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Borfesztivál, hídi vásár,
gasztroudvar, kavalkád,
kincstér, sárkányhajó-viadal
– május 17-én, pénteken
kezdődik a Szeged napi
ünnepségsorozat meg-
számlálhatatlanul sok kon-
certtel és kísérőrendez-
vénnyel. Szeged városa
rendkívül színes és gazdag
programmal ünnepli, hogy
300 évvel ezelőtt vissza-
nyerte szabadságát, sza-
bad királyi városi rangját. A
Széchenyi téren valamennyi
borvidék felvonul. A bor-
fesztivál tíz napja alatt Ma-

gyarország legjobb borait kí-
nálják: kóstolhatnak vörö-
set, fehéret, rozét, mély-
tüzű, testes cabernet-t vagy
könnyű, illatos hárslevelűt a
platánok alatt, ahol három
színpadon is szól majd a
zene. Koncertek sokaságát
rendezik a Dugonics és a
Dóm téren is. Utóbbi helyen
lép fel május 24-én a Ho-
neybeast a Szegedi Szimfo-
nikus Zenekarral és május
25-én a Quimby.
a Szeged napi rendezvény-
sorozat programja a 6–7.
oldalon

Negyvenéves a szegedi troliközlekedés

ilyen az egyik felújított troli belülről

Negyven éve, 1979. április 29-én
indult el a trolibuszos közlekedés
Szegeden. A jubileumot felújított
járművek bemutatásával ünne-
pelte az SZKT. Idén összesen négy
járművet állítanak helyre, amelyek
közül az első már el is készült, és
a tervek szerint Szeged napján for-
galomba áll. A Solaris Trollino 12
AC típusú trolik Csehországból ér-
keztek, a négy 2006-os évjáratú
járművet teljes felújítás után még
az idén forgalomba helyezik. Az ün-
nepségsorozat folytatódik: május
11-én a troli- és villamostelepen
nyílt napon várják a szegedieket.
részletek az 5. oldalon

Magyarország legjobb borai a Széchenyi téren,
Quimby a Dóm téren

Bor, mámor, Szeged:
szabadságát ünnepli a város

Szeged a szolidaritás városa, ahol az önkormányzat…
…600 millió forintos szociális alapot hozott létre,
…620 önkormányzati szociális bérlakást újított már fel és adott bérbe,
…25 ezer forint egyszeri szülési támogatás ad,
…600 gyermeket üdültet évente a Balatonnál,
…ingyen tűzifát oszt a rászorulóknak.

Botka javaslatát, és nem fogja megsza-
vazni a jóléti programot. A szeged.hu meg-
kérdezte a helyi Fidesztől, azért támad-
ják-e Botka Lászlót, mert a vállalkozások
fizetnek adót, míg a lakosság nem, s ezek
szerint a Fidesz azt tervezi-e Szegeden,
hogy megadóztatja a lakosságot, de a por-
tál nem kapott választ a kérdésére.

A szegediek nem kérnek a Fidesz által
tervezett adóból. A szegediek 89 száza-
léka mondta azt, hogy egyetért Botka
László polgármester programjával, 5 szá-
zaléknak nem volt véleménye, és 6 szá-
zalék szerint adóemelésre van szüksége
a városnak.

Elsöprő többség támogatja 
Botka László jóléti programját

az Összefogás Szegedért egyesület rep-
rezentatív telefonos közvélemény-kuta-
tása szerint a szegediek elsöprő
többsége, 89 százaléka egyetért azzal,
hogy minden szegedi nyugdíjas és álta-
lános iskolás 10 ezer forint támogatás-
ban részesüljön 2019-ben. a programot
Botka lászló jelentette be május else-
jén a ligetben.

Szeged gazdasága évek óta töretlenül
fejlődik. Ez tette lehetővé, hogy a város
újabb támogatásokat vezessen be. Az
önkormányzat úgy számol, akár egymil-
liárd forinttal is nagyobb lehet a terve-
zettnél a város idei helyiadó-bevétele.
Ennek az összegnek a felét költenék az
idősekre és az általános iskolás gyer-
mekekre. A 34 ezer nyugdíjas és a 11
ezer általános iskolás gyermek alanyi
jogon kapja meg a támogatást. Utób-
biak családjának azonban kérelmet

Egyetért Botka László jóléti programjával?

forráS: ÖSSZefogáS SZegedérT egyeSüleT kÖZvélemény-kuTaTáSa

Inkább megadóztatná 
a lakosságot

6%
5%

Nincs véleménye

Támogatja: 89%

kell benyújtaniuk elektronikus úton vagy
levélben.

Az Összefogás Szegedért Egyesület azt
követően kérdezte meg az új támogatá-
sokról a szegedieket, hogy kiderült: a Fi-
desz határozottan elutasítja és ellenzi

SZT-grafika

Örök hűséget fogadott
Leia hercegnő egy Jedi lovagnak

Ilyet még nem láttak a szegedi városháza házasságkötő ter-
mének falai. Igazi Star Wars-esküvőt rendeztek május 4-én,
ahol Leia hercegnő és egy Jedi lovag mondta ki a boldogító
igent. Az ifjú pár – Kovács Eszter és Palásti Péter – fénykardok
között lépett ki az utcára, amelyeket Csillagok háborúja-ra-
jongó barátaik tartottak a fejük fölé. Bővebben az 5. oldalon 
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Hatalmasat zuhant Magyarország a sajtószabadság rangsorában
Alapítvány, amelyhez 500 sajtó-
termék csatlakozott, és mivel a
miniszterelnök azt stratégiai je-
lentőségűvé nyilvánította, ezzel
megakadályozta, hogy a médi-
aszektor képviselői tiltakozhas-
sanak ellene.

A lista elején Norvégia, Finn-
ország, Svédország, Hollandia
és Dánia található, leghátul
pedig Eritrea, Észak-Korea és
Türkmenisztán. Magyarország
előtt Peru (85.) és Sierra Leone
(86.), mögötte pedig Izrael
(88.), Bissau-Guinea (89.) és
Szerbia (90.).

Folyamatosan romlik a ma-
gyar sajtószabadság helyzete
– írta a hvg.hu a Riporterek
Határok Nélkül nevű nemzet-
közi újságíró-szervezet felmé-
réséről.

Idén Magyarország a 87. helyen
végzett a 180 államot rangso-
roló listán, vagyis a tavalyihoz
képest 14 hellyel csúszott hát-
rább a rangsorban, s így a „prob-
lémás országok” közé került.

A 2019-es jelentés Magyar-
országról szóló részében meg-
állapították, hogy a magyar

média teljesen átalakult az el-
múlt években: tovább koncent-
rálódott az Orbánnal szövet-
séges oligarchák kezében. Mint
írták: „A legfontosabb kritikus
sajtótermékeknek be kellett
zárniuk, míg a többiek függet-
lenségét folyamatosan veszé-
lyezteti a kormányhoz közel álló
oligarchák jelenléte a vezető-
ségben, a részvényesek között
vagy éppen a pénzügyi intéz-
ményekben, amelyek finanszí-
rozzák őket.”

A jelentésben szerepel a
Közép-európai Sajtó és Média

Egy év alatt tizennégy hellyel csúszott hátrább a rangsorban Magyarország, 
amely a 87. helyre esett vissza a 180-as listán.

Besokallt Kövér politikai elvárásaitól 
a bírói egyesület

Kövér László a politika elvá-
rásait fogalmazta meg a
bíráknak.

Tiltakozó közleményt adott ki
a legnagyobb bírákat tömörítő
érdekvédelmi szervezet, a Ma-
gyar Bírói Egyesület, miután
Kövér László, az Országgyűlés
fideszes elnöke pár napja a
magyar bírák függetlenségét
garantáló törvény 150. szüle-
tésnapján beszélt – szúrta ki
a 444.hu. A portál felidézte,
Kövér az országgyűlés felső
házában összegyűlt főbírák,

vezető ügyészek, ügyvédek és
jogtudósok előtt beszélt más
mellett arról, hogy „150 esz-
tendővel ezelőtt az volt a kér-
dés, hogy a magyar állam
akarja-e biztosítani a bírák
függetlenségét. A jövőre nézve
a kérdés az, hogy a magyar
bírák a maguk részéről akar-
ják-e biztosítani az állam füg-
getlenségét. (...) Önök, tehát a
bírák mindig csak annyira le-
hetnek függetlenek, ameny-
nyire a magyar állam is az. (...)
Korunk jogászainak és politi-
kusaink változatlanul maguk-

nak kell eldönteniük, hogy mi-
lyen értékek védelmére kel-
nek, kinek az oldalára állnak:
az államot védők és építők
vagy az államot támadók és
rombolók oldalára.”

A bírák egyebek mellett
úgy fogalmaztak, hogy „sem-
milyen ideológiai színezetű tá-
madást, semmilyen burkolt
vagy nyílt befolyásolást, de az
ilyen tartalmú gondolatokat
sem fogadhatjuk el. Ezt min-
den bírónak határozottan és
egyértelműen vissza kell uta-
sítania.”

Meghalnak, mielőtt ellátáshoz jutnának
Senki nem tudja, hogy a 65 év
feletti korosztály 1,8 millió
tagjának milyen szociális
vagy egészségügyi segítségre
lenne szüksége – írja a Nép-
szava.

Annak ellenére sem tartja fon-
tosnak a kormány egy ilyen ösz-
szegzés elkészítését, hogy azt
lehet tudni, az idős emberek
között 1,3 millióan élnek vala-
milyen korlátozottsággal: rosz-
szul mozognak, gyengébben
látnak vagy hallanak. Többsé-
gük nem igényel folyamatos
gondozást, de azt igen, hogy va-
laki rendszeresen besegítsen a
ház körüli teendőkbe. Házi se-
gítségnyújtást azonban jelenleg
a korosztálynak mindössze 7
százaléka kap, idősek otthoná-
ban pedig 3 százalékuk lakik.
Az idősotthonokba egyre nehe-
zebb bejutni: a jelentkezők fele
hamarabb meghal, mint hogy
helyet kapna.

Miközben nő az átlagélet-
kor, világszerte egyre több idős
demens beteg szorul ápolásra,
de Magyarországon arról sincs

pontos nyilvántartás, vajon ők
hányan lehetnek. Ez a lesújtó
helyzetkép rajzolódott ki a ma-
gyar időspolitika gyakorlatáról a
Friedrich-Ebert-Stiftung alapít-
vány rendezvényén, ahol a Nép-
szava beszámolója szerint a
JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány
egyik tanulmányát mutatták be.
A szerző, Gyarmati Andrea szo-
ciológus a fenti adatokhoz azt is
hozzátette, hogy állami fenntar-

tású idősek otthonában az
utóbbi 8 évben egyetlen új férő-
hely sem jött létre. A magyar
állam jelenleg csak a GDP 0,4
százalékát költi a 65 év fölöttiek
ellátására, amivel az európai
átlag alatt maradunk, előttünk
jár Csehország, de még Szerbia
is, míg a svédek 2 százalék fö-
lötti összeget, a norvégok és a
dánok éppen két százalékot kü-
lönítenek el erre a célra.

Hazánkban az idős emberek közül 1,3 millióan élnek valami-
lyen korlátozottsággal: rosszul mozognak, gyengébben látnak

vagy hallanak. Képünk illusztráció

Manfred Weber, az Európai Néppárt jelöltje:
Magyarország rossz irányba tart Orbánnal

Sajnálatát fejezte ki az Euró-
pai Néppárt (EPP) frakcióve-
zetője, hogy Magyaror-
szág „rossz irányba tart”
Orbán Viktorral. Manfred
Weber, aki az EPP jelöltje az
Európai Bizottság elnöki
posztjára, arra reagált, hogy
a magyar kormányfő már
nem támogatja az elnökje-
löltségét – írta a 444.hu.

Az AFP francia hírügynökség
megkeresésére Weber fel-
idézte: az EPP politikai közgyű-
lése felfüggesztette a párt
tagságát, így a Fidesznek
nincs joga részt venni a szer-
vezet ülésein. Azért döntöttek
a felfüggesztés mellett, mert
úgy gondolták, hogy Magyaror-
szág rossz irányba tart a Fi-
desz kormányzása alatt.
Weber megismételte, hogy az
EPP olyan párt, amelynek a
tagjait közös értékek és az Eu-

Manfred Weber. Forrás: 444.hu 

rópa jövőjére vonatkozó közös
elvek tartják össze. Azt
mondta: „Akik már nem hisz-
nek az értékeinkben, azoknak
ki kell lépniük a pártcsaládból.
Mindenkinek el kell döntenie,
hogy saját meggyőződése
alapján megy vagy marad.”

Orbán Viktor hétfőn Buda-
pesten Heinz-Christian Stra-
che osztrák alkancellárral, az
Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)
elnökével folytatott megbe-
szélése után azt mondta, a

magyar kormány nem támo-
gathatja az EPP-s Manfred
Weber európai bizottsági el-
nöki jelöltségét, mert a kor-
mány és vezetője nem
kerülhet abba a helyzetbe,
hogy olyan embert támogat
európai bizottsági elnöknek,
aki eleve bejelenti, „köszöni
szépen”, de nem tart igényt 
a magyarok szavazataira.
Orbán szerint ez a választók
tiszteletére vonatkozó elv
megsértése.

Terjed a kanyaró
Európában

Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) figyelmeztetést
adott ki a kanyaró miatt,
ugyanis Európa-szerte több
mint 34 ezren fertőződtek meg
a betegséggel 2019 első két
hónapjában. A WHO közlemé-
nyéből kiderül, hogy a megbe-
tegedések jelentős része
Ukrajnában fordult elő.

A 2019 első két hónapjá-
ban nyilvántartott 34 300 ese-
tet 42 európai országban
regisztrálták. A kanyarós meg-
betegedések közül 13 végző-
dött halállal, az esetek mind-
egyike Ukrajnában történt,
ahol, akárcsak Albániában és
Romániában, kanyarójárvány
alakult ki.

56 millió forint közpénzt fizettek ki
kormánypárti bloggereknek

Lánczi Tamás, Schmidt Mária, ifj. Lomnici Zoltán, Prőhle Ger-
gely politikusok és fideszes hivatalnokok szedik meg magu-
kat egy kis mellékes közpénzzel – számolt be az Index.
Közadatigénylésben kérte ki az Átlátszó az MTVA-tól, hogy
mennyi honoráriumot fizettek a kormánypárti bloggereknek
az elmúlt három évben. 

A nekik megküldött listából kiderül: 2015 és 2019 márci-
usa között közel 56 millió forintot fizetett ki az éves szinten
körülbelül 90 milliárd forintnyi közpénzből működő MTVA. A
teljes összeg csaknem egynegyede, 12,5 millió forint egy sze-
mélyhez, a Mozgástér blogot működtető Lánczi Tamáshoz, a
Századvég nevű kormánypárti intézet vezető elemzőjéhez ke-
rült. Az Átlátszó azt is közölte, mely blogok működnek az
MTVA-n keresztül közpénzből, és ki működteti ezeket. A por-
tál hozzáteszi, az ifj. Lomnici Zoltán által vezetett Alaptörvény
blog cikkeiért 2016–2017-ben alig több mint 300 ezer forin-
tot fizetett ki az MTVA az ügyvédi irodának, viszont 2018-ban
már 2,55 millió forintot számlázhatott ifj. Lomnici ügyvédi iro-
dája a blogírásért.
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VÉLEMÉNY

Vizit
Még kezdő újságíró voltam, amikor egy sajtótájékoztató
után kettesben maradtam az akkori békéscsabai polgár-
mesterrel, az építészmérnök végzettségű, harmincas éve-
inek vége felé járó férfival. Valamilyen mára teljesen
lényegtelen ügyben akart tanácsot kérni. Beszélgetésünk
azonban hamar más irányba kanyarodott. A nyilvánosság
előtt zárkózott, kevés szavú emberről hamar kiderült,
hogy remek humorú, isteni társalgó. Történetek sokasá-
gát osztotta meg velem azon a délutánon. Anekdotázós
hangulata ellenére biztos lehettem, hogy inkább elvesz,
mint hozzátesz az elmondottakhoz. Történetgombolyagait
komótosan szálazta szét.

A rendszerváltást követő évek pezsgésében a helyi po-
litikai élet sűrűjében élve, aki odafigyelt, sok embert, 
eseményt, furcsaságot raktározhatott el magában. 
Olyasmiket, amikről idősebb korában asztalvégről felet-
tébb érdekes módon lehet majd mesélni. A képviselő-tes-
tületek, a közgyűlések összetétele tarkább volt, mint
manapság. Nem feltétlenül politikai értelemben. Külön-
cök, idealisták, gengszterek, karrieristák, cinikusok, álmo-
dozók, gáncsmentesek olyan vegyes összetételben
gyűltek össze ezekben a városi döntéshozó testületekben,
amilyen aligha fog megismétlődni az elkövetkező száz
évben. Erről a tarka-barka társaságról is hallhattam né-
hány történetet, de a beszélgetés fordulópontjára figyel-
meztetett, amikor a velem szemben ülő polgármester
mély lélegzetet vett.

Elmesélte, hogy nemrégiben egy német város küldött-
sége járt nála. Ez volt az az időszak, amikor a magyar ön-
kormányzatok nagyüzemben hozták tető alá a
testvérvárosi megállapodásokat, de – ha jól emlékszem
– a mannheimi küldöttség nem ilyen ügyben járt Békés-
csabán. Ismerkedtek, viziteltek a volt szocialista országok
helyhatóságainál – a csabai városvezető elbeszéléséből
ilyesmi rajzolódott ki.

A találkozás legérdekesebb félórája akkor következett
el, amikor tolmácsaikkal kiegészülve kettesben maradtak
a polgármesterek. A mannheimi polgármester minden kö-
rülményeskedést mellőzve azzal fordult kollégájához,
hogy nagyon nagy bajban van. Az általa vezetett önkor-
mányzatnak ugyanis nincs már semmi érdemi teendője.
Minden iskolát, óvodát, szociális és egészségügyi intéz-
ményt felújítottak. Az elmúlt évben teljes járműparkcserén
esett át a helyi tömegközlekedés, végeztek az út- és jár-
dafelújításokkal, valamint a közvilágítás rekonstrukciójá-
val. A város ipari parkjai megteltek, két százalék alatti a
település munkanélküliségi mutatója, bővítették a helyi
galériát és múzeumot, a könyvtár nem tud annyi pénzt
kérni állományfejlesztésre, amennyit ne adna az önkor-
mányzat. Két tucat játszóteret varázsoltak újjá.

– Értse meg, ez szörnyű! Nincs mit csinálni! – fakadt
ki a rögtönzött felsorolás után a német polgármester, aki
szinte kétségbeesetten nézett vendéglátójára, aki olyan
mélyen süppedt a foteljébe, hogy szinte eltűnt. Hihetetlen
volt, amit hallott, mégis tisztában volt vele, nem túloz a
beszélgetőpartnere.

Bizonyára saját városára gondolhatott, amely egészen
más gondokkal küzdött. A belvárosban földes utcákat kel-
lett leaszfaltozni, a szennyvízhálózatra a lakóingatlanok-
nak csak a felét kötötték rá. Az önkormányzati
fenntartásban lévő iskolák, óvodák és bölcsődék felújítá-
sára vagonnyi pénzre lett volna szükség. Címzett és cél-
támogatásokból (az akkori fejlesztési források) ezeknek
a töredékét sem lehetett megvalósítani.

Az akkor negyvenéves német gazdasági csodával a
háta mögött ült a polgármesteri szobában a mannheimi
városvezető és Európa egyik szabad szegénylegénye.

Hosszan hallgattak. Majd felálltak, kezet fogtak és el-
búcsúztak egymástól.

Bod Péter

Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hir-
det a Heller Ödön Művelő-
dési Ház igazgatói beosz-
tásának betöltésére 2019.
július 8-tól 2024. július 
7-ig tartó, 5 éves, határo-
zott időre szóló, magasabb
vezetői megbízással. Rész-
letek a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

Fiatalok pályázhatnak
üresen álló 

bérlakásokra

Jelenleg tizenegy, egyetemis-
táknak fenntartott tetőtéri bér-
lakás közül nyolc áll üresen,
ezért az IKV azt javasolta, eze-
ket helyben élő fiatalok szá-
mára hirdessék meg. A közgyű-
lés vagyongazdálkodási bizott-
sága döntött, hat lakás bérleti
jogát hirdeti meg szegedi fiata-
loknak. Korábban zömében a
felsőoktatási intézményekben
tanulóknak tartották fenn eze-
ket, de az a tapasztalat, hogy
nincs elég pályázó. A most
meghirdetett lakásokból öt a
Tápai utcában, egy pedig a
Cserzy Mihály utcában talál-
ható. 

A pályázók közül pontozá-
sos rendszer alapján választ-
ják ki a győzteseket. Határidő
nincs, vagyis folyamatosan fo-
gadják be a pályázatokat.

Szeged a legbiztonságosabb nagyváros
A rendőrségi adatok és a
felderítési mutatók szerint
Szeged a legbiztonságo-
sabb megyei jogú város Ma-
gyarországon.

– A lopások száma 1441-ről
1088-ra mérséklődött, ami
az elmúlt kilenc év legjobb
eredménye – mondta Harkai
István szegedi rendőrkapi-
tány a városi közgyűlés leg-
utóbbi ülésén, amelyen be-
számolt a szegedi rendőrség
tavalyi eredményeiről. 2010-
ben a lopások száma még
3224 volt. Ez mindenképpen
jelentős csökkenés. Hangsú-
lyozta, a Szegedi Rendőrka-
pitányság munkáját és a
lakosság közbiztonságérze-
tét nagyban befolyásolja,
hogy egy adott területen
mennyi rablást követnek el.
Szegeden tavaly mindössze
hat rablást követtek el. A
rendőrkapitányság hatáskö-
rébe tartozó legsúlyosabb
bűncselekményből 2012-
ben még 78 fordult elő. Ez az
eredmény a hasonló nagyvá-
rosokat tekintve országos
összehasonlításban is figye-

lemre méltó – hangsúlyozta
a szegedi rendőrkapitány.

Harkai István beszámoló-
jából kiderült, a Szegedi
Rendőrkapitányság az ösz-
szes rendőri eljárásban re-
gisztrált bűncselekmények
74,3 százalékában eredmé-
nyesen fejezte be a nyomo-

zást. Ez az elmúlt kilenc év
legjobb eredménye, ami je-
lentősen meghaladja a me-
gyei jogú városokban elért
67,4 százalékos átlagot.

A közterületen elkövetett
bűncselekmények esetében
84,1 százalékos eredményt
ért el a Szegedi Rendőrkapi-

Harkai István szegedi rendőrkapitány 
a városi közgyűlésen

tányság, ami szintén több,
mint a megyei jogú városok
átlaga (77,6 százalék).
Ebben a kategóriában is ez
az elmúlt kilenc év legjobb
eredménye. A kiemelten ke-
zelt bűncselekmények 59,4
százalékában sikerült az el-
követőt az igazságszolálta-
tásnak átadni, ami ugyan-
csak magasabb a megyei
jogú városok átlagánál (51,2
százalék).

Felszólalt a közgyűlésen
Dakos József megyei rendőr-
főkapitány is, aki szerint ki-
magaslóan jó munkát vé-
geznek a megyei és a sze-
gedi rendőrök. Ám továbbra
is nehéz feladatnak tartja a 
határátkelőhelyek zökkenő-
mentes forgalmának fenn-
tartását.

Az ülésen felmerült az új
térfigyelő kamerák felszere-
lésének kérdése is. Az önkor-
mányzat már korábban biz-
tosított 50 millió forintot
ennek költségeire. Már kije-
lölték az új kamerák helyét,
és a közbeszerzést köve-
tően, néhány hónapon belül
üzembe helyezik azokat.
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SZEGED NAPJA
2019. május 21.
Városházi séták

Szeged III. Károlytól 1719-ben visszakapta szabad királyi városi rangját. Az
esemény  300. évfordulója alkalmából 2019. május 21-én (kedden) megnyitja
kapuit Szeged történelmi belvárosában a Széchenyi tér legszebb műemlék
épülete, az eklektikus, neobarokk stílusú vároháza. A városháza régebbi, a
nagy árvízben megrongálódott épületét 1882-ben Lechner Ödön és Pártos
Gyula tervei alapján építették újjá. Az épület ma Szeged közigazgatási köz-
pontja, 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 há-
zasságkötő terem, a sajtószoba, a Lechner- és a Tisza-terem, valamint a vá-
rosháza 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

Betiltott Petőfi-strófával 
tiltakoztak a szakszervezetek

A pedagógusok, a démászosok, a húsipari, a
közszolgálati, a közgyűjteményi, a büntetés-
végrehajtási dolgozók, a vasutasok és a szak-
szervezeti szövetség egy-egy vezetője azt
demonstrálta a munka ünnepének előesté-
jén, hogy nem adja fel a rabszolgatörvény el-
leni küzdelmet. Kiss Ernő, a Közművelődési
és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezeté-
nek helyi elnöke Petőfi Sándor Magyar va-
gyok című versének betiltott versszakát
szavalta el. 

Ezeket a sorokat tiltották le idén a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kara március 15-i ünnep-
ségén: „Magyar vagyok. S arcom szégyenben
ég, / Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok!
/ Itt minálunk nem is hajnallik még, / Holott
máshol már a nap úgy ragyog. / De semmi
kincsért s hírért a világon / El nem hagynám
én szűlőföldemet, / Mert szeretem, hőn sze-
retem, imádom / Gyalázatában is nemzete-
met!”

Az esélyegyenlőség világnapján

Együtt táncolt kerekesszékes és tanára
Károlyiné Márta Anikó kere-
kesszékes táncos Kerek Tí-
meával, koreográfus-taná-
rával lépett fel az esély-
egyenlőség világnapja al-
kalmából tartott szegedi
gálán. A fogyatékossággal
élőket segítő szervezetek a
Szent-Györgyi Albert Agórá-
ban műsorral és kiállítással
hívták föl a figyelmet arra,
hogy sok embertársunk a ne-
hézségek ellenére egyedit és
értékeset képes alkotni.

A miniszter is beszállt a Fidesz hazug kampányába

Két és fél éve, 2016 szeptemberében
még dicsérte Szegedet Szijjártó 

Szijjártó Péter kedden Sze-
geden járt, és beszállt a Fi-
desz hazug kampányába,
melynek csak egyetlen
célja van, lejáratni a város
vezetését.

Két és fél éve, 2016 szep-
temberében még dicsérte
Szegedet Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminisz-
ter, amikor Botka László
polgármesterrel és a BP ve-
zérkarával közösen jelentet-
ték be, hogy a világ egyik
legnagyobb olaj- és gázipari
vállalata Szegeden nyitja
meg új globális üzleti szolgál-
tató központját. 

A budapesti sajtótájékoz-
tatón elhangzott, noha több
ország és város is bejelent-
kezett, Szeged magasan
nyerte a ver-
senyt. Szij-
jártó Péter
gratulált eh-
hez Szeged-
nek, és meg-
köszönte a
v á r o s n a k ,
hogy rugalmasan állt a beru-
házáshoz. A külgazdasági 
és külügyminiszter hangsú-
lyozta: ma már fontos célki-
tűzés, hogy minél több ma-
gas hozzáadott-értékű mun-
kahely jöjjön létre Magyar-

országon, és szolgáltatási
munkahelyek ilyenek.

A BP már 500 magas mi-
nőségű munkahelyet terem-

tett Szegeden,
és tovább bő-
víti 600-ra a
létszámát. A
BP-nél főként
Szegeden vég-
zett egyete-
m i s t á k k a l ,

képzett munkaerővel szá-
molnak, míg a BMW új, deb-
receni üzemében – ahol 
a tervek szerint ezren dol-
goznak majd – nagyon szá-
mítanak az ukrán munka-
erőre.

2016-ban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (jobbról)  Botka László 
polgármesterrel (balról) és a BP vezérkarával közösen jelentették be a fővárosban,

hogy a BP Szegeden nyitja meg új globális üzleti szolgáltató központját. 

Szijjártó Péter 2016-
ban gratulált Szeged-
nek, és megköszönte
a városnak, hogy ru-
galmasan állt a BP
beruházáshoz.
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Volt egyszer egy szovjet laktanya
A jövő történészei nagyon fognak örülni – mondta Med-
gyesi Konstantin történész a Volt egyszer egy szovjet lak-
tanya című fotókiállítás megnyitóján. Németh György és
Bobkó Anna felvételei május 17-ig láthatók az egyetem Du-
gonics téri rektori épületében.

Az öthalmi szovjet (a szegedi
népnyelv sokkal inkább
orosznak nevezi) laktanya
annak a hazánkban lévő 94
helyőrségnek az egyike volt,
amelyet a megszálló csapa-
tok üzemeltettek a második
világháború lezárásától egé-
szen 1991-ig. A Móra-mú-
zeum igazgatóhelyettese,
Medgyesi Konstantin úgy fo-
galmazott, dokumentumér-
tékkel bírnak Németh György
és Bobkó Anna egykori sze-
gedi szovjet laktanyában ké-
szült képei. A kijelentés
annál is inkább igaz, mert a
fotózás kezdete óta szinte
mindent lebontottak.

A fényképész páros tavaly
szeptemberben kereste fel

először a rendszerváltás
előtt még titkos objektumot,
majd rendszeres időközön-
ként visszatért, és a lelet-
mentést csak néhány hete
hagyták abba. Céljuk az volt,
hogy a maga lepusztultságá-
ban megörökítsék az egykori
öthalmi laktanyát, amelynek
helyén hamarosan a legma-
gasabb csúcstechnológiát
képviselő cégek befogadá-

sára alkalmas Science Park
épül.

Az egykori szovjet lakta-
nya eredetileg az Államvé-
delmi Hatóság (ÁVH) részére
épült, az 1956-os forradalom
után a felkelők néhány napra
elfoglalták, majd az év no-
vemberében beköltözött oda
a Vörös Hadsereg, amely
1991-ig használta az épület-
együttest. Magyarországról
az utolsó évben 100 ezer
szovjet katonát vontak ki, aki-
ket (és a hozzájuk tartozó ha-
ditechnikát) 35 ezer vasúti
kocsival szállítottak el. Az öt-
halmi laktanya közel harminc
évig az enyészeté volt, noha
átadása pillanatában sem le-
hetett jó műszaki állapotú-
nak nevezni.

Szabó Gábor fizikus pro-
fesszor, az egyetem korábbi
rektora, Szeged díszpolgára
felidézte: a szovjet csapatok
távozása után úgy érezte,
élete nagy elégtétele volna,
ha azon a helyen egyszer az
egyetem céljait szolgáló in-
tézmény működne. Ami ak-
kor hihetetlennek tetszett,
megvalósult, mert a szegedi
lézerközpont (ELI) a lakta-
nya szomszédságában épült
meg.

Németh György és Bobkó
Anna fotói páratlanul szépek,
pontosak, érzékenyek, hiper-
realisták, naturálisak, ugyan-

akkor szürreálisak. Feltét-
lenül továbbgondolásra ér-
demesek. Óhatatlanul felme-
rül nézőjükben, hogy mit
jelent az embernek az idő,
hogy ez az a térfogata a lét-
nek, amelynek a legkevésbé
lehetünk az urai. Minden el-
múlik. Birodalmak a történe-
lem süllyesztőjébe zuhannak
(nem kár értük), de valami
mégis megmarad belőlük is.

Egyre kevesebben emlékszünk a vörös téglás épületekre.
A tudáspark veszi át a helyét. Fotó: Bobkó Anna

Németh György egyszerre
mestere, tanítója, 

mentora és alkotótársa 
Bobkó Annának

Ilyet még nem láttak a sze-
gedi városháza házasság-
kötő termének falai. Igazi
filmbe illő esküvőn mondta
ki a boldogító igent Leia
hercegnő és egy Jedi lovag
a Csillagok háborújából.

Már messziről látszott, hogy
nem hagyományos eskü-
vőre hivatalosak a város-
háza előtt álldogáló ven-
dégek, mivel többen jedikö-
penyben, illetve fénykarddal
a kezükben várakoztak. Ter-
mészetesen a két fősze-
replő, a menyasszony, Ko-
vács Eszter és a vőlegény,
Palásti Péter is Star Wars-
szereplőnek öltözött. A
menyasszony Leia herceg-
nőnek, a vőlegény pedig
Jedi lovagnak. A két tanú
ugyancsak Jedi lovag volt.

Az ifjú pár nagy rajongója
a Csillagok háborúja-filmek-
nek, nem véletlenül öltöztek
be a film szereplőinek. Mint

Örök hűséget fogadott
Leia hercegnő egy Jedi lovagnak

A barátok magasba tartott fénykarddal tisztelegtek az új pár előtt 

Péter elmondta, 1999-ben
látta a Baljós árnyak című
részt, és akkor lett rajongója
a Star Wars-sorozatnak.
Ezzel a rajongással végül
Esztert is teljesen megfer-
tőzte, így végül nem volt kér-

déses, milyen esküvőjük is
lesz.

Már a szertartás időpontja,
a május 4. is a Star Wars alap-
ján lett kiválasztva – mesélte
Eszter. Eleinte csak a vőlegény,
Péter akart beöltözni, de végül

rábeszélte Esztert is. A család
jól ismeri rajongásukat, így
nekik nem volt meglepetés a
döntés. A ruhákat mind a ket-
ten Amerikából rendelték, így
tökéletes másai a filmbeli ru-
háknak.

Negyven éve, 1979. április
29-én indult el a trolibuszos
közlekedés Szegeden. A ju-
bileumot felújított járművek
bemutatásával ünnepelte
az SZKT.

Budapest után a vidéki vá-
rosok közül elsőként Szege-
den indulhatott el a troli-
közlekedés negyven évvel
ezelőtt. Az első vonalat
1979. április 29-én adták át
a Bartók tér és Újszeged kö-
zött, amely az 5-ös számot
kapta. Az induláshoz kilenc
ZIU–9-es járművet vásárol-
tak, amelyeket a Pulz utcai
villamoskocsiszín hátsó ré-
szén tároltak, és az első hó-
napokban vontatóval húz-
ták ki a vonalra.

A jelenlegi szegedi troli-
hálózat hét vonalból áll,
amelyeken több mint hat-
van jármű viszi az utasokat.
A leghosszabb a 19-es,
amely Makkosházától a tar-
jáni Víztorony térig közleke-
dik, a nyolc kilométeres
útvonalon összesen hu-
szonegy megállója van. A
legrövidebb vonal pedig a
Bakay Nándor utcától a
Széchenyi térig közlekedő
7A-s járat, amelyik három

Ilyen a felújított szegedi Solaris troli kívülről

Járműfelújítással ünnepelték 
a negyvenéves szegedi troliközlekedést

A közlekedési kultúra napja
Az ünnepségsorozat tovább folytatódik: május 11-én, a
közlekedési kultúra napján a trolibusz- és villamostele-
pen nyílt napon várják a szegedieket. A Körtöltés utcába,
illetve a Pulz utcába ingyenes különjárat közlekedik a
Mars tér és a Széchenyi tér érintésével.

kilométeren keresztül
halad, és összesen nyolc
helyen áll meg.

A jubileumi konferencia
előtt Nagy Sándor a sajtó-
nak elmondta, az SZKT
négy járművet újít fel, ame-
lyek közül az első már el is
készült, és a tervek szerint
Szeged napján forgalomba
áll. A Solaris Trollino 12 AC
típusú trolik Csehországból
érkeztek, a négy 2006-os
jármű teljes felújítás után
még az idén forgalomba áll.
Ezzel Szegeden már csak a

csuklós járművek között
akad majd olyan, amelyik
nem alacsony padlós.

Majó-Petri Zoltán, a köz-
lekedési társaság igazgatója
arról beszélt, hogy egy nem-
zetközi programban olyan kí-

sérleti hibridjármű építésén
dolgoznak, amely a belváros-
ban áramszedővel közle-
kedne, utána pedig képes
lenne akkumulátorral, felső-
vezeték nélkül szállítani az
utasokat.
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Magyarország legjobb borai, valamint Malek Andrea, Oláh Gergő, Falusi Mariann és Pál Dénes                                           

Bor, mámor, Szeged: tíz napon át ünnepli                  
Szeged 300 éve nyerte vissza szabad királyi városi rangját.
III. Károly 1719. május 21-én írta alá azt a könyv formá-
tumú, díszes oklevelet, amelyben megállapította Szeged
máig használt címerét, és visszaállította a város jogállását.
Ebben sorolják fel a város mindazon jogait, kiváltságait és
mentességeit, amelyek együttesen a polgári szabadságot
képezték, hogy azokkal „szabadon éljenek, élhessenek” a
szegediek. 300 éve visszanyert szabadságát ünnepli a
város május 17-től május 26-ig. Finom borok, ételek, kon-
certek és vásári kavalkád nyújt felhőtlen szórakozást tíz
napon át a szegedieknek és a városba látogató vendégek-
nek.

18.00 Az Animal Cannibals
fellépése
19.00 Napfonat-koncert
21.00 Partytime Band

Május 20. (hétfő)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Ifjúsági koncert: Break

Reality, Dalai Lárma, Sound-
okán és Kung-fu Monkies
19.30 Blaho Attila only jazz
21.00 Bellegance and Fraser
special bakelit selected

Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 Dr. Polgár Gyula Trió
18.00 A borverseny ered-
ményhirdetése
18.30 Falusi Mariann és ze-
nekara
20.00 Merényi Nicolette és
Kiszely Zoltán operettmű-
sora
21.00 Minor zenekar
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Harmonika klub
19.00 Mörk-koncert
20.30 Groovies zenekar

Május 21. (kedd)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Harmonika Klub
19.30 Kocsis Eszter mű-
sora
21.00 Villa Negra mulató
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 Az én időm (Papes
Béla műsora)
19.00 Hajdu Klára Quar-
tet
21.00 Volvox-koncert

Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Huszár Gergő gitárkon-
certje
18.30 Pumpkins trió
20.00 Pál Dénes műsora
21.00 Show & Bors zenekar

Május 22. (szerda)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
17.00 „Fölfelé megy borban

a gyöngy…” – A Szegedi Tu-
dományegyetem védnöksé-
gével a „borok tudósai” – a
kulturált borfogyasztást nép-
szerűsítve – bemutatják a
„tudósok borait”.

18.00 A Jazz-Ének Tanszak –
Sándorfalva műsora
19.30 Rambling Blues-kon-
cert
21.00 Ruhr Vidéki Málna-
koncert
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 Meander világzenei
koncert
19.00 Yes Yes-koncert
21.00 Nika és a Buligánok

Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Guitar Drifting (Szer-
bia)
18.30 Folkfonics zenekar
20.30 Várkonyi Tibi

Május 23. (csütörtök)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 A Premier Művészeti
Szakgimnázium és AMI zenei
bemutatója
19.30 Az MP2 Duó műsora
21.00 Carlo Band
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 Szilárd Piano Project
feat. Galambos Dorina
19.00 Nagy Imre – Kalauz At-
tila duó
21.00 Black Five zenekar

BORFESZTIVÁL
Széchenyi tér
Május 17–26.

Május 17. (péntek)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
19.30 Members Rockabilly
Band
21.00 Vacsora Zsuzsival-
koncert
Rádió 88 színpad | Taka-
réktár utca
18.00 Zászlós felvonulás a
Pavane tánccsoporttal
19.00 Megnyitó
20.00 Four Fathers a capella
koncert

21.00 Docpiano Band
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
19.00 Tabatabai Nejad Flóra
és zenekara
20.00 Malek Andrea-koncert
21.00 Jaffa Trió

Május 18. (szombat)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Harmonika Klub
19.30 Grumpy Cat-koncert
21.00 Báder Béla és zene-
kara
Rádió 88 színpad | Taka-
réktár utca
17.00 Ágota & Her Friends-
koncert
18.30 Vígh Project
20.30 Útközband

Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Bata Krisztina operett-
műsora
18.30 Oláh Gergő műsora
20.00 Baraparty (Szer-
bia)

Május 19. (vasárnap)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Mea és tanítványai
19.30 Anna and the Barbies
akusztik trió
21.00 Loungemelody
Rádió 88 színpad | Taka-
réktár u.
17.00 Peter & Pan duó
19.00 A USNK fellépése

20.30 Green6-koncert
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Golden Trio (classical
music)

Nemzetiségi gála
Bolgár műsorszámok: hat bolgár tánc fuvolára és zongo-
rára. Előadják: Lakos Boglárka (fuvola), Misák Bence (fu-
vola) és Klebniczki György (zongora). Bolgár táncokat
mutatnak be a békéscsabai Balkán Táncegyüttes tagjai.
Cigány műsorszámok: a Szegedi Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat programja: a városi cigány versmondó verseny
győzteseinek szavalása és élő zenés műsor. Görög műsor-
számok: a szegedi Eleftheria Tánccsoport és a budapesti
Helidonaki Tánccsoport műsora, akik görög táncokat mu-
tatnak be. Német műsorszámok: a Theißblume kórus, a
szegedi német közösség tagjainak kórusa német népda-
lokat és megzenésített német verseket énekel. A Móra-

halmi Rézfúvós Együttes műsora. A Csongrádi Múzsa Mű-
vészeti Egyesület szervezésében a Krottendorf Német Ha-
gyományőrző Egyesület műsora. Örmény műsorszám:
örmény dalok Klebniczki György zongoraművész előadá-
sában. Szerb műsorszám: a deszki Bánát Szerb Néptánc-
együttes táncbemutatója. Szlovák műsorszám: a Horenka
Szlovák Hagyományőrző Népdalkör szlovák dalokat ad elő.
Ukrán műsorszámok: a szegedi Vysyvanky ukrán kórus
műsora. A PTAH Theatre magyar–ukrán társulat rendha-
gyó mozgásszínházi, bábos, maszkos előadása. Ír műsor-
szám: írtánc-bemutató a Szegedi Ír Tánc Tánccsoport
előadásában.
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                                               a Széchenyi téren, Quimby és Honeybeast a Dóm téren

                   a város 300 éve visszanyert szabadságát
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Kallai-Takács Éva nép-
dalénekes műsora
18.30 Biga & Nagy Ádám gi-
tárpárbaj koncert
20.00 A Gera fivérek mű-
sora

Május 24. (péntek)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Az SZTE Vántus István

Gyakorló Zeneművészeti
Szakgimnázium műsora
19.30 Az Enymore Duó mű-
sora
21.00 Varga Rudi és Bandája
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 A LILIN duó műsora
19.00 Chameleon Jazz Band
21.00 Coco Bongo Latin
Night
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 Haraszti Ádám Pro-
ject
19.30 Kökény Attila fellé-
pése
20.30 Zsomboys zenekar

Május 25. (szombat)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Regi&Marci duó
19.30 Brass on The Road-
koncert
21.00 Öreg Rockerek bulija,
vendég a Pepper Tree Band
(Egyesült Királyság)
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 FiveLive a capella kon-
cert
19.00 A Blues Bell bemu-
tatja: Blues Triász – Török
Ádám, Hrabovszki Tamás,
Prekop Győző
21.00 Party Art’s OK zene-
kar
Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 A Bon-Bon fellépése
18.30 Vintage Dolls zenekar
19.30 Vivat Bacchus
21.00 Dollár Boys zenekar

Május 26. (vasárnap)
Pizza Monkey színpad | szö-
kőkút
18.00 Budai Blues Project
19.30 Huckleberry Guys
21.00 Disco and Troll
Rádió 88 színpad | Takarék-
tár utca
17.00 Magyar Rózsa, operett
19.00 Jule Star Jazz Trió
20.00 Sanzonizé
21.00 Colorado Country
Band

Pingvin Patika színpad |
Posta felőli átjáró
17.00 A DUSKA – Kazai 
Ági és Stefan Uhrinak kon-
certje
18.30 Takács Nikolas fellé-
pése
19.30 Zabos Quintet
21.00 Moonlight Duo

MILLENIUMI
KÁVÉHÁZ 
ÉS KINCS TÉR
Dugonics tér
Május 17–26.

Május 17. (péntek)
17.30 Mil Pasos zene-
kar
20.00 BLUES B.R.OTHERS
SHOW

Május 18. (szombat)
10.00 A Kövér Béla Bábszín-
ház műsora
12.00 Jazzarosa zenekar
14.00 …Százéves kávéház…
– Czutor Norbert és zene-
kara
16.00 Bornai Tibor és a Ko-
moly Férfiak
19.00 Bogyoszlói zenekar
20.00 Táncház

Május 19. (vasárnap)
11.00 Bereczky Szilvia, san-
zonok
12.30 Kalungu zenekar
14.00 Huszár Gergő gitár
classic
16.00 A Golden Voice Hun-
gary énekverseny győztesei
18.00 Cserenyec Dóra gitár-
koncertje
20.00 Éliás Gyula Jr. Trió

Május 20. (hétfő)
16.00 A Premier Művészeti
Szakgimnázium és AMI be-
mutatója
18.00 The Garde unplugged
koncert
20.00 Neumann Balázs Trio

Május 21. (kedd)
16.00 STAMI-bemutató
18.30 A Dreamgirls műsora
20.00 Szerb táncház a Bánát
Szerb Néptáncegyüttessel 
és a Bánát tamburazenekar-
ral

Május 22. (szerda)
16.00 A Premier Művészeti
Szakgimnázium és AMI
Showtime bemutatója
18.00 CU-46 zenekar
20.00 Jazz and Roll Tissis-
sippi (Szerbia)

Május 23. (csütörtök)
16.00 A Dugonics András Pi-
arista Gimnázium népzenei
bemutatója
18.00 Históriások műsora
20.00 Jazz Times-koncert

Május 24. (péntek)
16.30 Smink-koncert
18.00 Cseh Tamás-est a
Vodku zenekarral
20.00 Görög Táncház az
Eleftheria Tánccsoporttal és
a Mydros Együttessel

Május 25. (szombat)
10.00 Kredenc zenekar
11.00 Fúvószenekarok
14.00 Brass on The Road ze-
nekar
15.00 MI3 zenekar
16.00 Nemzetiségi gála (lásd
keretes írásunk – a szerk.)
18.00 A Csongrádi Múzsa
Művészeti Egyesület mű-
sora
19.30 A T’Rakija együttes
koncertje és balkán táncház

Május 26. (vasárnap)
10.00 Csiga Duó

12.00 A szegedi konzervató-
rium műsora
14.00 Tánctér
17.00 A Csongrádi Múzsa
Művészeti Egyesület műsora
20.00 Zűrös Banda-koncert

DÓM TÉRI 
KAVALKÁD
Dóm tér
Május 24–26.
Május 24. (péntek)

16.00 Sun City Brass Band
17.00 Belmondo-koncert
19.00 Szeged 300 – megnyitó
19.15 Fool Moon a capella
koncert
20.00 Honeybeast Sympho-
ney-koncert a Szegedi Szim-
fonikusok közreműködésével

Május 25. (szombat)
12.00 Fúvószenekari flash-
mob és mazsorettbemu-
tató
15.00 A Cosa Nostra Big
Band koncertje
16.00 Stihl Timbersport-be-
mutató
17.00 Indigó-koncert
20.00 Quimby-koncert

Május 26. (vasárnap)
15.00 Gypo Circus
17.00 Z’zi Labor
19.30 Geszti Best of

HÍDI VÁSÁR
BELVÁROSI HÍD ÉS
OSKOLA UTCA
MÁJUS 25–26.

Az ország egyik legnagyobb
kézműves seregszemléje a
Szeged napi rendezvénysoro-
zat csúcspontja és záróak-
kordja. A hamisítatlan vásári
hangulatot gólyalábas vásári
komédiások, dudások és mu-
zsikások s egyéb utcai mutat-
ványosok pezsdítik, a gyere-
kek az újszegedi hídfőnél bá-
belőadáson pihenhetik ki
magukat, ott lesz Cukros
póni és társai, az Oskola ut-
cában sokféle foglalkozás
várja a serényebbeket. A
hídon pedig – szokás szerint
– minden, mi szem-szájnak
ingere.

(A programváltoztatás jogát
fenntartják a szervezők.)

Sárkányhajó-viadal
Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Tiszán a Szeged
napi sárkányhajó-viadalt. A szervezők tájékoztatása sze-
rint a május 19-én, vasárnap délelőtt fél 10-kor kezdődő
viadalon harminc szegedi sportegyesület vesz részt.



Egy ajtó választja el egymás-
tól az Alliance Française-t a
Frankofón Egyetemi Központ
(francia rövidítése: CUF) iro-
dájától a Dugonics tér 2.
alatt. Kruzslicz Péter, a köz-
pont adminisztratív igazga-
tója 2001-ben végzett a
Ságvári-gimnáziumban.

Európai gyökerek

Kruzslicz szerint míg az
angol kommunikációs
nyelv – vagyis vi-
szonylag gyenge
nyelvi tudással is
meg tudják magukat
értetni alapszinten
egymással ma-
gukat az em-
berek –,
addig a
francia 

kulturális identitást hordoz,
vagyis az európai gyökerek
legmélyéhez vezető úton ad
rengeteg segítséget. A fran-
cia ugyanis ezer szállal kötő-
dik a latinhoz, amely évszá-
zadokig volt a keresztény kul-
túra összekötő nyelve. Van-
nak ennél praktikusabb okai
is annak, miért érdemes
franciául tanulni. Az ENSZ-
ben és az Európai Unió intéz-
ményeiben a francia a má-
sodik hivatalos nyelv.

Európai jog

Szegeden 2012-ben írták alá
azt a dokumentumot, amely
egy francia nyelvű egyetem
létrehozásához volt az első
lépés, ezután elindult a fran-
cia nyelvű egyetemet szol-
gáló szervezeti keretek
kialakítása. Az SZTE szená-
tusa 2013-ban döntött a
Frankofón Egyetemi Központ
létrehozásáról. A francia
nyelvű egyetem egyelőre
még csak formálódik, de már

sokrétű képzést nyújt a CUF.
Például francia nyelvű nem-
zetközi tanulmányok mester-
szak indult. A Nemzetközi és
Regionális Tanulmányok Inté-
zete által gondozott Európai
Civilizáció és Integráció Kép-
zés a mesterszakra készíti fel

az alap-
szakos

hall-

gatókat. A képzés során a
hallgatók elsajátíthatják az
európai jog alapjait, alapos is-
meretekre tehetnek szert az
európai civilizáció terén, és
francia nyelvi tudásukat is fej-
leszthetik.

Bölcsészek 
a világcégeknél

Az előremutató kezdeménye-
zések ellenére azonban ta-
gadhatatlan: az utóbbi évti-
zedben jelentősen vissza-
esett a francia nyelv iránti ke-
reslet. Az SZTE BTK francia
tanszékére is jóval kevesebb
hallgató jelentkezik, mint a
korábbi évtizedekben. Jelen-
leg 35 diák jár a tanszékre,
ők az alapképzéstől a doktori
iskoláig sokféle oktatásban
részesülnek – tudtuk meg
Gyimesi Tímeától. – Változik
a világ, ezért nekünk is egyre
gyorsabb ütemben kell újra-
gondolnunk a stratégiánkat
– mondta a tanszékvezető. 

Ma már nem feltétlenül

az irodalom a meghatározó
az oktatásban, bár fontos
eleme a képzésnek. A roma-
nisztika alapszak francia
szakiránya például egy nap-
pali tagozatos, 6 féléves,
alapszakos képzés. Átfogó is-
mereteket nyújt a francia
nyelv történetéről és mai
rendszeréről, a francia iroda-
lom meghatározó korszakai-
ról, a frankofón országok
földrajzáról, történelméről és
Franciaország művészetéről.
Ezt a képzést azoknak java-
solják, akik a középiskolai
vagy egyéb tanulmányaik
során megszerezték a B2
szintű nyelvtudást, és francia
nyelvi, irodalmi, országisme-
reti tájékozottságukat szeret-

nék bővíteni, napra-
kész és a munkaerő-
piacon kamatoztat-
ható francia nyelvi
és kommunikációs
készségeket kíván-
nak szerezni. 

Gyimesi Tímea
elmondta: a nagy
multinacionális cé-

gek előszeretettel al-
kalmaznak olyan böl-

csészvégzettségű, krea-
tív munkatársakat,
akik az angol mellett
más világnyelveken is
– például franciául –
jól kommunikálnak.
Akik itt végeznek, elhe-
lyezkedhetnek külföldi

és vegyesvállalatoknál, dol-
gozhatnak önkormányzatok-
nál, közhivatalokban vagy az
idegenforgalomban. Lénye-
gében bárhol kamatoztathat-
ják a tudásukat, ahol érték a
kimagasló nyelvtudás. Aki
nem elégszik meg a háromé-
ves képzéssel, mesterszakon
vagy szakirányú továbbkép-

zésen is továbbtanulhat a
tanszéken. 

Van lehetőség francia
nyelv, irodalom és kultúra
képzésre jelentkezni, de akár
fordító és tolmács (francia–
angol nyelvpárban) szak-
irányban is továbbtanul-
hatnak az alapképzést befe-
jezők. A nemzetközi tanulmá-
nyok mesterszak magyar,
francia, illetve angol nyelven
is választható. Aki még ezek-
nél is speciálisabb tudásra
kíván szert tenni, társada-
lomtudományi és gazdasági
szakfordító képesítést is sze-
rezhet francia nyelven.

Az érvelés nyelve

Az egyetem persze csak „ho-
zott anyagból” tud dolgozni,
vagyis amennyiben sokan ta-
nulnak magas színvonalon
általános és középiskolák-
ban franciát, van miből válo-
gatni. – Mint mindenütt,
Szegeden is az a tendencia,
hogy az idegennyelv-oktatás
egyformává szegényedik: az

angolt választják egyre töb-
ben első nyelvként. Már nem
csupán az angol jelent kon-
kurenciát számunkra, ha-
nem újabban a kínai is –
mondta Kelecsényi Rita, az
SZTE Gyakorló
Gimnázium és
Általános Is-
kola okta-
tója. 

S z e -
rinte azért
érdemes
akár már
az általá-
nos

iskola első
o s z -
t á l y á -
ban el-
kezdeni a francia nyelvet,
mert nyolcadikra jó szin-
tet lehet elérni, ugyanakkor
az angolt akár jóval keve-
sebb idő alatt is fel lehet
hozni megfelelő nívóra, így
azt elég lehet elkezdeni az 5.
osztályban. A gyakorlóban el-
sőtől is lehet franciát tanulni,
de az 5. és a 9. osztályban is
fel lehet venni második
nyelvként. A gimnáziumban a
két tanítási nyelvű tagozaton,
öt évfolyamos képzésben
osztályonként 15-20 diák ta-
nulja franciául a történelmet,
a földrajzot és a matemati-
kát. Kelecsényi elmondta, a

francia kiválóan alkalmas az
érvelésre, ezért aki elsajá-
títja a logikáját, jó vitakész-
ségre is szert tesz. Sok szülő
fél attól, hogy túl nehéz a
francia, de éppen ezért érde-

mes első idegen nyelvként
ezt választani, és nem a

kezdetben könnyű,
félig anyanyelvi kör-

nyezetben tanul-
ható angolt –
mondta az általá-
nos és középisko-

lában is oktató
tanár. 

S z e -
g e d e n
az SZTE

gyakorló a francia nyelvokta-
tás bázisa. A tanárok gyak-
ran emlegetik motivációként
a diákoknak azokat az egy-
kori ságvárisokat, akik a
francia segítségével jutottak
karrierjük csúcsára. Vannak,
akik diplomáciai területen
dolgoznak, mások multinaci-
onális cégnél töltenek be ve-
zető pozíciót, de olyanra is
akad példa, aki francia nyelv-
területen lett újságíró. Volt ta-
nítványok dolgoznak jelenleg
az ENSZ-nél is, ezzel is öreg-
bítve a szegedi franciaokta-
tás hírnevét.

Szincsok György
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Felkészítenek és vizsgáztatnak is

Az SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet nyelvtaná-
rai angol, francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol
nyelvi kurzusokat, valamint magyar mint idegen nyelv
kurzust tartanak elsősorban egyetemistáknak, de térí-
téses tanfolyamaikon várják a nem egyetemisták jelent-
kezését is. Az általános nyelvi kurzusaikon kívül
főképpen szaknyelvi tanfolyamokat hirdetnek. Az intézet
jelenleg hat akkreditált általános és szaknyelvi vizsga-
központ vizsgahelyeként is működik, de egyben olyan
nemzetközi nyelvvizsgaközpontok vizsgahelye is, mint a
Goethe-, ÖSD-, TOLES- és TOEIC-nyelvvizsga. Az intézet
által fejlesztett, nem akkreditált IKI- és PhD-nyelvvizsgák
letétele a szegedi egyetem hallgatói számára lehetővé
teszi, hogy teljesíteni tudják a különböző képzések, il-
letve doktori iskolák által előírt nyelvi követelményeket.

A multinacionális cégek Szegeden is előszeretettel alkal-
maznak olyan bölcsészvégzettségű, kreatív munkatársa-
kat, akik az angol mellett más világnyelven, például
franciául is jól beszélnek.

A Szegeden folyó francia nyelvoktatásról, kultúráról és hagyományokról (2. rész)

Amilyen nehéz megszerezni, olyan sokat ér

Gyimesi Tímea 

Kruzslicz Péter 

Kelecsényi Rita
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Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

Miért állsz te itt egyedül?
Történelmi előszó: A magyar
katolikus lexikon szerint Lütti-
chi Szent Hubert 703-ban
vagy 705-ben lett püspök. Egy-
házmegyéje területén az
utolsó pogányokat is megtérí-
tette. A 15. századtól keletke-
zett legendája szerint előkelő
család elkényeztetett fia volt.
Nagyon szeretett vadászni.
Egy nagypénteki vadászatán
megjelent előtte egy szarvas,
agancsai közt a feszülettel, és
egy égi hang megtérésre szólí-
totta föl. Két év múlva meghalt
a felesége, Hubert remete lett,
majd Rómában a
pápa szentelte püs-
pökké. Hubertusz a
vadászok, lövészcé-
hek, erdészek és
még sokak védő-
szentje. Kutyahara-
pás, kígyómarás
ellen kérik oltalmát.
A 15–18. század-
ban vadászként va-
dászkürttel, vadász-
késsel, karddal és
kutyával, agancsa
között feszületet
hordozó szarvas
előtt térdelve ábrá-
zolták.

Napjainkban, a
mennyország kapu-
jában:

Drága Fiam!
Miért állsz te itt
egyedül, miért nem
állsz be a többiek
közé a sorba?

Már elnézését, Péter, de
én Magyarország miniszterel-
nök-helyettese vagyok, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
elnöke, a magyar helikopteres
fővadász. Jelenleg is az Orszá-
gos Magyar Vadászati Védegy-
let elnöke vagyok. Engem
mindenhol ismernek, ingyen
utaztatnak. Én voltam a máso-
dik és a harmadik Orbán-kor-
mány nemzetpolitikáért fele-
lős tárca nélküli minisztere,
2018-tól a negyedik kormány
nemzetpolitikáért, egyház-
ügyekért és nemzetiségekért
felelős tárca nélküli minisz-
tere. Hogy gondolod, Péter,
hogy holmi keresztényekkel
álljak egy sorban, akik elhisz-
nek mindent, amit Ferenc

pápa mond? Én Hunyadi
János unokája vagyok, a ma-
gyar identitásért síró bocsko-
ros vezér.

Na, fiam, beszélges-
sünk! Miért gondolod, hogy
a mennyek birodalmába, az
Úr jobbjára kerülhetsz?

De Péter! Én végzett teo-
lógus vagyok, szaktekintély,
politikai méltóság! Újjászer-
veztem a KDNP-t, fehér lovon
belovagoltam Erdélybe.

Drága Fiam! Nem óhaj-
tom a vallási ismereteidet
most vitatni, de emlékszel

rá latinból, mit jelent a „mi-
niszter” szó?

Hát valaha eredeti jelen-
tése „szolga”, illetve „segéd”.
A szó eredetileg arra vonatko-
zott, hogy a tisztség viselője
az államfő által maga mellé
vett tisztségviselő, akinek a
hivatása, feladata és hatás-
köre az állam legfőbb köz-
ponti igazgatása, a közügyek
intézése és vezetése. Tehát
én kiemelt és kiemelkedő fő-
tisztviselő vagyok, Orbán Vik-
tor után az első! Pártom, a
KDNP olyan önálló párt a Fi-
desz vezette szövetségben,
amely tételesen vállalja a ke-
resztény egyházak társadalmi
tanait.

Fiam, egy kis földrajzi kér-

dés: hol vannak Európa ha-
tárai, a jelenlegi népességből
hányan vannak az iszlámhí-
vők?

A legteljesebb keresztényi
szeretettel is ki kell jelenteni,
ezt a problémát nem Magyar-
ország okozta, hiszen soha
nem voltak gyarmataink,
mint a franciáknak vagy a bri-
teknek. Megismétlem, a
Notre Dame leégése a fran-
cia szekularista, egyházelle-
nes politika miatt történt.

Fiam, fiam! Azt tudod,
hogy Szeged városa elsőként
adott pénzt az újjáépítésre, de
Lőrinc barát egy fillért sem
adott?

Ja, persze, volt az az árvíz
valamikor, azt köszönték csak
meg. De ez a franciák magán-

ügye, mivel az or-
szág sok egyéb
mellett a saját ke-
reszténységét is
megtagadta.

Fiam, fiam!
Rólad beszélges-
sünk. Nem vagy
te nagy inkvizítor?
Húsvétkor is
össze-vissza be-
széltél.

Én csak annyit
mondtam: az egy-
ház nem ember-
baráti egyesület.
Igaz, Jézus min-
denkit hívott ma-
gához, de az
régen volt. Nálunk
rend és fegyelem
van, mi döntünk,
hogy melyik szer-
vezet lehet egy-
ház, ki kaphat
támogatást, ki

szolgálja híven pártunkat. Ha
elutazom Csíksomlyóra, első
osztályon megyek, vagy heli-
kopteren, bár azt a vadásza-
tokra tartogatom.

Fiam! Régóta beszélünk,
de megmondom őszintén,
még most sem találtam
olyan érdemedet, hogy been-
gedjelek. Fogalmatok sincs,
mi egy egyház, mi a vallás,
miről szól a Biblia. Faj- és val-
lásgyűlöletet hirdettek, vallo-
tok. Egyszer még visszaüt,
hogy eltapostátok a sajtó-
szabadságot és szétdúltátok
azt a méltóságteljes polgári
életérzést, amely vissza-
emelt minket Európába. Pár-
toddal és szövetségeseddel
történelmi bűnt követtetek
el, hazugságokkal beszeny-
nyeztétek a rendszerváltás
értékeit, a demokrácia dicső
pillanatait, megaláztátok a
humánus, igazi hívőket.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Egy valószínűleg Szent Hubertuszt ábrázoló illusztrá-
ció egy 13. századi angol kéziratban. Forrás: Wikipédia 

Milyen jól jönnének most a borbélyok vagy a fürdősök!
Köszönet és hála a Somogyi-
könyvtárnak, amiért potom
pénzért kiárusítja azokat a
könyveket, amelyek már
nem felelnek meg küzdel-
mes korunk erkölcsi, szel-
lemi követelményeinek. A
könyvégetésnél mindene-
setre sokkal jobb. E nemes
cselekedetnek a révén jutott
nemrég a tulajdonomba egy
százasért Bogdán István
Mestere volt egykor című
könyve. Azt, mondjuk, most
sem értem, mit keresett ez a
könyv a levitézlett kötetek
között, de mindegy is, mert
a lényeg, hogy megmentet-
tem, hisz ki tudja, milyen sa-
nyarú sors várt volna rá, ha
senkinek sem kell. Habent
sua fata libelli. (A könyvek-
nek is megvan a maguk
sorsa.)

Tényleg nagyon jó könyv.

A honfoglalástól a céhes ipar
megszűnéséig tartó időszak
mesterségeit ismerteti ábé-

césorrendben. Azt például
eddig is tudtam, hogy a bor-
bély egykor nemcsak hajat
nyírt és borotvált, hanem
eret vágott, fogat húzott, ke-
lést, törést, sebet kezelt, am-
putált, sőt halottvizsgálatot
is végzett. De azt már ebből
a könyvből tudtam meg,
hogy a fürdős gyakorta kon-
tárkodott a borbélyok dol-
gába, vagyis az általános
testápolás mellett (kent,
gyúrt, körmöt vágott, fürdési

tanácsot adott, iszapolt)
hajat nyírt, eret vágott, fogat
húzott, sebet gyógyított.

Az évszázadok során a
szakmák elkülönültek, spe-
cializálódtak. Csakhogy nap-
jainkban, amikor nálunk pél-
dául orvoshiány van, milyen
jól jönnének a sokoldalúan
képzett borbélyok vagy für-
dősök, akik az egyszerűbb
orvosi eseteket szakszerűen
ellátnák. Talán még engem
is ki tudnának kúrálni a Mi-
kes Kelemen-szindrómából
(copyright saját)! Ne csak ál-
landóan a „brüsszeli bürok-
raták és a Soros-bérencek”
elleni harcra koncentrálja-
nak a vezetőink, hanem leg-
alább akkora vehemenciával
törekedjenek a magyar em-
berek egészségügyi ellátásá-
nak javításra is.

Méhes János

M e g m e n t e t t e m ,
hisz ki tudja, milyen
sanyarú sors várt
volna rá, ha senki-
nek sem kell.

Az új típusú autoriter rendszer-
ben – mint Magyarországon is
a Fidesz érája alatt – aligha
kétséges a választások kime-
netele. Különösen akkor, ha az
ellenzék továbbra is azt teszi
vagy éppen nem teszi, amit
eddig is elmulasztott: az ellen-
zékiek közötti együttműködést.
Bár némi remény mutatkozik
már, hogy (idézve drága anyai
nagymamámat abból az idő-
ből, amikor gyerekként néha
tettünk valami jót is) az ellen-
zéknek „kezd benőni a feje
lágya”. Meglátjuk, kitartóak-e,
vagy csak egy pillanatnyi fellán-
golásról van szó?

A 2010-es, „történelmi”
eseménynek is beillő, fülkefor-
radalomként aposztrofált „visz-
szarendeződéssel” egy csa-
pásra minden megváltozott,
hogy aztán végül az egész
ugyanaz maradhasson… Nem
csoda, hogy Ady Endre költő
szavai ma is időszerűek:
„Ebben az országban annyira
úr a hülyeség, hogy itt már
csak filozofálni lehet.” Akkor fi-
lozofáljunk!

Az új típusú autoriter rend-
szereket nem lehet egy az
egyben a 20. századi diktatú-
rákkal azonosítani. Annak el-
lenére sem, hogy lényegi ele-
meik megegyeznek. A kor-
mányzó erők ugyan választá-
sok útján szerezték meg a ha-
talmat, a többség töre-
dékének (25-30 százaléka)
akaratával. Ezt követően ha-
zánkban nem számolták fel

teljesen a demokratikus in-
tézményrendszert, hanem
annál még rosszabbat tettek:
megszállták, – sokak szerint
– „meghekkelték” azokat.
Tisztogatás közben megtör-
tént a szükséges agymosás,
miáltal eredeti funkciójuk (a
nép egyértelmű szolgálata)
helyett fenntartották (formáli-
san) függetlenségük látsza-
tát, áttérve a kézi vezérlésre,
persze titkolva azt. Egyértel-
műen a hatalom akaratát
fenntartások nélkül követve.

A látszat formalitás maradt,
valójában a feje tetejére állí-
tották az országot. Ismételten
hangsúlyoznám: mindent ké-
nyük-kedvük szerint megvál-
toztattak, és végeredmény-
ként minden maradt a régi…
Értem ezen a 30 évvel ko-
rábbi állapotokat!

A Fidesz eladta (ellopta)
az országot, a szegényeket
még jobban kisemmizte, a
gazdagokat (oligarchákat)
pedig kifejezetten „zsírozta”.
Ami a legérdekesebb, a re-
zsim úgy tesz, mintha min-
den jó tőle származna,

magántulajdonként kezelve
a közpénzt, és persze úgy fi-
nanszírozva egy-egy beruhá-
zást, hogy erősen kihang-
súlyozza, melyik miniszté-
rium, hatóság támogatása
által valósulhatott meg a gya-
rapodás! Holott ebből nem
sok az igazság, mert a kor-
mány, a minisztérium adott
esetben nemhogy adna,
hanem inkább elvesz (egész-
ségügy, oktatás etc.).

Ma már – egyre inkább úgy
tűnik – nem igazán számít a
hatalomnak az emberi élet
(egy bizonyos kor alatt vagy fe-
lett egyértelműen) és a humá-
nus bánásmód. Az meg
eszükbe sem jutott még, hogy
az egészségügyet a nemzet
szolgálatába kellene állítani.
Ezért ez a kormány nem is
fogja megtenni! Márpedig Ma-
gyarországon már a jó ég tudja
vagy nem tudja, hogy mi az és
mi nem az. Érdekes módon az
egészségügy ez idáig nem
nemzeti. Még csak egy nem-
zeti konzultációra sem futotta
a tíz év alatt. Hát persze, mert
a mondvacsinált, teljesen fö-
lösleges dolgoknál bezzeg
igen.

Nem furcsa ez a helyzet?
Szerintem abszolút a kormány
felelőtlenségéről árulkodik a
mostani helyzet és annak ke-
zelése is. Marginális pályára
került, igazából nincs is gaz-
dája. Szégyen!

Kutnyik Pál

„Ebben az országban annyira úr a hülyeség,
hogy itt már csak filozofálni lehet”

A Fidesz eladta (el-
lopta) az országot, a
szegényeket még
jobban kisemmizte,
a gazdagokat (oli-
garchákat) pedig ki-
fejezetten „zsíroz-
ta”.
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IRÁNY AZ ORV! Megnyerte
a második válogatót, így ki-
vívta az Olimpiai Reménysé-
gek Versenyén való indulás
jogát a Kovács Sándor és
Kósa András fémjelezte férfi-
serdülő-négyes a Belgrádban
rendezett nemzetközi evezős
regattán. A Kovács Sándor,
Kósa András (mindkettő
NKM Szeged VE), Bujtás
Bence (MTK), Fernandez-
Kiss Dávid (FEC) alkotta 
egység 15 másodperces
előnnyel ért célba a második
helyezett Partizan előtt, vala-
mint 21 másodpercet vert 
a másik magyar hajóra. Az
ORV június 7-én lesz Velencé-
ben.
DUPLA MAGYAR BAJNOKI
CÍM. Békéscsabán rendez-
ték meg az idei szezon me-
dencés hosszútávúszó or-
szágos bajnokságot. A Haász
SZUE-t összesen tizenkilen-
cen képviselték, és rögtön az
első nap szállították is az ér-
meket a favoritok. Az Európa-
és világbajnoki ezüstérmes
klasszis, Olasz Anna a felnőt-
tek között szerzett aranyat,
míg Vas Luca a juniorok kö-
zött bizonyult verhetetlennek.
Mindketten 10 000 méteren
bizonyultak a legjobbnak. A
junior fiúknál Fábián Milán
bronzérmes lett ugyanezen a
távon.
VERETLENÜL LETTEK BAJ-
NOKOK. Már a tizenharma-
dik bajnoki cím tudatában
utazott a Szegedi TE a nagy
rivális Zalaegerszeg ottho-
nába. Karsai Ferencék pedig
még csak azt az örömöt sem
adták meg ellenfelüknek,
hogy legyőzzék az újdonsült
bajnokot. 4–4-es döntetlen
született a tekecsapatok
Férfi Szuperligája Felsőházi
rájátszásának utolsó forduló-
jában, ezzel veretlenül sze-
rezte meg tizenharmadik
bajnoki címét a Szegedi TE.
ÚJABB FUTÓFESZTIVÁL
SZEGEDEN. Jó hír a futás
szerelmeseinek: május tizen-
kilencedikén, vasárnap jön a
Continental ContiTech Sze-
ged Futófesztivál és Félmara-
ton. A rajt ezúttal is a
szokásos helyszínen, a város
szívében, a Dóm téren lesz,
ahová reggel 7 órától várják
a futókat. Közös bemelegítés
után lehet teljesíteni a csa-
ládi távot, amely 2000 méter,
így a kisgyermekes párok is
sportolhatnak egy jóízűt. Vi-
szont aki komolyabb kihívást
szeretne, annak ott a félma-
raton, a 21 km hosszú táv.
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Újabb Pakk Kupa

Az U14-esek folytatták a sort
Folytatódott az V. Tisza Pakk Kupa jégkorongtorna. A há-
zigazda ezúttal a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U14-es
csapata volt, akik a negyedik helyen zárták a tornát.

Egy héttel az U12-esek után
az egyel idősebb korosztály,
az U14-esek folytatták a játé-
kot a Városi Műjégpályán. A
szegediekkel együtt öt csa-
pat vett részt a tornán. Jól
kezdtek a vendéglátók, 8–1-
re ütötték ki a Hatvani Gigá-
szokat, majd jött egy szoros
meccs a Kanadai Magyar Ho-
kiklubbal, ahol 3–2-re alul-
maradtak a hazaiak. A
későbbi győztes Dunaújvá-

rosi Acélbikák simán nyertek
a szegediek ellen, 11–2 lett
a végeredmény. A sort a
szerb SKHL Crvena Zvezda
ellen zárták a Tisza-partiak,
7–0-ra kikaptak, és ezzel a
negyedik helyet szerezték
meg a tornán Csiki Csaba ta-
nítványai. A kupát a Dunaúj-
város nyerte, második lett a
KMH, míg a szerbek állhat-
tak fel a dobogó harmadik fo-
kára.

Akcióban a Goodwill Pharma Szeged Vízmű U14

Címvédés

Ismét bajnok a Szedeák U20!

Megvédte címét a Naturtex-SZTE-Szedeák U20!

Címvédőként utazott Szol-
nokra a Naturtex-SZTE-Sze-
deák U20-as csapata a
Morgen Ferdinánd U20-as
bajnokság döntőjére. Kiss
Zsolt együttese ismét szo-
ros csatát vívott a finálé-
ban, de legyőzte a DEAC
együttesét.

Egy évvel ezelőtt egy labdán
múlt a bajnoki arany, és idén
is izgalmas csatát vívott a
Naturtex-SZTE-Szedeák U20-
as gárdája a fináléban. Ke-

mény öt nap állt Kiss Zsolt
fiai előtt, két nap alatt három
csoportmérkőzést kellett ab-
szolválnia a csapatnak. Az
Óbudai Kaszások ellen köny-
nyed, 87–65-ös szegedi győ-
zelem született, majd ugyan-
azon a napon a Budapest
Honvéd ellen is pályára lé-
pett a Szedeák, itt már szoro-
sabb lett a vége, de 76–74-re
a szegediek nyertek. Jöhetett
az utolsó, DEAC elleni csoport-
meccs, amikor már biztos volt
a továbbjutás. Itt a pihentetés

volt a cél, 81–51-re kikapott a
Naturtex. Jöhetett az elődöntő
a házigazda Szolnoki Olaj KK-
val szemben, 59–53-ra meg-
nyerték Kerpel-Fronius Gáspá-
rék a Tisza-parti rangadót. A fi-
náléban ismét összekerült a
DEAC-cal a címvédő, és egy iz-
galmas, fordulatos meccsen
végül 75–71-re győzött, így
megvédte címét a Naturtex-
SZTE-Szedeák! A torna legérté-
kesebb játékosának a szege-
diek irányítóját, Kerpel-Fronius
Gáspárt választották.

Szezonértékelés

Kalandos idényen van túl az SZRSE
Véget ért a Szegedi Röplabda Sportegyesület NB II-es női
felnőttcsapatának idénye. Tátrai Sándor lányai a negyedik
helyen végeztek.

idei kiírásban. A csapatka-
pitány, dr. Fürdök Nóra így
értékelte a szezont:

– Nem volt egyszerű az
összecsiszolódás, de biztos
vagyok benne, hogy jövőre
sokkal összeszokottabban
fogunk játszani. A fiatalok
nagyon ügyesek, de sokat
kell fejlődniük fejben. Rá
kell majd jönniük, hogy nem
az számít, hogy mi lesz, ha
elrontanak egy labdát,
hanem az, hogyan kell to-
vábblépni a következő
pontra, és hogyan kell él-

vezni a játékot.
Jövőre a lényeg,
hogy mindig hoz-
zuk azt, amire
igazából képe-
sek vagyunk,
akkor akár baj-
nokok is lehe-
tünk – mondta 
a csapatkapi-
tány, dr. Fürdök
Nóra a Szegedi
Röplabda Sport-
egyesület hon-
lapján.

Hullámvölgyekkel teli szezo-
non vannak túl az SZRSE
női csapatának játékosai. Az
NB II. alapszakaszát a kilen-
cedik helyen zárták Fürdök
Nóráék. Voltak kiábrándí-
tó vereségek, de például a
szegediek tudták egyedül
megverni az első osztály
meghatározó csapatának, 
a Békéscsabának utánpót-
lásgárdáját. A rájátszást,

amelyben az U21-es csapa-
tok már nem szerepelnek, a
negyedik helyen zárták. És
sikerült jó szájízzel befejezni
a pontvadászatot Tátrai
Sándor lányainak, nevezete-
sen két győzelemmel. A sze-
zon egészéhez hozzátar-
tozik, hogy javarészt ifi játé-
kosokból állt a csapat, akik-
nek a tapasztalatszerzés
volt az elsődleges céljuk az

Hullámvölgyekkel teli idényen vannak túl

Kicsin múlt a négyes döntő
Ott dörömbölt Köln kapuján a MOL-Pick Szeged, a félidőben
továbbjutásra is állt, de végül nem sikerült megvalósítani az
álmot. 29–25-re nyert a Pastor-csapat a Vardar Szkopje ellen,
de az összesített eredmény a macedónok továbbjutását jelen-
tette.

Álomszerűen kezdődött a MOL-
Pick Szeged – Vardar Szkopje
párharc visszavágója. Az első
félidő végére hihetetlen, de le-
dolgozta nyolcgólos hátrányát
a Pastor-csapat. Extázisban
voltak a játékosok és a szurko-
lók is. 17–9-et mutatott az
eredményjelző harmincpercnyi
játék után, ami azt jelentette,
hogy Bánhidi Bencéék álltak
továbbjutásra. A szünet viszont
jót tett a macedónoknak, az

exszegedi Parrondo rendet tett
a vendég fejekben, és elkezdte
a felzárkózást a Vardar. És a
szegedi előny egyre inkább fo-
gyott. A vége sajnos nem a ké-
zilabdáról szólt, elszabadultak
az indulatok a pályán. A győze-
lem nem forgott veszélyben, de
a négyes döntőre tovább kell
várni, 29–25-re nyert a MOL-
Pick Szeged. Egyre közelebb
Köln, de az ajtón idén sem si-
került belépni.



2019. MÁJUS 11., SZOMBAT PROGRAMAJÁNLÓ l 11

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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 15. 
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: Mikszáth Kálmán volt Szeged árvízi tudósítója. A nyertes: Csíszár Ildikó. Gratulálunk!

mEzítláB a parkBan 
Időpont: május 13., hétfő 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Corie és Paul – friss házasok –
egy hatodik emeleti, lift, fűtés és
berendezés nélküli New York-i
lakásba költöznek. Súlyosbítja a
helyzetet Corie mamájának
megjelenése, aki rémülten ész-
leli a sivár körülményeket. Távo-

zása után vi-
szont némileg
enyhül a hely-
zet, amikor az
ifjú pár megis-
merkedik Mr.
Velascóval, a
fölöttük lakó
úriemberrel,
aki rögtön szá-
mos jó tanács-
csal látja el
ú j d o n s ü l t
szomszédait.
Corie fejében

megszületik a nagy ötlet: össze
fogja boronálni magányos ma-
máját a vagány Velascóval. E
célból egy görbe estét töltenek
négyesben valamelyik vendéglő-
ben… 

Neil Simon vígjátékának sze-
replői: Pikali Gerda/Placskó
Emese, Oroszi Tamás, Gyebnár
Csekka, Koncz Gábor.

HipEraktív gyErmEkEk és
fElnőttEk 
Időpont: május 14., kedd 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A hiperaktivitás idegrendszeri
sajátosság, amely a normalitás-
hoz tartozik, amíg nem okoz je-
lentős és folyamatos beillesz-
kedési zavarokat, és amíg az is-
kolai, munkahelyi teljesítménye-
ket, valamint az életvitelt nem
befolyásolja hátrányosan. A
megfelelő pedagógiai, pszicholó-
giai környezet segít elkerülni a

zavarok kialakulását, ami azért
nagyon fontos, mert gyakran
amikorra a tünetek már erőtelje-
sen megmutatkoznak, a konflik-
tusok és kudarcok oly mér-
tékben csökkenthetik az önbi-
zalmat, károsíthatják a társas
kapcsolatokat és ronthatják az
életminőséget, hogy az eredeti
problémát messze meghaladó
zavar alakul ki. Pedig egy kis
többlet-odafigyeléssel a hiperak-
tív gyerekekből sikeres, energi-
kus, vállalkozó kedvű felnőttek
válhatnak. E témáról tart elő-
adást a Pedagógiai esték soro-
zatban Gyarmathy Éva szak-
pszichológus.

Egy EstE Borlai gErgővEl 
Időpont: május 16., csütörtök
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Borlai Gergő (képünkön) 1978-
ban született. Édesanyja a Ma-
gyar Rádió egyik vezető hang-
mestere volt, édesapja az or-
szág egyik legjobb hangmér-
nöke. Muzikalitása és rend-
kívüli zenei képességei már na-
gyon korán megmutatkoztak.
Hároméves korában kezdett el
dobolni, és édesapjának kö-
szönhetően szinte születésétől
fogva jazzlemezeket hallgatott.

tanári koncErt
Időpont: május 17., péntek 18
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
A Premier Művészeti Szakgim-
názium és Alapfokú Művészeti
Intézmény szegedi tagozatának
könnyűzenét oktató tanárai –
többek között Berki Csaba,
Blaho Attila és Csizmadia

László – első ízben adnak
közös koncertet a nyilvánosság
előtt.



szegeDen kötöttek házassá-
gOt Révész Attila és Csiffári Tímea,
Götz Krisztián és Hemelein Rita Adri-
enn, Vastag Ákos és Váradi Dianna,
Mag Gábor és Horvát Anett, Tomai
Zoltán és Csernik Krisztina, Király
Bence és Király Orsolya, Fekete
Tamás és Orbán Krisztina, Hunyad-
vári László és Serd Funda, Horvát
Tamás és Döme Emese, Halasi
Endre és Huszár Csilla, Domonkos
György és Apró Anita.
Gratulálunk!
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KoS (III. 21–Iv. 20.)
Kapcsolata a párjá-
val maga a tökély. Ha

szingli, most megtalál-
hatja a nagy Őt. Karrierje
továbbra is sikeres, még
ha kevésbé látványosan is,
mint eddig.

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
Túl van szerelmi
élete idei mélypont-

ján, hála optimizmu-
sának. Az egészségével
komoly problémái lehet-
nek. Vigyázzon a cukorfo-
gyasztással!

IKreK (v. 21–vI. 21.)
Párkapcsolata ked-
vező alakulása miatt

munkakedve is növek-
szik. Ennek ellenére ne
dolgozzon túl sokat, mun-
kájában legyen óvatos, ne
kockáztasson!

ráK (vI. 22–vII. 22.)
Párja iránti bizalma
egyre nagyobb, ke-

vésbé féltékeny. Mun-
kájában versengés nélkül
is boldogul. Egészségi
okokból kerülje a gyorsét-
termeket!

oroSzlán (vII. 23–
vIII. 22.) Kemény
munkája most elis-

merést nyerhet, így le-
hetősége nyílik a ko-
rábbiaknál többet költeni
családjára. A pénzéből te-
gyen félre valamennyit!

Szűz (vIII. 23–IX. 
22.) Készüljön fel rá,
hogy kapcsolataiban

gyökeres változások
történnek az elkövetke-
zendő időszakban. Munká-
jával elégedetlen, a fel-
mondás is eszébe juthat.

MérleG (IX. 23–X.
22.) Ami a munkáját
illeti, merje megvaló-

sítani az álmait, most
jött el az Ön ideje! Ha ro-
konságában gyermek szü-
letik, Önnek hatalmas örö-
met okoz.

SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Párkapcsolati
problémáit igyekez-

zen megoldani! A kulcs-
szó a kitartás. Munkájában
a javulás még várat ma-
gára, valószínűleg hirtelen
következik majd be.

nyIlAS (XI. 22–XII.
Lassan építse pár-
kapcsolatát, legyen

türelmes! A munkában
most nem terem babér az
Ön számára, viszont fogyó-
kúrája végre meghozhatja
eredményét.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Munkatársai és fő-
nökei körében nép-

szerű, odafigyelnek Ön-
re, és adnak a szavára.
Egyébként is jól érzi magát,
még ha a szerelem nem is
talált még Önre.

vízönTő (I. 21–II.
19.) A kemény mun-
ka eredménye lassan

megmutatkozik. Isme-
rősei, barátai segítségét
bátran fogadja el! A szere-
lemben folytatódnak az ed-
digi változások.

HAlAk (II. 20–III. 20.) Ha
párkapcsolata még-
sem bírta ki az év ed-

digi részét, egyelőre ne
kezdjen új partnert ke-
resni, még nincs itt az
ideje. Vállalkozását ne
most bővítse!

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

HoroSzKóP

12 l TARKABARKA

Május 11.
szombat

Május 12.
vasárnap

Május 13.
hétfő

Május 14.
kedd

Május 15.
szerda

Május 16.
csütörtök

Május 17.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: sok eső 

20/10
Ferenc

18/10
Pongrác

16/8
Szervác,

Imola

18/9
Bonifác

19/10
zsófia
Szonja

20/10
Mózes
Botond

22/11
Paszkál

Bisztró az anna-kútnál 1950-Ben. Az épület hom-
lokzatán „gyógyvíz, hőforrás” felirat olvasható. Az 1937-
ben emelt, modern vonalú ivócsarnokot Patzauer Dezső
építtette a forrás fölé ellentételezésként az általa palac-
kozott, szénsavval dúsított gyógyvíz forgalomba hozásá-

ért, amelyet lányáról, Annáról nevezett el Anna-víznek. Az
épület a háború után előbb tejivóként, majd borozóként
működött. 1962-ben elbontották. Forrás: MaNDA/Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum/Liebmann
Béla

AnyAKönyvI HíreK

SzeGed réGen

máJus 13., hétFő
Szentistványi István: 17.00–19.00
(tel.: 30/856-5398, IH  Rendezvény-
központ, Felső Tisza-part 2.)
máJus 14., keDD
Szécsényi rózsa: 16.00 (Balatoni
utcai Iskola, Balatoni u. 11.)
máJus 15., szerDa
Szécsényi rózsa: 16.00 (Nádas Presz-
szó, Tölgyfa u. 12.)
dr. Binszki József: 17.00 (Radnóti
Miklós Gimnázium, Tisza L. krt. 6–8.)
Hekáné dr: Szondi Ildikó: 14.00–
15.00 (Virág Cukrászda, Klauzál tér
1.)
máJus 18., szOmBat
Kothencz János: 12.00–14.00
(L.É.T. Egyesület, Csongor tér 1.)

FoGAdóórATermészet- és környezetvédelmi filmnapok
a Szent-Györgyi Albert Agórában

Természetfilm-vetítésekkel, szem-
léletformáló, családi és diákprogra-
mokkal várják május utolsó
hétvégéjén az érdeklődőket a
Szent-Györgyi Albert Agórában.

Az Országos Természet- és Környe-
zetvédelmi Filmnapok célja, hogy
moziba invitáljon mindenkit, aki sze-
reti a természetet és a filmeket, va-
lamint kíváncsi rá, hogy mi történik
Magyarországon és a világban a ter-
mészeti értékekkel – olvasható a
szervezők közleményében.

A 28 csatlakozó helyszínen –
köztük Szegeden, a Szent-Györgyi
Albert Agórában – az érdeklődők

megnézhetik a világ legújabb ter-
mészet- és környezetvédelmi do-
kumentumfilmjeit, de levetítik az
idei gödöllői Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztiválra nevezett leg-
jobb alkotásokat is. A műsorban
kiemelt helyet kapnak a magyar al-
kotások és a Magyarországot be-
mutató filmek.

A május 25–26-i filmnapok ideje
alatt a helyi szervezők, társadalmi
szervezetek, természetvédők, termé-
szetjáró egyesületek, állatvédők és
zöldintézmények az ember és a ter-
mészet viszonyát bemutató, szemlé-
letformáló, játékos, interaktív prog-
ramokkal készülnek.

Diagnózis – egészség-
ügyi magazin
Május 13., hétfő 19.55
Irodalomterápia: könyvek az
önismeret szolgálatában. En-
dometriózis a meddőség hát-
terében.

szemközt – hírháttér-
magazin
Május 16., csütörtök 18.25
Két újságíró, egy eset: a hét
emberét a hét témájáról kér-
dezik.

körút – kulturális, 
közéleti magazin
Május 16., csütörtök 19.25
Új évadot hírdet a színház,
Kovács Kati anyák napi kon-
certje, a Credóban az év tán-
cosa. JÁTÉK!

Díszközgyűlés – élő
közvetítés
Május 17., péntek 16.00
Szeged 300 – díszpolgári cím
átadása, kitüntetések a város
napja alkalmából.


