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5.

Megtisztították a Szőregi temetőt
Negyven köbméter hulladékot szállítottak el.

A holdfény szegedi festője
Joachim Ferenc festményei a Fekete házban.

7.

10.

Mária országa a Kisszínházban
Groteszk falusi lakodalmat rendez Alföldi
Róbert.

Triplázott a Tisza SE
Újra bajnokok lettek a szegedi tollaslabdázók.

Szabó Sándor és Mihálik Edvin is nyert Szegeden
Botka László: Szeged a szabadság bástyája maradt

A

z egyéni országgyűlésiképviselő-jelöltekre leadott szavazatok száma
alapján Szegeden az egységes ellenzék színeiben indult Szabó Sándor
és Mihálik Edvin is magabiztosan nyerte meg a
parlamenti választást. Szabó Sándor a választókerületét is megnyerte, így ő már a harmadik
ciklusát kezdheti meg a parlamentben. Botka
László polgármester azt írta a közösségi oldalán: Szeged a szabadság bástyája maradt.

Tovább bővül a tudásalapú gazdaság
Százhúsz új munkahelyet hoz létre a HTEC Group Szegeden

N

A HTEC már be is rendezkedett a szegedi irodájában, amely az amerikai cég magyarországi központja. Fotó: Szabó Luca

égy magyarországi telephellyel és
szegedi központtal
költözik Magyarországra az Egyesült Államokból a San Franciscó-i HTEC
Group technológiai tanácsadó- és fejlesztőcég. A közeljövőben összesen hatszáz új
munkahelyet teremt a HTEC
Magyarországon, Szeged mellett Pécsen, Debrecenben és
Budapesten hozza létre kirendeltségeit – hangzott el a szegedi iroda megnyitóján. Szegeden ötven munkavállalót alkalmaznak az induláskor, és
egy-két éven belül 100–120
főre bővítik a létszámot.
Cikkünk az 5. oldalon

Botka László a választás éjszakáján
gratulált Szabó Sándornak és megköszönte Mihálik Edvinnek a munkát (képünkön).
Ha csak a szegedieken múlt volna, akkor
ma Mihálik Edvin is országgyűlési képviselő
lenne, de a Homokhátság tizenkét településén nem tudta megszerezni a többséget. A
választáson a Fidesz szerezte meg a kétharmadot a parlamentben.
Bővebben a 3. oldalon

Szegedi Vadaspark
a top 5-ben

A

z ötödik legjelentősebb látnivaló hazánkban a Szegedi Vadaspark egy világszerte ismert utazási portál szerint. A vadaspark olyan neves idegenforgalmi látványosságokat előzött meg, mint a Halászbástya vagy a Hortobágyi Nemzeti Park. A több mint háromezer hazai idegenforgalmi attrakciót rangsoroló lista első
ötszáz helyén további kilenc szegedi látványosság szerepel.
Írásunk a 4. oldalon
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Májustól brutálisan
Érvénytelen a népszavazás
elszabadulhat az infláció

V

A

Magyar Nemzeti
Bank (MNB) elemzői szerint az eddiginél is komolyabb
inflációra számíthatunk májustól: a februári 8,3 százalék után az első fél évben az
infláció 8 százalék felett marad, sőt kedvezőtlen esetben
az árindex 10 százalék fölé
is emelkedhet – szemlézte
a 444.hu a Népszava cikkét.
A jegybank szerint a tetőzés júliusra várható, a
legrosszabb
forgatókönyv
szerint ekkor 11 százalékos
lesz az infláció mértéke.
Ezzel évtizedes rekordok
dőlhetnek meg. Balatoni

András, az MNB igazgatója
a friss inflációs előrejelzést
bemutató sajtótájékoztatón
azt mondta, hogy a mutató
2022 vége felé fog érdemben csökkenni.
A jegybank elemzői szerint idén a legdrasztikusabban az üzemanyagok és
a nem feldolgozott élelmiszerek ára emelkedik: az
üzemanyagoknál éves átlagban 14–28 százalékos
drágulás lesz, ha feloldják
az árstopot. A feldolgozatlan
élelmiszerek ára 11,5–18,5
százalékkal emelkedhet az
ukrán–orosz háború miatt
megugró búza- és kukorica-

árnak köszönhetően. Az élelmiszerárakat emeli a földgáz
árának ötszöröződése is, hiszen a műtrágyákat földgázból állítja elő a vegyipar.
A gabona 52, a növényi
olajok 117 százalékkal drágultak, míg a cukor 16 százalékkal kerül majd többe.
Az ipari cikkeknek már most
is 7 százalékos az inflációja,
de a jegybank elemzése szerint még körülbelül ugyanennyivel nőhet. A piaci szolgáltatások 6–7 százalékkal
emelkedtek, az alkohol- és
dohánytermékek pedig 5,9
százalékkal kerülhetnek többe.

asárnap érvénytelen lett az országgyűlési választásokkal párhuzamosan megtartott, a kormány által
gyermekvédelminek mondott népszavazás. Nagyjából 3,5 millió érvényes szavazat érkezett, ebből 3,2 millióan szavaztak
nemmel. De ha ilyen sokan szavaztak arra,
amit a kormány sulykolt, és ha ezzel párhuzamosan megint kétharmados többsége lett
a Fidesz–KDNP-nek, akkor hogyan lehet,
hogy a népszavazáson nem tudtak elég érvényes, négy nemes voksot összegyűjteni? –
tette fel a kérdést a Telex.
Azt írja a portál: ahhoz, hogy egy népszavazás érvényes legyen, a szavazásra jogosultak 50 százalékának kell érvényes szavazatot
leadnia. Ezúttal a Nemzeti Választási Iroda
szerint 8,2 millió ember volt jogosult a szava-

zásra, vagyis akkor lett volna érvényes egy-egy
kérdés, ha legalább 4,1 millió darab érvényes
szavazat érkezett volna. De az első, második,
harmadik és negyedik kérdésre is mintegy 3,5
millió érvényes és 1,6 millió érvénytelen szavazat érkezett. Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk az országgyűlési részvételi arányokkal – írja a Telex –, akkor egyrészt az látszik,
hogy nagyjából 60 ezerrel kevesebben vették
fel a népszavazási szavazólapokat vasárnap,
mint ahányan az országgyűlési választásokon
voksoltak. Az is látszik, hogy amíg a kormánypártokra 2,7 millió fő szavazott, addig ennél
minden kérdésben legalább 700 ezerrel több
nemet tudtak összegyűjteni. Vagyis minden
népszavazási kérdésben többen szavaztak
nemmel, mint ahányan a Fideszt–KDNP-t választották vasárnap.

Újjászületett a Vértó és környéke
A Zöld város programban pihenéshez, egyéni és családi kikapcsolódáshoz, sportoláshoz teremtett még több lehetőséget a szegedi önkormányzat a Vértónál és környékén.
Kiépült az Oxigén tér a Garam utca–Ipoly sor–
Csongrádi sugárút találkozásánál. A téren található
egy ötszögletű hinta, amelyen egyszerre öten is hintázhatnak. A gyerekek trambulinokon, megmászható
dombocskákon is játszhatnak, a szülőknek padokat
helyeztek ki.

A sportolási lehetőségek köre is bővült: a Vértói út és
az Ipoly sor találkozásánál homokos röplabdapályát alakítottak ki, mellette a tó és az Ipoly sor közötti
részen fitneszeszközöket helyeztek ki.
A négylábú kedvencekre is gondoltak, a tó nyugati
partján kutyás ügyességi pálya épült.
Az úttól cserjékkel elválasztva, a Rókusi körút és a
Vértói út találkozásánál hozták létre a Pihenőteret,
ahonnan szép kilátás nyílik a tóra. Padokat, ivókutat,
kerékpártámaszokat telepítettek erre a részre.

Aki tenne egy kellemes sétát a tó körül, immár akadálymentes térkövekből kirakott sétányon teheti ezt
meg. A pihenésre vágyók a Vértó körül új padokra
ülhetnek le, este pedig modern közvilágítással világítják meg a tavat.

Ebben a beruházásban szépült meg az Ortutay utcai
Bonifert Domonkos Általános Iskola előtti tér és bővült
a Lomnici utcai közösségi kert is. Ezentúl kispiacon
vásárolhatnak helyi termelőktől a lakosok az Ortutay
és a Gyöngyvirág utca sarkán.

A fejlesztések a Zöld város kialakítása Vértó és környéke akcióterületen című, TOP-6.3.2-16-SG1-2017-00003 számú
projekt keretében valósultak meg, összesen 653 millió forint európai uniós támogatásból. A projektben
20 ezer négyzetméternyi területen füvesítettek, 231 fát, 8979 cserjét és évelőt ültettek. Kihelyeztek 68 padot, 7 asztalt, 50 kandelábert, 57 kerékpártámaszt, 5 ivókutat és 19 hulladékgyűjtőt.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Szabó Sándor és Mihálik Edvin is
győzött Szegeden
Szabó Sándor hétezer, Mihálik Edvin pedig kétezer
szavazattal nyerte meg az
egyéni körzete szegedi részén a választást. A város
ezúttal is megőrizte ellenzékiségét, a Fidesznek újra
nem volt esélye arra, hogy
többségbe kerüljön Szegeden. Mint négy éve, most
is a Homokhátságon múlt a
második szegedi parlamenti mandátum sorsa.

Bod Péter

A szemünk előtt avatták
világrenddé a hazugságot

M

A

z április 3-i országgyűlési választáson közel 70 százalékos részvétel
mellett szerezte meg a Fidesz a kétharmadot a parlamentben. A 106 egyéni választókerületből 88-at nyert
meg a Fidesz. Az egységes
ellenzék lényegében csak
Budapesten tudott győzni.
Vidéken csak Szabó Sándor
Szegeden és Mellár Tamás
Pécsen nyert egyéniben. Bejutott a parlamentbe a Mi
Hazánk.
– Szegeden az egységes
ellenzék mindent megnyert,
amit csak megnyerhetett
– mondta Botka László polgármester a választások
éjszakáján. A polgármester
megköszönte a szegedieknek a magas részvételt az
országgyűlési választáson,
és azt, hogy nyugodtan, békésen, európai módon zajlott a voksolás Szegeden.

– Mindkét országgyűlési választókerület szegedi
részén magabiztosan nyertek az egységes ellenzék
képviselőjelöltjei, és az
egységes ellenzék listája
is toronymagasan győzött
Szegeden – hangsúlyozta
Botka László. Megköszönte a választók bizalmát, és
köszöntötte Szabó Sándort,
aki már a harmadik ciklusát kezdheti a parlamentben.

– Mihálik Edvin Szeged
másik felének nyerte el a bizalmát, és ha a szegedieken
múlt volna, akkor most ő is
országgyűlési képviselő lenne. Az ellenzéki egység Szegeden jóval hamarabb létrejött, mint országosan, és
be tudtuk bizonyítani, hogy
tud sikeresen is működni.
Arra kérek mindenkit, hogy
közösen dolgozzunk tovább
Szegedért – hangsúlyozta a
polgármester.

Szabó Sándor először
a családjának, majd a választóinak és a támogatóinak mondott köszönetet.
Elmondta: 2014 óta, amióta
országgyűlési képviselő, Szeged és a térség fejlődéséért
és az itt élőkért dolgozik.
– Büszke vagyok arra,
hogy azokat az eredményeket, amiket Szegeden közösen elértünk, meg tudtuk
őrizni, és arra, hogy összetartó közösséggé formálódott a város. Az új ciklusban
is Szegedért és a térségért,
az itt élőkért fogok dolgozni
– mondta Szabó Sándor.
Mihálik Edvin is köszönetet mondott a támogatóinak.
– Két és fél éve nyertem
először választást, egyéni
körzetben
önkormányzati
képviselői mandátumot Újszegeden. Büszke vagyok
arra, hogy most Szeged
egyik felében nyerni tudtam
mint parlamenti képviselőjelölt. Bízom abban, hogy a
jövőben a Homokhátságon
is nyerni tudunk – mondta
Mihálik Edvin. Kifejtette: örül
annak, hogy a szegediek támogatják a város vezetését,
hogy Szegedet továbbra is
európai városnak építsék.
Ezért dolgoznak tovább is.
– Maradjunk egységesek
a következő években, és
akkor meg tudjuk őrizni Szegedet a szabadság városának – hangsúlyozta Mihálik
Edvin.
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agyarországon semmi nem az, aminek látszik. A demokrácia nem jelent semmit. Működik a parlament, de nincs benne semmi parlamentszerű. Látszólagos a többpártrendszer,
ami valójában egypártrendszer egy állampárttal. Közbeszerzéseket írnak ki, de ezeknek előre tudható az eredménye.
A miniszterelnök lánya kijelenti, hogy férjével saját lábukon
állnak, de ezt még maga sem hiszi el. A lány apjának – ő
volna a miniszterelnök – a fizetéséből és a megtakarításaiból még a gyermeke svájci taníttatásának költsége sem
jön ki. Ha ez nem stimmel, akkor mi stimmel ebben az országban?
Az állami tévében és rádióban híreket mondanak, de
azoknak nincs közük a valósághoz. A magyar média 80 százaléka így vagy úgy kötődik az állampárthoz, mégis a Fidesz
aggódik a sajtószabadságért. Ebben az országban egyebek
mellett azzal az érvvel építenek stadionokat, hogy azok a tömegsportot is szolgálják. Ebben az országban egy megyéspüspökség tart fenn egy labdarúgócsapatot, persze ehhez
az államtól kapja a pénzt.
Valójában nagyon kevesek igazságérzetét bántja, hogy
az egyházi fenntartású iskolák háromszor akkora normatívát kapnak a feladatuk ellátására, mint az államiak. A
katolikus egyház feje szent és sérthetetlen, kivéve, ha Ferenc pápának hívják és az irgalmasság gyakorlására kéri
a földönfutókkal kapcsolatban a volt Karmelita kolostor
jelenlegi lakóját. A földi, nagyon is kézzelfogható igazságtalanságokkal szemben ebben az országban a történelmi
egyházak mindannyiszor némák maradnak. Az országról a
hatalom politikusai úgy beszélnek, mint keresztény államról, de a vasárnapi miséken és istentiszteleteken konganak
a templomok az ürességtől. Egyetlen nyugati országban
sem felejtették el annyira a Tízparancsolatot, mint Magyarországon.
A múlttal való szembenézés és az önmegtisztulás jegyében ebben az országban nem hozzák nyilvánosságra
az ügynökaktákat. Ezt minden alkalommal leszavazta az
Országgyűlésben a Fidesz. A kormányfő tizenkét éve nem
ad interjút ellenzéki lapoknak. A magát bátornak nevező miniszterelnök nem áll ki vitára a kihívójával az országgyűlési
választások előtt. Vidéki kampánykörútnak nevezett látogatásain még a sajtó elől is hermetikusan elzárták, hogy elő ne
fordulhasson, hogy valaki megkérdezi valamiről.
A Fidesz szavazói számára Mészáros Lőrinc mesés
meggazdagodása semmilyen kérdést nem vet fel. Sőt, ezzel kapcsolatban hallottam olyan választ is, hogy „hiszen
valamennyi munkáját közbeszerzésen nyerte”. Hacsak úgy
nem. Magyarország gazdaságilag annyira jól teljesített az
elmúlt tizenkét évben, hogy Románia beérte az egy főre
jutó GDP-ben, Csehország pedig olyan messze szaladt,
hogy látókörön kívül került a számunkra. Nem volt senki a
miniszterelnök környezetében az elmúlt évtizedben, aki figyelmeztette volna, hogy az EU által megtermelt javak 0,8
százalékával nem lehet eljátszani „Európa erős emberének”
szerepét.
Az állampárt első emberének különleges külpolitikai képességeiről sokat elárul, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatban mindent Trumpra tett fel. Mellette nem bánta,
hogy kiszorítják az Európai Parlament néppárti frakciójából, mert az olasz, a spanyol és a francia szélsőségesekkel
átrendezi az EU politikai térképét, amiből semmi sem lett.
Zárásként szétverte a V4-eket. Putyin miatt lőttek a lengyel
barátságnak. De barátunk Szerbia.
Így érkeztünk el a vasárnapi országgyűlési választásokhoz. Egy hipnotizált társadalom jelentős része újra hinni
akart az illuzionistának. Ebben nagyon nehéz bárkit is megakadályozni. A módszerre mégis rá kell jönni.
A hazugságot a szemünk előtt avatták világrenddé.

4

Aktuális

2022. április 9., szombat

Magyarország ötödik legjelentősebb Ámulatba ejtő látvány
látnivalója a Szegedi Vadaspark

Fagymentes időben tíz-tizennégy napig csodálhatóak meg
a magnóliák hatalmas, húsos szirmú, rózsaszín virágai a
Széchenyi téren. A liliomfák alatt sokan szelfiztek és fotózták egymást az elmúlt napokban. Szeged tavaszi nevezetessége mindig sok vendéget csal a városba, hiszen tényleg
ámulatba ejtő látványt nyújtanak a virágok. Kínai buddhista szerzetesek több mint ezer éve termesztenek magnóliákat, úgy vélik, a fák virágai a tisztaságot szimbolizálják. Szegeden az 1930-as évektől pompáznak ezek a liliomfafélék.
Fotó: Szabó Luca
Közel 300 ezren látogatják évente a Szegedi Vadasparkot, amelynek fejlesztésében oroszlánrészt vállal az önkormányzat. Fotó: Szegedi Vadaspark
intézménynek, ha a látogaAz ötödik legjelentősebb látnivaló hazánkban a Szegedi
tóitól kapja a megbecsüVadaspark egy világszerte ismert utazási portál szerint. A
A 3026 hazai idelést. Sok energiát fordítunk
vadaspark olyan neves idegenforgalmi látványosságogenforgalmi attrakciót
azokra a dolgokra, mekat előzött meg, mint a diósgyőri vár, a Halászbástya
rangsoroló lista első száz
lyeket a látogatóink is
vagy a Hortobágyi Nemzeti Park. A több mint háhelyén
még
három
szegedi
megemlítenek, a színromezer hazai idegenforgalmi attrakciót rangsorolátványosság szerepel: a dóm
vonalra, a rendezettló lista első ötszáz helyén további kilenc szegedi
az
55.,
az
új
zsinagóga
az
58.,
a
ségre, az állatok nagy
látványosság szerepel.
Napfényfürdő pedig a 98. hely- életterére. Jó, hogy ezt
re került. Az első ötszázban
eged egy amely nemrégiben arészreveszik. Az is nagy
még hat szegedi nevezeé v t i z e - ról kérdezte több tízeöröm számunkra, hogy a
tesség szerepel.
de már zer látogatóját, hogy mely
programjainkkal is elégeaz első idegenforgalmi attrakciók,
dettek, amelyekben időről
tíz, az utóbbi években pedig helyszínek emelkednek ki a
időre próbálunk megújulni.
már az első öt legkedveltebb sok ezer hazai lehetőség kö- nyolc vidéki turisztikai cél- A továbbiakban is arra töhazai úti cél között szerepel. zül.
pont mellett. A TripAdvi- rekszünk, hogy a hozzánk
A turisták számára az egyik
A legjobb tíz közé sor-felhasználók véleménye érkező turisták – legyenek
leginkább mérvadó oldal a mindössze két budapes- alapján a legkedvelhazaiak vagy külTripAdvisor utazási portál, ti látnivaló került be a tebb magyarorszáföldiek – maradandó élgi látnivaló a
Szeged egy
ményekkel
Parlament, a
évtizede már az
térhesmásodik az
első tíz, az utóbbi
senek
egri Szépas�években pedig már az
h
a z a ”
szony-völgy,
első öt legkedveltebb
–
írta
a harmadik
hazai úti cél között
honlapján
a
debreceni
szerepel.
a
Szegedi
Nagyerdei park,
Vadaspark az
a negyedik a hévízi
elismeréssel kapcsoSzentlélek-templom,
az
ötödik pedig a Szegedi Va- latban.
A 3026 hazai idegenfordaspark, amelynek kapcsán
nagyon sokan a komplexum galmi attrakciót rangsoroló
színvonalát, rendezettségét lista első száz helyén még
és az állatok sokféleségét, három szegedi látványosság
Három pettyesszarvas-borjú született a közelmúltban
jó tartását és nagy életterét szerepel: a dóm az 55., az
a Szegedi Vadasparkban, ahová 2018-ban érkeztek
emelték ki. A szavazatok új zsinagóga az 58., a Napaz első példányok Csehországból. Már akkor szapoleadásakor az itt rendsze- fényfürdő Aquapolis pedig
rodtak, majd a következő években is. Más fajoktól
a 98. helyre került. Az első
resen szervezett interaktív
eltérően a pettyes szarvasok inkább nappal aktívak,
ötszázban van még
programok, a jó
viselkedésük azonban megfelel a többi szarvasféléa Kárász utca, a
megközelítés
A vadasparknek: tehenekből és borjaikból állnak a csapatok, ameSzéchenyi tér,
és a terméban sok energiát
lyekhez lazán kötődnek az egymással viaskodó bikák.
a Reök-paloszetközeli,
fordítanak a színA fiatal hímek agglegénycsapatokba állnak össze, az
ta, a Szent
erdei hanvonalra, a rendezettidősebb bikák viszont magányosak. A nemrégiben
István
téri
gulat is soségre,
született borjak utóbb más állatkertekbe kerülnek,
műemlék vízkat nyomott
az állatok nagy
de nyárig még láthatók Szegeden. A fiatal állatokat a
torony, a Móra
a latban.
életterére.
kevés zajt csapó látogatók már közelről is megfigyelFerenc Múzeum
„A szakmai
hetik.
megújult épülete és
díjaknál is fona Hősök kapuja is.
tosabb elismerés egy

Elkezdődtek
a tavaszi munkák

SZ

Pettyesszarvas-borjak

A pázsit szellőztetését végzik egy speciális gyepboronával az újszegedi ligetben.
A pázsit szellőztetésével
kezdték el a tavaszi munkákat a város közterületein.
Májusban kiültetik az egynyári virágokat.

város nagyobb zöldterületein, körülbelül 55 hektáron
végzik. Kedvező időben a fű
növekedése is megindul. A
pázsitszellőztetés után átszerelik a gépeket fűnyírásgy speciális gyep- ra, amit szeptember végéig
boronával végzik a végeznek.
pázsit szellőztetéMájus elején kezdi el a
sét. Makrai Lász- cég a parkok virágosítását.
ló, a Szegedi KörnyeA palántákat már
zetgazdálkodási
januárban megCsak az a
Nkft. igazgatórendelték, azok
szép,
zöld
gyep
ja elmondta: a
a kertészetek– ahogy Poldi
fűnyírás megben növekedbácsi
mondta
az
kezdése előtt
nek, erősödÉgigérő fű című
szükséges
a
nek.
Makrai
filmben.
gyepek szellőzelmondta: jelentetése. Ez nemcsak
tős problémát jea nagy zöldterületeken,
lent a szárazság, nagyon
de az otthoni füves udvaro- alacsonyan van a talajvíz, és
kon is fontos feladat, mert már most locsolni kell a nöha az elmúlt év nyesedéke vényeket. A legtöbb helyre
és a moha összeáll, elzárja a lajtos kocsival tudják csak
töveket a nedvességtől, alat- eljuttatni a vizet. Mivel több
ta pedig gombák telepedhet- ezer fát, bokrot és növényt
nek meg, és kipusztulhat a kell gondozniuk, egy újabb
fű. A pázsit szellőztetését a lajtos kocsit is beszereztek.
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Nagy Sándor: Tovább bővül a tudásalapú gazdaság
Százhúsz új munkahelyet hoz létre az amerikai HTEC Group Szegeden
Újabb technológiai cég érkezett Szegedre. Az amerikai
HTEC Group technológiai tanácsadó- és fejlesztőcég a
Victor Hugo utcában nyitott irodát, egyelőre ötven fővel,
de bővítik majd a létszámukat. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármesterrel beszélgettünk Szeged gazdaságáról és befektetési politikájáról.
– Milyen helyet foglalnak kerestek. Az önkormányzat
el Szeged gazdaságfejlesz- fejlesztési cégével, a Szeged
tésében és befektetési po- Pólus Nkft.-vel vették fel a
litikájában az olyan cégek, kapcsolatot. Hamarosan a
mint a HTEC?
városházán folytak a meg– Sokszor elmondtuk: a beszélések, ahol elmondszegedi gazdaság növekedé- tuk, mivel tudjuk segíteni a
se a tudásalapú gazdaságra munkájukat. Bevontuk az
épül. Azokra az iparágak- egyetemet, amivel nagyon jó
ra, amikhez képzett
együttműködés
és több nyelvet
alakult ki. Ezt
Szegeden
beszélő emkövetően
jelenleg
közel
háberek szükmi muromezer munkavállaló
ségesek. A
tattuk
dolgozik
az
IT-szektormunkaválbe
a
ban. Évente százas nagylalók itt a
HTECságrendben emelkedik
globális piet
a
az IT-szektorban foglalacra dolgokormány
koztatottak száma a
zó cégekben
befektevárosban.
helyezkedhettésösztönnek el. A BP anzési
ügynöknak idején éppen abban
ségének. Az olyan
az irodában kezdett, ahol high-tech cégek, mint a
most a HTEC indul. Ezért is HTEC, jogosultak központi
örültünk a HTEC megkeresé- költségvetési támogatásra.
sének. Hangsúlyozom: a cég
– Konkrétan mivel tudelőször Szegedet kereste tak ebben az esetben segíMagyarországon.
teni?
– Ha jól tudom, ehhez
– Például azzal az irodákülön történet tartozik.
val, ahol elkezdhetik a mun– Így van. A HTEC egy kájukat. A legtöbb cég gyorkiállításon találkozott a vá- san szeretné elkezdeni a
rossal, ott vette fel velünk tevékenységét. Ugyanakkor
a kapcsolatot. Azonnal kép- még nem találta meg a végbe került Szeged, amikor leges helyét, és kezdéskor
magyarországi
helyszínt még nincs szüksége akkora

Nagy Sándor: Szeged lesz a HTEC magyarországi központja. Fotó: Szabó Luca
irodára, mint a későbbiekben. Egy rövid és speciális
pályázat után a HTEC megkapta a Victor Hugo utcai
irodát.
– Azt már a tárgyalások
kezdetén világossá tette a
cég, hogy folyamatosan létszámot fog növelni?
– Igen. Jelezték, hogy ötven fővel indulnának, amit
egy-két éven belül száz–
százhúszra vinnének fel.
Esetükben sok kis telephel�lyel dolgozó cégről van szó.
Ugyanakkor azt is jelezte a
HTEC, hogy a magyarországi tevékenységük központja
Szeged lesz.

Megtisztították a Szőregi temetőt
Hosszú ideje okozott gondot Szőregen az a nagy
mennyiségű temetői szemét, amit a korábbi üzemeltető hagyott hátra a temető
kerítése mellett.

A

vramov
András,
Szőreg önkormányzati képviselője elmondta: a helyi katolikus temető gondozását
hosszú évekig egy magánvállalkozó végezte, majd 2019ben átvette a feladatokat a
Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft., amely három év után
úgy döntött, kivonul a fenntartásból, ezért a munka a
helyi plébániára maradt. A
korábbi üzemeltető a sírkert
kerítése mellett hátrahagyott
közel negyven köbméter temetői szemetet egy engedély

A nagy mennyiségű hulladék már az útra is kifolyt. Fotó:
Iványi Aurél
nélkül, közterületen kialakított gyűjtőhelyen.
– A felgyűlt hulladékot civil
összefogással már több alkalommal is összegyűjtöttük
és elszállítottuk, ám a teljes
mennyiséget nem tudtuk civil
összefogással eltüntetni. A
helyi plébániának pedig nincs
pénze arra, hogy a felgyűlt hul-

ladékot elszállíttassa, ezért
igyekeztem segíteni – mondta
Avramov András, aki a képviselői keretéből állta a szemét
elszállításával
kapcsolatos
költségeket. A sírkertben tíz
konténert helyeztek ki, hogy
ne szaporodhasson fel újra
a szemét. Ezeket időről időre
kiürítik.

– Mit jelent a HTEC HTEC korábban nem volt jeszegedi megjelenése? Vis�- len Magyarországon, éppen
szaigazolja a korábban ki- ezért a megtelepedéshez
dolgozott gazdaságfejleszszükséges operatív munkátési politikát?
ban Szeged és az
– Alapvetőönkormányzat
A
szegedi
en erről van
segített. Az
gazdaság növeszó. Előirodamegkedése
a
tudásalapú
zetesen
nyitón
a
gazdaságra épül. Azokra cég operakedvező
az iparágakra, amikhez
képpel
tív igazgaképzett és több nyelvet
rendeltója külön
beszélő emberek
keztek
kiemelte
szükségesek.
Szegedről,
azt a támoamit a szemégatást, amit a
lyes találkozó és
HTEC kapott Szegedtárgyalás megerősített, és től. Visszaigazolása mindez
eldőlt: érdemes belevágni a annak, hogy sok munkával,
részletek kidolgozásába. A de „megfoghatók” a város

számára az olyan cégek,
amilyen a HTEC.
– Hány embert foglalkoztatnak Szegeden az
IT-szektorban?
– Erre vonatkozóan csak
becslések állnak rendelkezésre. Ma úgy tudjuk, hogy
Szegeden közel háromezer
munkavállaló dolgozik az
IT-szektorban. Lassan többen, mint egy autógyárban.
Évente százas nagyságrendben emelkedik az IT-szektorban foglalkoztatottak száma
a városban. Ne felejtsük
el, hogy a szegedi egyetem
nagy számban bocsátja
ki a tudásintenzív iparág
számára nélkülözhetetlen
szakembereket. Egy felmérésünk azt mutatja, hogy
a szegedi egyetemi hallgatók kétharmada szeretne
a városban maradni. Ez a
tudásiparban elhelyezkedni
akarók esetében könnyebben megvalósítható, mint
a tanári szakon végzettek
körében. A várost vonzónak
találják az itt működő cégek
dolgozói is. A technológiai
cégek számára nagyon fontos, hogy a munkavállalóik
jól érzik magukat Szegeden.
Mindez segít a dolgozók
megtartásában. Úgy vélem,
ebben az esetben is arról
van szó, hogy nyert Szeged
és a most idetelepülő cég, a
HTEC is.
Bod Péter
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Felfedezésre vár a holdfény szegedi festője
Sajátosan franciás hangulatú kiállítás látható június 26-áig a Fekete házban
Különleges, elfeledett szegedi
festőművész, a „holdfényes impresszionizmust” képviselő Joachim Ferenc festményeiből nyílt
kiállítás a Fekete házban. Bár a
küzdelmes életű festőt elsősorban szülővárosában, Szegeden
tartották számon, sokat élt és
állított ki Budapesten, illetve
különböző európai városokban.
1907-ben Szeged városának ösztöndíjával tért vissza a modern
művészet fővárosába, Párizsba. A
Joachim – A holdfény impresszionistája című tárlat június 26-áig
látogatható.

J

oachim Ferenc (1882–
1964) Temesvárról Szegedre áttelepült iparoscsaládban született. A századelő
magyar festészetének egyik felfedezésre váró, sajátosan franciás hangon megszólaló, különleges képviselője. Művészete az
impresszionizmusból, a neoimpresszionizmusból, a szimbolizmusból és a századforduló éjszakai
tónusokra érzékeny esztétikai világából sarjadt ki – ajánlja exklu-

Szirének tánca.
1905-ben jutott ki először Párizsba
– rövid szegedi, pesti, müncheni
és nagybányai tanulmányok után
–, majd 1907-ben Szeged városának ösztöndíjával tért vissza a
modern művészet forrongó fővárosába. A kutatás kiemeli, hogy a
bizakodásra okot adó ifjú tehetség
pályakezdését Szeged városának

Különleges fények a tengernél.
zív albummal a tárlatot a két kurátor, Rieder Gábor művészettörténész és Szabó Tamás restaurátorművész.
Bár a küzdelmes életű festőt
elsősorban szülővárosában, Szegeden tartották számon, sokat élt
és állított ki Budapesten, illetve
különböző európai városokban is.

ambiciózus mecénási programja,
a Ferenc József ösztöndíj segítette.
Kisebb szakmai torzsalkodást követően az 1907/1908. évi támogatást Joachim Ferencnek ítélték
oda.
Szisztematikus akadémiai képzésben nem részesült, de tanúja
volt a párizsi modern magyar mű-

vészek élénk társasági életének;
jó barátság fűzte Czóbel Bélához,
Mattis Teutsch Jánoshoz és – a később neves New York-i műkereskedővé váló – Brummer Józsefhez.
Az avantgárddal kacérkodó barátai ellenére Joachimot elsősor- Joachim Ferenc portréja 1922-ből.
ban az impresszionizmus, illetve az
annak nyomán kialakuló poszt- és dott (Marseille, Velence, Bécs és ria két festményét őrzi, a szegedi
neoimpresszionizmus világa vará- így tovább). A vészkorszakot bujká- Móra Ferenc Múzeum tizenkilenc
zsolta el. Azokon belül is a leszálló lással töltötte – zsidó származású darabot, amelyeket 2017-ben – a
éjszaka különleges optikai világa, párját és gyermekeiket menekítve művész Bostonban élő unokájáamiben a kékek és lilák meghatá- –, a szocreál érában pedig végleg nak támogatásával – restauráltak.
rozó szerepet játszanak. Ő maga
elhallgatott, teljesen margi- További különleges alkotásokat a
„esthangulatnak” neveznalizálódott.
Utolsó család leszármazottai és rokonai,
te ezt az illékony, átg y ű j t e m é n y e s valamint magángyűjtők birtokolA Magyar
meneti napszakot,
tárlatára 1945- nak mind Magyarországon, mind
Nemzeti Galéria két
mi „holdfényes
ben került sor külföldön. A restaurált, újra teljes
festményét őrzi, a szeimpresszioniza
szegedi fényükben ragyogó képek különlegedi Móra Ferenc Múzeum
musnak”.
A
Kultúrpalo- ges ereje hívta életre a 140 évvel
tizenkilenc darabot,
különös alkotában.
ezelőtt született festő idei jubileuamelyeket 2017-ben
nyi-esti fényekK
ü
z
d
e
l
mi kiállítását.
– a művész Bostonban
re
vadászva
mes pályaA tárlaton és a hozzá készült
élő unokájának támojárta be a Rivifutása
alatt
katalógusban
olyan művek kerülgatásával – restaurálérát,
főképpen
a
művészet nek sok-sok évtized után újra reftak.
Marseille és Menton
eszményeit követ- lektorfénybe, amelyek mutatják,
vidékét, de így jutott el az
te, még ha sokszor hogy Joachim Ferenc „holdfényes
impresszionisták egyik kedves henyomorognia is kellett miatta. impresszionizmusa” megbecsülést
lyére, a normandiai Honfleurbe is. Néhány támogatót mindig talált és külön fejezetet követel magáEzeken a helyszíneken születtek magának, neves szegedi műpár- nak a modern magyar festészet
meg azok az éjszakai tengerparti tolókat, mindenekelőtt a híres mű- történetének lapjain.
látképek, amelyek egész egyedivé gyűjtőt, Back Bernátot vagy dr. Wolf
teszik Joachim életművét, külön Ferencet. A Magyar Nemzeti GaléDombai Tünde
helyet jelölve ki számára a magyar modern festészet történetén
belül.
1913-ban már a párizsi Függetlenek Szalonjában állított ki,
de karrierjét derékba törte az első
világháború. Bár festett hadnagyként, és termékeny maradt az
1920-as években is, a nemzetközi
pályafutását már nem tudta folytatni. A holdfényes tájakhoz és a
naiv hangon megszólaló enteriőrképekhez ekkor társult a virágzó
fák népszerű, napfényes impres�szionizmusa. A két világháború között Joachim felváltva élt Szegeden
és Budapesten, de közben több
európai utazásra is alkalma adó- Piros ruhás leány Honfleurnél (részlet).
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Groteszk falusi lakodalmat rendez Alföldi Róbert
Mária országa a Kisszínházban
A Szegedi Nemzeti Színház
felkérésére írt színdarabot Székely Csaba erdélyi
magyar drámaíró. A görbe
tükörbe helyezett történelmi királydráma, a Mária
országa arra keres választ,
mi történik, ha véget ér
egy hosszú, stabil kormányzás, és nincs megfelelő
ember, aki innentől vezethetné az országot. Bár a
történet több mint hatszáz
éves, Alföldi Róbert szerint mégis más és más a
jelentése április 3. előtt és
után. A darabot április 29én mutatják be, a Kisszínházban.
– Véletlen, hogy ez a darab született meg. Eredetileg arra kaptam felkérést,
hogy a szegedi boszorkánypereket dolgozzam fel egy a
színdarabban. Utánaolvastam a témának, és arra gondoltam, hogy nem tudnék
mást mondani erről, mint
Arthur Miller a Salemi boszorkányokkal. Nem sok értelmét láttam volna, hogy
legyen egy magyar verzió is
ebben a témában, ezért ja-

– Bár a történet több mint hatszáz éves, mégis más és más a jelentése április 3. előtt és után – mondta a rendező,
Alföldi Róbert az olvasópróbán. Fotó: Szabó Luca
vasoltam, ha már történelmi
téma, legyen a magyar történelem egy nagyon kaotikus,
eddig alig feldolgozott időszaka, a Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond közötti
hatalmi átmenet periódusa
– mondta Székely Csaba, a
darab szerzője, aki szerint
ez a mű mégis elsősorban a

jövőnkről szól, a múltbeli tapasztalatainkat figyelembe
véve.
Mi történik, ha véget ér
egy hosszú, stabil kormányzás, és nincs megfelelő ember, aki innentől vezethetné
az országot? Vagyis lenne,
de ő nő! Megkezdődik az
ádáz harc a hatalomért.

Öröknek hitt szövetségek
bomlanak fel, hűséges szolgálók válnak kegyvesztetté,
és akkora lesz a káosz, hogy
abból még a győztes sem
kerülhet ki győztesen. Árulások, intrikák és váratlan
szerelmi viszonyok szelik keresztül-kasul ezt a shakespeare-i hangulatú királydrá-

mát, amelyben a középkori
Magyarország történetének
egy kevésbé ismert fejezete
elevenedik meg.
– Ha egy színház rendel
egy darabot, abból nem sok
jó szokott kisülni, általában
egy nyögvenyelős mű jön
létre. Székely Csaba darabja
viszont az ellenpélda, mert

egy nagyszerű színmű született, ráadásul jól szabta rá a
szegedi társulatra. Bár történelmi darab, de kiválóan reflektál korunkra is – mondta
Alföldi Róbert.
A rendező külön is kiemelte: óriási erénye a darabnak a történelmi hitelessége, az, hogy minden
úgy történt a valóságban is,
ahogy azt Székely Csaba leírta.
– A darab az ezerháromszázas évek végén játszódik,
tehát ma! Olyan sok minden
nem változott ennyi évszázad alatt sem. A történet szerint Nagy Lajos halála után
teljes a zűrzavar, jön egy női
király, Anjou Mária, aki végül
nem tudja irányítani az országot. Ekkor áll elő egy laza
csávó, Zsigmond, aki azt állítja, ő képes erre. Ötven évig
uralkodott. A darab erről az
átmenetről szól, a rend és a
rend közötti időszakról, mert
mindenki rendet akar, lehetőleg úgy, hogy ő csinálja azt
– mondta a rendező.
A darabot április 29-én
este mutatják be, a Kisszínházban.

Czakó Julianna Roxie, Nagy Ervin pedig Billy Flynn
lesz a szabadtéri Chicago című musicaljében
Százötven jelentkező közül Czakó Julianna Junior
Prima díjas magyar színésznőt, a Miskolci Nemzeti Színház társulatának
tagját választotta a zsűri
a szabadtéri saját produkciója női főszereplőjének.
Partnere, a simlis ügyvéd a
Jászai Mari-díjas Nagy Ervin
lesz. A bemutatót augusztus 12-én tartják.

B

éres Attila rendező,
Silló István karmester és Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója Budapesten százötven jelentkező közül választotta ki az
augusztusban hat alkalommal is látható produkció hősnőjét. Százötven, 18 és 40
év közötti előadó pályázott
Roxie Hart szerepére, akik
közül 30 színésznőt hívtak
be az öt órán keresztül tartó
meghallgatásra.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon idén először színpadra

Czakó Julianna és Nagy Ervin. Fotók: Facebook
kerülő, világsikerű musical
története kíméletlen pontossággal mutatja be azt a folyamatot, ahogy az igazság
helyét átveszi a média által
manipulált közvélemény.
Egyik főhőse Roxie Hart,
aki táncosnő egy kétes hírű
lebujban. Férje egyszerű,

reggeltől estig a műhelyben
robotoló autószerelő. Roxie
hírnévről álmodozik, a nagy
kiugrásról. Miután egy részeg éjszakán hirtelen felindulásból lelövi szeretőjét, és
börtönbe kerül, álma váratlanul valóra válik: a gyilkosságnak köszönhetően azon-

nal az újságok címlapján
találja magát.
A drámai és komikai
véna mellett komoly énekés tánctudást igénylő szerepet augusztusban kell majd
eljátszania a kiválasztottnak, mégpedig egy igazán
izgalmas, a musicalhagyo-

mányokra egyedi koncepcióval ráépítő előadás részeseként.
A színvonalas mezőnyből végül Czakó Juliannára
esett az alkotók választása.
A színművész számos műfajban bizonyította már tehetségét, az elmúlt években

többek közt olyan musicalek
főszerepeiben láthatta a közönség, mint a My Fair Lady,
a Kabaré vagy a Producerek.
Billy Flynn alakítóját,
Nagy Ervint nem kell bemutatni a szegedi szabadtéri
nézőinek, hiszen korábban
többször is láthatták már
játszani. Prózai színészként
és énekes szerepekben is
nagy sikert aratott a Dóm
téren. 2007-ban Eszenyi
Enikő rábízta a Marica grófnő táncos-komikus szerepét
– partnere Lukács Gyöngyi
világhírű operaénekes volt
a nagy sikerű előadásban –,
hat évvel később, 2013 nyarán pedig a Leányvásár című
operett főszereplőjeként láthatta viszont a szegedi közönség.
A Chicagót, amelyet Béres Attila állít színpadra,
augusztus 12-én mutatják
be, azt követően pedig még
öt alkalommal láthatja a közönség a nyári játékok idei
záróprodukcióját.

Kultúra
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Ágya is volt Mikszáthnak
a szerkesztőségben

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Nagyillés János, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klas�szika-Filológia és Neolatin Tanszékének tanszékvezető docense Vergilius Aeneisét ajánlja.

A

z olvasás számomra munka és hobbi: hála istennek a
kettő nem is választható el egymástól. Az olvasás szeretetét otthonról hoztam, egy mindszenti téeszes családból, ahol apukám olvasott sokat, anyukám pedig
dobozszámra hordta haza a munkahelyéről az irodalmat: talán
a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat kínálatából. Már óvodáskoromban kapacitáltam a három évvel idősebb bátyámat, hogy
olvasson fel nekem, de nem volt hajlandó, ezért elsős koromban pillanatok alatt megtanultam olvasni, és a tanító nénim abban az évben karácsonykor már azt mondta anyukámnak, hogy
felnőtt módra olvasok. Főleg magamnak olvastam, de öregkorára megvakult nagymamámat is évekig szórakoztattam olvasmányokkal. Sok mindent olvastam, de az irodalom felé a gimnáziumi latintanulás terelt; kiváló és elhivatott tanárom volt
Hódmezővásárhelyen a Bethlenben, Czeglédi Sándor. Az ő hatására mentem latin–ógörög szakra, és az egyetemi évek alatt
a mázsaszám olvasandó latin és ógörög szövegek irányt szabtak az irodalmi érdeklődésemnek és a műfordítás iránti elkötelezettségemnek is.
Kedvencet választani nehéz, mert az igazi klasszikusok
hatásától nem lehet megszabadulni. Ha most mégis Vergilius
Aeneisét ajánlom, azt nem azért teszem, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze. Vergiliust (Homérosszal együtt)
minden évben újraolvasom. Vergilius történeteiben a sok újraolvasás után már nem nagyon van meglepő, de két dologgal sohasem tudok betelni. Egyrészt nem hagy nyugodni a kidolgozás
mikéntje, hogy például mennyi apró részletet tartogat akár egy
találkozás vagy egy csatajelenet leírása, miről beszélgetnek az
istenek, vagy hogyan szolgálják fel a hősöknek a lakomát. Másrészt zseniális műfordításaink vannak, mindegyik valóságos
nyelvi tűzijáték: ennek minden egyes olvasásnál nézője lehetek. Nem is lehet eldönteni, hogy a meseszövés követése vagy
a nyelv okozza-e egy-egy következő olvasásnál a legnagyobb
örömet.
Sajnos, mint tudjuk: ars longa, vita brevis, azaz a művészet
hosszú, az élet rövid. Ha létezik mennyország, és megérdemlem, hogy odakerüljek, remélem, egy nagy könyvtárba kerülök,
ahol még nagyon-nagyon sok mindent elolvashatok.
Vergilius Aeneis című eposza a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Mindössze két és fél évet
töltött Mikszáth Kálmán
Szegeden, de ez az időszak
egész művészetére hatással volt. A várost nem véletlenül emlegette fogadott
szülőföldjeként.

Ott látni Mikszáthot Ferenc József kíséretében is azon a híres, árvízről szóló festményen,
amelyet Vágó Pál készített, és
a Móra-múzeum őriz.

– Mikszáth Kálmán 1878 júliusában került Szegedre. A
Szegedi Napló augusztus elsejei számában az Ujdonságok rovatban jelenti be érkezését, mint a fővárosi írók
egyik legkiválóbb tagjának
szegedi munkakezdését –
mutatta a Somogyi-könyvtár
április végéig látható kiállításán Kukkonka Judit könyvtáros. – Két és fél esztendőt töltött városunkban, és az itteni
idő egész művészetére hatással volt.
Mikszáth legtöbb idejét a
Szegedi Napló szerkesztőségében töltötte, ahol saját ágya
is volt, kipihenni a munka
fáradalmait. Távozása után
később a fekhelyét Gárdonyi
Géza örökölte.
Hamar kedvelt lett a sze-

Ősei neve nem Mikszáth volt, hanem
Mixadt, amit a 19.
században magyarosított a család. Mikszáth több álnéven
is írt. Legismertebb
Fáy László, Kákay
Aranyos, Kiscsolti Károly, Scarron. Összesen 135 írói álnevet
használt. Ezek között
számok,
matematikai jelek és mitológiai nevek is akadnak.
1917-ben készült az
első film Mikszáth
művéből, Szent Péter esernyője címmel.
A Somogyi-könyvtár
1046 dokumentumot
őriz az íróról.

Faludy
a REÖK-ben

T

enyérvonalak címmel tartanak Faludy-estet a Reök-palotában a Szegedi
Nemzeti Színház színművészei. Borovics Tamás és Poroszlay Kristóf a költő művein keresztül helyezik új
megvilágításba a művész
életművét és rejtelmes személyiségét, április 11-én,
hétfőn és május 9-én, hétfőn 18 órakor a REÖK Stúdiószínpadán.
Faludy György olyan rejtőzködő művész, akinek
személyiségéről legtöbben
csak a bulvársajtó alapján
alkotnak képet, a művészetéről pedig alig van átfogó
tanulmány. Ki lehet ez a
világszerte elismert zseni?
Értékeljük-e, ismerjük-e műveit? Megváltoztatta-e művészetét a történelem és a
XX. század, melynek borzalmait testközelből érezhette?
Ezekre a kérdésekre keresi
a választ a Tenyérvonalak
című est. Meghitt hangulatban, egyedi megközelítésben elevenednek meg a
112 éve született író, költő
sorai.

Mixadt

Mikszáth Kálmán autogramot oszt a szegedi városháza
előtt. Fotó a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből
gedi társasági életben, szoros
barátságot kötött a Zsótér
és a Felmayer család tagjaival. Baráti körével kedvenc
helye volt az Oskola utcai
Arany Oroszlán vendéglő. Ott
találkozott rendszeresen Felmayer Jánossal, akitől számos ötletet, információt kapott későbbi műveihez.
A tárlaton a Zsótér-házról
is látható korabeli fotó az ár-

víz borította Széchenyi téren.
Mikszáth az 1879-es nagy
árvíz idején is a család házában vendégeskedett. Március
12-én hajnalban az emeleti
ablakból figyelte, ahogy az ár
elönti a belvárost. „Végtelennek tűnt az idő, amikorra virradni kezdett. De hát minek
is virrad? A hajnal nem találta
többé Szegedet, csak romjait”
– írta a katasztrófa hajnaláról.

25 utcában 16 kilométernyi
csatorna épült
Korábban 6 városrész 22 utcájában épült csapadékvíz-elvezető csatorna,
Dorozsmán pedig víztározó. Folytatódott a hálózat kiépítése: Újszegeden, Kiskundorozsmán és Marostő városrészben folytatódott a fejlesztés. 25 utcában
16 kilométernyi csatorna készült el.
Újszegeden 7 utcában, összesen 4296
méter csapadékvízelvezető-rendszer
készült el.
Kiskundorozsmán, a Bánomkerti öblözetben 9 utcát érintett a fejlesztés, 5312
méter csatorna épült. A projekt része volt
a dorozsmai Bánomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és kapacitásának növelése a Negyvennyolcas
és a Basahíd utca között, 1568 méteren.
Marostőn 9 utcában épült esővíz-elvezető
csatorna, valamint megvalósult a Kürü
sori árok mederburkolása. Megépült egy
három szivattyúállásos átemelő is a Pinty
utcában, hogy az összegyűjtött csapadékvíz gond nélkül eljuthasson a Holt-Marosba. Marostőn összesen 5029 méter
csapadékvízelvezető-rendszer készült.

A Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem
elnevezésű, TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001 számú projekt megvalósítására összesen nettó 1 milliárd 272
millió forintot fordított a szegedi önkormányzat.
Ebből nettó 1 milliárd 50 millió forint volt az európai
uniós támogatás, 128 millió forint az önkormányzat
saját forrása, és a Szegedi Csatornamű Társulat is
hozzájárult a fejlesztéshez 94 millió forinttal.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Egy kép, két mondat

Postabontás

A magyar nőkről

H

ogy milyenek a
magyar nők? Erről bizony sokféle vélemény látott már napvilágot. A magyar nők nemcsak szépek,
de okosak és bátrak is. Bár
úgy tartják, hogy a nők szépsége isteni ajándék. Csakhogy a szépség igazi csodája és varázsa mulandóságában rejlik. Ugyanakkor még
nem is tisztázódott pontosan e vonatkozásban lányaink és asszonyaink szépségideálja, ami a férfiak kedvességét és szeretetét kelti fel. De a magyar nők hősiessége sem hallgatható el.
Ismert, Eger várkapitánya,

Dobó István is dicsérte annak idején a hősiesen küzdő
nőket.
Ugyanakkor a nők szelíd
mosolyának, szépségének,
szeretetének, nem kevésbé
áldozatvállalásának is köszönhető, hogy nemzetünket nem sodorták el a történelem viharai, hacsak ez
utóbbit nem próbálják meg
szertefoszlatni az elmúlt évtized regnáló urai.
Platón görög filozófus
szerint két dolog van, amin
az embernek nem érdemes
mérgelődnie: az egyik, amin
tud változtatni, a másik,
amin nem tud. Karinthy Frigyes azt írta, hogyan érthet-

né meg egymást a férfi és a
nő, hisz mind a kettő mást
akar – a férfi nőt, a nő férfit.
A kapcsolat is úgy működik,
ha mindennap faragnak rajta, egymást emelik és építik.
Tisztelt Olvasó! Emelje hát
fel a nőt a magasba, töltse
fel jókedvvel és szeretettel,
meglátja, meghálálja. Együtt
hegyeket tudnak megmozgatni!
Ne feledje, három fontos
dolog van az életben: hinni,
bízni és megbocsátani. Szeressék egymást, mert a szeretet minden rosszra gyógyír.
Akárcsak egy nő szerelme.
Kutnyik Pál

Parasztvakító konzultációk

A

z új idők szelei rendesen megsuhintották az elmúlt évtizedben az önerőből gazdálkodókat. Nemcsak
a magán-, de a köztulajdont
is jócskán megnyirbálták, kisemmizték a népet, elvették
a rétet, a legelőt meg azt a
kicsi földet, amivel sok gazdát lenulláztak. Bármerre is
mennek a gazdák, mindenünnen az új földesurak köszönnek vissza. „Az öregek
is elmentek, kiveszünk hamarosan mind, ha így haladunk” – panaszkodott egy
gazda. Mindig a szegény
emberből csinálnak bolondot. Sokan mondják, hogy
nagy betyár Orbán, amivel
én nem is vitatkoznék. A háború utáni években, egészen

az 1950-es évek végéig, Rákosi uralkodásának idején
a rokonságom nagyobbik
fele egyéni gazdálkodó volt.
Az a gazda, akinek akkoriban volt egy-két lova és tehene, már gyanúsan jómódúnak számított, pedig a saját erejéből haladt egyről a
kettőre. Akkoriban alaposan
meg kellett dolgozni a betevő falatért. Az anyai nagymamám legkisebb fia szó szerint halálra dolgozta magát
(60 éves volt, amikor meghalt). Megjegyezném: mind
a tíz gyereke szakmát tanult,
s közülük nem egy jómódú
lett.
Napjainkban elég nagy
gond, hogy sokan nem értik,
miért probléma az orbánizmus. A Fidesz parasztvakító

konzultációkkal dúcolta alá
a hatalmát. Orbán Viktor a
készségszintű maszatolás
verhetetlen bajnoka, hatalomfüggő
köpönyegforgatója. Sok zűr és szabálytalanság fordult elő az utóbbi
tizenkét évben. Törvényellenes volt megtagadni és megszüntetni a nyomozást ott,
ahol az OLAF vagy az FBI
nemcsak a bűncselekményt,
de a bűnözőket is azonosította. Még akkor is, ha szálak az Orbán-család legbelső
köreit érték el. Orbán vejének világítástechnikai bűvészkedései által olyan sötét
lett a tett színhelyén, mintha
direkt elsötétítést csináltak
volna, igen nagy pénzért.
K. P.

Hátshowman

H

a elfogadjuk embertársainknak a
morgáshoz való
jogát (ius murmurandi), akkor a fenékpátyolgatáshoz (eufemizmus!)
való jogukat sem tagadhatjuk meg tőlük. Jutott mindez
eszembe egy Fidesz-közeli Kossuth-díjas zenésszel
készített pávaröptű interjút olvasva. Az egykori
nemzet csótánya többek
közt kifejtette: „Hadd nyaljam már azt a segget, ami
nekem tetszik!”, és ő ezt a
demokrácia, a tolerancia, a

liberalizmus csúcsának tekinti. Gondolom mindezt a liberalizmusról kifejtett korábbi álláspontját is figyelembe
véve. Bár, szerintem kissé
félre-

Egyáltalán
miért kell nyalogatni bárkiét is, ha
valaki valamit el akar
érni? Sovány vigasz,
hogy ez mindig is így
volt, amióta világ a
világ.

értette, vagy szó szerint vette a „Nyelvében él a nemzet” közismert szlogent. De
mindegy is. Mert számomra
inkább az a probléma, hogy
egyáltalán miért kell nyalogatni bárkiét is, ha valaki valamit el akar érni? Sovány
vigasz, hogy ez mindig is
így volt, amióta világ a világ, és talán így is lesz,
amíg világ a világ. Állítólag a Neander-völgyben
élők nem ilyenek voltak.
Ki is haltak szegények.
Méhes János

Tisza-parti lányok. Tóth Valéria szobra olvasónknak, Benda Beatrixnak adott ihletett a fotózáshoz.

Hétköznapi varázsigék

T

évedés ne essék,
nem az egyre ritkábban használt „köszönöm
szépen”
vagy a „szívesen, máskor
is” kifejezésekre gondoltam
a fenti cím kapcsán. Óriási szerencsémre az interneten rábukkantam a Harry
Potter sorozatban szereplő
varázsigék listájára! Hogy a
varázsigékkel való foglalkozásnak van-e értelme, vagy
csak játékos képzelgés, az
számomra érdektelen. Úgy
vélem, hogy az elképzelt dolgok, események akár valósággá válhatnak, és ez persze fordítva is igaz. Ahogy a
rosszcsont fabábu jó kisfiúvá
változott, én miért ne lehetnék varázstalanból varázsló? Ez nem menekülés a valóságból a fantázia világába,
egyébként meg hiszem,
hogy van átjárás a kettő között, és nekem ehhez még egy szekrénybe
sem kell bújnom.
Tartsanak hát velem,
és képzeljék el, hogy egy
olyan varázspálca büszke
tulajdonosai, amivel számtalan, a mindennapjaikat
megkönnyítő, hasznos varázslatot tudnak elvégezni.
De csak egy-két bűbájra, varázslatra szeretném felhívni
a szíves figyelmüket, ártásokról, rontásokról, átkokról
szó se essék!
Tessék: Aquamenti, vízbűbáj. A pálcájával rámutat a célpontra, amely ettől
megtelik vízzel. Szomjoltásra igen, de elektromos tűz
oltására nem alkalmazható.

* Bazileo, növesztő bűbáj.
A célpont mérete megnő.
Csak óvatosan! * Capitulatus, lefegyverző bűbáj. A
célszemély elejti az éppen
fogott dolgot, vagy pedig
maga a célszemély elrepül
egy pár méterrel arrébb.
Agresszív támadóval szemben jól jöhet! * Depulso,
taszító bűbáj. A megcélzott
tárgyat eltolja. A lakás bútorainak átrendezésekor igen
hasznos lehet. * Expecto
Patronum, patrónusbűbáj.
Megidéz egy patrónust, védelmezőt, aki megvéd a dementoroktól, de talán még
a NAV kommandósaitól is!
Nem könnyű bűbáj. * Invito, begyűjtő bűbáj. A kívánt

Tartsanak hát velem,
és képzeljék el,
hogy egy olyan varázspálca büszke tulajdonosai, amivel számtalan, a
mindennapjaikat megkönnyítő, hasznos varázslatot tudnak
elvégezni.
tárgy az elvégző felé repül.
Nagyon hasznos elhányt
kulcsok, szemüvegek, távkapcsolók vagy eldugott
tárgyak elővarázsolásához.
Ez a bűbáj hatalom, pénz

gyűjtésére nem alkalmas,
ahhoz más kell. Hasznos
lehet például a „nyelvnyújtó
nyalánkság”, amely a Weasley Varázsvicc Vállalat boltjában korlátlan mennyiségben beszerezhető. Sokan
és sikeresen élnek is vele! *
Leperex, vízhatlanító bűbáj.
A célzott tárgy a varázslat
után taszítja a folyadékokat.
Esernyő vagy esőkabát híján
jó szolgálatot tesz zápor-zivatar idején. * Suvickus,
tisztító bűbáj. Megtisztítja a
megcélzott felületet. Mosás,
mosogatás, takarítás, ablaktörlés letudva! * Erecto,
felállító varázslat. De csak
tárgyak, például sátrak felállítására! * Reparo, javító varázslat. A széttört dolgokat,
úgymint üvegpohár, váza,
egybeforrasztja. Felettébb
hasznos.
Ízelítőnek, kedvcsinálónak ennyi talán
még sok is, elnézést.
Irány az internet, nézzék meg a többit is. Jó
szórakozást hozzá! Ja,
és még egy. Varázspálcát
mindenki képes magának
készíteni, nem kell azért
elmennie Londonba, az Abszol útra a bronz fokozatú
Merlin-díjas Mr. Ollivander
pálcakészítő mester boltjába. Fő a képzelőerő!
Méhes Mágus

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Parádés évkezdés
a Fiona Fitness SE-nél

Sportmix
SZEGED–VESZPRÉM ELŐDÖNTŐ. Összekerült a címvédő Veszprém és a bajnok Pick
Szeged a férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében. Az
M4 Sport Kézilabda Magazin
című műsorában megtartott
sorsoláson elhangzott, hogy
a másik ágon a Fejér-B.Á.L.
Veszprém és a Budakalász
KZRT csapatai találkoznak. A
négyes döntőre április 23-án
és 24-én kerül sor a győri Audi
Arénában. Rupp István, a magyar szövetség versenyigazgatója elmondta, hogy a Magyar
Kupában csak az első és a
második helyezés ér nemzetközi kupaindulási jogot. Április
24-én, vasárnap nemcsak a
férfi Magyar Kupa bronzmérkőzése és döntője lesz a győri
Audi Arénában, hanem 14.45től a Magyarország–Szlovákia
női világbajnoki selejtező is.
A négyes döntő programja (Győr), április 23., szombat, 16.45: Budakalász–Fejér-B.Á.L. Veszprém, 19.15:
Pick Szeged–Veszprém, április 24., vasárnap, 14.45:
Magyarország–Szlovákia
női vb-selejtező, 17.15: férfi
MK-bronzmérkőzés, 20.00:
férfi MK-döntő.
TUTI-SIKEREK. Az öt nemzet versenyzőit felsorakoztató
Tisza Kupa rövidpályás gyorskorcsolyázó versenyt márciusban rendezték meg Szegeden, amelyen a Tuti Kori 26
sportolója 20 érmet nyert.
18. Tisza Kupa, összetett
eredmények, összevont felnőtt, A- és B-korcsoport, fiúk:
1. Jancsó Zalán, 4. Gera Márton, C, lányok: 1. Czank-Varga
Viktória, 4. Rikk Tímea, fiúk:
1. Hallósy Dominik, 5. Gárdián
Lajos Zsombor, D, lányok: 15.
Fazekas Vera, 24. Sztanojev
Nikolett, 26. Szörényi Emma
Lili, fiúk: 5. Zemanek Ákos,
16. Hajnal Ádám Mihály, 19.
Szalai Dániel, E, lányok: 5.
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér,
10. Vető Rozina Emília, 21.
Tóth Tímea Ilona, F, lányok:
9. Dobay Jázmin, 11. Gárdián
Borbála Szonja, 14. Ábrahám
Kincső Anna, 20. Hingl Luca,
25. Hingl Anna, fiúk: 2. Farkas-Szörényi Ákos, 3. Fazekas
Márton, 9. Rikk Tamás László, G, lányok: 3. Fehér Anna,
fiúk: 1. Ábrahám Zsombor Levente, E-F, lányok, váltó: 6.
Ábrahám Zselyke Gyöngyvér,
Dobay Jázmin, Vető Rozina
Emília, 13. Ábrahám Kincső
Anna, Gárdián Borbála Szonja, Tóth Tímea Ilona, fiúk, váltó: 2. Fazekas Márton (mix
váltóban).

K
Újra Szegedre kerültek a tollaslabda-csapatbajnokság aranyérmei. Fotó: Tisza SE

iskunfélegyházán
rendezték a Dance
Universum fitneszversenyét, amelyről
a Fiona Fitness SE versenyzői
remek eredményekkel tértek
haza. A szegediek az V. Dance
Universum Minősítő Nemzetközi Táncversenyen az alábbi
sikereket érték el.
Eredmények, egyéni: 3.
Lehmann Anna (cheerleading
kategória, gyerek korcsoport),
3. Császár Lilla (cheerleading
kategória, manó korcsoport),
3. Nagy Liliána (színpadi lát-

ványtánc kategória, gyerek korcsoport), 3. Kozma Szimonetta
(open kategória, gyerek korcsoport, illetve cheerleading
kategória, gyerek korcsoport),
duó: 3. Kozma Szimonetta,
Lehmann Anna (cheerleading
kategória, gyerek korcsoport),
csapat: 2. Fiona Fitness SE
(mini csapat cheerleading
kategória: Fodor-Misik Kinga,
Tóth Dominik, Nyilasi Zoé, Szabó Natasa Szonja, Buzdorján
Hanna, Sztanó-Arany András,
Bozsó Lia, Masír Olivér, Mika
Szofi Eliza).

Triplázott a Tisza SE
Újra bajnokok lettek a szegedi tollaslabdázók
Tovább írja történelmét az
EL-CO Tech Tisza Tollas SE,
amely hatalmas csata végén
sorozatban harmadszor nyerte meg az I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokságot.

D

öntő meccs, döntő
szett, 21–18. Ennyire szoros volt a végjáték az I. osztályú
tollaslabda-csapatbajnokság
döntőjében, ahol a szegedi ELCO Tech Tisza Tollas SE a pécsi Multi Alarm SE ellen mérkőzött hazai pályán, a Squash
Club Szabadidőközpont Káro-

lyi Ákos Tollascsarnokában. A
hatalmas, közel hatórás csata
végén a szegediek örülhettek,
5–4-es sikerükkel ugyanis sorozatban harmadszor hódították el a trófeát. A fináléban a
Tisza SE mezében Dudás Nelli, Serena Kani, Pápai Luca,
Sárosi Laura, Kereszti Zoltán,
Könczöl Ádám, Pápai Balázs,
Pápai Bálint, Piliszky András
és a játékos-edző, Didi Purwanto lépett pályára. A mindent eldöntő összecsapáson,
a vegyes párosban Piliszky és
az indonéz Kani duója szerezte meg a győzelmet.

– Tavaly a járványhelyzet
miatt sajnos nézők nélkül
arattunk sikert, így most még
édesebb, hogy a szurkolóink
is ott lehettek a pálya szélén –
ennyi néző még soha nem volt
a klubban. Nem mi voltunk az
esélyesek, a pécsiek nagyon
készültek, vissza akartak vágni, de a többségében saját
nevelésű játékosokkal felálló csapatunk megmutatta,
mit tud. A meccs hatalmas
sportélmény volt, a győzelem
pedig különleges érzés – értékelt Pápai Miklós, az EL-CO
Tech Tisza Tollas SE elnöke.

A Fiona Fitness SE éremhalmozói, alsó sor: Mika Szofi
Eliza, Buzdorján Hanna, Szabó Natasa Szonja, Masír Olivér, középső sor: Tóth Dominik, Bozsó Lia, Nyilasi Zoé,
Sztanó-Arany András, Fodor-Misik Kinga, felső sor: Nagy
Liliána, Császár Lilla, Kozma Szimonetta, Lehmann Anna,
vezetőedző: Károlyi Viktória.

Izgalmas hazai derbik az Extraligáért
Sorozatban három meccset játszik itthon a Vidux-Szegedi RSE
A Vidux-Szegedi RSE férfi NB
I.-es röplabdacsapata fontos idegenbeli győzelemmel
kezdte a felsőházi rájátszást,
így még nagyobb esélye van
kvalifikálni az Extraligába.
Áprilisban sorozatban három
hazai derbin kerülhet közel a
feljutáshoz.

A

József Attila Általános Iskola, ismertebb nevén a Lila
iskola áprilisban izgalmas, komoly téttel bíró derbiknek ad otthont. A Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapata április 9-én a MÁV-Előre,
április 23-án a Dág, majd április 30-án a MEAFC-Miskolc ellen vív hazai rangadót az NB I.
felsőházi rájátszásában, egyaránt 18 órától. A playoff győztese kvalifikál a legrangosabb
bajnokságba, az Extraligába.
A szegedi klub részéről nem
elvárás a feljutás, de a követ-

kező évekre egyértelmű célkitűzés, és akár idén is sikerülhet. Ehhez meg is tették az
első lépést: a nyitányon a Dág
vendégeként óriási csatában
nyertek 3:0-ra, mindhárom
szett hosszabbítást hozott. Ezzel a sikerrel meg is előzték a
rájátszást több bónuszponttal
kezdő riválist, így már csak az
alapszakasz győztese, a MÁV
áll előttük.
Edzőváltással kezdte az
évet a Vidux, januárban megköszönték Nusser Elemér
munkáját, mivel a klubvezetés úgy érezte, új impulzusra
van szüksége a csapatnak.
Azóta két olyan szakember
alkotja az edzői stábot, aki
az 1990-es években elnyerte az Év Röplabdázója címet
Magyarországon: Fésüs Erzsébet a vezetőedző, Hulmann Zsolt a másodedző.
Emellett a magyar női válogatottat Európa-bajnokság-

ra vezető Jan De Brandt is
sokat segít a munkában az
egyesület szakmai igazgatójaként. A szezon elején
erősített is a szegedi klub,
hiszen érkezett az utánpótlás-válogatott Csendes
Csaba, illetve két légiós: az
argentin Tomas Dileo és a
brazil Davi Pozzobon.
– Olyan, mintha ez a közösség már évek óta együtt
dolgozna, kiváló a kémia az
új igazolásokkal és edzőkkel

– kezdte nyilatkozatát Csányi
Dániel csapatkapitány. – Félamatőr a csapat, hiszen a
játékosok 80 százaléka dolgozik a sport mellett, de a hozzáállás mindenkinél profi. A
sok munka ellenére is bevállaltuk a pluszedzéseket, érezhető a fejlődés. A rájátszás
első mérkőzése is ezt bizonyította: annyira koncentráltunk,
hogy a legtöbben észre sem
vettük, hogy hosszabbítás lett
mindhárom szett vége, csak a

Az argentin Tomas Dileo (9) akcióban. Fotó: Kocsis Alíz

következő pontra koncentráltunk.
Az utolsó fordulóban a
listavezető MÁV-Előre vendégeként akár döntőnek is
bizonyulhat majd a rájátszás
zárása, de addig a zsinórban három hazai mérkőzés
– amelyekre a belépés ingyenes lesz – tartja lázban a
Vidux-Szegedi RSE szurkolóit.
– A felsőházi rájátszásban
garantált a közönségszórakoztató játék, a Lila iskolában
pedig mindig szuper a hangulat. Az alapszakasz utolsó
hazai csatájától még most
is kiráz a hideg, a bravúros
fordításunk hatására szinte
robbant a csarnok. A röplabda kiváló reklámja lehet ez a
három hazai rangadó, mindent megteszünk, hogy nagy
élmény legyen a kilátogatóknak – fogalmazott Csányi Dániel, aki utánpótlás-edzőként
is dolgozik a szegedi klubnál.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT március 26-án:
Bonci Fabrizio és Petor Sarolta, Császár Gergely és Faragó Zita.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Nagy Gábornak és Tisóczki Lilla Tímeának 2022. 03.
22-én Nimród, Varga Zoltánnak és Dudás Beáta Anikónak 2022. 03. 22-én Erik,
Bálint Tamásnak és Kondász Bettina Gabriellának
2022. 03. 23-án Hanna Tímea nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

ÁPRILIS 13., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 óra (Móra
utcai Fiókkönyvtár, Móra u.
21.); 17.30 – 18.30 óra (Fo-

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
erősödik a nappali felmelegedés
Április
9.
szombat

Eső,
viharos
szél
15/12
Erhard,
Csoma

Képviselői fogadóóra
dor József Élelmiszeripari
Szakgimn. és Szakközépiskola, Szabadkai út 3.)
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.)
Avramov András: 16.00 –
17.00 óra (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség)
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Április
10.
vasárnap

Április
11.
hétfő

Április
12.
kedd

Közepesen Gyengén Közepesen
felhős
felhős
felhős
14/4
Zsolt,
Ezékiel

17/2
Leó,
Szaniszló

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

21/6
Gyula,
Sebő

Április
13.
szerda

Április
14.
csütörtök

Erősen
felhős

Közepesen Közepesen
felhős
felhős
23/9
24/9
Nagypéntek
Tibor,
Anasztázia,
Tas
Bende

23/8
Ida,
Márton

Április
15.
péntek

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 két ajándék belépőt nyerni a Belvárosi Moziba egy ott vetített és Ön által kiválasztott filmre?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 13. 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: Szeged városát éri a legtöbb napfény Magyarországon. A nyertes: Kocsis Illés. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Jót tenne saját magával,
ha megpróbálna befelé
is figyelni, és nem mindig
a külvilággal foglalkozna. Az
egészséghez nagyon fontos a
lelki egyensúly megtalálása és
fenntartása!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Kimerültnek érzi magát,
szinte semmiben sem leli
kedvét. Önnek is nagyon sokat
kell tennie azért, hogy ebben
változás következzen be, ha
hátat fordít a problémának, az
nem jó megoldás! Hallgasson a
megérzéseire!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Mostanában nagyon gyorsan kimerül a mindennapi
hajtásban, és már érzi,
hogy változtatni kellene. Szereti
ugyan, ha sok feladata, de a
fontossági sorrendet érdemes
időnként felülvizsgálni!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ha végre elismerné, hogy
főként éppen arra nincs
ideje, amit igazán szeretne
csinálni, akkor újból rátalálhat
régi szenvedélyére. Soha
nem késő váltani, ha úgy érzi,
hogy szükség volna rá! A saját
álmaival is foglalkozzon többet!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Úgy érzi, eljött
az ideje döntést hozni
egy régóta halogatott
kérdésben. Szánja rá magát
végre, most az alkalom is
kedvező ehhez! Utána sokkal
egyszerűbbnek fogja érezni a
mindennapjait.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Az utóbbi időszak
kemény hajtása már
teljesen kimerítette önt,
eléggé fásultnak is érzi
magát. Próbálja meg elfogadni,
hogy önnek is szüksége van
a feltöltődésre: most volna
érdemes szabadságra mennie!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Mivel sokszor érzi
úgy, hogy nincs kibékülve
a munkájával és önmagával sem, érdemes volna
új célokat kitűzni maga elé.
Ha lennének hosszú távú elképzelései, könnyedén orvosolhatná ezeket a problémáit!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Immár régóta
nem sikerül elérnie a
lelki egyensúly állapotát,
valahogy mindig közbeszól
egy-egy külső tényező. Próbáljon arra koncentrálni, hogy
meglássa a mindennapok szép
pillanatait!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Egyre többször vágyik a természetbe a szép
tavaszi időben. Ha más
módja nincs rá, legalább
munka után ne rohanjon,
hanem töltsön a friss levegőn
minél több időt!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Bár nagy terveket eszelt ki
az utóbbi időben, valami
mindig
keresztülhúzta
a számításait. Mindenesetre
ne adja fel, előbb vagy utóbb
sikerülni fog mindaz, amit
most még parkolópályára kell
tennie!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Váratlan öröm éri, ami
hatalmas támogatást
adhat a mindennapjaihoz, és sokkal vidámabban
tekinthet miatta a világra.
Hétköznapi feladataiba is
csempéssze bele a jókedvét és
pozitív szemléletét!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Rájön, hogy nem kell
mindenáron bizonyítania,
sem a környezetének,
sem önmagának! Bármennyire
szeretné,
nem
mindig sikerül tökéletesnek
lenni. Próbálja meg elfogadni
önmagát!

Szeged régen

A MAI MARGARÉTA UTCA HELYÉN, RÓKUSON. „Elém került egy régi
fotó. Annak idején sokat jártunk a bal oldalon látható kiserdőbe, ahol
volt egy artézi kút, egy faház, rönkpadok és tűzrakó. Bográcsoztunk, szalonnát sütöttünk” – írta a fekete-fehér fénykép mellé Gazsó Pál a Szegedi emlékkereső közösségi oldalán. Egy hozzászóló úgy emlékezett: a
fotón látható gyerekhez hasonlóan ők is sokat bicikliztek fiatalkorukban lefordított kormánnyal. Egy nő a szélső házban lakó idős néniről és

a barátságos fekete pulijáról írt. Egy férfi a faházikóról felelevenítette,
hogy azt a kismalac házának hívták a szülei. Valaki azt kérdezte, mit
lehet tudni az ottani vízműtelep közelében lévő négy kétszintes magánházról. A válaszból kiderült: azok a házak a panelvilág előtti korszak
tanúi, eredetileg Öthalmi út volt a terület neve. Ma már jellemzőbb az ötés tízszintes panelházak látványa. Fotó: Szegedi emlékkereső/Gazsó
Pál

Húsvétváró és legendás állatok
A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.

kedhetnek meg az oromzatos házak történetével, típusaival. A séta részvételi
díjas és regisztrációhoz kötött. Tel.: 06-30/501-2822,
e-mail: szegedalsovarosi.
tajhaz@gmail.com.

HÚSVÉTVÁRÓ
Helyszín: Alsóvárosi Tájház
Időpont: április 14., csütörtök, 8 és 17 óra között
Készíthetők húsvéti tojásfadíszek, bárányok, nyuszik,
tyúkok és színes tojások.

LEGENDÁS
ÁLLATOK
ÉS MEGFIGYELÉSÜK –
DUMBLEDORE TITKAI
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: április 14-étől
Folytatódik a Harry Potter

sorozat előzménytörténete.
A mágikus világ egyre nagyobb bajban van Grindelwald (Mads Mikkelsen), a
békére törő gonosz varázsló és szövetségesei miatt.
A jövő egy szakmailag kiváló, de kétballábas magizoológuson (Eddie Redmayne),
egy mindenre elszánt tanárnőn (Katherine Waterston) és egy haspók muglin (Dan Fogler) múlik. Még
szerencse, hogy van valaki,
aki mellettük áll: egy fiatal,
nagy tehetségű, bár zűrös
életű mágus, egy bizonyos

Albus Dumbledore (Jude
Law).
NAPSUGARAS SÉTÁK
Találkozó: Alsóvárosi Tájház
Időpont: április 15., péntek,
9 és 14 óra között
Az 1879-es szegedi nagy
árvíz után Lechner Lajos
tervei alapján építették újjá
Szegedet. Ekkor keletkeztek a napsugaras oromzatú házak is, amelyek ma
is Szeged városépítészeti
örökségéhez tartoznak. A
program résztvevői Alsóvárost végigbarangolva ismer-

BELVÁROSI SÉTÁK
Találkozó: Tourinform Iroda
Időpont: április 16., szombat, 10 óra
A résztvevők bejárják a Széchenyi teret, megcsodálják a
városházát, a Sóhajok hídját, megtudják, miért Kossuth Lajos szobra áll a Klauzál téren, és kiről-miről kapta a nevét a Kárász utca.
Arra is fény derül, miért áll a
szegedi vár maradványa az
utca szintjénél két méterrel
mélyebben, és mikor szólal
meg Dankó Pista márványhegedűje. A séta részvételi
díjas és regisztrációhoz kötött. Tel.: 62/488-690, 488699, e-mail: szeged@tourinform.hu.

MÚZEUM ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum
Időpont: április 16., szombat, 15 óra
A kulisszaséta részvételi díjas és regisztrációhoz kötött:
peregi.dora@mfm.u-szeged.
hu.

