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A tizedik
Összesen tíz
trolibuszt korszerűsítettek
772 millió forintból az SZKT
járműfelújítási
programjában.

6.

7.

Segítsen
1 százalékkal!
Támogassa adójából a fogyatékossággal élők és
betegek érdekvédelmi szervezeteinek működését.

Megnyitott
a vadaspark
Csak a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők
és a kiskorúak
látogathatják a
vadasparkot.

10.

Szinte biztos
A Peruban versenyt
nyerő szegedi tollaslabdázó, Sárosi
Laura úgy számol,
szinte biztosan
megvan az olimpiai
kvótája.

A járvány áldozataiért szóltak a harangok
Csaknem 28 ezer mécsessel emlékeztek a koronavírusban elhunytakra a Dóm téren

A

koronavírus áldozataira emlékeztek múlt
vasárnap a Dóm téren. A megemlékezés kezdeményezője az egyetem
sürgősségi betegellátó önálló osztálya mellett működő
támogató csoport, az SBO
Angyalai civil szervezet volt.
Buresch Györgyi sürgősségi
szakápoló elmondta: a kezdeményezéssel a járvány áldozataira emlékeztek, részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak és tisztelegve azok
előtt a kollégák előtt, akik
egy éve a frontvonalban küzdenek a betegek életéért.
Az áldozatok emlékére Szeged tizenhárom templomában egyszerre szólaltak meg
a harangok napnyugtakor. A
viharos széllökések miatt a
tervekkel ellentétben a mécseseket nem lehetett meggyújtani, azokat a szegedi
templomoknak adományozták a szervezők. Szécsényi
Rózsa gazdasági alpolgármester is részt vett a megemlékezésen, amelynek helyszínét a Tarjáni Polgárőr
Egyesület biztosította.

A koronavírus magyarországi áldozataira emlékezve 27 ezer 802 mécsest helyeztek el múlt vasárnap a Dóm téren. Fotó: Iványi Aurél

Megújul és zöldebb lesz
a Vértó és környéke
Pihenéshez, egyéni és családi kikapcsolódáshoz, sportoláshoz teremtenek még több
lehetőséget a Vértó környékén a napokban elindult fejlesztések.

Ú
Szabó Sándor parlamenti képviselő, Tóth Attila, a kivitelező cég ügyvezetője
és Kozma József önkormányzati képviselő a helyszínen mutatta be az új projektet.
Fotó: Iványi Aurél

j zöldterületeket alakítanak ki, a már meglévők
pedig több helyen megújulnak. A lakótelep felépülése
óta ez a legnagyobb közterületi rekonstrukció. Mindez a Zöld
város programban valósul meg
európai uniós támogatásból.
– Az 1970-es években épült
a makkosházi lakótelep, azó-

ta ez a városrészben a legnagyobb közterületi rekonstrukció – mondta a munkaterület
szerdai átadásán Szabó Sándor. Szeged szocialista parlamenti képviselője hozzátette,
a Zöld város programban ez az
ötödik ilyen nagy fejlesztés az
újszegedi liget, Odessza, Belső-Tarján és a belváros után.
Ezekre a közkedvelt felújításokra, zöldítésekre az önkormányzat eddig összesen 3,6
milliárd forint uniós támogatást és egymilliárd forint saját
forrást használt fel.
Folytatás az 5. oldalon

Forgalom
járvány idején

A

mit a szemünkkel látunk, hogy megtelt a
belváros, az látszik a
SASMob Szeged forgalomszámláló rendszerében is,
amely tavaly év eleje óta méri
a Belvárosi hídon áthaladó
autók számát. Az ingyenes
parkolás – amit Európában
egyedülálló módon csak a
magyar kormány vezetett be
járványügyi intézkedésként, s
ami havonta 90-100 millió forint bevételkiesést jelent Szegednek – jócskán megnövelte az autóforgalmat.
Cikkünk a 3. oldalon
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Forgalomba állhat a tizedik felújított troli
Összesen tíz trolibuszt korszerűsítettek 772 millió forintból az SZKT járműfelújítási programjában
A 815-ös troli egy Škoda autóbusz újjáépítése: szétszedték, átalakították, összerakták, klímás, alacsony padlós
lett. Ez a tizedik prémiumkategóriás troli, ami forgalomba
állhat.

U

toljára 2013–2014ben szerzett be új
járműveket a Szegedi Közlekedési Társaság: az
Ikarus-Škoda trolikat akkor
vehette meg Szeged uniós
forrásból. Azóta az SZKT flottája csak használt járművekkel gyarapodott. Éppen ezért
kezdett járműfelújítási programba is a társaság, ami
egyébként része az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésüknek is. A
napokban bemutatott 815ös pályaszámú jármű a tizedik troli, ami ennek a programnak köszönhetően forgalomba állhat – ez is, ahogy
az összes többi klímás, alacsony padlós, de a hajtásrendszere is a lehető legkor-

szerűbb. Škodának mondhatjuk, hiszen egy egykori
Škoda autóbuszt építettek át
a közlekedési társaságnál,
de emlékezetes, hogy a Lengyelországból behozott Solarisokat is újjáépítettek a Csáky-telepen.
Ezen a 815-ös trolin is
minden olyan, máshol luxusnak, Szegeden alapnak
számító felszerelés megvan,
ami az összes többin, a klíma és a korszerű elektronikus utastájékoztatás mellett a wifi és a bankkártyás
jegyvásárló automata sem
hiányzik a járműről. Ezt is
bordóra/pirosra fényezték.
– A tíz járműre összesen
772 millió forintot költött az
SZKT – mondta Nagy Sán-

A felújított, alacsony padlós trolin minden felszerelés
megvan, ami az összes többin, a klíma és a korszerű
elektronikus utastájékoztatás mellett a wifi és a bankkártyás jegyvásárló automata is.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója mutatta be a sajtónak az újjáépített trolit a Csáky utcai telepen.
dor városfejlesztési alpolgármester, de azt már nem
tudta megmondani, mikor
folytatódhat ez a program,
illetve mikor vehetnek újra
járműveket: a koronavírus-járvány alatt meghozott
kormányzati megszorítások
igen érzékenyen érintik a
Szegedi Közlekedési Társaságot. Az önkormányzat
a kormány elvonásai miatt
nem tud annyi támogatást
adni a cégnek, mint korábban. Pedig szükség lenne a
program folytatására. Nagy
Sándor hangsúlyozta, egy
akkora városnak, mint Szeged, a közösségi közlekedés

az egyik legfontosabb közlekedési módja: a járvány
előtti utolsó „békeévben” a
városon belüli helyváltoztatások 36 százalékát valami-

lyen közösségi közlekedési
eszközzel hajtottuk végre,
ami országos szinten is kiemelkedő.
Majó-Petri Zoltán, az

Csarnokfelújítás
Felújítják a Csáky utcai trolitelepen a napiszemle-csarnokot, zajlik az épület energetikai korszerűsítése: a
napelemek már fenn vannak a tetőn, a panelprogramhoz hasonlóan beburkolják a csarnokot, és a korábbi
üvegtéglák helyére, amik inkább sötétítettek, semmint
beengedték a napfényt, ablakok kerülnek. Elkészülte
után rá sem lehet majd ismerni az 1983-ban felhúzott
épületre. Ez a felújítás része annak az energiahatékonysági programnak, amelyben korszerűsítették például a makkosházi trolivégállomást is.

SZKT ügyvezető igazgatója
arról beszélt, hogy az SZKTnál már megvalósult a körforgásos gazdálkodás a járművekkel
kapcsolatosan:
– Egy régi járművet, ami évtizedekig szolgálta a közlekedést, ilyen modern járművé
tudnak átépíteni a kiváló
kollégáim, ha rendelkezésükre állnak az erőforrások.
De nem csak trolikat építünk
újjá: az emlékezetes Széchenyi téri balesetben összetört
Tatra villamosunkat is sikerült újjávarázsolni – mondta
Majó-Petri Zoltán.
G. Sz. L.

Negyedik hullámtól tartanak Rendőrség: Senki nem rabolta el
Szabó Bálintot

Nem szabad még hátradőlni, mert nincs vége a járványnak

A

Magyar Orvosi Kamara elnökségének titkára, Svéd Tamás intenzív terápiás főorvos a 168 Órának
adott interjúban elmondta: örvendetes,
hogy egyre többen vannak beoltva, de ahhoz, hogy visszakaphassuk a korábbi életünket, a védettek nagyobb aránya kellene, a megkezdődött lazítások miatt viszont
attól tart, jöhet egy negyedik hullám. Svéd
szerint „megint fordítva ülünk a lovon, nem
úgy zajlik a nyitás, ahogyan azt célszerűnek látnánk, mert ahhoz, hogy az egészségügy fellélegezhessen, később kellett volna
nyitni”. A főorvos szerint nagy baj, hogy vannak tényezők, amikkel nem tudunk pontosan számolni, egy lehetséges új mutáció bármikor boríthatja a terveket. Azt is
mondta, hogy ha esetleg a járvány hirtelen
elmúlna, az egészségügyben dolgozók akkor sem pihenhetnének, mivel rögtön azzal a rengeteg beteggel kellene foglalkoz-

niuk, akikre a járvány alatt nem jutott idő,
energia.
Oroszi Beatrix epidemiológus és Jakab
Ferenc virológus is tart a negyedik hullámtól
– számolt be a Portfolio. Oroszinak az a legnagyobb félelme, hogy a negyedik hullámot
elindítja egy új mutáció. Ez észrevétlenül el tud
terjedni, észrevétlenül alakít ki fertőzési láncokat, mire észrevesszük, már elterjed. Ez a kockázata annak, hogy még mindig magas a víruscirkuláció. Szerinte ezzel lehetőséget adunk a
vírus terjedésének, és így a mutálódásának és
szaporodásának. Hangsúlyozta: nem szabad
még hátradőlni, mert nincs vége a járványnak.
Jakab szerint nincs realitása annak, hogy ne
legyen negyedik hullám. Várakozása szerint
biztosan vissza fog térni ősszel a járvány. Abban bízik, hogy nem lesz már akkora, mint a
harmadik hullám. „Olyan tömegű a fertőzés a
világban, hogy csodálkoznék, ha eltűnne a vírus” – mondta a virológus.

A rendőrség szerint nem
rabolták el Szabó Bálintot
(képünkön). Le is zárta a
nyomozást a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság, mert
sem a személyi szabadság
megsértése, sem más bűncselekmény gyanúját nem
tudták megállapítani.

F

ebruár 15-én reggel tűnt
el Szabó Bálint. A rendőrség azonnal elkezdte keresni az önkormányzati képviselőt, de még aznap este levették a körözését a police.
hu-ról, mert előkerült. Szabó
azt állította, hogy elrabolta egy
hétfős csapat, akik elmondása szerint közölték vele, hogy
gyalog éjfélre Romániába kell

érnie, különben „olyan dolog
fog történni, amit nem szeretne senki a családjának”. Állította, hogy órákra egy konténerbe zárták, majd a cipőfűzőjénél fogva egy égő szalmabálához kötözték.
A Csongrád-Csanád Megyei
Rendőr-főkapitányság
kezdett nyomozni, de mivel
az elfogultság látszatát is el
akarták kerülni, az ügy átke-

rült a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol megszüntették az eljárást, mivel
sem a személyi szabadság
megsértése, sem más bűncselekmény gyanúját nem
tudták megállapítani.
Szabó Bálint azt mondta
a Szeged Televíziónak, hogy
megtámadja a rendőrségi
határozatot, és kezdeményezi a Békés megyei rendőrség
kizárását is a nyomozásból.
Amennyiben kiderül, hogy
Szabó valótlanul állította,
hogy elrabolták, akkor felmerül a kérdés, a rendőrség
indít-e ellene eljárást a hatóságok megtévesztése miatt,
és ha kiderül, hogy hazudott,
maradhat-e képviselő.
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Közlekedés járvány idején
Az első hullámban visszaesett, majd újra növekedésnek indult
az autóközlekedés Szegeden

Orbán Viktor autóba ültette az embereket azzal, hogy ingyenessé tette a parkolást. Fotó: Iványi Aurél
Amit a szemünkkel látunk,
hogy megtelt a belváros, az
látszik a SASMob Szeged
forgalomszámláló rendszerében is, amely tavaly év
eleje óta méri a Belvárosi
hídon áthaladó autók számát. Az ingyenes parkolás
megnövelte a forgalmat a
Belvárosi hídon.

A

Belvárosi hídra felszerelt
forgalomszámláló berendezés statisztikái azt mutatják, hogy a
2020. március 11-i veszélyhelyzet kihirdetése előtt,
március 9-én még több mint
10 ezer autó haladt át egy
nap alatt a Belvárosi hídon
Újszegedről a belvárosba.
Aztán csökkenni kezdett az
autóforgalom, amikor a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, és az emberek

Wifihasználat
az SZKT járművein
(gigabájt)
2020. március 9.:
2020. március 16.:
2020. március 23.:
2020. március 30.:
2021. március 9.:
2021. március 16.:
2021. március 9.:
2021. március 30.:
Forrás: SZKT
Szegedi Tükör-infografika

33
16
9
7
13
16
13
15

Újszegedről a Belvárosi hídon naponta
áthaladó személyautók száma
(darab)
2020. március 9.:
2020. március 16.:
2020. március 30.:
2020. április 6.:
2021. március 19.:
2021. március 31.:
2021. április 9.:
2021. április 23.:

10.391
8.839
5.245
6.536
15.121
9.490
10.142
10.345

Forrás: SASMob Szeged, Szegedi Tükör-infografika

mindennapi életét korlátozó intézkedéseket vezetett
be. Emlékezetes: az első hullámban mindenkit arra kértek, hogy maradjon otthon.
Tavaly márciusban pár nap
alatt a felére csökkent az autóforgalom, majd miután április hatodikától ingyenessé
tette a kormány a parkolást,
azonnal ellepték az autók a
belvárost, megteltek a parkolók. Ez azóta is tart. Megjegyezzük: ilyen járványügyi
intézkedést egyetlen európai
országban sem hoztak. Ez a
kormányzati döntés havonta 90-100 millió forint bevételkiesést jelent Szegednek. A SASMob Szeged adatai szerint tavaly március 16.
és április 29. között 11 ezer,
idén január elseje és március 7-e között 17 ezer, március 8. és 23. között pedig
15 ezer volt az átlagos napi

vein is elérhető az ingyenes
wifi, így ennek használatát,
a csatlakozások számát is
tudják mérni, amely arányos az utasok számával. A
tavaly március 11-i veszélyhelyzet kihirdetése előtt
egy forgalmasabb napon,
például 2020. március 9-én
33 gigabájtot is elfogyasztottak. Ez a szám azonban
március 30-ára 7 gigabájtra
csökkent. Idén márciusban
ugyanakkor már 12–16 gigabájtot fogyasztottak az
SZKT-járműveken, ami az
utasok számának növekedését jelzi. A szakemberek
szerint a zárva tartó iskolák,
egyetem és a home office
miatt csoda lenne/lett volna, ha a veszélyhelyzeti időszakban újra 33 gigabájt

autóforgalom a Belvárosi
hídon.
A SASMob Szeged projekt kamerás adatszámlálásával külön tartják nyilván
a Belvárosi hídon áthaladó
gyalogosok, kerékpárosok,
személygépkocsik, közösségi
A járvány miatt csökkent a
közlekedési eszvillamosokon, trolikon és
közök, teheraubuszokon utazók száma.
tók számát. Az
Szegeden az SZKT járműveadatsorokban
in is elérhető az ingyenes
látszanak a járvánnyal kapcso- wifi, így ennek használatát,
latosan megho- a csatlakozások számát is
zott döntések: tudják mérni, amely arányos
az ingyenes par- az utasok számával.
kolás, az online
oktatás bevezetése, a me- körüli fogyasztás lenne, hinetrendi változások – írta a szen éppen az a korosztály
szeged.hu.
csökkentette az utazásai
A járvány miatt csökkent számát, amely nagy gyakoa villamosokon, trolikon és risággal, rutinosan használbuszokon utazók száma. ja a villamoson és trolin a
Szegeden az SZKT jármű- wifit.
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Vélemény

A legjobb és a legrosszabb
kormány
„A legrosszabb Orbán-kormány is jobb, mint a legjobb balliberális lenne” – olvasom egy tanult ismerősöm Facebook-posztját, akinek a kormánypárthoz fűződő rokonszenve soha nem volt titok számomra. Nézetkülönbségeink, felfogásunk mássága nem akadályozott meg abban, hogy véleményt cseréljünk, beszélgessünk. Mindez akkor is igaz,
ha szükséges hozzátenni, hogy dialógusainkban rendre elérkeztünk azokhoz a pontokhoz, ahonnan nem nagyon voltunk képesek továbblépni. Egyszerűen, mert kettőnk felfogásának gyökeresen ellentétes volta az értelmes párbeszéd szabályai alapján erre már nem adott módot.
Eddig sem találkoztunk gyakran, de az alkalmak még
inkább megritkultak az elmúlt két-három évben. Korántsem csak a járvány miatt, noha valamelyest annak is szerepe lehetett ebben. Tiszteljük egymást, ezért aztán egyikünk
sem akart veszekedni, eldurvuló vitákba belefutni. Bizonyára nem járok messze az igazságtól, ha úgy fogalmazok,
hogy kerültük egymást. A személyességet nem pótolja az
internet, mégis folyamatosan nyomon követtem a bejegyzéseit. Ezt ő kevésbé tehette meg velem, mert nagyjából
tíz éve tartózkodom attól, hogy „véleményvezér” legyek egy
olyan kis fórum előtt is, mint a Facebook-ismerőseim köre.
Igaz, hogy az általam megosztott cikkek alighanem felérnek a véleményalkotással, ha véleménymondással nem is.
De vissza a kiindulóponthoz. Képtelen vagyok feltételezni, hogy ismerősöm ne volna azzal tisztában, hogy
a marxista esztéta, Lukács György mondatát öltöztette
új köntösbe az idézett posztjában. A Tanácsköztársaság
egyik népbiztosa, meggyőződéses kommunista, és ilyen
alapon álló filozófustól származik az, hogy: „A legrosszabb
kommunizmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus.” Ennél
butább mondatot nehéz elképzelni. Én legalábbis nem nagyon tudok.
Lukács György Moszkvában, emigrációban élte meg a
sztálinizmus egy részét, a másikat, amikor a második világháború után hazajött és igen aktív szerepet játszott a magyarországi kommunista rendszer létrehozásában. Nagyon
sok rosszat tudnék róla írni, de az szétfeszítené ennek az
írásnak a kereteit. Az általam olyan nagyon szeretett Márai
Sándor egész életművét „kártékonynak” nevezte, ami nemcsak rossz ízlésre vall, hanem egyszerűen még értelmetlen
is.
Lukács az 1930–40-es években végigélte a szovjet
fővárosban a rettenetes tisztogatásokat, amikor a titkosszolgálat kínzókamráiban gyilkolták meg vagy készítették
fel a kirakatperekre a szovjet kommunisták első, másod-,
harmad- és ki tudja, még hányadik vonalát. Magyar (elv)
társai tűntek el mellőle, köztük az emblematikus figurának
számító Kun Béla. Dermedt félelemben ültek a magyar
kommunisták a moszkvai szállásukon, amelyet el sem
hagyhattak, mert a szabad kommunista világban még egy
utcai séta sem volt engedélyezett. A megvalósult kommunizmusról a mindennapok szintjén és úgy általánosságban
ez is sokat elárult. Nem tudták, ki lesz a következő, akit elvisznek közülük. Nem volt megállás: jeltelen sírokba dobálták utóbb a holttesteket, ezzel is bizonyítva, hogy a pokol e
világi fogalom.
Hogy jól értsük Lukács György szavait: a jelenkori holland, dán, finn kapitalizmus, az a jóléti állam és társadalom, amelyet ezek a népek megteremtettek, rosszabbak,
mint Sztálin Szovjetuniója, mint Rákosi Magyarországa,
mint Honecker NDK-ja, mint Ceaușescu Romániája. Miért?
Csak. Ha a világ minden ténye ellentmond ennek, akkor is.
Mert a politikai és ideológiai csőlátás, vakság és elfogultság így akarja látni.
A butaság, a korlátoltság és a kritikátlanság mondata
ez régi és új köntösben is. Véletlenül érzem úgy, hogy a
világ keveset változik?
Bod Péter
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Kiemelt évadra készülnek a szabadtérin
Szegeden jött létre az ország egyik legnagyobb kulturális intézménye
Május elsejével közös igazgatás alá került a Szegedi
Szabadtéri Játékok és a
Szegedi Nemzeti Színház.
Az összevonásról még februárban döntött a fenntartó
önkormányzat a gazdaságosabb, hatékonyabb működés érdekében.

A szegedi Hámori Janka
(képünkön)
ezüstérmet
szerzett a Lányok Európai
Matematikai Olimpiáján.
Felkészítő tanára Schultz
János és Tigyi István volt.

A

A

több mint 10 milliárd
forintos kormányzati elvonás miatt idén
válságköltségvetést állított
össze Szeged önkormányzata. A kényszerű takarékosság miatt többek között arról is döntés született, hogy
összevonják a szabadtéri játékokat a Szegedi Nemzeti
Színházzal.
A két patinás önkormányzati intézmény korábban,
2004-ig egy intézményként
működött, akkor választották szét. Most azt várják a
közös igazgatástól, hogy május elseje után gazdaságosabban és hatékonyabban
működik majd Szeged új,

Barnák László főigazgató.

Kilencven éve jött létre az ország legnagyobb szabadtéri színházi fesztiválja.
kulturális gigaintézménye.
Az összevonással megszűntek a párhuzamosságok,
nem kell például külön gazdasági apparátust fenntartani.
– Május elsejével közös
igazgatás alatt egyesült a
két intézmény, azaz a Dóm
téri fesztivál szervezését és
lebonyolítását, valamint a
Reök-palota működtetését
költségvetési szervként a
színház vette át – mondta
Barnák László, a színház főigazgatója.
– Az elmúlt két és fél
hónapban a színház vezetősége szorosan együttműködött a Szegedi Szabadtéri
Játékok menedzsmentjével
és munkavállalóival, akik
készségesen
segítették
a folyamatot, de állandó
volt az együttműködés az
önkormányzat
különböző
irodáival is. A szabadtéri
vagyona átkerült a Szege-

di Nemzeti Színházhoz, de
a szabadtéri mint márka
természetesen nem szűnik
meg – hangsúlyozta Barnák
László.
Már csak azért sem, mert
idén különleges évadra ké-

– Arra készülünk, hogy
a Dóm téren és az újszegedi szabadtéri színpadon
is megvalósítsuk a játékok
tavalyról áthozott programját. A pandémiás helyzet
és az összevonás miatt

A szabadtéri teljes pénz- és eszközállománya – benne a Dóm téri színpad és a meglévő
műszaki berendezések – átkerültek a színházhoz. Ennek értéke nagyjából egymilliárd
forint, így a két intézmény együtt 2,5 milliárdos, hatalmas kulturális intézménnyé vált. A
színház 250 munkavállalójához csatlakozott
a szabadtéri tizenöt fős stábja, akik továbbra
is a REÖK és a játékok programjait szervezik.
Az összevonással az ország egyik legnagyobb
kulturális intézménye jött létre, amit Barnák
László vezet főigazgatóként.
szülnek, kilencven éve jött
létre az ország legnagyobb
szabadtéri színházi fesztiválja, ezért a 2021-es kiemelt
évad lesz a játékok történetében.

V

persztár rockopera, a Szente
Vajk által színpadra állított
Apáca show és Alföldi Róbert rendezésében a West
Side Story musical.
A szabadtéri június 24-én
indul az Ajándékkoncert szimfonikus zenekari koncerttel.
Július 17-én és 18-án sztárszereposztással,
valamint
táncosokkal, artistákkal, tűzijátékkal érkezik a Dóm térre
a Puskás, a musical, amely
minden idők legismertebb
magyar futballistájának életét
és az Aranycsapat történetét
dolgozza fel. Július 23-án az
idén 70 éves Magyar Állami Népi Együttessel látható
Tánc-Ünnep.

Az Újszegedi Szabadtéri
Színpadon a Kölcsönlakás
című vígjátékkal indul az
évad július 9-én és 10-én,
majd július 23-án és 24-én
Mozart vígoperája, a Szöktetés a szerájból látható
Juronics Tamás rendezésében, augusztus 19-én és
20-án pedig a Nők az idegösszeomlás szélén című
musical. Az újszegedi színpad műsorán változatlanul
látható majd a Herczeg T.
Tamás rendezte Molière-komédia, a Scapin furfangjai.
A Dumaszínházból Kőhalmi
Zoltán és Kiss Ádám érkezik majd egy-egy estére a ligetbe.

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 12. M osztályos
diákjáról már írtunk lapunkban, hiszen több nemzetközi matematikai versenyen
lett első, illetve dobogós az
elmúlt években. Az olimpiát
online rendezték meg a járványhelyzet miatt. Magyarországot négyfős csapat képviselte: a budapesti Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnázium
három diákja és Hámori Janka. Mindannyian éremmel
tértek haza. „Magyarország
a 37 európai ország között
6. helyezést ért el, összességében az 55 ország között a
10. helyen végzett a csapat”
– írták a Tudományos Olim-

pikonok Facebook-oldalon.
Jövőre Magyarországon rendezik meg a Lányok Európai
Matematikai Olimpiáját.
A verseny célja, hogy a
tehetséges lányoknak nemzetközi megmérettetési lehetőséget adjon. A részvétel
meghívás alapján történik,
nem európai országok is
küldhetnek csapatot, nekik
azonban regisztrációs díjat
kell fizetniük. A versenyzők
két egymást követő napon
két írásbeli dolgozatot írnak.
Magyarország a kezdetektől
részt vesz a versenyen.

Sisi-kiállítással nyit
a Móra-múzeum

azonban lesznek apróbb
változások, de a zenés,
közönségkedvenc produkciókat változatlanul megtartjuk – mondta a főigazgató.

Módosult a szabadtéri műsora
áltozik az idei Szegedi
Szabadtéri Játékok műsora. Barnák László főigazgató sajtótájékoztatón elmondta: a pandémia és a bizonytalan pályázati támogatások miatt a fesztivál módosítja
a repertoárját, így a Dóm téri
darabok közül a Sok hűhó semmiért Shakespeare-vígjáték,
az újszegedi színpad produkciói esetében pedig Verdi Traviatája, valamint a Hófehérke
és a hét törpe családi mesebalett is kikerül a 2021-es műsorból.
A változás nem érinti a
többi produkciót, így műsoron marad a Szirtes Tamás
rendezte Jézus Krisztus Szu-

Matematikai olimpia:
ezüstérmes
Hámori Janka

Az elmaradt előadások
jegyeinek visszaváltása május 3-ával megkezdődött.
Az online vásárolt jegyek
ellenértékének
jóváírása
automatikusan megtörténik
60 napon belül. A REÖK-ben
található Fesztivál Jegyirodában (készpénzzel vagy bankkártyával) megváltott jegyek
vagy online a szegediszabadteri.hu oldalon található
adatlap kitöltésével válthatók vissza. Vagy személyesen Szegeden, a REÖK-ben
található Fesztivál Jegyirodában (6720 Szeged, Magyar
Ede tér 2.). Részletes információk a szegediszabadteri.
hu oldalon olvashatók.

J

úniusban a tragikus sorsú magyar királyné (képünkön)
életét és korát bemutató kiállítással nyitja meg újra kapuit a Móra Ferenc Múzeum. A Sisi-kiállítást Kína négy
nagyvárosában közel hárommillióan látták. A Múzeumok Éjszakáján nyíló tárlattól Szegeden is rekordokat várnak.
A Magyar Nemzeti Múzeum 2017 júniusában nyitotta meg a Sisit, udvartartását és korát bemutató kiállítást,
amit utána Kínában láthattak. E tárlat anyaga kerül majd
Szegedre. Egyelőre csak a műtárgylista ért ide, mely 28 oldalon sorolja fel a kiállításra szánt több száz különféle tárgyi
emléket.
Szegeden is az eredeti, Sisihez köthető műtárgyak segítségével ismerhetik majd meg a magyarok királynéja, Erzsébet izgalmas, szenvedélyes és egyben tragikus életét. Ezek
segítségével elevenedik meg az is, hogyan éltek az arisztokrata családok az elmúlt négyszáz évben. A kiállításon külön
blokkok szólnak majd a Sisi elleni merényletről, a királyné
kedvteléseiről, a kedvelt magyarországi tartózkodási helyeiről, az 1867-es koronázási szertartásról, de helyet kapnak a
tárlat anyagában az Erzsébethez közel álló személyeket, barátokat, közöttük az Andrássy Gyulát bemutató emlékek is.
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Lesz kispiac,
és bővül a közösségi kert

Kizöldültek Tarjánban
a közösségi kiskertek

T

avaly hozták létre az
első közösségi kerteket a Dandár és Bihari utcánál. Apró parcellákra
osztották fel a területet, és
akinek kedve és módja volt,
kis veteményest alakíthatott
ki.
– A város és a városrész
önkormányzati
képviselői
támogatják a kezdeményezést, ami csatlakozik a Zöld
város programhoz. Legutóbb
komposztálót vásároltunk –

mondta Nagy Sándor, a városrész egyik képviselője.
– Most ültettem el a paradicsompalántákat, de borsó,
hagyma, zöldbab és retek
is található a kiskertemben
– mondta Szabó Lászlóné,
aki mintegy öt négyzetméteres területen kertészkedik.
Hangsúlyozta: szép, igényes
környezetet szeretnének látni
maguk körül, ezért is dolgoznak, és persze a kertészkedés
kikapcsolja az itt lakókat.

Szabó Lászlónét kikapcsolja a kertészkedés. Fotó: Iványi
Aurél

Több újdonsággal is várják
a szegedieket a Partfürdőn

K

észen áll a Partfürdő a nyári szezonra: felújították a
szálláshelyeket, lenyírták a füvet, beüzemelték a zuhanyozókat. Több újdonsággal, szabadidős programmal várják nyáron a szegedieket a Partfürdőre, mely kiváló
hely családi vagy céges bográcsozáshoz, születésnapi bulizáshoz. Új tréninghelyszínt is kialakítottak, várják a cégeket
csapatépítő összejövetelekre. Strandröplabda- és focipályák,
játszóterek és egy kondipálya is várja a kikapcsolódni vágyókat. Egy animátor vezetésével pedig kalózcsatát is vívhatnak
a kisebbek, de sárkányhajózásra, kenuzásra és kajakozásra
is nyílik lehetőség. Idén egységesen 500 forintért bárki beléphet a Partfürdőre.

Közel 4 ezer négyzetméternyi területet rendeznek, 216 fát ültetnek, 7679 cserjét és évelőt telepítenek
Folytatás az 1. oldalról
A mostani felújítás 653 millió forint uniós támogatásból
valósul meg előreláthatólag
jövő nyárra. Kozma József,
a városrész önkormányzati
képviselője ismertette, a közbeszerzési eljáráson nyertes
kivitelező a Vértó környékén
dolgozik az első időszakban,
de a népszerű futókör egyelőre használható marad. Ha
a munkálatok miatt szükség
lesz az átmeneti lezárására,
arról külön tájékoztatják a lakosságot. Fákat és bokrokat
is eltávolítanak, de kizárólag engedéllyel és olyanokat,
amelyek betegek, balesetveszélyesek. Helyettük sokkal
többet, összesen 216 fát ültetnek, valamint 7679 cserjét és évelőt telepítenek. A
projektben összesen 3894
négyzetméternyi
területet
rendeznek. A tó körüli sétány
mentén közvilágítást építenek ki. A többi fejlesztést térképen mutatjuk.
Távolabb, a Bonifert
Domonkos Általános Iskola előtti tér is megújul, a
két oldalán parkolókkal és
zöldsávokkal. Ugyanott, az
Ortutay utcában, az eddigi
árushelyek helyén kulturált
kispiacot alakítanak ki, valamint rendezik a zöldterületet. Bővül a környékbeliek
népszerű közösségi kertje is
a Lomnici utcában.

Szeged segít
Az önkormányzat is hozzájárul a közmunkások fizetéséhez
Ebben az évben ötvenhat
szegedi közmunkás bérét
támogatja az önkormányzat.
Erre a célra 7,3 millió forint
szerepel a város idei költségvetésében. A több mint
félszáz közmunkásnak tíz
városi intézmény ad munkát.

A

jogszabály szerint többek között a helyi és
nemzetiségi
önkormányzatok, egyházak, civil
szervezetek, valamint az állami és önkormányzati tulajdon
kezelésével és fenntartásával
megbízott, vagy erre a célra
létrehozott gazdasági társaságok alkalmazhatnak közfoglalkoztatottakat, így például a száz százalékban városi
tulajdonú cégek és kulturális
intézmények. Ezeknél is hatá-

Idén is a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. alkalmazza a legtöbb közmunkást. Fotó: Iványi Aurél
rozhat úgy az önkormányzat,
hogy támogatja a közmunkások bérét. Ezt a szegedi önkormányzat évek óta meg is
teszi. A legtöbb közmunkást,
harmincat, idén is a környezetgazdák alkalmazzák, a vadasparkban tízet, a városi önkormányzatnál és a Szegedi Rendezvény- és Médiaköz-

5

pont Nonprofit Kft.-nél pedig
ötöt-ötöt foglalkoztatnak. A
többi, döntően kulturális intézményben egy-egy közmunkás bérét támogatja az önkormányzat. Idén februártól havi
bruttó 85 ezer forint a teljes
munkaidős közfoglalkoztatottak bére, a szakképzetteké
pedig bruttó 110 ezer forint.
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Segítsen adója 1 százalékával!
Tisztelt Olvasók!
Kérem, hogy támogassák adójuk 1 százalékával a Fogyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fóruma alábbi szervezeteinek működését, ezzel is segítve a fogyatékkal élő embertársaink életminőségét.
Köszönettel:
Ménesi Imre,
SZMJV Közgyűlése Foglalkoztatási,
Szociális és Sportbizottságának elnöke

Sorsz. Szervezet

SZJA 1%

Sorsz. Szervezet

SZJA 1%

1.

Értelmi Fogyatékosok Csongrád
Megyei Érdekvédelmi Szervezete
Közhasznú Egyesülete (ÉFOÉSZ)
6721 Szeged, Teleki u. 3.
Adószám: 18466371-1-06
		

Egyesületünk az értelmi fogyatékossággal
élők érdekvédelmével, érdekképviseletével,
rehabilitációjuk elősegítésével foglalkozik.
Célunk az önálló életre való felkészítés
és nevelés, könnyen érthető
kommunikáció elsajátítása.

10.

2.

Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete
6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 75.
Adószám: 19746896-1-06
		
		
		
		
		
		

Egyesületünk a mozgásukban korlátozott és a
megváltozott munkaképességű emberek érdekeit
képviseli az élet minden területén. Közhasznú
szervezetként nem csak tagjaink részére, hanem
minden hozzánk fordulónak nyújtunk segítséget;
elérhetőek jogi, pszichológiai, foglalkoztatással
összefüggő és egészségmegőrző szolgáltatásaink.
Célunk, hogy társadalmunkban mindenki a lehető
legteljesebb életet élhesse és az ezt segítő eszközökhöz,
szolgáltatásokhoz akadálytalanul hozzájusson.

Szivárvány Autizmus Közhasznú
Egyesület (SZIA)
6771 Szeged,
Szerb u. 192. és 171.
Adószám: 18471777-1-06
		
		
		
		

A 2003 óta működő egyesületünk elsődleges célja az
autizmusspektrum-zavarral (ASD) diagnosztizált, illetve
más fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek
esélyegyenlőségének, esélyteremtésének, érdekképviseletének biztosítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése. Fontos feladatunknak tekintjük
még társadalmi jelenlétük, szerepük erősítését, életlehetőségeik legszélesebb körű kiterjesztését a foglalkoztatásuk által is.

11.

Szegedi Sólyom Utcai Segítő
Kezek Alapítvány
6723 Szeged, Sólyom u. 4.
Adószám: 18461008-1-06
		

Az alapítványunk 1997-ben azzal a céllal jött létre,
hogy iskolánk a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
óvodába járó, valamint tanulásban és értelmileg
akadályozott tanulóit támogassa.

12.

3.

Szegedi Mozgássérültek
Alternatív Egyesülete
6725 Szeged, Veresács u. 17/B
Adószám: 19085658-1-06

Egyesületünk a fogyatékkal élők érdekvédelmi
képviseletét, Támogató Szolgálatot, sorstársi
tanácsadást, „Makray” Fogyatékkal Élő Gyermekek
Nappali Intézményének fenntartását látja el.

4.

Vakok és Gyengénlátók Csongrád
Megyei Egyesülete
6721 Szeged, Bocskai u. 11.
Adószám: 18473951-1-06

Egyesületünk a vak és gyengénlátó személyek
társadalmi beilleszkedését támogatja szolgáltatásokkal,
környezeti akadálymentesítéssel, kulturális és
sportprogramok szervezésével.

Tisza-parti Cukorbetegek
Egyesülete
6724 Szeged,
Hétvezér u. 30–32.
Adószám: 18150739-1-06
		
		
		
		

A 2010 óta működő egyesületünk fő célja, tevékenysége elsősorban a prevenció és a felvilágosítás, a
szövődmények csökkentése, életvitel javítása, valamint a közösségépítés és az időskorúak testi-lelki
aktivitásának megőrzése. A felajánlott 1%-ot az egyesületi napokon végzett ingyenes vércukor-, vérnyomásés véroxigénméréshez szükséges eszközök beszerzésére, valamint figyelemfelkeltő előadások megtartására kívánjuk fordítani.

13.

5.

Rákbetegek Országos Szervezete
Szegedi Területi Iroda –
Napforduló Szolgálat
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 63.
Adószám: 19020855-1-43

Szervezetünk 30 éve a daganatos betegek
érdekképviseletét, tanácsadását, beteg-orvoshozzátartozó közötti kapcsolat, együttműködés
javítását végzi.

6.

Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége Csongrád Megyei
Szervezete (SINOSZ)
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4.
Adószám: 19655031-2-42

Szervezetünk célja, hogy elősegítsük a siket és
nagyothalló személyek társadalomba történő
befogadását, munkaerőpiaci beilleszkedését és minél
szélesebb körű akadálymentesítettség elérését.

Napos Oldal a Sérült
Emberekért Alapítvány
6723 Szeged,
Lomnici u. 31/B 4/11.
Adószám: 18929294-1-06
		
		
		
		

Alapítványunk 1996 óta végzi tevékenységét Szegeden.
Tevékenységeink: súlyosan és halmozottan fogyatékos,
valamint egészséges fiatalok táboroztatása, személyi
segítőszolgálat működtetése, házi gondozás, munkaerőpiaci foglalkoztatás elősegítése, érzékenyítések tartása,
kutyaterápiás szolgáltatás, szabadidős élményprogramok, foglalkozások szervezése. Gyógyászati
segédeszközök kölcsönzése.
Bővebben: www.naposoldal.org

14.

Integritás Közhasznú Egyesület
6724 Szeged,
Leányszállás köz 2/A
Adószám: 18469752-1-06

Egyesületünk célja a korszerű közösségi pszichiátriai
rehabilitáció, a hozzátartozók felvilágosítása,
a közvélemény toleránsabbá formálása, a páciensek
társadalomba visszailleszkedésének támogatása.

Boldog Napokért Parkinson
Szegedi Közhasznú Egyesület
6723 Szeged
Bimbó utca 4/B 2/7.
Adószám: 18144071-1-06

A Parkinson-kór gyógyíthatatlan betegség, így az egyesületünk alapítói kiemelkedően fontosnak tartják a
Parkinson-betegség megismertetését a lakosság körében. Célunk továbbá az önkéntes munka bemutatása, arra való ösztönzés minden generáció körében.

15.

Szegedi Pszoriázis Egyesület
közhasznú szervezet,
a Semmelweis Garancia Védjegy
birtokosa
6727 Szeged,
Pápai utca 61/A fsz. 1.
Adószám: 18290244-1-06

Közhasznú egyesületünk célja a pikkelysömörrel élők
tájékoztatása betegségük természetéről, az újabb
kutatások eredményéről, kezelési módokról és lehetőségekről. Fontos számunkra a betegek közösségi beilleszkedésének elősegítése.

16.

Hallássérült Gyermekekért
Egyesület
6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
Adószám: 18459131-1-06

„Talán sok mindent nem hallunk, de mindent értünk.”
Egyesületünk a hallássérült gyermekek beszédfejlesztésével és oktatásával foglalkozik.

17.

Sclerosis Multiplexes Betegek
Az Egyesület a Csongrád-Csanád megyében élő,
Csongrád-Csanád Megyei
gyógyíthatatlan, krónikus betegségben szenvedő		
Egyesülete
sclerosis multiplexes emberek érdekeit képviseli,
6722 Szeged,
életminőségük javítása érdekében rehabilitációs
Bécsi krt. 31. I/5.
foglalkozásokat és közösségi rendezvényeket szervez.
Adószám: 18468328-1-06		

7.

8.

CÖLI Lisztérzékenyek Egyesülete
6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 5.
Adószám: 18471708-1-06
		
		
9.

Szegedi Korai Fejlesztést és
Integrációt Támogató Alapítvány
6720 Szeged, Károlyi u. 4.
Adószám: 18453661-1-06
		
		

A 2003 óta működő egyesületünk célja, hogy segítse a
gluténérzékenységgel élőket. A felajánlott 1%-ot a havi
rendszerességű klubfoglalkozások, rendezvények
megszervezésére, ingyenes cöliákia családszűrés
biztosítására kívánjuk fordítani.
Szervezetünk, a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt
Támogató Alapítvány az Odú Központban eltérő fejlődésű,
fogyatékossággal élő kisgyermekek korai fejlesztésével
és családjaik támogatásával, valamint hátrányos
helyzetű, roma gyermekek tanodai megsegítésével
foglalkozik.
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Borjúfóka. A borjúfókák naponta 4–8 kilogramm halat
is elfogyasztanak.

Újra megnyitotta kapuit a Szegedi Vadaspark
Szabó Luca fotóriporter kollégánk farkasszemet nézett az állatokkal

A

kormányrendelet értelmében csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és az általuk kísért kiskorúak látogathatják a több hónap kényszerű zárva tartás után
újra megnyílt Szegedi Vadasparkot. Magyarország legnagyobb
területű, közel 45 hektáron fekvő állatkertjében új lakók is
várják az érdeklődőket, hiszen több állat született, és újak is
költöztek a vadasparkba a lezárás alatt. Gyarapodott például
a tevecsalád, szamár, pápaszemes pingvin és fehérfejű selyemmajmok születtek, Pécsről és Budapestről pedig szurikáták érkeztek. Szabó Luca fotóriporterünk pár napja annyira
közel ment a Szegedi Vadaspark állataihoz – mondhatjuk úgy,
hogy farkasszemet nézett velük –, amennyire csak fényképezővel, civilként lehetséges. Kollégánk teljes vadasparki fotógalériáját a szeged.hu-n találják. A képaláírásaink szövegét a
Szegedi Vadaspark honlapjáról vettük.

Foltos hiéna. Akár 60 kilométer/órás sebességgel is képes
futni több kilométeren keresztül. Figyeltek már meg olyan
hiénát, amelyik 24 kilométeren át követte a zsákmányát.

Kecskecsalád. A kecske féléves korában már alkalmas a
szaporodásra. Az üzekedésük – ami rendszerint szeptember–novemberre esik, de néha májusban is jelentkezik –
gyakori mekegésükön és farkcsóválásukon észlelhető. Ha
akaratát nem engedik teljesülni, úgy könnyen beteg lesz.

Dél-afrikai oroszlán. Afrika egyik legtitokzatosabb állata.
Kubai amazonpapagáj. Az amazonok főként repülés közben beszédesek.

Dzseláda vagy hegyi pávián. A dzseládáknál abszolút
hölgyválasz van: miközben a rivális hímek megküzdenek
egymással a vezetői pozícióért, a nőstények eldöntik, melyik
hím a szimpatikusabb számukra, az nyeri el ugyanis támogatásukat, bárhogyan is végződjék a harc.

Szurikáta. Ha a szurikáták ragadozóval – például kígyóval – kerülnek szembe, azonnal elkezdenek ásni, így nagy
porfelhőt kavarnak, vagy szorosan egymáshoz simulnak,
felborzolják a szőrüket, megnyújtják a testüket, hogy minél
nagyobbnak látszódjanak. Az előadásuk csúcspontján az
egész csapat a levegőbe ugrik, és közben morog.

Kétpúpú tevecsikók. Orrlyukait képes elzárni, így nem kerül
bele a homok. A hosszú, sűrűn álló szempilláik is a homoktól és az erős napfénytől védik a szemüket.
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Nem élhettek muzsikaszó nélkül
Kétszáz éve született idősebb Erdélyi Ignác szegedi cigányprímás
A kétszáz éve született idősebb Erdélyi Ignác cigányprímás Kossuth Lajosnak, a fia pedig Ferenc Józsefnek is
húzta. A régi Szegeden számos kitűnő cigányzenész hegedült, mert a szegediek és a város vendégei nem élhettek
muzsikaszó nélkül.

I

dősebb Erdélyi Ignác cigányprímás kétszáz éve, 1821ben született Szegeden. Az
Erdélyi család öt prímást adott
Szegednek. Mihály unokája volt idősebb Erdélyi Ignác,
Kossuth Lajos kedvelt tábori
hegedűse, aki az 1830–40es évek fordulójától muzsikált
a bandája élén 1863-ig. Ekkor
átadta a zenekarát a fiának, a
18 éves Erdélyi Ignácnak (művésznevén Erdélyi Náci), az
öreg pedig beült a bandába.
Sajnos, az idősebb Erdélyi Ignácról nem maradt fenn fényképfelvétel, és az életéről is
keveset tudunk.

A táborszernagy nem
akart hinni a fülének
Az ifjabb Erdélyi Ignác 1845ben született, és a minoriták
Szent Miklós-templomában
tartották keresztvíz alá, hiszen
a muzsikus cigányok Felsővároson laktak a templom körüli
utcákban. Ignác az édesapjá-

Szegeden tartózkodott Benedek Lajos
császári táborszernagy, és vacsora
közben az öreg Erdélyit hallgatta, akinek elpattant egy
húr a hegedűjén. A
15 éves Ignác kiállt
a banda élére, és
eljátszotta a Röpülj,
fecském virtuóz feldolgozását.
tól kapta az első hegedűleckéket, és már nyolcévesen nem
mindennapi zenei tehetségnek számított. Atyja beíratta
a pécsi püspöki zeneiskolába,
majd a bécsi konzervatóriumba. Szegedi és pesti muzsikusok segítették a hangversenyeik bevételével az ifjabb Erdélyi Ignác tanulmányait.

1860-ban
Szegeden
tartózkodott Benedek Lajos császári táborszernagy,
és vacsora közben az öreg
Erdélyit hallgatta, akinek elpattant egy húr a hegedűjén.
A 15 éves Ignác fia kiállt a
banda élére, és eljátszotta a
Röpülj, fecském virtuóz feldolgozását. A táborszernagy
nem akart hinni a fülének,
és a fiatal zenésznek, valamint a bandának is egy-egy
ötvenest adott.
1870-ben, midőn a színházakban még katonazenekarok játszottak, az ifjabb Erdélyi Náci volt az, aki a zenét
adta a színháznak, és igen
sokszor megtörtént, hogy a
közönség nem a színdarab
miatt ment be a színházba,
hanem Erdélyi Náci zenéjéért.
Az ifjú muzsikus az
1870-es évek második felében már ismert és tehetős
ember volt. Előkelő háza és
több ezer kötetes könyvtára és kottatára volt. Beszélt
angolul, franciául, németül
és szerbül. Jó ismerője volt
mind a magyar, mind a külföldi irodalomnak, Robert
Burns skót költő verseit és a
csillagászatot népszerűsítő
francia Camille Flammariont
eredetiben olvasta. Tanulásra buzdította és maga is
tanította a cigányokat. A szegedi zenedének nyolc évig
volt a tanára.

A király megszólítással
tüntette ki
Az 1879-es nagy árvíz után
gyökeresen megváltozott a
város élete, eltűnt a nótázó, a muzsikaszóval vigadó
öreg Szeged. Ifjabb Erdélyi
Ignác és a banda nekivágott
a nagyvilágnak. Bécs, Berlin,
Zürich és Párizs közönsége
tapsolt a szegedi cigányok-

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
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• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
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Ifjabb Erdélyi Ignác.
nak. Bár a bandát mindenhol tejbe-vajba fürösztötték
és gavallérosan fizették, hazahúzta a szívük a vízvette
Szegedre. Az 1880-as évek
első felében a Prófétában,
valamint nevesebb belvárosi
éttermekben és kávéházakban muzsikált az ifjabb Erdélyi. 1883-ban meglátogatta
az újjáépült Szegedet Ferenc
József osztrák császár és
magyar király. Az ifjabb Erdélyi Náci és bandája játszott
Ferenc József halpaprikásos

1887-ben Amerikába kapott meghívást az ifjabb Erdélyi és bandája, ahol
négy évig játszottak
New Yorkban, mindig telt ház előtt.
Az idősebb Erdélyi
Ignác azonban egy
esztendő múltán hazakívánkozott.
ebédjénél, és – ahogy Markó
Miklós írja a könyvében – a
király megszólítással tüntette ki őt.
1887-ben Amerikába kapott meghívást az ifjabb Erdélyi és bandája, ahol négy
évig játszottak New Yorkban,
mindig telt ház előtt. Az idősebb Erdélyi Ignác azonban
egy esztendő múltán hazakívánkozott, mert beteg volt a
szeme. A többiek 1891-ben
érkeztek vissza Szegedre,

alig valamivel az idősebb, az
öreg Erdélyi Náci halála előtt.
Az ifjabb Erdélyi Ignác
kínzó betegsége, asztmája
és gyomorbaja elhatalmasodott. Hiába járt fürdőről
fürdőre, gyógyírt sehol sem
lelt. Itthon egy-egy könnyebb
napján csöndben hallgatta a
bandáját. Néha kivette a hegedűt Rácz Gyula kezéből…
és másképpen zokogott a
nóta, amikor az ifjabb Erdélyi
Ignác húzta.

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

S

imai Mihály József Attila-díjas költő, író (képünkön) Hamvas Béla Karnevál című könyvét ajánlja: „Mikor én még
kezdő olvasó voltam, két dolog vonzott ellenállhatatlanul: a foci és a könyv. Visszagondolni is gyönyörűség, hogyan
dúskáltunk mi ketten, Zoli barátom és én Gyulán, a valahai úrikaszinó könyvtárában a jobbnál jobb művek között – a legérdekesebbek persze hiányoztak, politikai okokból… Akkor még
kincs volt a könyv: a tudás letéteményese, mi pedig mindent
tudni akartunk – történelemről, hősökről, a világ csodáiról, no
és persze arról a titokról, ami az akkor még külön osztályba
„száműzött” lányokat körüllengi. A szó szoros értelmében faltuk
a könyveket, hosszú sétákon meséltük egymásnak az olvasott
történeteket. A suliban fölhajtható padunk volt, a fölhajtó rész
és a pad közötti csekélyke résen át is lehetett olvasni órák alatt,
egy kis plusz izgalommal fűszerezve (fülhúzás, körmös is lehetett a vége, de nekem megérte).
Nehéz csak egy kedvencet kiválasztani, olyan, mintha megcsalnám a többi könyv-szerelmemet… Hamvas Béla Karneválját előbb csak fénymásolt lapokon olvastam. Nagyon megfogott, elgondolkodtatott, röptette a fantáziámat a magasabb
szférák felé, végtelen távlatokra nyitott ablakot. Addigi Isten-keresésem folytatódott, de egyre táguló térben – mára talán már
elmondhatom: keresőből Isten-tudóvá változtam fokozatosan.
A Karneválban arról meditál Hamvas, hogy a világháború után, 1945-ben adott volt a nagy lehetőség az emberiség
számára: tabula rasa, tiszta tábla volt, olyan új helyzet, amikor
a káini bűnök után mindent újra lehetett volna kezdeni, tiszta
lappal, egészen másképp! Ezt akkor, sajnos, nem tettük meg.
Most, a pandémia közepén, amikor annyi minden összeomlik,
ebben az új helyzetben megint okunk lenne elgondolkozni:
tényleg a régi életünket akarjuk-e visszakapni majd, „ha kifárad
a vész haragja”, vagy bölcsen új alapokra próbálunk egy újat
építeni, az egység, az összetartás és összetartozás – ki merjem
mondani…? –, az igazi keresztény értékek jegyében!
És most adjuk át a szót Hamvasnak, a zseniális írónak, a
filozófusnak, a bölcsnek, aki arra is jó példa, hogyan némította el a Rákosi-, majd Kádár-rendszer a nemzet szellemi elitjét,
meg arra is, hogy ő írta meg az egyik legelképesztőbb, legmaróbb szatíráját ezeknek a diktatúráknak, többek között éppen
a Karneválban.

Hegedű – széttépett
húrokkal
1893-ban betegsége olyan�nyira fokozódott, hogy elkeseredésében szíven lőtte
magát. Több ezren kísérték
a Belvárosi temetőbe. A halottaskocsi után Rácz Gyula
ment, kezében Náci hegedűje – széttépett húrokkal. Fehér Poldi állt az egyesített cigányzenekarok élére. Végigmuzsikálták Náci utolsó útját.
A sírnál három nótát játszottak: Lehullott a rezgő nyárfa,
Bánatosan zeng a madár…, A
tűzéri temetés. Dankó Pista
mondott búcsúbeszédet.
(Cikkünk Markó Miklós
Czigányzenészek
albuma
című könyve és Apró Ferenc
Szeged folyóiratban megjelent Cigányzenészek a régi
Szegeden – Ifj. Erdélyi Náci
című írása alapján készült.)
Szabó C. Szilárd

Az ötvenes évek őrült rendeleteinek csúcsszatíráját is megtaláljuk a könyv 593–594. oldalán. A társaságban valaki bejelenti, hamarosan rendelet fog megjelenni arról, hogy minden
magyar állampolgárnak közösülésnaplót kell vezetnie, s viccből
meg is alkotják a rendeletet, a Rákosi-éra jellemző kifejezéseivel s valami fantasztikus humorral fűszerezve, s mindezt akkor, mikor egyetlen politikai viccért évekre lecsukták az embert.
Hamvas a humornak is mestere volt, tudta, hogy feloldó, éltető
ereje van.”
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Postabontás

Újkori szólásmondások

B

izony mondom, egynémely szólásmondás felett is eljár
az idő, csak a legtriviálisabbak nem vesztik el érvényességüket évszázadok múltán sem. Az idő pénz. A pénznek
nincs szaga. Jobb egy lúdnyak tíz tyúknyaknál, és a többi.
A „Majd ha Lenin lecseréli a télikabátját” mondatot például
olyankor mondták anno, amikor olyan eseményre utaltak ezzel, amely várhatóan sohanapján következik be. Ugyanez pepitában a „Majd ha Osztyapenko lépést vált”. Mindkét esetben
egy-egy szobor volt a szólásmondás ihletője, de ki emlékszik
már ezekre?
Van viszont napjainkban egy Jelena Ostapenko nevű fiatal,
kiváló lett teniszezőnő, olimpikon, Roland Garros-bajnok. Gondolom, a hasonló hangzású nevén kívül sok köze nincs a hősi
halált halt parlamenter, Ilja Osztapenkóhoz. Na de, ha már itt
tartunk, engedjék meg, hogy egy új szólásmondással gazdagítsam édes anyanyelvünket. Íme: „Majd ha Jelena Ostapenko
ütőt cserél.” Ezzel egy olyan eseményre célozhatunk, amely ha
nem is rögtön, de belátható időn belül megtörténhet. Például
egy ifjú mondja egy leányzónak: „Eljössz velem holnap a moziba?” És erre válaszolja a tapintatos leány az általam ajánlott
szólást, ami nem egy durva elutasítás, hanem egy reménykeltő
válasz jelen esetben is, hiszen a teniszütők húrja gyakran elpattan, és olyankor bizony cserélni kell. Nem ijesztgetésként mondom, de még számtalan hasonló szólásmondás ötletem van.
Méhes János

A korzón

A

gócs Pál olvasónktól kaptuk a fényképet, akinek jelentek már meg képei lapunkban, ugyanis a nyugdíjas kémikusnak a fotózás volt a hobbija, és évtizedeken át fényképezte a várost. Ezt a felvételt ugyanakkor olvasónk édesapja készítette 1943 áprilisában egy vasárnapi
korzózás alkalmával az akkor hároméves Agócs Pálról és a
vele szemben álló kislányról. Olvasónk emlékei szerint Szabó
Editnek hívták a kislányt. Fotó: Agócs Pál

Innen már szinte lehetetlen
visszafordulni

A

XXI. században a legtöbb
társadalom
igyekszik csatlakozni
a gyorsabb haladást biztosító
„történelmi autópályákhoz”.
Aki ebben a helyzetben egy
kicsit is szemben halad a forgalommal, arra – s ami sokkal rosszabb: a vele együtt
utazókra – szomorú jövő vár.
Aki az említett úton csak átlépi a záróvonalat vagy a sebességhatárt (mint tette/teszi azt Orbán is), közben meg
– csak úgy mellékesen – autokrata rendszerré csúfította
országunkat, netán az Európai Uniót fenyegeti vétóival,
annak, bár lehet szerencséje
egy ideig, de a végkifejlet garantáltan bukás lesz.
Mi, magyarok az európai
szellemi és társadalmi harcok eredményeként létrejött
jellegzetes nyugati intézményeknek köszönhetjük a
sikereinket. A gond viszont
az, ha (teszem azt: hazugságra épülő, az egyszemélyi
vezetésen nyugvó) autoriter
kiskirályság súlyos szelleme
telepedik rá egy ország társadalmára. Ma Magyarország ebben a cipőben jár…
Európában az egyének viselkedését, a jövőjüket formáló
döntéseiket a fentebb már
említett nyugati intézmények
terelik, veszik rá a szabályok
követésére, a másokkal való
együttműködésre, a jövőbe
történő befektetésre és akár

a törvények megváltoztatására is. A hivatalos szervek
hosszú távon kijelölik a vágyak és az akarat kereteit.
Néhány sanda lelkületű autokrata viszont úgy gondolja,
rá nem vonatkozik az emberiség fejlődésének szabálya.
A történelem azonban nem
a pillanatnyi érdekeket alá-

Felháborító a nagyfokú önelégültség,
pökhendi viselkedés, ami a vezérről
lassan valamennyi
fideszesre átragad.
A nemzeti összefogást hangoztató
demagóg politikai
irányzat, más szóhasználattal: a populizmus országa
lettünk vezetőink
jóvoltából.
támasztó,
kényük-kedvük
szerint formálható mesében
rejlik.
Felháborító a nagyfokú
önelégültség, pökhendi viselkedés, ami a vezérről lassan
valamennyi fideszesre átragad. A nemzeti összefogást
hangoztató demagóg politikai irányzat, más szóhasználattal: a populizmus országa
lettünk vezetőink jóvoltából.
Orbán olyan messzire ment
unióellenességben, hogy innen már szinte lehetetlen

visszafordulni. Ehhez a balhéhoz csatlakozott Szájer
szexorgiája, amit sokan úgy
ítélnek meg, ahogy az a Népszavában is megjelent: „Ha
méltósággal nem is, de békében elkotródhat egy álszent
politikus, miután ország-világ
előtt lebukik, hogy hazugság
volt minden szava, képmutatás az élete, szégyent hozott
a hazájára.”
Ferenc pápát joggal emlegetik a történelem egyházfői között „első helyen az
egyenlők között”. Mert hát
rá is szoktak „morogni”, de
legyen bármilyen ellenszél,
mégis kiáll a társadalom peremén élőkért, vagy azokért,
akik ellen gyűlöletkampányt
indítanak, mert a krisztusi
szeretetre épülő elveire gazdaságpolitikát is kidolgoz. Ez
is olvasható a decemberben
megjelent könyvében (Álmodjunk együtt – út egy jobb
jövő felé).
Ha egy adott társadalomban súlyos igazságtalanságok merülnek fel, az egyháznak is kötelessége állást
foglalnia Krisztus tanításának szellemében. Éppen ezt
tette Ferenc pápa is. Bár általános gyakorlat lenne már ez

számítottam. Mire gondolnak, ha nőt keresnek fel ez
ügyben? Hogy a párjának, fiának vagy férfi ismerősének
ajándékozza a boldog tulajdonos a borotvakészletet?
– A férjem már meghalt,
én pedig egyelőre nem borotválkozom. De a hasznos
ajándékot elküldheti! –
mondtam.
Az ügyintéző elnevette
magát.
– Az ajándék megrendeléshez kötött – mondta és
elköszönt.
Dr. Berecz Árpádné

nálunk is! Nem kevesebbért,
minthogy egyes kiemelt egyházkerületekben a vezető
egyházfők (némi könyörado-

Aki ebben a helyzetben egy kicsit
is szemben halad
a forgalommal, arra – s ami sokkal
rosszabb: a vele
együtt utazókra –
szomorú jövő vár.
mány reményében, netán az
érintett hatalomnál szeretne
bevágódni) szó nélkül fejet
hajtanak…
Az egyház szerint a munka nem csak azt jelenti,
hogy az ember bért kap az
elvégzett munkáért. A munka a kreativitás, az emberi
méltóság kifejezőeszköze is.
Annak kifejezőeszköze, hogy
mindannyian Isten teremtményei vagyunk. Hogy ezt az
utóbbi mondatot – az érintett
személyt és hitét illetően – ki
hogyan minősíti, az az érintett szubjektum privát ügye.
Jómagam egyetértek a pápa
szavaival.

Tavaszi tükröződések a Holt-Maroson. Fotó: Szerdahelyi Péter

Kutnyik Pál

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

Egy kép, két mondat

Előnyös áruvásárlás?
Ebédfőzés közben csörgött a
telefonom.
– Kedves hölgyem, ha
nem zavarom, akkor pár
perc alatt egy igen előnyös
áruvételről tájékoztatnám –
mondta megnyerő hangon
az ügyintéző.
– Kevés az időm, de meghallgatom – válaszoltam.
Az ügyintéző megköszönve a lehetőséget, elmondta, hogy egy svájci cég által
gyártott szuper borotvakészletet kínál, és a megrendelés
esetén hasznos ajándékkal
is meglepnek.
Borotvakészletre
nem
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Karnyújtásnyira a kvóta

Sportmix
VISSZAOSZTOTT KVÓTA. A
Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség híre szerint Magyarország visszaosztott kvótát kapott a tokiói olimpia C1 női
200 méteres versenyszámára. Ebben a 2019-es vb-n
Nagy Bianka, az MVM Szeged
kenusa megnyerte a B döntőt,
így összesítésben a 10. helyen
végzett. Mivel a házigazda Japán úgy döntött, ezen a távon
nem indít női versenyzőt az
olimpián, Nagy vb-eredménye
kvótát ér hazánknak. Ez egyben azt is jelenti, hogy C1 női
200 méteren a tokiói indulásról a májusi végi válogató, illetve a júniusi Európa-bajnokság
után dönt Hüttner Csaba szövetségi kapitány.
SZŐKE KAPTA A DÍJAT. A
Szegedi Vízipóló Suli számára lényeges, hogy a sport mellett a tanulás is kiemelt szerepet töltsön be a gyerekek életében. Nem elég a medencében jónak lenni, az iskolában
is fontos, hogy mindenki kiválóan teljesítsen. Éppen ezért
idén először osztották ki a „Jó
tanuló, jó sportoló!” díjat, amit
id. Török Béla és Molnár Tamás nyújtott át Szőke Botondnak. A játékosról edzője, Páll
Bence elmondta, szorgalmasan jár edzésre, ebből is látszik, hogy az élsport összeegyeztethető a tanulással.
TORNÁT NYERTEK. Nemzetközi U8-as és U10-es Kék
tornát rendezett a Goodwill
Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata a műjégpályán.
A kicsiknél a szegedi gárda
bronzérmet szerzett, miután
a harmadik helyért 2–1-re legyőzte a Spartak Suboticát.
Az U10-eseknél hat csapat,
a Vojvodina, a Spartak Subotica, az NS Stars, a Szigeti Bikák, illetve a Goodwill Pharma
Szegedi Vízmű I. és II. csapott
össze. Itt aranyérem járt a házigazda játékosainak, az I-es
csapat ugyanis 6–2-re megnyerte a finálét a Szigeti Bikák
ellen.
DOBOGÓRA ÁLLHATTAK. A
két szegedi gokartos, Szabó
Ádám és testvére, Szabó Zalán első versenyét teljesítette
a Benex Motorsport csapatával. A Gokart Talent Cup kecskeméti első fordulóján több
mint száz nevező vett részt. A
testvérpár a Rotax Max junior
és a Rotax Max szenior kategóriákba nevezett. Ádám előbbi döntőjében négy előzést is
bemutatott, harmadik lett,
utóbbiban Zalán gyenge időmérő után sokat javult, így az
összetett második helyet szerezte meg.

Sárosi megnyerte a tollaslabdázók perui nemzetközi viadalát
A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE klasszisa, Sárosi Laura
nyerte a tollaslabdázók perui nemzetközi viadalát, amelynek
fináléjában honfitársát, Gonda Daniellát múlta felül. A siker
hatalmas lépést jelentett a tokiói olimpia felé vezető úton.

labdázó az olimpiai indulók
között.
– Ezzel a versennyel
azt mondhatom, hogy szinte megvan a kvóta, de ez
még nem biztos, van hátra
három-négy verseny – tette
hozzá.

Hogyan tovább?

Eredményes duó. Sárosi Laura és szegedi edzője, Didi Purwanto. Fotó: Facebook/laurasarosi
Sárosi Laura negyedik kiemeltként megnyerte a tollaslabdázók perui nemzetközi viadalát. A Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE sportolója az
első körben nem lépett pályára, majd ecuadori, guatemalai és mexikói ellenfele sem
tudta megállítani. A fináléban
Gonda Daniellával találkozott,
aki ellen két szettben (21–15,
21–12), 39 perc alatt nyert a
magyar bajnok szegedi.

Szinte biztos Tokió
Sárosi úgy számol, szinte biztosan megvan a tokiói
olimpiai kvótája. A klasszis
az M1 aktuális csatornának
elmondta, hogy ez a közvetlen riválisai eredményétől is
függ, és neki is van még pár
versenye.

– Ezek nagyon fontos
kvalifikációs pontok – utalt a
perui sikerére Sárosi. – Számolgattam, és úgy néztük,
hogy körülbelül négy országot előzök meg, ami azt jelenti, hogy a 33. helyre lépek
előre – mondta.

A legjobb 38 indulhat
A kvalifikációs rend szerint
a világranglista első 16 helyezettje, de nemzetenként
maximum két tollaslabdázó
kap egyesben kvótát, illetve a lista 17. helyétől nemzetenként egy játékossal és
a japán indulóval töltik fel
38-asra a mezőnyt. A nemzetközi szövetség ezenfelül
három szabadkártyát oszthat ki úgy, hogy mind az öt
kontinensről legyen tollas-

Országos döntőben
a Szegedi Kosárlabda Egylet

A

nyolccsapatos országos döntő első hat helye már korábban elkelt a kadett leányok kosárlabda-bajnokságában. A maradék két pozícióra pályázó
négy együttes oda-visszavágós keresztjátékban döntötte el a továbbjutó kilétét.
A
Szeged–Kecskemét
párharc már a szegedi találkozón eldőlt, hiszen a hazaiak 67–37-es győzelmet
arattak, így a visszavágó formalitássá vált. Hiába nyertek a kecskemétiek otthon
56–48-ra, nem volt sanszuk
az ob-döntő kiharcolására.
Ezzel a kadett korosztályú

válogatott szövetségi kapitánya, Mészárosné Kovács
Andrea által irányított Szegedi Kosárlabda Egylet jutott a
fináléba.
Az első meccs után a
klub a siker okaként azt jelölte meg, hogy elképesztően
védekeztek, illetve a lányok
szinte minden megbeszélt
dolgot
megvalósítottak.
Támadásban
türelmesek
voltak, csak jó helyzeteket
vállaltak el. A visszavágón
is küzdöttek az utolsó pillanatig, ez dicséretes a szakvezetés szerint, amely hatalmas sikerként könyveli el a
nyolc közé jutást.

Sárosi Laura, aki ott volt
a riói játékokon, elmondta, hogy egy indiai versenyre ment volna, de azt törölték a járványhelyzet miatt,
így Portugáliába utazik, utána két ázsiai torna következik. Ugyanakkor nem biztos
az indulásban, mert például Malajziában 14 napos
karantén várna rá, amit az
olimpia közeledtével nem
feltétlenül vállalna be.

Szegedi sikercsapat
A sikeres perui szereplést
annak tudja be, hogy a mögötte álló szegedi csapat támogatta őt az elmúlt időszakban, amikor a koronavírus-járvány miatt elhalasztották az olimpiát.
– Esélyem nyílt rá, hogy
fejlődjek olyan területeken,
amelyeken eddig nem volt
idő vagy lehetőség. Az új indonéz edzővel, a csapattal
és a mental coachcsal azt
érzem, most kezd összeállni
az elmúlt másfél év munkája
– fogalmazott szegedi edzőjéről, Didi Purwantóról, illetve a Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE-nél végzett munkáról. Sárosi Szegeden készül
tovább az olimpiára.

Vas Luca hazai medencében védheti meg ob-címét. Fotó:
MÚSZ/Derencsényi István

Két országos bajnokság lesz
a Tiszavirág Sportuszodában
Versenybíróként debütálhat Olasz Anna

A

Szegedi Úszó Egylet
számolt be róla a közösségi oldalán, hogy
a Tiszavirág Sportuszoda
idén két országos bajnokságnak ad otthont: július 14től 17-ig a cápakorosztály seregszemléje, október 22-től
24-ig a medencés hosszútávúszó ob lesz a vadonatúj
létesítményben.
– Mindkét rendezésre
büszkék vagyunk, fontos eseményekről van szó, hiszen a
Haász SZUE népes csapattal rendelkezik cápakorosztályban, hosszútávúszásban
pedig hazai és nemzetközi
szinten is kiemelkedően eredményesek versenyzőink –
mondta Nagy Attila elnök.
A hosszútávúszó ob nagy
lehetőség, hisz tavaly Olasz
Anna 10, Vas Luca pedig 5
kilométeren lett bajnok, így
most Szegeden védhetik meg
címüket. A legutóbbi ob-n
egyébként hét érmet nyert az
egyesület, Fábián Milán és Fábián Bettina is dobogós volt.
– Örülök az eseményeknek, hisz a cápa ob-n elvileg
versenybíróként debütálha-

tok, ez biztosan nagy élmény
lesz, a hosszútávúszó ob pedig mindig kiemelkedő volt
számomra – nyilatkozta Olasz.
– Boldog vagyok, hogy végre
Szegeden is lehet rendezni
ilyen versenyeket, mert hiába
mondják, hogy a medence
mindenhol ugyanolyan, szerintem előny, ha hazai pályán
minden csempét ismer egy
sportoló. Emlékszem, mennyire szerettem, amikor még régen verseny volt az újszegedi
sportuszodában – nosztalgiázott a vb-ezüstérmes.
2008-ban rendeztek utoljára ob-t Szegeden, azóta
nem voltak adottak a feltételek, a Tiszavirág Sportuszoda
viszont nemzetközi versenyek
megtartását is lehetővé teszi.
– Ez még a jövő zenéje,
de jó lenne egyszer nemzetközi viadalnak is otthont adni.
Most az a legfontosabb, hogy
az első lépcsőfokokat megtegyük. Júniusban egy nagyobb
tesztversenyt rendezünk, ahol
a régió új versenybírói is élesben próbálhatják ki magukat
a két szegedi rendezésű ob
előtt – árulta el Nagy Attila.

Újra Szegeden edzett Janics Natasa

Nem szokatlanul ritka jelenség, mégis minden alkalommal jó látni, amikor visszatér
Szegedre Dusev-Janics Natasa. A 38 éves, háromszoros olimpiai bajnok klasszis, aki
2001 és 2012 között szállította a sikereket a Szegedi Vízisport Egyesületnek, 2019-ben azt
nyilatkozta, nyaki sérve miatt befejezi a sportolást, az április 27-én kiadott, Maty-éri edzésen készült kép alapján azonban még mindig remek erőben van. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK április 23–24én: Felek Csanád Roland
és Cserteg Katalin, Szabó
Krisztián és Gábor Szilvia
Judit, Gulyás Antal János
és Nógrádi Zsuzsanna, Ézsiás Dániel és Áy Vivien, Nyilas Szabolcs és Petrovszki
Nikolett, Knapp Levente és
Herczegh Zita Erzsébet, Tot
Gábor és Pecsenka Gabriella.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra
MÁJUS 12., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 18.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777 telefonszámon.)

Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Tóth Károly: 16.00 – 17.00
óra (A jelzett időponton belül
elérhető a 20/345-0227 telefonszámon.)

MÁJUS 13., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 –
17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, Negyvennyolcas utca 12.)
MÁJUS 15., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 óra (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
jön a nyári meleg
Május
8.
szombat

Május
9.
vasárnap

Május
10.
hétfő

Május
11.
kedd

Május
12.
szerda

Május
13.
csütörtök

Május
14.
péntek

Szeles
idő
17/5

Szeles
idő
21/3

Napos
idő
25/8

Napos
idő
28/11

Záporeső

Záporeső

Záporeső

25/13

22/11

24/11

Mihály,
Győző

Gergely,
Alberta

Ármin,
Pálma

Ferenc,
Fábiusz

Pongrác

Szervác,
Imola

Bonifác,
Gyöngyi

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? 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 12. 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: Házról
házra jártak pünkösdölni a szegedi lányok. A nyertes: Dénes Jánosné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Egyre szívesebben áll le
beszélgetni a környezetében élőkkel és a munkatársaival is, ezzel szimpatikussá
is válik mindenki szemében.
Ön is számíthat mások segítségére, ne utasítsa vissza!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Érdemes használnia a
sokrétű kapcsolati hálóját
a munkahelyén, egyszer ön
segít, másszor önnek segítenek! A kölcsönösség sokat
érhet a későbbiekben is. Tartsa
meg a jó hozzáállását is!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A szakértelme mellett a
személyes varázsát, kisugárzását is hagyja megnyilvánulni, mert úgy könynyebben elérheti a vágyott
szakmai sikereket. Ugyanakkor
legyen figyelmesebb!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Mint ahogy önmagával,
úgy családtagjaival szemben se támasszon állandóan túl nagy elvárásokat! Inkább becsülje meg és értékelje
őket!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Sok az energiája, a jó idő szinte
egyik napról a másikra
föltöltötte: gyakorlatilag nem
érez semmit sem lehetetlennek.
Azért csak mindent megfontoltan és módjával csináljon!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Egyre jobban tud
koncentrálni a munkájára, ezért nagyon hatékony is tud lenni a munkahelyén. Ezt kollégái is egyre
többször észreveszik és elismerik. Örüljön a dicséretnek,
és ön se feledjen el másokat
megdicsérni!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Munkahelyén érdemes a nehezebb, aprólékos és nagyobb odafigyelést igénylő munkákat
előrevennie! Ezeket máskor
halogatni szokta, de most jobb
eredménnyel
kecsegtetnek:
ezekhez előtörő kreativitását is
tudja hasznosítani.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Sok újdonságban lehet része a munkahelyén, amit már régóta
hiányolt. Így újra bizonyítani
tudja ügyességét, talpraesettségét és hozzáértését. Bízzon a
tartalékaiban, és sikerrel fogja
venni az új akadályokat!
NYILAS
(XI.
22–XII.
21.) Feszültté és idegessé
válhat
nemcsak
a
munkahelyén,
hanem
még otthon is. Próbáljon
meg többet lazítani, hogy
ne azokon csattanjon az ostor,
akiken nem kéne! Legyen
figyelmesebb a környezetében
élőkkel!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Gyakran érzi úgy, hogy
több pihenésre volna
szüksége: ezt okozhatja
a tavaszi fáradtság is, de
egyszerűen csak az is lehet,
hogy túl sokat dolgozott. Nem
árt néha odafigyelni a testünk
jelzéseire is!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) A munkahelyén
mindenki elárasztja önt
apróbb és nagyobb feladatokkal, de derűs hangulata segíti abban, hogy kedve is legyen ehhez a sok
munkához. Ugyanakkor a
fáradtság miatt sok apróságon
felkaphatja a vizet.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Fordítson nagyobb hangsúlyt a kommunikációra
mind otthon, mind a
munkahelyén! Ez segíthet
sok embert más nézőpontból
is megismerni, továbbá megerősítheti a kapcsolatait is.

Szeged régen

Itt a jó idő, lehet ücsörögni a Széchenyi téri platánok alatt. Már csak az
idősebbek emlékezhetnek arra, hogy hosszú évtizedekig fizetnie kellett a
székért annak, aki a Széchenyi téren akart üldögélni. A fasor egyik oldalán a bérszékek sorakoztak, a másikon pedig a gyéren elhelyezett padok
álltak. Előbbi lett az úri korzó, a másikon pedig a szegényebbek sétáltak. A
székek után fizetendő díjat 1950. október 1-jével törölték el, mert – ahogy
a korabeli újság tudósított – „a dolgozók körében egyre többször esett

szó arról, hogy a székek után fizetendő díj nem egyeztethető össze népi
demokráciánk szellemével, annál is inkább, mert a korzón ma már a dolgozók keresnek felüdülést munkájuk után”. Képünk 1970-ben készült.
A jellegzetes, le-föl hajtható ülőkéjű széksor sokak emlékeiben élhet, hiszen még harminc-negyven éve is azokon lehetett pihenni a téren. Jó ideje azonban már Pirk padok szolgálják a kényelmet a platánok alatt. Fotó:
Fortepan/Bojár Sándor

Kultúrterasz, uszodák, orosz est élőben

A

kormány
feloldotta
a művelődési intézményekre és a sportlétesítményekre
vonatkozó járványügyi korlátozások
egy részét. Kormányrendelet
mondja ki viszont, hogy csak
védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók léphetnek
be ezekbe az épületekbe.
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.
Kultúrterasszal, szabadtéri szobrokkal és a parkolóban KRESZ-játékparkkal várja vissza látogatóit az Agóra.

Közösségei is fokozatosan
újraindulnak. Kinyitott a Belvárosi Mozi filmvetítésekkel, filmtörténeti kiállítással
és egyedülálló VR-játékokkal. A Somogyi-könyvtár és
fiókjai ugyancsak visszaálltak a megszokott nyitvatartási rendre, azaz szombaton
is látogatható a Dóm téri
épület. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező
olvasóik számára megtartják a Könyvtárpontokat is,
ahonnan az interneten megrendelt kiadványokat hétfőn
és csütörtökön 13 és 18 óra
között lehet elvinni.
A Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelyei közül elsőként a várat kereshetik fel
a látogatók. Kipróbálhatják,
milyen lehetett Rózsa Sándornak a várbörtönben raboskodni, hogyan égették el
máglyán a boszorkányokat,
és megismerkedhetünk a
nagy árvíz pusztításával, a
város újjászületésével is. Kinyitott az új Tiszavirág uszoda és az újszegedi sportuszoda is, naponta reggel fél

6-tól engedik be a sportolni
vágyókat.
Minden héten új eseményt indít az Agóra a
Facebook-oldalán Mozdulj!
elnevezéssel. Május 10-ig
Mozdulj ki! Mozogj kint! a
játék neve a magyar sport
május 6-ai ünnepnapja alkalmából. A feladat biciklizni, sétálni, futni, edzeni

a szabadban, és erről fotót
feltölteni.
Május 8-án és 9-én ismét lesz kézműves piac a
Szent István téren 9-től 19
óráig egyedi kézműves ajándékokkal,
édességekkel,
kürtőskaláccsal, lepénnyel.
A Szegedi Szimfonikus
Zenekar bérleti hangversenyeit megtartja május 11én, 16-án, 18-án és 25-én.
A következő május 11-én
19.30-kor kezdődik, ez lesz
az Orosz estjük a nagyszínházban. A Vaszy bérletben
műsoron S. Rachmaninov:
III. zongoraverseny, d-moll,
Op. 30 és P. I. Csajkovszkij:
VI. („Patetikus”) szimfónia,
h-moll, Op. 74. Szólista: Ba-

lázs János (zongora), vezényel: Medveczky Ádám.
Május 31-ig meghos�szabbították a SASMob Haladjunk együtt – közösen,
Szegeden! mottóval meghirdetett fotópályázatát, melyre
kerékpáros, rolleres, trolis,
villamosos szegedi fotókat
várnak, és amelynek három
értékes kerékpár a díja. Július 23-ig tart a Sport és Fürdők Fussunk Tokióig! című
olimpiai
futókampánya,
amelyben minden megtett
kilométer beleszámít abba
12 029-be, amit március 22.
és július 23. között akarnak
megtenni.

