejszínhabos felhők. Emelkedünk. Milyen szép a világ!
Tóth A. Péter
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Felújítják a játszótereket

Tágasak, kényelmesek, modernek

„Üdvözöllek, Szeged!” – Forgalomba álltak az új Mercedes buszok
Forgalomba álltak a DAKK új Mercedes buszai Szegeden.
Ezzel a 85 járműből már 77 alacsonypadlós és 48 klímás,
a teljes járműpark átlagéletkora 7 év alá csökkent, s így
Szegednek van az egyik legfiatalabb városi buszállománya
az országban.

A Kálvária téri játszótérre kötélpiramist telepítettek, amit nagyon szeretnek a gyerekek
– mondta Lauer István, a körzet önkormányzati képviselője.
Egymásután újulnak meg a
játszóterek Szegeden. A közgyűlés városüzemeltetési bizottsága még február végén döntött arról, támogatja,
hogy a város százmillió forintot fordítson a játékok cseréjére, felújítására. A munkát a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.
Az önkormányzati cég pár
hete kezdte el a nagyobb ját-

szótéri eszközök telepítését.
Már áll a TeqBall-asztal a
Búvár-tónál, a körforgó a
Puskás, a mászóvár az Ág utcában, s az öt új kondieszköz
a Bartók téren.
A Kálvária téri játszótéren
az akadálymentes játékok
mellett egy új, 5,5 méter
magas kötélpiramist is telepítettek, amely Lauer István,
a körzet önkormányzati kép-

viselője szerint nagyon kedvelt a gyerekek körében.
Mint hozzátette, a körzetéhez tartozó Béketelepen
több fejlesztést is terveznek
az idén, így például az ottani
játszótéren is telepítenek
négy új játszóeszközt, felújítják az orvosi rendelőt, de
emellett járdalapokat is cserélnek, és fejlesztik az ELIhez vezető utat.

vező Nkft., valamint a Szegedi Vadaspark Nkft. rendkívül sikeres évet zárt. Tavaly
mindkét cég jegyeladási csúcsot döntött.
A szabadtéri számára a

legnagyobb kihívás idén az
lesz, hogy a felújított újszegedi színpad lehetőségeit
minél hatékonyabban használja ki. A vadaspark a tavaly
átadott elefántháznak köszönhette a rendkívüli eredményt, most azon fáradoznak, hogy az orrszarvúaknak
alakítsanak ki élőhelyet.

Jegybevételi csúcsot döntött
a vadaspark és a szabadtéri

A városi közgyűlés áprilisi
ülésén tárgyalta az önkormányzati tulajdonú cégek beszámolóit, amelyekből kiderült, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szer-

Május 20-ig zárva a vértói átjáró
a tramtrain építése miatt

Változik a 78-as busz közlekedése, mert a
tramtrain építkezés miatt május 20-ig lezárták a Vértói úti vasúti átjárót. Ekkor sem lesznek készen teljesen az átjáróval, de ekkor
már vissza lehet adni a forgalomnak, lehet

rajta majd közlekedni. Addig is Béketelepre
a Napos út és a bevásárlóközpontok felől, a
Hosszú utcán át lehet bejutni. A kivitelező
a város kérésére a gyalogosokat és a kerékpárosokat átengedi az átjáróban.

„Üdvözöllek, Szeged!” – ezzel
a felirattal várták az új Mercedes buszok pár napja az indulást a Mars téren. A 60-as, a
73-as és a 75-ös viszonylatokon már az új Mercedes Conectókkal is lehet utazni ‒
kigördültek ugyanis a DAKK
Bakay Nándor utcai telepéről
az első új buszok, amelyek a
régi csuklós Ikarusok helyett
járnak. Szeged 24 új busszal
gazdagodott, ám nem egyszerre jelennek meg az utakon: április 23-án tizenegy
jármű kezdte meg szolgálatát,
a többi pedig folyamatosan áll
majd forgalomba.
Az új járművekkel Sze-

gednek van az egyik legfiatalabb városi buszállománya:
hét év alá csökkent az átlagéletkoruk. Mint korábban
megírtuk, a buszok cseréjével a közlekedési központ
szerződéses kötelezettségeinek tesz eleget.
Két fontos statisztikai
adat Szeged autóbuszparkjáról (ezek akkortól érvényesek, amikor forgalomba állt
valamennyi Mercedes): a városban 85 busz szolgálja az
utasokat, s ebből 77 alacsonypadlós és 48 klimatizált. Az új Conectók 104
személyesek, azaz nagyobb
befogadóképességűek (és

kényelmesebbek), mint a korábbi buszok, amelyek 82
személyesek voltak.
A járműveken hangosbemondó és nagyméretű kijelzők segítik az utasok tájé-

Az országban egyedülálló módon Szegeden minden autóbuszon van ingyenes internetelérés,
és a menetjegyet
vagy a 24‒72 órás
jegyet meg lehet vásárolni érintőbankkártyával is.

kozódását. A környezetvédelemre is odafigyeltek a tervezők: a lassítás közben keletkező mozgási energiát
elektromos árammá átalakító egységeket is beépítettek a buszokba.

Az új buszok 104, a korábbiak 82 személyesek voltak.
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Országosan egyedülálló módon bővíti
a szociális támogatások körét a város

Botka László: Minden szegedi nyugdíjas és általános iskolás gyermek fejenként 10-10 ezer forintos támogatást kap az önkormányzattól

Szeged önkormányzata ebben a ciklusban folyamatosan
bővítette a szociális támogatások körét: 2016-ban indította el az országban egyedülálló szociálisbérlakás-programját, 2017 óta pedig minden szegedi újszülött családja
25 ezer forint egyszeri támogatást kap a várostól. Most tovább bővül a kör. Botka László polgármester bejelentette:
az idei évtől 11 ezer általános iskolás korú szegedi gyermek családja gyermekenként 10 ezer forint beiskolázási,
34 ezer szegedi nyugdíjas pedig időskorú támogatást kap.
Interjúnk Szeged polgármesterével, Botka Lászlóval
– Befizették a szegedi cégek az első félévi helyi iparűzési adójukat. Mit mutatnak a számok?
– Szeged gazdasága dinamikusan növekszik, és nagyon
jól teljesít. A 2019-es városi költségvetésben 15 milliárd forint
helyiadó-bevételt terveztünk,
melynek döntő része helyi iparűzési adó, építményadó és
gépjárműadó. Ismert: Szeged
azon kevés városok egyike az
országban, ahol a lakosság
nem fizet semmilyen helyi
adót. Az első féléves adóbefizetésekből egyértelműen kitűnik:
jól teljesít a szegedi gazdaság.
Mint ahogy az is jól látszik, hogy
az elmúlt időszakban Szegedre
betelepült cégek jelentős öszszegű helyi adót fizettek be az
első félévben. A számok azt
mutatják, hogy legalább egymilliárd forinttal több helyiadóbevétele lesz Szegednek az
idei évre tervezett 15 milliárd forinthoz képest. Miközben a jól
prosperáló szegedi cégek ennyi
iparűzési adót fizetnek be, a városnak idén juttatott állami támogatás ennek az összegnek a
harmada, 5 milliárd forint.
– A bevételek tehát jól alakulnak, de mire fordítja a
város ezt a sok pénzt?
– Az elmúlt években várospolitikánk fő eleme az volt, hogy
továbbra is Szeged legyen a legdinamikusabban fejlődő város.
Rengeteg fejlesztést, beruházást valósítottunk meg ebben
az időszakban. Szeged nyerte
a legtöbb fejlesztési támogatást, több mint 300 milliárd forintot az Európai Uniótól. A
városban jelenleg is több tucat
beruházás zajlik: az intézményfejlesztési programban bölcsődék, óvodák, iskolák és orvosi
rendelők újulnak meg, folynak
a zöldterületi nagyberuházások,
Odessza és Tarján városrész rehabilitációja, és rövidesen indul
a munka a belvárosban is.
Emellett utakat, járdákat újí-

tunk fel, és zajlanak az egyéb
városrészi fejlesztések is.
– Fejlesztésekből és építkezésekből nincsen hiány. Van
szegedi modell?
– Várospolitikánk másik
meghatározó eleme, hogy egy
élhető város nemcsak attól élhető, hogy fejlődik, hanem attól
is, hogy szolidáris. Szegeden az
elmúlt években folyamatosan
bővítettük a szociális ellátórendszert, hogy segítséget tudjunk nyújtani mindazoknak,
akik a közösség támogatására
szorulnak. A Fidesz-kormány
teljes egészében kivonult a
szociális támogatási rendszerből. Helyette hozott egy törvényt, amely arról szól, hogy
minden település oldja meg úgy
a szociális támogatási rendszerét, ahogy akarja.

Botka László: A két új támogatási forma beépül az önkormányzat szociális rendeletébe.
nak nyújt így támogatást az önkormányzat. Szeged az országban egyedülálló szociálisbérlakás-programot indított
2016-ban, és a múlt héten
adtam át a 620. felújított önkormányzati bérlakást. A szociális
bérlakások felújítására eddig

Botka László: Szeged szolidáris város

– Szeged szolidáris város, amely minden kimutatás szerint a legteljesebb szociális ellátórendszert működteti
Magyarországon mind összegszerűen, mind az ellátottak
számát illetően. Tavaly több mint 11 ezer szegedi kapott
különböző jogcímeken szociális támogatást, gyógyszerés lakhatási támogatást, átmeneti és rendszeres segélyt, adósságrendezési támogatást a várostól – mondta
Botka László polgármester.
– És ez hogyan sikerült
Szegednek?
– Szeged önkormányzata
három éve egy 400 milliós,
majd egy 500 milliós, most
pedig egy 600 millió forintos
szociális alapot hozott létre a
saját költségvetésében. Ebből
az alapból minden olyan rászoruló szegedi megkapja azt a
szociális támogatást, amely korábban járt neki. Itt több ezer
emberről beszélhetünk. A szegedi önkormányzat 2017. január elsejével tovább bővítette
a szociális támogatások körét.
Azóta minden szegedi újszülött
családja 25 ezer forint egyszeri
támogatás kap a várostól.
Évente mintegy 1200 család-

több mint 2 milliárd forintot költött saját pénzéből az önkormányzat, s pályázat útján adja
bérbe azoknak, akik önerőből
nem tudnak lakáshoz jutni.
Folytatjuk ezt az országban páratlan programot, és idén még
további száz bérlakást szeretnénk felújítani.
– Arról értesültünk, hogy a
város gazdasági teljesítményének köszönhetően újabb
intézkedések várhatóak.
– Igen, májusban arra teszek javaslatot a városi közgyűlésnek, hogy a szegedi gazdaság sikeréből származó egymilliárd forintos többletbevételt
is a fent említett logika alapján
osszuk fel. Vagyis az egymilliárd

forint feléből finanszírozzuk a
fejlesztéseket, beruházásokat,
a másik feléből pedig további két új elemmel bővítsük a
szociális támogatások körét.
Építjük a szolidáris európai Szegedet.
– Milyen módon bővítik a
szegedi szociális ellátórendszert?
– Két nagyon fontos társadalmi réteget céloztunk meg,
amelyet az Orbán-kormány elhanyagol: a nyugdíjasokat, valamint a gyermekeket nevelő
családokat. Magyarországon tíz
éve nem növekedett a családi
pótlék, a családi adókedvezményt pedig igazából csak a
magasabb jövedelműek tudják
teljes egészében igénybe venni.
Szegeden jelenleg 34 ezer
nyugdíjas él. Bevezetjük az
időskorúak támogatását. Az
idei évtől kezdve az idősek világnapjához, vagyis október 1jéhez kötődően mind a 34 ezer
szegedi nyugdíjas alanyi jogon,
kérelem nélkül tízezer forintot
kap a várostól. Ez 340 millió forintot jelent. Szegeden mintegy
11 ezer általános iskolás korú
gyermek él. Az idei évtől kezdve
az 1–8. osztályos diákok családja tanévkezdésig, vagyis
szeptember elsejéig gyermekenként 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap a várostól. Ez így összesen 450 millió forint.
– A tízezer forintos beisko-

lázási támogatás is alanyi
jogon jár?
– Igen. A különbség az,
hogy a nyugdíjasoknak a jogszabályok értelmében semmilyen kérelmet nem kell benyújtaniuk, mert a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a nyugdíjasok nevét és
elérhetőségét. Az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknak is alanyi jogon jár a
támogatás, tehát semmilyen
feltételhez nem kötjük, de
nekik be kell nyújtaniuk egy
kérelmet. Rövidesen minden
szülőnek eljuttatunk egy tájékoztató anyagot, amelyben
szerepel, hogy interneten tudnak majd bejelentkezni, ahol
meg kell adniuk a bankszámlaszámukat és a gyermekeik
adatait. Vagy ha papíralapon
igénylik a támogatást a szülők,
akkor a nyugdíjasokhoz hasonlóan postai úton kapják
meg a 10 ezer forintos készpénztámogatást. A jogszabályok szerint azok a nyugdíjasok
is postai úton, készpénzben
kapják meg a támogatást,
akiknek amúgy minden hónapban a folyószámlájukra
utalják a nyugdíjukat.
– Az a család is kaphat beiskolázási támogatást, amelynek a gyermeke csak szeptemberben kezdi el az általános iskola első osztályát?
– Igen. És itt nemcsak a ko-

rábban önkormányzati, most
pedig Klik-fenntartású iskolák
tanulói után, de az egyházi,
alapítványi és magániskolába
járó 1–8. osztályos gyermekek
után is fel lehet venni a beiskolázási támogatást. Az a célunk,
hogy a szeptemberi iskolakezdésig minden gyermekes
szülő, októberig pedig minden
nyugdíjas megkapja a 10 ezer
forintos támogatást a várostól. Ezért már májusban rendeletet alkot a közgyűlés, ami
azért fontos, hogy a hivatal el
tudja kezdeni az előkészítő
munkát.
– Ez a támogatás fennmarad a jövőben is?
– Igen. Ez a két támogatási
forma beépül Szeged Megyei
Jogú Város önkormányzatának
szociális rendeletébe, amely azt
tartalmazza, hogy minden esztendőben az aktuális költségvetés határozza meg a támogatás
mértékét.
– Milyen fejlesztéseket
terveznek a többletbevétel
másik félmilliárd forintjából?
– Városrészi beruházásokat, fejlesztéseket tervezünk.
Úgy látjuk, hogy az utak, járdák
rendbetételére van a legnagyobb igény a különböző városrészekben. Olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek a mindennapok
kényelmét és biztonságát szolgálják.
Garai Szakács László
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Szegednek mindig fontos volt a francia kapcsolat

Nizza fél évszázad óta Szeged testvérvárosa – A francia gasztronómia és borkultúra bemutatása jó hírverés a nyelvoktatásnak is

Szeged frankofón hagyományai a régmúltban gyökereznek.
Napjainkban azonban nincs könnyű dolguk azoknak, akik
a francia nyelvtudás fontossága mellett próbálnak érvelni.
A rendszerváltás óta sokat változott a gazdasági, kulturális
és oktatási közeg Szegeden, amely idén ünnepli 50 éves
testvérvárosi kapcsolatát Nizzával. A Szegeden folyó francia nyelvoktatásról, kultúráról és hagyományokról szóló
cikkünk első része.
Vágó István, az ismert televíziós műsorvezető angolból,
franciából, németből és spanyolból is felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Interjúképesen beszél olaszul és portugálul, már kevésbé svédül
és lengyelül, s írni tud arabul,
hindiül és törökül is.

Nehéz a francia nyelv,
de…

Vágó Istvánnak tehát elhihetjük, amit a nyelvtanulásról
mondott egy szegedi rendezvényen néhány évvel ezelőtt.
Szerinte angolból gyorsan
lehet sikerélményhez jutni,
hiszen rövid idő alatt elsajátíthatunk egy alapfokú kommunikációs szintet, de utána
egyre nehezebbé válik a fejlődés. A francia éppen fordítottja ennek a folyamatnak:
borzasztó nehéz eljutni egy
olyan nyelvi szintre, amikor
már biztonságosan tudunk
kommunikálni, de amikor ez
sikerül, a továbbhaladás sokkal könnyebb, mint az angol
esetében.

Nagy elődök
nyomdokain

A szegedi egyetem évtizedekre visszanyúló frankofón
hagyományokkal rendelkezik
a kutatás, az oktatás és a
nemzetközi kapcsolatok terén. A francia nyelv oktatása,

illetve a francia nyelven folyó
oktatás és kutatás elsősorban a társadalom- és politikatudományok terén kiemelkedő. Az egyetem frankofón
hagyományait számos nemzetközi hírű tudós gazdagította munkájával az évek,
évtizedek során, többek között Zolnay Béla, Bárczy Géza, Birkás Géza, Bakos Ferenc, Koltay-Kastner Jenő,
Szádeczky-Kardoss Samu és
Wittman Tibor a bölcsészettudományi karon, Bibó István, Martonyi János, Buza
László, Nagy Károly és Kovács István pedig az államés jogtudományi karon. És
természetesen ne feledkezzünk meg a Ságvári Endre
Gyakorló Gimnázium (ma
már SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola) legendás franciatanáráról, Kovács Béláról sem, aki századik életévén túl is aktívan
ténykedik a francia kultúra
és nyelv népszerűsítéséért.

A legjobb korszak

A szellemi muníció mellett
persze kellett egy olyan gazdasági háttér is a kilencvenes években, amely támogatta a frankofón hagyományokat Szegeden. Olyan nagy
cégek kerültek az évtized derekán francia többségi tulajdonba, mint a szegedi központú Dégáz Zrt., Démász

Pálfi György, a szegedi Alliance Française vezetője a közvetlen kapcsolatok kiépítésében,
illetve megújításában látja a francia nyelv és kultúra szegedi jövőjének zálogát.
Zrt. vagy Déltáv Rt. Ezekhez
a nagy cégekhez számos
francia szakember és cégvezető érkezett, aki családtagjaival és barátaival együtt
egyrészt fontosnak érezte,
hogy erősítse a város francia
kapcsolatait; másrészt sok
fordítóra és tolmácsra volt
szükségük, így az egyetemről
kikerülő nyelvszakosok számára jó kereseti lehetőséget
biztosítottak. Rengeteg franciául jól beszélő emberre volt
tehát szükség akkoriban, így
nem csoda, hogy ez volt a
szegedi francia nyelvoktatás
egyik fénykora.

szágban működő, 1040 tagú
hálózat része, amely világszerte elismert színvonalas oktatásáról, ugyanakkor központi
szerepet játszik a francia és
frankofón kultúra terjesztésében, előmozdításában. Pálfi
György, a szegedi AF jelenlegi

vezetője szerint küzdelmes
múlt van mögöttük, de a célkitűzések alig változtak. A francia nyelv terjesztése mellett,
amelyet folyamatosan induló
francia nyelvi kurzusaikkal valósítanak meg, elősegítik a
francia és frankofón kultúra és

Francia Kulturális Egyesület
helyzete, hiszen csökkent a
francia közösség létszáma,
és anyagilag sem támogatja
már őket olyan mértékben a
francia állam, mint korábban. Ezért, amióta Pálfi
György két éve átvette a vezetését, új irányba indult el
az AF. A francia gasztronómia, különösen a világhírű
borkultúra bemutatása például jó hírverés a nyelvoktatásnak is.
Fontos kezdeményezés
az is, hogy idén februárban
hagyományteremtő szándékkal a Tisza Szálló nagytermében megrendezték az Első
Francia Bált, amely nagy sikert aratott. 2019 kiemelt év
az egyesület életében, hiszen idén lesz 50 éve, hogy
Szeged és Nizza aláírták a
testvérvárosi megállapodást.
Ennek kapcsán Nizza-évadot
szerveznek.
Az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület 2018 őszétől új programsorozatot indított, amely-

A szegedi Alliance
Française

Nem mellékes körülmény,
hogy az Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület és Nyelviskola 1990 óta
létezik, mint közhasznú egyesület. Ez egy olyan, 136 or-

Nizza a fények, a színek és az ízek városa. A kép forrása: ee.france.fr/hu/
művészet, illetve művészek érvényesülését Magyarországon.
Arra törekszik, hogy megismertesse a magyar közönséggel
mindazt, amit Franciaország
a kultúra terén létrehozott,
fejlessze a francia‒magyar
együttműködést és kapcsolatokat, továbbá támogassa a
kulturális sokszínűséget, hiszen minden kultúrát egyenértékűnek tekint.

Fél évszázados
kapcsolat

Francia diákok Szegeden.

Az említett francia cégek távozásával nehezebbé vált az
Alliance Française Szegedi

nek témája a Nizzával való
testvérvárosi kapcsolat. Ennek csúcsaként várhatóan a
Szeged napja rendezvénysorozat részeként a két város
vezetői meg fogják erősíteni
a fél évszázada létesült testvérvárosi megállapodást –
mondta Pálfi György, aki a
közvetlen kapcsolatok kiépítésében, illetve megújításában látja a francia nyelv és
kultúra szegedi jövőjének zálogát.
(A 2. rész címe: A francia
nyelvtudás ‒ amilyen nehéz
megszerezni, olyan sokat ér)
Szincsok György
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Szeged főjegyzője harcba szállt a kamarai felügyelő,
a várparancsnok és a püspök önkényeskedései ellen

Szeged 300 – Szabadon szeretjük!

A szegedi vár a 17. században. Grafika: Somorjai Ferenc. Fotó: Dömötör Mihály
Az 1700-as évek elején Temesváry János szegedi főjegyző bátran szembeszállt az ármánnyal, mert látta,
hogy a mélyen sújtott város ősi jogait elkobozni, a régi
királyoktól nyert kiváltságaitól megfosztani akarják;
látta, hogy Cometh József kamarai felügyelő, Herberstein
Erneszt szegedi várparancsnok és Nádasdy László csanádi püspök tervszerűen azon mesterkedik, hogy a polgárságot előjogaiból minden téren kiforgassa és jobbágysorsra szorítsa.
Temesváry János követként
az akkor uralkodó „dögvész
ragály daczára a veszélyes
utazásra és a hosszas távollétre készséggel vállalkozott, s részt vett az 1700-as
évek legelején a pozsonyi dietán”.

Temesváry János
13 pontja

Az országgyűlésen szóba jöttek egyúttal Szeged város sérelmei is, melyek megvizsgálása a sérelmek ügyében kirendelt országos küldöttségre bízatott. E küldöttségnél
Temesváry János, 13 pontban felsorolva, a következő
sérelmeket adta elő:
1. A város jelenlegi és jövőben felveendő polgárai s
lakosai más szabad királyi
városok polgáraival egyenlő
jogokat élvezzenek.
2. Az összes lakosok,
még a rác határőrség is, ingatlanaik és üzleteik után a
város közterheinek viselése

alól magukat ki ne vonhassák.
3. Az élelmi és piaci áruk
árszabását megállapítani, a
folyó és száraz mértékek hitelességét megvizsgálni és
ellenőrizni a tanács jogosult.
4. A serfőzési jog a város
egyetemének köztulajdona
legyen.
5. A várparancsnok és az
alantas tisztek korcsmái és
mészárszékei eltiltassanak.
A tanács engedélye nélkül
papoknak, vármegyei uraknak korcsmát, mészárszéket,
kereskedést nyitni s idegen
borokat behozni tiltva legyen.
6. A város területén való
legeltetés, a tiszai nagy és
kis halászat, a tiszai átkelési
jog, a partjavadalom kizárólag a város egyetemét illesse.
7. A paraszti ingyen szolgálmányok követelésétől, a
fogyasztási adók szedésétől
a kamara eltiltassék.
8. A gonosztevők fenyítése a pallosjog gyakorlatával a tanácsra bízassék.

9. A püspök által követelt
kisebb tized szedése eltiltassék.
10. Tápé és Vártó birtokok tartozékaikkal a városnak átadassanak.
11. A jezsuiták és Hueber
sós tiszt által jogszerűtlenül
elfoglalt, úgy a többi fölösleges épületek és telkek a kamarától visszavétessenek.
12. A jezsuiták telekszerzési, zárda- és templomépítési szándékuk érvényesítése tekintetéből forduljanak
a város tanácsához.
13. A kamarai, sótári és
élelmezési, valamint a katonatisztek is, birtokaik után a
város közterheinek viselésére köteleztessenek.

Cometh József
mindent tagadott

A város ezen sérelmei s illetőleg óhajai mindenekelőtt
Cometh Józseffel közöltettek,
ki a hatóság és törekvései
felől igen kicsinylőleg és sértőleg nyilatkozott. A tanácsról
azt mondta, hogy tudatlan
parasztokból áll, kik írni is
alig tudnak, kik senkitől sem
akarnak függni, senkinek
nem engedelmeskednek;
megtagadják az előfogatokat, a közszolgálatokat. A
török szomszédságnál fogva
Szeged lakóinak a polgári

szabadságokat ennélfogva
csak az esetre javasolta
megadni, ha a tanács jobb
rendet hoz be és minősítettebb egyéneket választanak
a tanács tagjaiul.

A tanács engedélye
nélkül papoknak,
vármegyei uraknak
korcsmát, mészárszéket, kereskedést
nyitni s idegen borokat behozni tiltva
legyen.

Cometh a 13 pontban
elősorolt óhajok teljesítését
általában ellenezte, s előadta, hogy a határszélen a
pallosjogot mindenütt a katonai parancsnokság gyakorolja. Két törvényszék egymás mellett meg sem állhat.
Ellenezte az árszabás és a
mértékek felügyeleti jogának
gyakorlását. A mészárszékekre nézve megjegyzi, hogy
a tisztek kényszerítve vannak
a mészárszéktartásra, mert
különben napokon át nem
kaphatnának húst. Tagadott
mindent, s azt állította, hogy
a város olyanok után törekszik, ami Budán sincs érvényben. Tagadta a városnak
a Vártóhoz vagy a Holt-Tiszához való tulajdonjogát, mert

az nem is ott van, ahol állítják.

Herberstein Erneszt
aknaharca

Cometh József ezen véleményét Király Ádám bécsi ügyvivő bizalmasan közölte a tanáccsal, amely felháborodott
a rágalmakon és vakmerő tagadásokon, és sietett igazolni, hogy a hatóságnak
csekély kivétellel minden
tagja tanult és iskolázott, a
törvények és különféle nyelvek ismeretében járatos
egyén s hogy a tanács nem
csupán bennszülöttekből,
hanem egyúttal beköltözött
érdemes idegenekből is alakult.
De ezentúl pótlólag elpanaszolták, hogy Cometh az
ország határain belül is, Budáról, Kecskemétről, Péterváradról érkező boraik és
más áruik után a törvény ellenére harmincadot, vámot s
adót szed; elpanaszolták,
hogy a szabadságharc idején
hogyan öldösték a lakosságot, nőket, gyermekeket; hogyan fosztották ki javaikból,
hogy kényszerültek a barátok
klastromába.
De e közben az 1712-iki
nagy árvíz Szegedet romba
döntötte s lakosságának egy
részét elszélesztette. Mind-

azáltal báró Kleinburg, az udvari kamara kiküldötte Szegedre jött, a város sérelmeit
tüzetesen megvizsgálta s
mind a Cometh József, mind
a Herberstein Erneszt elleni
panaszokat általában alaposaknak ismerte el.
E vizsgálat után Cometh
és Herberstein a várossal
szemben egy ideig tartózkodóbb és kíméletesebb álláspontot foglaltak el. De mert a
felsőbb intézkedések késtek,
a kíméletlenségek csak megújultak.
Cometh és Herberstein
tervszerű aknaharcot indítottak a hatóság ellen. Bujtogattak, s a lakosok közt elhíresztelték, hogy a tanács törekvése a szegény lakosságra
nézve mily káros lesz, s hogy
az új helyzetből származó súlyos költségeket a lakosok el
nem viselhetik. A lakosság
1713 júliusában lázongani,
zavarogni kezdett. Herberstein javasolta az udvari haditanácsnak, hogy „a tanács
ellen vizsgálat tartassék, s
annak foganatosításával gróf
Nádasdy csanádi püspök,
Cometh – a város két legnagyobb ellensége, s Herberstein lett volna esetleg a harmadik – bízassanak meg.”
(Forrás: Reizner János: Szeged története)
Szabó C. Szilárd
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Szeged napja – Városházi séták

Szeged napján, május 21-én
megnyitja kapuit a városháza. Az idegenvezetéssel
kísért épületbemutató séták ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

A mai szegedi városháza a
harmadik épület egyazon helyen, azonos funkcióval. Az
első, szerény kivitelű épületet 1728-ban építették.
Ennek helyén a 18‒19. század fordulóján Vedres István
tervei szerint, már a mai
alapterületen épült meg a

második. A várost csaknem csőház középső ablakát a kiteljesen elpusztító 1879-es rály híres mondása díszíti:
nagyárvíz után feltöltötték a „Szeged szebb lesz, mint
teret, így az épület túlságo- volt.” Figyelmet érdemel a
san alacsonnyá, esetlen- Sóhajok hídja is, amelyet eredetileg az újné vált. Lechjáépített váner Ödön és
rost meglátoPártos Gyula
gató király és
a meglévő
kísérete száalapfalakra
I. Ferenc József
mára építetúj emeletet
tek. A városés karcsú
központi tornyot tervezett. Az háza különleges hangulatú
eklektikus, neobarokk stílusú udvarán nyaranta zenei és
városházát 1883-ban I. Fe- színházi programok várják a
renc József avatta fel, a lép- közönséget.

A munka volt az élete

Márki Piroska 11 unokával és 10 dédunokával büszkélkedhet

Szeged szebb
lesz, mint volt.

SZEGED NAPJA
2019. május 21.
Városházi séták

Szeged a III. Károlytól 1719-ben visszakapott szabad királyi városi rangja megerősítésének 300. évfordulója alkalmából 2019. május 21-én (kedden) megnyitja
kapuit Szeged történelmi belvárosában a Széchenyi tér legszebb műemlék épülete, az eklektikus, neobarokk stílusú városháza. A nagyárvízben megrongálódott
régebbi városháza épületét 1882-ben Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján építették újjá. Az épület ma Szeged közigazgatási központja, a Polgármesteri
Hivatal otthona.

Az idegenvezetéssel kísért épületbemutató séták
május 21-én félóránként indulnak, 10 órától 17 óráig.
Az épület megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Gyülekező a városháza előcsarnokában.
Ezen a napon nemcsak az impozáns díszterem látogatható, amelyre egész évben
oly sokan kíváncsiak, hanem más helyiségek is, többek között a házasságkötő
terem, a sajtószoba, a Lechner- és a Tisza-terem, valamint a városháza udvara
is.
Regisztrálni a szegedi Tourinform Irodában lehet,
vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 12.
Telefon: +36-62/488-690, +36-62/488-699
E-mail: szeged@tourinform.hu

Városháza – kívül és belül. Fotó: Papdi Balázs és Vadász Sándor

Márki Piroskát családján kívül Szénási Róbert önkormányzati képviselő,
valamint (mellette balról) Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa
köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.
Márki Piroskának, aki a napokban töltötte be kilencvenedik életévét, öt gyermeke született, s tizenegy unokával és
tíz dédunokával büszkélkedhet.
Márki Gáborné Márki Piroska
1929. április 27-én született
Szegeden. A születési neve
Kószó Piroska volt, de szülei
örökbe adták, így az örökbe
fogadó szülők nevét kapta. A
vér szerinti szüleivel végig
tartotta a kapcsolatot. Elvégezte a nyolc osztályt, de
nem tanult tovább, hanem a
ház körül és a földeken végzett mezőgazdasági munkát,
Domaszéken.
19 éves korában ment

férjhez Márki Gáborhoz. Férjével először Röszkére költöztek, majd Szentmihályra.
Onnan járt be Szegedre a
konzervgyárba dolgozni. Öt
gyermeke született, három
lány és két fiú. Sajnos a legidősebb fiát már elvesztette.
2007-ben váratlanul meghalt a férje, ezután gyermekeivel élt. Mindig nagyon szeretett dolgozni, munka közben folyton énekelt, dúdolgatott. Nagy, szerető családjá-

ban tizenegy unokával és tíz
dédunokával büszkélkedhet.
Közel egy éve a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény intézményegységében él, mivel erősen legyengült, beteges lett. Az otthonban jól érzi magát, sikerült
hamar beilleszkednie, hiszen
nagyon szereti a társaságot.
Szeged város nevében
Szénási Róbert önkormányzati képviselő, valamint Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte Piroska
nénit.

Tata a világ közepe – az unokák szerint

Varga László György 90 évesen is mindennap énekel a
családjának, és sétával
tartja karban magát.

Varga László György 1929. április 23-án született Kunszentmártonban. Édesapja fiatalon
harcolt az I. világháborúban,
négy év hadifogság után jött
haza, majd családot alapított.
Három gyermekük született,
László volt a legkisebb. Szülei
földműveléssel foglalkoztak
Kunszentmártonban, majd ötéves korában Mesterszállás-Alsórész Körös-part melletti részére költöztek. E mesébe illő
tájon, a sok tanyát számláló,
aktív közösséget alkotó tanyavilágban nevelkedett. Édesanyja mindig dalolt, ezért már
kisgyermekként megszerette
az éneklést. Iskolásként sokat
szerepelt, kórusban énekelt.
Katonaéveit a Dunántúlon
töltötte, ahol elismerték rátermettségét, és felettesei azt
szerették volna, ha hivatásos
katonaként az állományban

A 90 éves Varga László, gyermekeivel.
marad, de ő a családi gazdaságot választotta. Megnősült, feleségével, Ágnessel három
gyermeket neveltek fel nagy
szeretetben. A család összefogása, boldogsága, egymás segítése, a természet szeretete
volt az életük. Erre nevelték
gyermekeiket is. Hét unokája
és egy dédunokája született.
Sajnos korán megözvegyült, de
a családi fészek melege segítette ebben a nehéz időszakban is. Az unokái mindenkinek
azt mesélték, hogy „tatánál
van a világ közepe”.

Nyugdíjas korától aktív közösségi tagként sokat szerepelt, énekelt, szavalt, kirándult.
Másfél éve baleset érte, combnyaktörése után a lányáékhoz
költözött, Szegedre. Nagy akaraterővel felgyógyult. Sokat
gyalogol, hogy ne romoljon az
állapota, és mindennap egy kis
koncerttel lepi meg a családját,
mert az éneklés nem maradhat el. Az önkormányzat nevében Farkas Katalin, a humán
közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a 90
éves Varga Lászlót.
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Kevés az angyal

Tény és való, hogy keresz- hogy minden este hat angyal
ténynek becézett kies ho- emeli be a felesége ágyába.
nunkban elég gyér a gyer- Utána pedig egy angyal viszmekáldás a Fidesz-kormány- szaviszi a saját ágyába.
– Ha visszavinni elég egy
nak a Ratkó-korszakot idéző
erőfeszítései ellenére is. So- angyal, odavinni miért kell
hat? ‒ kérvány vigasz,
hogy Európa,
Több harcias, csa- dezik a töbde a világ száládbarát angyalt a biek.
– Na, hát
mos más, úgyvonakodók ösztökéakar ő mennevezett fejlett
lésére!
ni?! – válaországában is
hasonlók a demográfiai mu- szolja, és oldja meg ezzel a rejtélyt a sokat sejtő, bölcs bóher.
tatók.
Azt hiszem, hogy a törtéEnnek a szomorú ténynek
számtalan valós oka van, net tanulsága több mint viláamit én most nem fogok itt gos. Több harcias, családbafelsorolni, de egyet azért rát angyalt a vonakodók öszmegemlítenék, mert szerin- tökélésére! Olyanokat, akik
tem ezt sem kellene figyel- még a szelíd erőszak alkalmen kívül hagyni. Úgy vélem, mazásától sem riadnak viszkevés az angyal. De minden sza a szent cél elérésének
magyarázkodás helyett íme érdekében. A több angyal
egy történet, amellyel alátá- hadba állítása viszont már
masztanám a hipotézisemet. nem a halandók dolga. Mi,
Bóherek (tanítványok) di- emberek csak egyet tehecsekszenek egymás közt a tünk, imádkozzunk a Teremtőhöz, hátha...
saját rabbijukkal.
– Az én rabbim – mondja
Méhes János
az egyik – olyan szent életű,

Tisztelt Olvasóink!

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

Évet zárt
az Idősek Akadémiája

A nyugdíjas-egyesület, ahol férfi a főnök,
de a hölgyek az urak

A makkosházi nyugdíjasok mottója: Semmit sem érzek, semmi sem fáj

Éppúgy ragaszkodnak egymáshoz a tagok, mint az iskolaépülethez, amelyben
2003-ban megalakult a
Makkosházi Nyugdíjas Klub.
Azóta már egyesületként
működnek, de a hangulat
mit sem változott, ugyanis a
legnehezebb pillanatokban
is képesek ugratni egymást.
Egyetlen férfi tagja van a
Makkosházi Nyugdíjas Egyesületnek, igaz, ő az elnök. Juhász János nemcsak ezért
örvend nagy népszerűségnek a tagság hölgytagjai között, mert jó szervező,
hanem (ami talán még ennél
is fontosabb), mert nagy mókamester. Humorérzékben
persze nem szenvednek hiányt a többiek sem. Tápai
Györgyné például rendszeresen ugratja az elnököt, aki
persze soha nem sértődik
meg ezen.
Minden héten egyszer találkoznak a Bonifert Domonkos Általános Iskola egyik
földszinti termében ‒ igaz, az
intézmény újabban itt tartja
a hittanórát is a gyerekeknek, így alkalmazkodniuk kell
az órarendhez. Nemrég újították fel a szobát, és még
nem sikerült a festés óta feldíszíteniük a termet, de az a
két szekrény, amelyet a Szilvási Istvánné, Piroska hagyott rájuk, már ott áll a
sarokban. Ő 2017-ben hunyt
el, 94 évesen, de két évvel a
halála előtt még együtt kirándult a többiekkel.
Szeged legnépesebb lakótelepéről érkezik ide minden hétfőn délután a mintegy
húszfős tagság, hogy beszél-

A borjúzás a kedvenc időtöltés a klubban.
gessenek, programokat szervezzenek ‒ és természetesen kártyázzanak. Látogatásunkkor éppen komoly borjúzás folyt az asztalnál,
amelyben a szintén nagydumás Kónyáné Kati bizonyult
a legügyesebbnek. A jókedv mindenkire jellemző, pedig a tagok
zömmel 70‒80 év feletti, egyedül élő,
betegségekkel
küzdő emberek.
A terem felújítása alatt lehetőségük lett
volna máshová
menni, de ők ragaszkodtak
az iskolához. Azt mondják,
hogy ez van a legközelebb,
meg amúgy is megszokták
már ezt az épületet, nekik
pedig fontosak az állandó
dolgok. Mindenben támogatja őket a városrész önkormányzati képviselője,
Kozma József, aki egyéni

A csapat egyetlen férfi
tagja, Juhász János.
képviselői keretéből juttatott nekik annyi pénzt, hogy
néhány használati tárgyat
tudjanak vásárolni. Így sikerült beszerezniük például
egy bográcsot, hiszen ‒
mint minden nyugdíjasklub-

A résztvevők id. Boros Gyulától, az önkormányzat
idősügyi referensétől (balról) vették át az oklevelet.
Húsvét előtt a tizenegyedik
előadással zárult a Senior
Centerben a szegedi Idősek
Akadémiájának nyolcadik tanéve. Az ünnepségen id. Boros
Gyula, az önkormányzat idősügyi referense emléklapot
adott át a legaktívabb 147
résztvevőnek.
A rendezvénysorozatra

összesen 340-en váltottak
látogatói kártyát. A következő
évad szeptember 4-én kezdődik, Kiss Norbert egyháztörténész előadásával.
A dóm látogatóközpontjának
munkatársa Tisztaság, engedelmesség, szegénység címmel a szegedi szerzetesség
történetéről beszél majd.

Egy emlékezetes pillanat: csoportkép Aradról.

ban ‒ náluk is fontos szerep jut a szabadtéri programoknak, azon belül különösen a főzésnek.
Mottójuk szinte mindent
elárul róluk: „Semmit sem
érzek, semmi sem fáj.”
Évente több alkalommal élő zenés műsoros
délutánt tartanak amatőr
előadók közreműködésével, szendvicscsel, kávéval,
teával. A repertoárban szerepel a
pótszilveszter, a nőnap, az
anyák napja és a féléves záróbuli is. Rendszeresen részt
vesznek az önkormányzat
rendezvényein és a Senior
Center szervezésében tartott megmozdulásokon.
Az önkormányzati pályázatokon elnyert összegekből
minden évben kétszer többnapos kirándulást szerveznek. Tagjaik idős koruknál
fogva
többféle
mozgásszervi panasszal küzdenek, ezért rendszeresen
próbálnak olyan fürdőhelyeket meglátogatni, ahol
gyógyvízben pihentethetik
megfáradt testüket.
Magyarország olyan híres fürdőhelyein jártak már,
mint Kisújszállás, Gyopárosfürdő, Algyő, Mórahalom és
Kiskunmajsa. Juhász János
szerint az év legfontosabb
eseménye mégis a karácsony. Ilyenkor az önkormányzati ajándékcsomag
mellé mikulásvirág és egy
adag Béres Csepp is jár a tagoknak.
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KÓNYA ZSÓFIA VISSZATÉRT. Egyéves kihagyást követően ismét edzésbe állt a
Szegedi Korcsolyázó Egyesület kiválósága, Kónya Zsófia.
(Az EB-bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó korábban ideiglenesen visszavonult az élsporttól.) A válogatott elkezdte a felkészülést
a következő idényre, s az
SZKE-s Jászapáti Petra mellett ismét ott lesz Kónya Zsófia is. Velük együtt nagy valószínűséggel Bácskai Sára
Luca, valamint az ausztrál
származású, de magyar színekben versenyző Deanna
Lockett alkotja majd a magyar csapatot.
MOCSÁRI BENCE ORSZÁGOS BAJNOK. A Titán TC
magyar válogatott paratriatlonistája ezúttal az újszállási
paraduatlon versenyen indult. Erőssége, az úszás, ezúttal kimaradt, s kerékpározásban és futásban kellett
bizonyítania a fiatal tehetségnek. Az 5 km-es futást, a 25
km tekerést és az újabb, 2,5
km-es futást Mocsári bírta a
legjobban, és megnyerte az
országos bajnokságot.
NEMZETEK CSATÁJA. Május
11-én, szombaton az újszegedi
sportcsarnok szó szerint küzdőtérré válik. A 17 órakor kezdődő Nemzetek Csatája igazi
csemegének ígérkezik a küz-

dősport szerelmesei számára,
hiszen lesz boksz, K-1 és MMA
is. Az eseményen kötelek közé
lép az Európa-bajnok szegedi
ökölvívó, Magyar Kinga is.
2 ARANY, 1 EZÜST, 1 BRONZ.
A Combat „D” SC három versenyzője indult Innsbruckban, az Austrian Classic
World Cupon. 39 ország több
mint 2200 versenyzője vett
részt a viadalon, amelyen
Tóth Gábor tanítványai alaposan kitettek magukért ‒ volt,
aki újoncként is dobogóra
állhatott az év egyik legkeményebb versenyén. Kadett II.ben Nagy Ramóna kick-lightban és light-contactban egyaránt első lett; Rajos Léna
kick-lightban ezüst-, Németi
Zsófia pedig bronzérmet
szerzett.

Jöjjön az újabb csoda!

Mindent egy lapra

Nyolcgólos hátrányból várja a MOL-Pick Szeged a Vardar
Szkopje elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját.
Nem lehetetlen a továbbjutás, de igen nehéz dolga lesz a
Pastor-csapatnak.
31 : 23-ra nyert az odavágón a Vardar Szkopje a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán.
Lehetett rá számítani, hogy
pokoli hangulat vár a MOLPick Szegedre a macedón
fővárosban, s ez így is volt.
Ám abban is mindenki biztos lehet, hogy az újszegedi
sportcsarnokban is igazi
katlan fogadja majd a csapatokat, s a szurkolók segítségére egészen biztosan
számíthat a hazai gárda. A
különbség nyolc, de inkább
kilenc, hiszen nagyon kevés
a 23 idegenben lőtt gól.
Abban is biztosak lehetünk,
hogy még egyszer olyan „leolvadást” nem fog produkálni a szegedi együttes,
mint az első meccsen. És
miért ne lehetne egy roszszabb meccse a macedónoknak is?
Hatvan perc még hátravan a párharcból, és mint
tudjuk, egy meccsen bármi

megtörténhet. Veszítenivalója nincs a MOL-Pick Szegednek, és nemegyszer
látott már csodát az újszegedi sportcsarnok közönsége. Nincs más hátra, mint
kétszer harminc percig teli
torokból buzdítani a csapatot, és ha a továbbjutás nem
is jön össze, legalább egy
győzelemmel zárni az idei
Bajnokok Ligáját. Volt már
rá példa a sportág történetében, hogy egy csapat lehetetlennek tűnő hátrányt
dolgozott le, és végül ünnepelhetett. Az utolsó nagy
fordítás a 2011‒12-es
idényben történt: a Füchse
Berlin a negyeddöntőben
előbb idegenben 34 : 23-ra
kikapott az Ademar Leóntól,
majd otthon 29 : 18-ra
nyert, és idegenben lőtt
több góllal továbbjutott. Reméljük, csak a vasárnap 19
órakor kezdődő visszavágóig marad ez az utolsó
nagy fordítás.

Tíz éve nyert LEN-kupát a Szeged

2009. április 22-e minden szegedi vízilabda-rajongó számára az egyik, ha nem a legkedvesebb nap. A Szeged
Beton VE ezen a napon hódította el a LEN-kupát, története
első nemzetközi trófeáját. Ebből az alkalomból fogadták a
csapatot a városházán.
Négy negyed után nem dőlt
el semmi, úgyhogy jöhetett a
hosszabbítás. Ott sem született döntés, így következtek
az ötméteresek. Idegőrlő pillanatokat élt át az a mintegy
ezer ember, aki az újszegedi
sportcsarnokban izgulta végig a Szeged Beton VE és a
görög Panioniosz csatáját a
LEN-kupa döntőjében. Az

Bronzérem a Tisza Pakk Kupán

Ötödik alkalommal rendezte
meg a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű a Tisza Pakk
kupát. Szerbiából és Romániából is érkeztek riválisok,
a házigazda U12-es A csapata bronzéremmel zárta a tornát.
Nyolc csapat részvételével rendezte meg Szegeden az V.
Tisza Pakk kupát a Goodwill
Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata, ezúttal az U12-es
korosztály részére. A bajnok a
Kanadai Magyar Hokiklub lett;
a szegediek A csapata bronzér-

met szerzett, a B csapat pedig
a hatodik helyen zárt.
– Az A csapatnál a döntőbe
jutás volt a cél, így az elbukott
elődöntő után nagyon csalódottak voltak a srácok és én is,
a bronzérem sem vigasztalta
őket. De tisztesen helytálltunk,
emiatt nincs hiányérzetem –
fogalmazott Michael Maslać,
az együttes trénere.
– A B csapatban csak egykét gyerek volt, aki ebben
a korosztályban szerepelt a
szezonban, a többiek fiatalabbak. Tapasztaltabb együttesek ellen kellett játszanunk,

A városházán fogadták a hősöket

de ügyesek voltunk. A csoportkörben a Kézdivásárhelytől
sajnos kikaptunk, ám a 6.
helyért vívott meccsen büntetőkkel legyőztük őket. Őszinte
leszek, a gyerekek úgy örültek,
mintha olimpiát nyertek volna,
hatalmas ünneplés volt –
mondta Varga Dávid, a csapat
edzője.
A remek helytállás mellé
egy egyéni elismerés is párosult, az ügyességi versenyben
a legjobb büntetőlövő a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű A
csapatának játékosa, Pallós
Zsombor lett.

Jó hangulat és nagy küzdelem után a Tisza Pakk kupa teljes mezőnye

idegek csatáját a hazaiak
bírták jobban. Varga Tamás
lőtte be a mindent eldöntő
büntetőt, majd az egész csapat a medencébe ugrott.
Tíz éve játszották azt a
legendás meccset, amelyen
a szegedi gárda megszerezte története első nemzetközi
kupáját. Ebből az alkalomból a városházán fogadták a

sporttörténelmet író csapatot. Nem mindenki tudott ott
lenni a bajnokcsapatból, de
az egykori játékosokon látszott, jó volt újra látni a régi
bajtársakat.
Botka László szeged polgármestere elmondta: reméli, ugyanolyan dicsőséges
lesz a szegedi vízilabda jövője, mint amilyen a múltja
volt, majd emlékplakettet
adott át a csapattagoknak.
Végül közös fotóval és pezsgőzéssel zárták a fogadást ‒
akárcsak tíz éve a LEN-kupa
megnyerését

Szegedi tornagyőzelem

Húsvéti vízilabda öröm

A Pharmacoidea Szegedi Vízipóló Suli tornagyőztes
csapata
Nemzetközi tornát rendezett a Szegedi Vízipóló Suli,
ahol két megyei rivális mellett két német csapat küzdött az érmekért. Az ötcsapatos viadalt a szegedi
együttes nyerte.
Első alkalommal rendezték
meg a Mercedes Benz Gyár
nemzetközi vízilabdatornát a
napfény városában. Összesen öt csapat vett részt a
szegedi viadalon, a házigazda Pharmacoidea Szegedi Vízipóló Suli mellett a
Szentes, a Csongrád, vala-

mint a német Süddeutschland és Baden-Württemberg.
A húsvéti hosszú hétvégén
három napon át csatáztak a
riválisok.
Éles Vilmos tanítványai
hibátlan mérleggel zárták
a tornát: a Szentest 10 : 7-re,
a Csongrádot 11 : 6-ra, a Baden-Württemberget pedig
15 : 2-re verték. A szegedi fiatalok a másik német együttessel, a Süddeutschlanddal
vívták a döntőt, melyet végül szoros csatában 7 : 5-re
nyertek, s így elhódították a
kupát!
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A hóember, aki találkozni akart a Nappal

PAPAGÁJKIÁLLÍTÁS

PILÁT GÁBOR: TISZTA ÉRZEL-

10-től 18 óráig

TOK

Időpont: május 5., vasárnap,
Helyszín: IH Rendezvényközpont

MEK, ZAVAROS KAPCSOLA-

ház

Időpont: május 7., kedd, 18 óra

padra írta Zalán Tibor, zenéjét

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Benedek Elek meséit színszerezte Fábri Géza. Nemze-

Pilát Gábor a „Tabuk nélkül

dékek nőttek fel mindenki

Facebook-oldal

Ebben az előadásban most

a párkapcsolatról” elnevezésű
megalapítója,

melynek jelenleg több mint 100

ezer követője van, és amelynek
közösségéhez hetente 600-800

ember csatlakozik. Az alapító korábban 22 évet az üzleti világ-

ban

töltött

értékesítési

és

vezetői trénigek megtartásával

segítve több száz kis-, közepes
és multinacionális vállalat több
mint 25 ezer munkatársának az

EMBERFEJ, AVAGY KICSELE-

Helyszín: Kövér Béla Bábszín-

életét. Párkapcsolati témában

„Elek Apója” gyönyörű meséin.

Pilát Gábor

három meséjét (A farkas és
a róka, A tűzmadár,

Világ-

szép Nádszálkisasszony) láthatjuk a mesemondók előadá-

Helyszín: Kövér Béla Bábszínház

Az erdő szélén egy fa alatt áll

egy Hóember. Nappal a gyere-

sában. A mesékben találkoz-

kekkel játszik, éjjel a csillagokat

megismerkedhetünk az okos

dolja, a hó sohasem olvad el.

hatunk a furfangos rókával,

Laci gyerekkel, és elkísérhet-

jük utazására a Világszép

Nádszálkisasszonyt kereső ki-

nézi. Boldogan él, mivel úgy gon-

Egy nap a barátai, a Holló és a
Fecske, mesélnek neki az Időről,

a Napról és a Tavaszról. A Hóem-

ZETT MINDENNAPOK

az első könyve 2016-ban jelent

meg,

rályfit.

óra

MESEMONDÓK

KOZNI AKART A NAPPAL

olvadni. Ez a kalandos történet

Mogács Dániel önálló estje

péntekig), 10 óra.

11 és 19 óra.

szól.

Időpont: május 5., vasárnap, 18
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Időpont: május 7‒10. (keddtől

A HÓEMBER, AKI TALÁLIdőpont: május 12., vasárnap,

ber hosszú útra indul, mert talál-

kozni szeretne a Nappal, hogy

megkérje, ne engedje őt el-

a barátságról és a szeretetről

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az IH Rendezvényközpontba a Körúti Színház Mezítláb a parkban című, május 13-i előadására? 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 8.
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az
Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Világhírű szegedikum a finom Pick szalámi. A nyertes: Csányi Lászlóné. Gratulálunk!
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Szeged régen

horoSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Nehezen viseli, ha irányítani akarják, ezért
mindent megtesz, hogy
elkerülje ezeket a helyzeteket. Ám ha úgy érzi, hogy jót
akarnak önnek, dobja sutba
a makacsságát!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Sok tekintetben pozitív
változások következtek be az életében. Ám
nem szabad, hogy ez elbizakodottá tegye, mert akkor
könnyen elveszítheti barátai
megbecsülését.
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Mostanában hajlamos
arra, hogy a vitákból
mindenáron győztesként akar kikerülni. Próbáljon
meg néha a másik fejével
gondolkodni.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Gyakran érzi magát
túlhajszoltnak. Vegyen
ki pár nap szabadságot,
és utazzon el valamilyen szép
helyre, ahol nyugodt körülmények között kipihenheti
magát!
oroSzLÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Egyre többször gondol arra,
hogy elmélyítse és tartalmasabbá tegye néhány
fontos kapcsolatát. Ne habozzon, és bátran vágjon
bele – hiszen ezzel csak
nyerhet!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Gyakran előfordul, hogy nem képes
elég keményen kiállni
az érdekeiért. Ilyenkor nem
árt egy jó barát segítségét
kérni, aki képes ezt ön helyett is megtenni.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Kicsit visszahúzódó mostanság,
mert sok csalódás érte.
Próbáljon meg mindenkivel
nyíltabban viselkedni, és legyen kíváncsi mások gondolataira is!
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Önbe sok kreativitás szorult, ám ez
gyakran önfejűséggel
párosul. Ne akarja mindenképp megvalósítani azt,
amit elképzelt, és így kevesebb csalódás éri.
nyILaS (XI. 22–XII.
21.) Társas kapcsolatai nem alakulnak
mostanában túl szerencsésen. Ám ne okoljon mindig másokat ezekért a kudarcokért, inkább keresse
meg, ön miben hibázott.
BaK (XII. 22–I. 20.)
Sokszor úgy érzi,
nem tudja az ügyeit
megfelelő hatékonysággal intézni. Ami nem megy,
azt ne erőltesse, és hagyja
a dolgokat menni a maguk
útján.
vízöntő (I. 21–II.
19.) Egyszerre túl sok
dologgal akar foglalkozni, és ez bizony nem
mindig sikerül. Ne csüggedjen, hanem szép sorban
oldja meg a feladatait.
Halak (II. 20–III. 20.)
Munkahelyi sikerei
sokszor fontosabbak
önnek, mint a magánélet örömei. Feltétlenül változtasson ezen, mert személyes kapcsolatai könynyen veszélybe kerülhetnek.

2019. MÁJUS 4., SZOMBAT

ArénA – sportmAgAzin
Május 6., hétfő, 19.25
A MOL-Pick Szeged – Vardar
Szkopje meccs tanulságai,
futófesztiválok szezonja.
ForgószínpAd – színházi mAgAzin
Május 7., kedd, 19.55
Kaposvár, Székesfehérvár,
Békéscsaba és Szeged –
négy színház, négy előadás.
KvAntum – tudományos
mAgAzin
Május 8.,szerda, 19.40
Új olajkutatási módszer, az immunrendszer vizsgálata, informatikai verseny és középiskolások az áltudományról.

AnyáK nApJA. A képen látható édesanyát talán épp
aznap köszöntötte kislánya 1950-ben, aztán sétálni indultak a Móra Ferenc Múzeum oroszlánjához. A jeles nap
megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának, az istenek anyjának és vele együtt az édesanyák tiszteletére. Magyarországon 1928-ban már mi-

niszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek
közé az anyák napját. Az ünnep ötletét Petri Pálné, egy
államtitkár felesége hozta Amerikából, és az első ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV-gépgyárban tartották.
A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket az anyák napja
országos bevezetésére. Forrás: Fortepan.

Belépő – zenés riportFilm
Május 10., péntek, 20.25
Kaltenecker Zsolt és Markó
Ádám duóként lépett fel Szegeden. A parádésra sikerült
bemutatkozás összefoglalója
ez a film.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: tavaszi idő, sok esővel

Május 4.
szombat

Május 5.
vasárnap

Május 6.
hétfő

Május 7.
kedd

Május 8.
szerda

Május 9.
csütörtök

Május 10.
péntek

17/10
Mónika
Flórián

12/7
györgyi

14/5
Ivett,
Frida

17/6
gizella

18/7
Mihály

19/9
gergely

20/10
Ármin,
Pálma

Fogadóóra

anyaKönyvI híreK
szegeden KÖtÖtteK házAsságot: Kalmár Dávid Szilveszter és Becskei Renáta, Farkas Márk és György Kamilla, Soós Tamás és
Kinyó Krisztina, Kránicz Zoltán és Kárpáti Nikoletta Emese, Petrovic Krisztián és Barjaktár
Loretta, Dorogi Csaba és Mihály Henrietta
Dóra.
szegeden szÜletteK: Bartha Tibornak és Gazdag Eszternek 2019.
04. 13-án Szofi Bíborka, Terhes
Csaba Sándornak és Huszka Szilviának 2019. 04. 14-én Léna, Borsós
Gábornak és Frontó Barbara Évának
2019. 04. 14-én Martin, Csuka Zoltánnak és Kakuszi Rékának 2019.
04. 14-én Zétény, Dézsi Zoltánnak és
Lovas Tündének 2019. 04. 15-én

Zsombor, Vidákovics Istvánnak és Keresztesi
Csillának 2019. 04. 17-én István, Berényi Mihálynak és Kovács Krisztinának 2019. 04.
20-án Bence nevű gyermeke született.
Gratulálunk!

máJus 6., hétFő
Lauer István: 15.00 – 15.30
(Bölcs utcai Családsegítő Ház,
Bölcs u. 11.), 16.00 – 16.30
(Jerney János Ált. Isk., Jerney
J. u. 21.)
Szentistványi István: 17.00
– 19.00 (tel.: 30/856- 5398,
IH Rendezvényközpont, Felső Tisza-part 2.)
máJus 7., Kedd
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00
(Tabán Ált. Isk., Tabán utca
17.)
máJus 8., szerdA
Szécsényi rózsa: 16.00 (Pol-
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gármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség, Honfoglalás u. 73.)
dr. Berkesi ottó: 15.00 –
18.00 (Polgármesteri Hivatal
Szőregi Kirendeltség, Szerb
u. 21.)
máJus 9., CsÜtÖrtÖK
Mihálffy Béla és Kosik
dénes: 16.30 – 17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas utca 12.)
máJus 11., 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

