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Felzabálta a nyugdíjemelést
Tizenöt éve nem volt ekkora az infláció.

Zöld mintaváros Szeged
Külföldi vendégek jártak a közösségi kertben.

Több mint negyvenéves
vízvezetéket cserélnek

F

olynak az ivóvízhálózat felújítási munkálatai a városban. A Pulz utcában már a végéhez közeledik a munka,
és a Veres ács utcai vezeték cseréjére is zajlik a közbeszerzési eljárás – írta közösségi oldalán Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester. A forgalomterelésről és az átmeneti vízkorlátozásról időben értesítik az érintett lakosságot.
Százötven méteren cserél ki a Szegedi Vízmű Zrt. egy
több mint negyvenéves vízvezetéket a
Pulz utcában, a Pozsonyi Ignác utca
Előreláthatóés a Boros József utca között. Malag nyár elején
róti Tibor, a vízmű víz- és csatorkezdődik el egy nanahálózati üzemvezetője a helygyobb munka a Veres
színen elmondta, hogy a vizes
ács utcában, amely
munkákkal, amelyeket március
október végére
10-én kezdtek, ideiglenes vezefejeződik be.
ték kiépítésével, napokon belül
készen lesznek, májusban pedig újraaszfaltozzák az érintett utcát, és helyreállítják a zöldfelületet. Emiatt kell kerülni azoknak, akik erre
közlekednének.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta:
Szeged 40 millió forintból csináltatja meg itt a vezetéket.
Előreláthatólag nyár elején kezdődik el egy nagyobb munka a Veres ács utcában, amely október végére fejeződik be.
Jelenleg még folyik a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. A
munkát három szakaszra osztva végzik majd el.
Részletek a 3. oldalon

10.

8.

A József Attila-legendák vége
Egyszerre volt arisztokrata és nincstelen.

Remekeltek a szegedi úszók
Pádár Nikolett volt a legeredményesebb.

Harmincötezer tulipán
díszíti a főteret

ÁPRILIS VÉGE A NAGY VIRÁGCSERÉK IDEJE SZEGEDEN, ILYENKOR TELIK MEG CSUPA-CSUPA ÉLÉNK SZÍNŰ TULIPÁNNAL A VÁROS. Nemcsak a Széchenyi téren, hanem nagyon sok más városrészben is teleültetik a környezetgazdálkodás
munkatársai az ágyásokat különleges tulipánokkal. A városháza környékén a szobrok lábainál és a szökőkút környékén
összesen közel 35 ezer tövet ültettek el, a legkülönbözőbb színekben, fajtákban. Fotó: Iványi Aurél

Újabb radnótis diák
bravúrja

Hatszáz nyugdíjas meghozta
a tavaszt a Partfürdőre

A

Közel harminc európai országból érkeztek versenyzők az
Európai Leány Matematikai Diákolimpiára. Forrás: EGMO
2022 – Hungary

tizenhét éves radnótis diák, Fülöp
Csilla előbb megnyerte a speciális
matematika tagozatosak országos középiskolai tanulmányi versenyét, majd a magyar csapat legerősebb tagjaként, a több mint kétszáz
fős nemzetközi mezőny ös�szesített tizenkettedik helyén végezve aranyérmet
szerzett az Európai Leány
Matematikai Diákolimpián,
az EGMO-n. Fülöp Csilla lapunknak adott interjújában
elmondta, hogy egy külföldi egyetemen szeretne majd
matematikát tanulni. Képünk a diákolimpián készült.
Interjúnk a 7. oldalon

A VÁROSI NYUGDÍJASKLUBOK TAGJAI KÖZÖS TAVASZI ÜNNEPSÉGRE GYŰLTEK ÖSSZE
MÚLT PÉNTEKEN A PARTFÜRDŐN. Az évszakváltóra várakozók száma elérte a hatszázat.
Nem kellett csalódniuk. Reggel még az sem volt teljességgel biztos, hogy megtartható-e a
szegedi nyugdíjasok hagyományos tavaszváró ünnepe, a Tavaszi Forgatag. Ez volt az idei
Riportunk az 5. oldalon
második legnagyobb ünnepük. Fotó: Iványi Aurél
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Szegények adóztatása:
A pénzromlás felzabálta
a nyugdíjemelést
szégyenpadon Magyarország
Brüsszelből legalábbis ez látszik az EU
statisztikai hivatalának adatai alapján. A
magyar kormány Európa szégyenpadjára
ülhetne, ha az a kérdés, melyik állam men�nyire terheli meg a szegények fizetését –
írta meg az mfor.hu.

A társadalombiztosítási járulék további 18,5
százalék. Emellett megszüntette a kormány
az alacsony keresetűek adójóváírását, és kivezette a rendszerből a magasabb bérekre
vonatkozó szuperbruttósítást, melynek nyomán az érintettek több szja-t fizettek be az
államkasszába.
Az mfor.hu volt kíváncsi, hogyan alakul
a rangsor az átlagbér 67 százalékát kereső
gyermektelen dolgozók esetében. Nem bonyolult kiszámítani. A bruttó átlagkereset
2021-ben 438 ezer 800 forint volt a KSH
szerint. Ennek a 67 százaléka tavaly bruttó
293 ezer forint volt. Az egykulcsos adórendszer miatt ugyanis pontosan annyi elvonás
terheli a gyermektelen dolgozók bruttó bérét,
mint amennyi az átlagot vagy épp az átlag
többszörösét kereső gyermektelenét: 33,5
százalék. Az adatok alapján a 33,5 százalék
azt jelenti, hogy az Orbán-kormány Európában a második legnagyobb sarcot veti ki az
alacsony keresetűekre. Ennél nagyobb adó
csak Romániában terheli a bruttó fizetést:
36,78 százalék.

A

zt is érdemes hozzátenni, hogy
2010-ben – amikor nyolc év szünet
után ismét a Fidesz nyerte meg a
választásokat – még 31,39 százalékos volt az átlagfizetés adóterhelése. Azóta
2,11 százalék nőtt a terhelés mértéke, aminek a hátterében a kormány átalakításai állnak. Most 33,5 százalék, azaz a keresetek
harmada az államé.
Első lépésként az Orbán-kormány megszüntette a progresszív adórendszert, azt
egykulcsossá alakította. Emiatt függetlenül
attól, hogy az ország legmagasabb vagy
legalacsonyabb fizetésért dolgozik valaki, ugyanolyan mértékű – akkor még – 16
százalékos személyi jövedelemadót kellett
fizetni. Ennek mértéke jelenleg 15 százalék.

A bruttó bérek adóterhelése 2021-ben (%)*

T

izenöt éve nem látott
méreteket öltött az
infláció márciusban:
mintegy 8,5 százalékkal növekedett az árszínvonal. Ez pedig leginkább az
élelmiszerárakon látszódik
meg, amelyek tavalyhoz ké-

Románia: 36,78
MAGYARORSZÁG: 33,5
Litvánia: 33,23
Németország: 33,08
Dánia: 32,65
Belgium: 31,97
Szlovénia: 30,85
Ausztria: 27,33
EU27 átlaga: 25,33
Norvégia: 24,21
Izland: 23,87

*Az átlagbér
67 százalékát
keresők esetében.

Franciaország: 23,58
Lengyelország: 23,4
Lettország: 23,27
Horvátország: 23,13
Luxemburg: 22,96
Finnország: 22,96
Forrás: Eurostat, mfor.hu. Grafika: Szegedi Tükör

Portugália: 22,78
Olaszország: 22,67
Bulgária: 22,4
Svédország: 20,94
Szlovákia: 20,76
Hollandia: 18,72
Málta: 17,46
Írország: 16,72
Görögország: 16,55
Spanyolország: 16,53
Csehország: 16,45
Svájc: 14,82
Észtország: 11,51
Ciprus: 8,3
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pest átlagosan tizenhárom
százalékkal növekedtek.
Ezt az árrobbanást leginkább a kis jövedelemmel
bírók, azaz a nyugdíjasok
szenvedik meg. Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció gazdasági szakpolitikusa

szerint ezért hiába az év eleji
emelés és a tizenharmadik
havi nyugdíj, azt teljesen elviszi az infláció. A nyugdíjakat
előbb 1,2, majd 3 százalékkal korrigálták, az áremelkedés viszont ennél az aránynál
sokkal magasabb volt.

Kétes dicsőség: rekorder
lett a magyar infláció
Tavaly 5,2 százalékkal
emelkedtek a fogyasztói
árak Magyarországon: ez a
leggyorsabb ütemű drágulás, amelyet 2021-ben mértek a statisztikai hivatalok
Európában – olvasható a
KSH inflációs jelentésében.

A

Eurostat
adatai
alapján Lengyelországban is 5,2
százalékkal emelkedtek az árak, így a két ország együtt osztozott a kétes dicsőségen. A harmadik helyen Litvánia áll (4,6)
egy kicsivel marad le mögötte Észtország (4,5) – írta
meg a nepszava.hu. A magyar gazdaságra fejlettségben egyre jobban felzárkózó
és azt előzni készülő Romániában az árak 4,1 százalékkal emelkedtek, míg a magyar gazdasággal egy szinten lévő Portugáliában csak
0,9 százalékos inflációt mér-

tek – ez utóbbi az eurózó- emelésével tudták kigazdálnatagságnak volt köszönhe- kodni.
tő. Az eurózónában átlagoA magyar infláció az
san 2,6 százakkal nőttek az Eurostat által mért 12 alcsoárak.
portból 10-ben meghaladta
Az európainál jóval ma- az uniós átlagot: az élelmigasabb magyar infláció okai szerek idehaza 3,4, az unióösszetettek: a magyar pénz- ban 1,6 százalékkal drágulromlás már a Covid-válság tak. A tavalyi inflációt hajtotta
előtt is magas volt
felfelé az is, hogy idehaza
nemzetközi
a jövedéki termékek
összehaárai 11,5, míg az
A magyar
sonlításEU-ban csupán
pénzromlás már a
ban az
3,1 százalékCovid-válság előtt is
magas
volt
az
ultralaza
ultralaza
kal emelkedköltségvetési, moneköltségtek. De a gyentáris és jövedelemvetési,
gülő forint miatt
politika miatt.
monetáris
sokkal
jobban
és
jövedefájt a magyaroknak
lempolitika miatt
az üzemanyagok áremel– erre a trendre épült rá a kedése is: idehaza tavaly a
koronavírus-válság
utáni közlekedési költségek 12,1,
nyers- és alapanyaghiány míg az EU-ban csak 6,8 száinflációs hatása. A hazai zalékkal emelkedtek. Egyeárak emelkedését serken- dül a ruházkodás és a távtette a hazai bérpolitika is: közlés árai alakultak idehaza
az emelkedő bérköltsége- kedvezőbben, mint Európáket a termelők és a szolgál- ban – derül ki az Eurostat
tatók az árak erőteljesebb adataiból.
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Több mint negyvenéves
vezetékeket cserélnek
a Pulz és a Veres ács utcában
Tavasz = vízrekonstrukció.
Folynak az ivóvízhálózat felújítási munkálatai a városban. A Pulz utcában már a
végéhez közeledik a munka,
és a Veres ács utcai vezeték
cseréjére is zajlik a közbeszerzési eljárás – írta közösségi oldalán Nagy Sándor
városfejlesztési
alpolgármester. A forgalomterelésről és az átmeneti vízkorlátozásról időben értesítik az
érintett lakosságot.

Nagy Sándor alpolgármester és Maróti Tibor, a Szegedi Vízmű Zrt. víz - és csatornahálózati üzemvezetője a Pulz és a Pozsonyi Ignác utca sarkán tájékoztatott. Fotó: Iványi Aurél
mondta: Szeged 40 millió
forintból csináltatja meg itt
a vezetéket. Előreláthatólag
nyár elején kezdődik el egy
nagyobb munka a Veres ács
utcában, amely október végére fejeződik be. Jelenleg
még folyik a közbeszerzési
eljárás a kivitelezésre. Az
előírásoknak megfelelően
a forgalomterelésről és az
átmeneti
vízkorlátozásról

időben értesítik az érintett
lakosságot. Az első ütem a
Kolozsvári tértől a Hajnal
utcáig tart, a második a Hajnal utcától a Nemes takács
utcáig, a harmadik pedig a
Nemes takács utcától a Kálvária térig.
Az építkezés, mely 300
millió forintjába kerül a városnak, összesen 622 méteren zajlik majd, és szintén

teljes burkolatrekonstrukcióval fog végződni. Az alpolgármester
hozzátette:
mindkét helyszínen tervezett
felújítást hajtanak végre, a
Magyar Energia- és Közműhivatal jóváhagyásával. A
biztonságos vízellátás és a
megújuló utca miatt megéri
majd a kellemetlenség, ezért
kérik az itt lakók türelmét és
megértését.

Felújítják a járdát és a kerékpárutat
a József Attila sugárút elején

A

József Attila sugárút Kálmány Lajos utca és Szent
György tér közötti
részén a járda és a kerékpárút teljes burkolatát cserélik.
Az önkormányzat szűkös saját forrásából 11 millió forintot fordít a munkára. A munkálatok során az érintett gyalog- és kerékpárút alapjának
szükségszerű javítását végezte el a kivitelező, amely a
teljes burkolat cseréjét a napokban – az időjárástól függően – befejezi, végül pedig
az útburkolati jelek felfestése következik. Addig a gyalogosok a túloldali járdát használhatják, a kerékpárosoknak viszont kerülniük kell.

Ceglédi Zoltán

Kik nem (!)
kiábrándult fideszesek?
Például a szegediek

S

SZ

ázötven
m é te re n
cserél ki
a Szegedi
Vízmű Zrt. egy több mint negyvenéves vízvezetéket a Pulz
utcában, a Pozsonyi Ignác
utca és a Boros József utca között. Maróti Tibor, a vízmű vízés csatornahálózati üzemvezetője a helyszínen elmondta,
hogy a vizes munkákkal, amelyeket március 10-én kezdtek,
ideiglenes vezeték kiépítésével, napokon belül készen
lesznek, májusban pedig újraaszfaltozzák az érintett utcát,
és helyreállítják a zöldfelületet. Emiatt kell kerülni azoknak, akik erre közlekednének.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester el-

3

okáig fogjuk még vizsgálni a 2022-es országgyűlési választási eredményhez vezető okokat, és próbáljuk összerakni, kik és milyen szándékok mentén szavaztak a kormánypártra, illetve az ellenzékre. Villámsebességgel válik közhellyé a megállapítás, hogy
kiábrándult fideszesek nem léteznek – és mint sok közhely,
ez is ténybeli alapokon nyugszik. Elsőként ezért azokkal kell
szót váltanom, akik még nem jutottak el idáig, és fáradhatatlanul hajtogatják, hogy de, igenis vannak jelentős számban kiábrándult fideszesek, például az ő barátja. Na figyelj:
(1) Ha a barátod „nagyon kiábrándult a Fideszből, és csak jobb híján
Lassan monszavazott mégis Orbánra”, akdom
tehát, hogy
kor a hangulata lehet ugyan kia
Magyar
Demokrata
ábrándult, depis, hovatovább
Fórum Emlékzenekar
szontyimontyi, de a politikai
is megértse: nincs ilyen
cselekvést tekintve nem kiszavazó, és nem kell
ábrándult fideszes. Ahhoz az
ilyen párt, pláne a
kéne, hogy legutóbb, 2018-ban
sokadik.
még oda szavazott, és most nem.
(2) Ha a barátod „nagyon kiábrándult
a Fideszből, ezért már 2018-ban sem rájuk szavazott”, akkor ő sima ellenzéki szavazó, vele Orbánék idén nem lettek
kevesebben, az ellenzékben sem többen. Nem kiábrándult
Fidesz-szavazó. Ahhoz az kéne, hogy legutóbb, 2018-ban
még oda szavazott, és most nem. (3) Ha a barátod korábban a Simicska-médiában dolgozott, vagy a NER középszintű kádere volt, és most az ellenzéki pártoknak agitál, akkor… akkor valószínűleg név szerint ismerem, pár tucatnyi
ember, nekik tényleg rohadtul megéri megcsinálni a hatodik
Valódi Ellenzéki Konzervatív Pártot. Mindegyikre jut négy és
fél szavazó. De ők is javarészt az ellenzékre szavaztak ám
2018-ban is.
Lassan mondom tehát, hogy a Magyar Demokrata Fórum Emlékzenekar is megértse: nincs ilyen szavazó, és nem
kell ilyen párt, pláne a sokadik. Csináld, persze, virágozzék minden virág, de szükség nincs rá. Miért fontos erről
beszélni? Mert az ellenzék a minapi választáson két dolgot
is benézett. A két ikszet. A listás voks esetében abban az
illúzióban éltek, hogy az embereknek elegük van a kormánypártból, kiábrándultak, és ha Márki-Zay Péter nekik udvarol,
akkor át is szavaznak az összefogás listájára. Súlyos hiba,
milliós szavazatkülönbség a vége.
A másik, perdöntő jelentőségű elem az egyéni jelöltek
kérdése. Itt revízió alá kell venni az előválasztás intézményét is. Eleve: egy szegedi és egy pécsi mandátumtól eltekintve az összes, fővároson kívüli csatát fideszes jelölt
nyerte. Valamit rosszul csináltak, hiszen nem sikerült a korábban még létező ellenzéki szavazókat sem mozgósítani,
miközben a fiktív kormánypárti kiábrándulókat édesgették.
A központi kampány adott ponton túl már kifejezetten árthatott az ellenzék egyéni jelöltjeinek. Orbán Viktor jelöltjeit
pedig eleve nem az ellen-Orbán ellen-jelöltjeivel lehet megverni. Általános tévedése az ellenzéki politikának, hogy ha
azt mondogatom, hogy a rezsicsökkentés marad, a határkerítés marad, a családtámogatás marad, akkor Orbán megy.
Mást kell mondani és mutatni. Amikor a drabális és nagyon
fideszes Németh Szilárdot Csepelen zsinórban harmadjára
veri egy halk szavú, párt nélküli tanárember, akkor teljesen
világos, hogy a győzelem kulcsa az alternatíva, nem a tükrözés. Ha bármit el akar érni ez a társaság 2026-ban, akkor a
szavazókat ne azzal traktálja, hogy kik nem ők, hanem azzal, hogy tudja, kikhez beszél, érti a szavukat. Nem kiábrándult fideszes szavazók, hanem fiatalok, szülők, vállalkozók,
nyugdíjasok, elváltak, közalkalmazottak, melegek, vegák,
horgászok, sőt jelen esetben az elsők között: szegediek. Erről akarnak hallani.
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Cserjeültetéssel ünnepelték
a Föld napját

– A szegedi önkormányzat
megbízásából mi terveztük
meg a Vértó közterületeinek
felújítását. Az volt a célunk,
hogy az esztétikum mellett
olyan anyagokat válasszunk,
amelyek nem igényelnek
különösebb törődést, ezért
is döntöttünk a corten acél
mellett – mondta el Fontos
Rómeó, a Fontos Építész Stúdió vezetője. A corten acél
napjaink egyre népszerűbb
építő- és burkolóanyaga,
amely a felületén kialakuló
rozsdarétegnek köszönheti
különleges megjelenését és
közkedveltségét.
Magyarországon többek
között a budapesti Várkert
bazárban és a pécsi Zsolnay-negyedben alkalmazták,
de Kínától Franciaországig

Fontosnak tartja az IKV
Zrt., hogy az általuk kezelt
ingatlanok udvarai, parkjai tiszták és egyre zöldebbek legyenek. Április
22-én, a Föld napján a társaság huszonöt önkéntese
a Mérey utca egyik tömbbelsőjében összegyűjtötte
a szemetet, elszállította a
lomokat, és cserjéket ültetett. A Zöld város programhoz kapcsolódva évek óta
a különböző ingatlanok, orvosi rendelők udvaraiban,
parkjaiban fákat, cserjéket
telepítenek, virágosítanak,
az illegálisan lerakott hulladékot pedig eltávolítják.
Fotó: Iványi Aurél

Szeged a zöld mintaváros

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján

nyilvánosságra hozza
a Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának felülvizsgálatára, 2021–2022. évi karbantartásához készített

környezeti értékelést
azzal a céllal, hogy az érintett lakosság, érdekképviseleti, civilés gazdálkodó szervezet a nyilvánosságra hozatal ideje alatt
papíralapon írásban észrevételeket, javaslatokat tehessen,
véleményt nyilváníthasson.
A nyilvánosságra hozatal ideje:
2022. május 2-től 2022. május 31-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető
Szeged város hivatalos honlapján,
a Főépítészet közleményei között
(www.szegedvaros.hu).

Egyedi patina
látható a Vértónál

Szegedre hozta külföldi
vendégeit a győri Reflex
Környezetvédő Egyesület.
Az olasz, osztrák, horvát és
román vendégek a nemrég
megújult Makkosházi Közösségi Kertben is jártak. – A
városi zöldfelületek példás
kezelését és a jó esővíz-hasznosítást szeretnénk bemutatni, ezért jöttünk Szegedre,
ami kiváló példa arra, hogyan
kell zöld várost építeni –
mondta Lajtmann Csaba, a
győri egyesület munkatársa.
A vendégeknek Kinyó Pál, a
közösségi kert koordinátora
mutatta be a panelépületek
között megbúvó zöld szigetet.
Fotó: Iványi Aurél

szerte a világon szívesen
használják a modern építészetben.
– Ez valójában egy nemes rozsdával bevont acél,
olyan ötvözet, amely ellenáll
az időjárás viszontagságainak. A corten alkalmazásának ma már világszerte
számos jó példája van a környezetkultúrában. Ha visszaemlékeznek rá a szegediek,
a Dugonics tér felújításakor
is szerepet kapott ez az
anyag. A felületén képződött
réteg valójában egyfajta nemes rozsda, és éppen ez gátolja meg azt, hogy később
olyan mélyrozsda felület alakuljon ki, ami teljes korrózióhoz, majd az anyag pusztulásához vezetne – mondta az
építész.

A különleges ötvözet valójában nemes rozsdával bevont
acél. Fotó: Iványi Aurél

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
37. § (2) bekezdés értelmében
közzéteszi
a Szeged MJV Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának felülvizsgálatára, 2021–2022. évi karbantartására vonatkozó
véleményezési anyagot, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, érintett partnerek az előzetes tájékoztatóval
kapcsolatban észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII.
törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 30 napon
belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu
e-mail-címre megküldve,
legkésőbb 2022. május 24-ig.
A közzététel ideje:
2022. április 25-től 2022. május 24-ig.
A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).
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Cseppke,
a vízitündér is eljött
Százéves a füvészkert
Két év kényszerszünet után
az idén ismét megünnepelhették a Föld napját múlt
szombaton az újszegedi füvészkertben.
– A Föld napját 2006 óta ünnepeljük közösen itt, a füvészkertben. Csak két alkalommal – tavaly és tavalyelőtt – maradt el a rendezvény, a járványveszély
miatt. A szegediek nagyon
kedvelik ezt a tavasz végi,
nyár eleji programot, minden évben több ezren eljönnek – mondta Németh
Anikó.
A füvészkert igazgatójától megtudtuk, hogy a szegedi
környezetgazdákkal
közösen szervezett rendezvénnyel idén is a környezet

és a természet védelmére,
a fenntarthatóság fontosságára szeretnék ráirányítani
a figyelmet. A családokat
ezúttal is játékos túrára hívták, amelyben az Interaktív
Természetismereti Tudástár,
a Csemete Természet- és
Környezetvédelmi
Egye-

sület, a Mondolo Egyesület, a Szegedi Vízmű Zrt.,
az egyetem kísérleti fizika
tanszéke és a Szegedi Csillagvizsgáló is részt vett. A
Grimmbusz Színház előadásában Cseppke, a vízitündér is ellátogatott a gyerekekhez.

Lótusz lovas kocsin
Száz éve a Szeged című újságban jelent meg, hogy a
város tanácsa húsz hold földet jelölt ki az egyetemi
füvészkert céljaira az újszegedi Alsó Tisza parti dűlőn.
A város e földterületet ingyen adta át az egyetemnek
örök használatra. Győrffy István botanikus 1925-ben
kezdte növényekkel betelepíteni a füvészkertet. Az
óföldeáki Návay-kastély parkjának tavában talált rá
az indiai lótuszra, innen kerültek lovas kocsin Szegedre az első tövek. Az indiai lótusz azóta is a füvészkert
látványossága.

Fotók: Iványi Aurél

Hatszáz nyugdíjas
meghozta a tavaszt
a Partfürdőre
A városi nyugdíjasklubok tagjai közös tavaszi ünnepségre gyűltek össze múlt pénteken a Partfürdőn. Az évszakváltóra várakozók száma elérte a hatszázat. Nem kellett
csalódniuk. Reggel még az sem volt teljességgel biztos,
hogy megtartható-e a szegedi nyugdíjasok hagyományos
tavaszváró ünnepe, a Tavaszi Forgatag.

A
Idén is látogatók százait vonzották a programok. Fotó: Szabó Luca

z esélyek meredeken
emelkedtek
azzal, hogy elállt
az eső, és ha gyengén is, de többször kisütött a
nap.
Hat-nyolc éve ünnepelnek a Partfürdőn a szegedi nyugdíjasok, de a helyi
nyugdíjasok
összefogása
legalább húszéves, és ennek egyik állomása volt az
Idősügyi Tanács megalakulása 2006–2007-ben –
mondta a helyszínen Szabó
Sándor országgyűlési képviselő.
Igaz, a Tavaszi Forgatag rendezvénysorozatát is
megszakították a világjárvány miatti korlátozások, ám
annál nagyobb öröm, hogy

vagy nagyvárosról van szó
– fogalmazott az országgyűlési képviselő. Úgy érzi, hogy
Szeged sokat tett az elmúlt
két évtizedben a helyi közösségek fejlesztéséért, így a
nyugdíjasokért is.
ilyen akadállyal az idén már
Emlékeztetett arra is,
nem kell számolni.
hogy szintén a Partfürdő
A szegedi nyugdíjasok- ad otthont a nyugdíjasok
nak a pénteki ünnehalászléfőző verpe volt a második
senyének, és
idei nagyrennagy jelentőHat-nyolc éve
dezvényük, a
séggel bír
ünnepelnek a
Partfürdőn a szegedi
március 8-ai
az idősek
nyugdíjasok,
de
a
helyi
nőnap után.
összetarnyugdíjasok összeSzabó Sántásában
fogása
legalább
dor
ehhez
és összefohúszéves.
nevetve tette
gásában az
hozzá, hogy ilyen
Idősek Akadéértelemben a Tavamiájának programszi Forgatag az első nagy sorozata is.
szabadtéri rendezvényük a
Pénteken a Partfürnyugdíjaskluboknak ebben dőn azonban a kikapcsoaz évben.
lódáson és a vidámságon
Jó közösség nélkül nem volt a hangsúly. A nap
képzelhető el egy-egy tele- egyik fénypontja az ebédpülés fejlődése. Ilyen érte- re felszolgált csülökpörkölt
lemben mindegy, hogy kis- volt.

Szabó Sándor parlamenti képviselő is meglátogatta a nyugdíjasok rendezvényét.
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A Mária országa történelmi tabló arról,
milyen abszurd és nevetséges
a hatalomért vívott harc
Székely Csaba drámaíró propaganda szendvicsről és örök ellenzékiségről

Mi történik, ha véget ér egy hosszú, stabil kormányzás,
és nincs megfelelő ember, aki innentől vezethetné az
országot? Vagyis lenne, de ő egy nő. Nem következhet
más: 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. A Mária országa című
vígjátékot Alföldi Róbert rendezte, Székely Csaba drámája alapján. A neves marosvásárhelyi szerzőt kérdeztük (a)
Mária országáról.
– Április 29-én két bemutatója is lesz: Szegeden a Mária országa, Budapesten A
döntés című darabjáé. Melyiket nézi meg?
– A szegedit, mert azt
sokkal előbb tudtam.
– Hogyan született meg
a Mária országa?
– Elég rendhagyó módon. Általában úgy szokott
történni, hogy a színház

olvastam Kotromanics Erzsébet és Garai nádor viszonyáról, akik végül az új darab
főszereplői is lettek egyben.

Szegedre szabva
– Végül nincs szegedi szál?
– Csavaros módon, de
a darab mégis köthető Szegedhez, mert a Nagy Lajos
király utáni periódusról,

Alföldi Róbert és Székely Csaba drámaíró a Mária országa olvasópróbáján.
felkéri a rendezőt, és ha ő
kortárs drámát szeretne, felkéri a drámaírót. Szegeden
nem így volt, mert a színház
bízta meg a rendezőt és a
drámaírót is. Eredetileg egy
városhoz köthető témáról
beszéltünk, a szegedi boszorkányperekről. Meg is
rendeltem pár könyvet, olvasgattam, és csakhamar
beláttam, hogy ez nem nekem való, mert a témáról
Arthur Miller írt már egy remek darabot, A salemi boszorkányokat. Újra ugyanazt
nem akartam elmondani.
Helyette mi legyen más? Ha
már történelem, akkoriban

amikor a lánya, Mária lép a
trónra, írt már Madách Imre
egy darabot tizennyolc évesen, amelyet sem életében,
sem azóta nem mutattak be
sehol. A hetvenes években
született belőle egy átirat, és
azt Szegeden mutatták be,
Molnár Piroska is játszott
benne. Szóval ilyen módon
volt már szegedi előzménye, de most egy mai kornak
megfelelő szöveg, rendezés
és játék lesz látható.
– Kellett konkrétan a
szegedi színházra szabni a
darabot?
– Úgy szoktam darabot
írni, hogy kitalálom a fősze-

replőket és hogy mi a problémájuk, amit meg akarnak
oldani, és kik lesznek a mellékszereplők, akik segítik
vagy éppen akadályozzák
őket ebben. Elmondtam a
színház igazgatójának és a
rendezőnek, mi az ötletem,
jóváhagyták, és több hónap
kutatómunka következett.
Rengeteget megtudtam a
korszakról, az uralkodóházakról, aminek csak kis százaléka került be a darabba.
Ha a saját fejem után megyek, nagyjából tíz szereplője lett volna a darabnak.
Ehhez képest a színház
jelezte, hogy jóval több szereplőt kér. A társulatot nem
ismertem, de azt tudtam,
milyen neműek és hány évesek a színészek. El is ment
vagy két hónapom arra, hogy
mindenkinek fontos szerepet és szöveget írjak. Csakhogy mire színpadra került a
darab a Covid-járvány után,
átrendeződött a színészi paletta, de Alföldi Robi megoldotta.
– Milyen lett a darab?
– Majd önök megmondják. Szerintem mozgalmas,
humoros, elsősorban vígjátéknak szántam, és olyan
történelmi tablónak, amelyik
megmutatja, milyen abszurd
és nevetséges a hatalomért
vívott harc kies tájainkon.
– A rendező személyére
is szabja a darabot? Hiszen
már többször is dolgoztak
együtt Alföldi Róberttel.
– Robi nagyon sokat szokott húzni, mert neki van
egy nagyon direkt stílusa, és
nem szereti a romantikát és
a giccset. Most viszont azzal kényeztetett, amikor az
első próbákon ott voltam,
hogy „hát ebből nem tudtam
húzni szinte semmit”. Ennek
örültem.
– Beleszólt a rendezésbe?
– Csak az első próbákra
mentem be, hogy ha kérdés
adódik egy szereppel vagy
helyzettel kapcsolatban, elmagyarázhassam a színészeknek, és alaposabban
meg tudják formálni a karaktereket. A beleszólogatós

– A Mária országa címet
ön találta ki?
– Igen, mert kétfedelű,
hiszen egyrészt Mária királynőé, akinek az uralkodása
az érintett időszak, másrészt
Szent István óta Mária országa vagyunk. Lám, milyen
Magyarországon az élet, a
hatalmi harc!

A pálya széléről

Székely Csaba. Fotók: Szabó Luca
drámaíró amúgy szerintem
egy mítosz.

Előtte és utána
– Felmerült önben, hogy a
darab más értelmet nyert
volna, ha a parlamenti választás előtt mutatják be?
– Az eszembe jutott,
hogy az előadás szempontjából jobb lett volna, ha nem
ilyen eredmény születik,
mert akkor jobban tükrözné
a valóságot. (Nevet.) Négy
év múlva hátha majd rímel a
történésekre, de addig még
nagyok sok idő van.
– Nemcsak a darabjaiban, hanem a közösségi
oldalán és interjúkban is
markáns véleményt formál
az aktuálpolitikáról. Elkönyvelték ellenzékinek?
– Ellenségnek, én finomítom úgy, hogy ellenzékinek.
„Attól, hogy más gondolsz,
még nem vagy az ellenségem”
– nekem ez az alapállapotom.
Csomó helyről ki voltam tiltva
korábban, az állami rádióban,
tévében nem jelenhetek meg.
Mintha egyébként egyfajta
konszolidálódást tapasztalnék a rendszerben az utóbbi
időben. Ekkora hatalom birtokában már mindegy, mit ugat
az ellenzék.
– Esetleg hálás is lehet
ez az ellenzéki helyzet, ha a
beszűkült lehetőségek között a figyelemnek ennyire
a középpontjába kerül.
– Most nem kell megfelelnem senkinek. Megúszom,

hogy benne legyek egy propaganda szendvicsben. Mert
például ha megkapnám ezt
vagy azt a díjat, ösztöndíjat,
mennem kellene felolva-

Sok színész
kis helyen
A szegedi Kisszínházban április 30-án, május 9-én, 11-én, 14-én
és 15-én láthatja a közönség Székely Csaba
új darabját, a címszerepben Menczel Andreával.

sóestre, ahol előtte beszédet
mond az államtitkár és a polgármester, aki az ő emberük.
Most nem kell, és remélem,
sikerül továbbra is függetlennek maradnom. Egyébként
ha történetesen másként
alakultak volna a választások, én továbbra is ellenzéki
maradnék. A hatalomnak
mindig ellenzéke leszek,
mindig meg kell kérdőjelezni
azt, amit a hatalom dönt vagy
tesz, és az emberség, a józan
ész oldalán kell állni. Ilyen
értelemben bármilyen színű
hatalom bizonyos intézkedései megkérdőjelezhetőek,
és azt gondolom magamról,
mindenkinek az ellenzéke
vagyok, aki hatalmon van.
Mivel pedig ez a kormány
olyan régóta van hatalmon,
el vagyok könyvelve ehhez az
ellenzékhez.

– És milyen? Ön miért nem
itt él?
– Mert szeretek Erdélyben élni, a gyerekeimtől
sem szeretnék távol lenni,
maximum kétlaki életet tudok egyelőre elképzelni. Úgy
érzem, van még tennivalóm
Marosvásárhelyen, a szülővárosomban.
– Akkor csak a pálya
széléről kibicel?
– Találkoztam ilyen véleménnyel, hogy miért szólok bele, ha nem ott élek.
Én olyan politikáról foglalok
állást, amely kultúrának a
része vagyok. Kulturális kérdésnek tartom.
– Feladta a magas labdát. Április 3-án beleszólhatott. Szavazott?
– Nem, nem vagyok magyar állampolgár. De ha az
lennék, sem szavaztam volna.
– Miért?
– Mert azt gondolom, a
választásoknak normális körülmények között, normális
országban az adóról kellene
szólnia, és arról, melyik párt
és miniszterelnök kezeli megfelelő módon az én adómat.
Mire költi? Vadászrepülőket
vesz belőle, vagy kórházat
épít? És amelyik azt mondja, hogy kórházat fog építeni,
és segíti a szegényeket, arra
szavazok. És hogy mennyi
adót hagy nekem, amikor
megkapom a fizetésemet.
Most Magyarországon nem
erről szól a politika. Ráadásul olyan adóról, amit nem
én fizetek be, arról nem szavazok. Abban az országban
szavazok, amelyikben adózok, amelyiknek az adózási
kérdései az én életemet közvetlenül érintik.
Dombai Tünde
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Fülöp Csilla: Ne úgy képzelje,
hogy állandóan az íróasztalnál ülök,
inkább csak egy-egy nehezebb
feladaton gondolkodom séta
vagy zenehallgatás közben
Fülöp Csilla első helyezést ért el a speciális matematika
tagozatosak országos középiskolai tanulmányi versenyén,
és aranyérmet szerzett az Európai Leány Matematikai Diákolimpián, az EGMO-n. A Radnóti-gimnázium 11.M osztályos, tizenhét éves diákjával beszélgettünk.
– Árulja el, mit tanult, milyen útravalót kapott a tanárától, Schultz Jánostól,
aki nemcsak a matematikatanára, de az osztályfőnöke is a Radnótiban?
– Szerencsés vagyok,
mert nagyon jó tanáraim
vannak és voltak az évek
során. A hetedik osztálytól
kezdve tanít Schultz János
tanár úr. A kilencedik osztálytól továbbra is ő tanítja
az algebrát és a számelméletet, míg a geometriát és
kombinatorikát Mike János
tanár úr vette át. Nagyon sok
mindent tanítottak nekünk,
a kezdetektől fogva mindig
kaptunk pluszanyagokat és
-feladatokat is. Emlékszem,
voltak pillanatok, amikor
Schultz János tanár úr át
tudott lendíteni a lazább
időszakaimon egy-egy megjegyzéssel, noszogatással.
A fentieken túl sokat jártam
matektáborokba, melyeket
tanév közben hétvégente

Budapesten vagy nyáron
tartottak. Itt nemcsak érdekes módszereket tanultunk,
hanem sok hozzám hasonló
érdeklődésű embert is megismertem.
– Mennyire volt fárasztó
a két verseny?
– A két verseny között bő
egy hónap telt el, ráadásul
az OKTV után jött a síszünet
az iskolában. A családommal elutaztunk néhány napra síelni, ahol teljesen fel
tudtam töltődni. A versenyek
alatt nem szoktam izgulni,
inkább kihívásnak élem meg
mindegyiket, így utána inkább feldobott szoktam lenni, nem pedig fáradt.
– Mennyi időt foglalkozik naponta matematikával?
– Nehéz erre pontosan
válaszolni, mert ez időszakés hangulatfüggő. Mindennap matekozok, de ne úgy
képzelje el, hogy állandóan
az íróasztalnál ülök, ha-

nem inkább csak egy-egy
nehezebb feladaton gondolkodom, séta vagy zenehallgatás közben. Persze a
megoldás teljes levezetéséhez le kell ülnöm, és részletesen le is kell írnom, ami
sok időt visz el, mint például
a KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok –
a szerk.) feladatainak begépelése.
– Schultz János korábbi
tanítványai közül többen is
külföldön tanultak tovább,
például
Cambridge-ben
vagy Oxfordban. Ön mi szeretne lenni, mivel szeretne
foglalkozni? Hol szeretne
továbbtanulni?
– Még nincsenek konkrét terveim a továbbtanulást
illetően, de az biztos, hogy
a pályaválasztásom a matematikával lesz kapcsolatos,
és próbálok majd bejutni egy
külföldi egyetemre. A Radnótiban tavaly végzett Hámori
Janka is külföldön tanul,
vele többször beszélgettünk
már a tapasztalatairól, és
sok tanácsot kaptam tőle.
(Hámori Jankáról, aki ezüstés aranyérmet is szerzett az
EGMO-n, többször írtunk la-

A megoldáson gondolkodnak az Európai Leány Matematikai Diákolimpián. A versenyzők
két egymást követő napon két írásbeli dolgozatot írtak: három-három feladatot kellett megoldaniuk, 4 és fél óra alatt. Forrás: EGMO 2022 – Hungary

Fülöp Csilla: Próbálok majd bejutni egy külföldi egyetemre. A Radnótiban tavaly végzett
Hámori Janka is külföldön tanul, vele többször beszélgettünk már a tapasztalatairól, és sok
tanácsot kaptam tőle.
punkban. Ő jelenleg az
Egyesült Államokban tanul,
a Massachusetts Institute of
Technologyn, amely a világ
egyik leghíresebb egyeteme
– a szerk.)
– Kik voltak a csapattársai az Európai Leány
Matematikai Diákolimpián,
az EGMO-n? Ezt azért kérdezem, mert bár a magyar
csapatban évről évre radnótisok is szerepelnek, sok
diák a Budapesti Fazekas
Mihály Gimnáziumból kerül
be a csapatba, amely iskola hagyományosan nagyon
erős matematikából.
– A Fazekas-gimnázium-

ban valóban nagyon magas
szinten tanítják a matematikát, idén azonban ez alig látszott a magyar EGMO-csapat
összetételén. Idén Magyarország rendezte az EGMO-t,
Egerben. Házigazdaként két
csapatot is nevezhettünk a
versenyre, azaz a szokásos
négy helyett nyolc lány képviselhette Magyarországot a
versenyen. A csapattársaim
szintén nagyon jó eredményt
értek el. Ezüstérmes lett Páhán Anita Dalma (Budapesti
Eötvös József Gimnázium),
Kercsó-Molnár Anita (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) és Somogyi Dalma

(SZTE Gyakorló Gimnázium).
Bronzérmet szerzett Sztranyák Gabriella (Budapesti
Berzsenyi Dániel Gimnázium), Nagy Leila (Kecskeméti
Katona József Gimnázium)
és Ungár Éva (Budapesti
Lauder Javne Iskola). A szintén a szegedi Radnóti-gimnáziumba, a 12.A osztályba
járó Beinschroth Ninett csak
egy ponttal maradt le az
éremről. Külön jó volt, hogy
nagy számban képviseltük
a dél-alföldi régiót, hiszen
négyen utaztunk a szegedi
vonattal a versenyre.
Szabó C. Szilárd

A nevével ellentétben már nem csak
Európából fogadnak versenyzőket
Magyarország először szervezte meg az
EGMO-t (European Girls’ Mathematical
Olympiad), azaz az Európai Leány Matematikai Diákolimpiát. Április 6. és 12. között Eger adott otthont az eseménynek.
Tíz éve Cambridge-ben rendezték meg
először a lányok matematikai diákolimpiáját, amelynek hazánk a kezdetektől
fogva résztvevője. Az EGMO – nevével
ellentétben – már nem kizárólag Európából fogad versenyzőket, minden országból a legkiválóbban teljesítő négy diákot.
Az évek során megnőtt a bekapcsolódó
országok és így a résztvevők száma is.
Egerbe közel harminc európai és kilenc
távolabbi országból – többek között az
Egyesült Államokból, Indiából és Mexikóból – érkeztek személyesen versenyzők.
Más államokból – például Kanadából,
Japánból és Szaúd-Arábiából – online
vettek részt a versenyen a diákok. A

versenyzők két egymást követő napon
két írásbeli dolgozatot írtak: három-három feladatot kellett megoldaniuk, 4 és
fél óra alatt. A versenyen kívül különféle programokat szerveztek a diákoknak
Egerben, Szilvásváradon és Budapesten.
A verseny célja, hogy a matematikában
tehetséges fiatal lányoknak nemzetközi
megmérettetési lehetőséget adjon, ösztönözze a matematika iránt érdeklődő
középiskolás lányokat – ettől pedig azt
remélik, hogy közülük többen fordulnak
majd matematikai, természettudományos és műszaki területek felé az egyetemeken. Egerben is bravúrosan teljesített a magyar csapat, amely a részt vevő
országok listáján a nyolcadik, az európai
országok között pedig az ötödik helyet
szerezte meg. Magyarország a versenyek
eddigi történetében mindig ott volt a legjobb tizenkét ország között.
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Szeged, egyetem, József Attila
„Most írok Önnek egy gyönyörű szerelmes verset. Szeressen belém!”
József Attilát nem úgy tanácsolták el a szegedi egyetemről, ahogyan tudni véljük – mondta József Attila
legnagyobb élő ismerője,
Tverdota György irodalomtörténész Szegeden a Radnóti-estek sorozatban, a
Café Radnótiban.
– Tudom, hogy meredek kijelentés, de József Attila
soha nem lett volna olyan
költő, amilyen lett, ha 1919ben nem hal meg az anyja
– mondta Tverdota György
irodalomtörténész, akinek
nemrég jelent meg az ifjú
József Attiláról szóló, kilencszáz oldalas könyve. Tverdota szerint fontos tisztázni, hogyan vált, hogyan érett
költővé József Attila.
– Irgalmatlanul nagy társadalmi-történelmi változások zajlottak a XIX. század
végén és a XX. század elején. Új történelmi osztályok
léptek a társadalom színpadára, mások mellett a munkásosztály és a parasztság –
mondta a kutató, aki szerint
József Attila ezeket a hullámokat is meglovagolva lett
költő. – Nem volt proletár,
de hozzájuk beszélt – hangsúlyozta Tverdota.
Édesanyja halála óriási
törés volt az életében. Ekkor
mindössze 14 éves volt. A
mezítlábas ferencvárosi proligyerek annak hatására kezdett el polgárosodni, hogy
nővére, József Jolán Makai
Ödön ügyvéd felesége lett. A
férj nemcsak Jolánról, de Attiláról is gondoskodott.
A kutató úgy véli: József
Attila 1919-ben újrakezdte
az életét az anyja halálát
követő trauma után. Polgári
viszonyok közé került, ami
egyben azt is jelentette, hogy
megtanult
késsel-villával
enni, fogat mosni, olvasni,
és műveltséget szerzett.
Ezt onnan kell szemlélni,
hogy eredetileg a szegénységbe és annak kultúrájába
született bele. Az új élete
azzal kezdődött, hogy (szándékosan) elfelejtette a gyerekkorát, amelyhez akkor
tért vissza, amikor 1931-ben
pszichoanalízisre
kezdett
járni – hangzott el. Ennek
alátámasztására emlékeztetett Tverdota az 1936-ban írt
Kirakják a fát című versre.
Rendkívüli tehetség volt,
hihetetlen felfogóképességgel, közvetlenül az órák előtt

csak száraz kenyeret evett –
igaz, ez nem volt jellemző az
életére.
Életművének első szakaszában, 1920 és 1928 között rengeteg verset írt, köztük sok rosszat és gyengét.
A nagy változás 1928 körül
következett be, amelyet
Tverdota György korszakhatárnak is nevezett. Az igazán
izgalmas időszak az 1928
és az 1937 közötti, amelyikben nincs hullámvölgy, mert
egyenletesen magas színvonalon írt – hangzott el. Elképesztő volt a versmemóriája,

ami akkor is csodaszámba
megy, ha tudjuk, hogy egész
nap a versekről és a versírásról gondolkozott.

A nők és József Attila
Tverdota György vitatkozik
szakmája több élő és elhunyt
kutatójával arról, hogy menynyire volt mély és általános a
költő édesanyja elvesztése
miatti traumája.
Hiedelem, hogy József Attila „nem kellett a nőknek”.
Vágó Márta szerelmes volt
a költőbe, aki azonban szo-

katlan nyíltsággal udvarolt
minden általa kiválasztottnak. „Most írok Önnek egy
gyönyörű szerelmes verset.
Szeressen belém!” – utalt
a furcsa formákra ennek
kapcsán Tverdota, ami valószínűleg nem mindig lehetett
célravezető módszer.
Az életmű kutatója cáfolta,
hogy József Attila nőkhöz fűződő viszonya patologikus lett
volna. Ezzel szemben tény:
örökké vitatkozott, antiszociális volt, és társaságban szinte
kibírhatatlan személyiség.
Bod Péter

Kortárstánc fesztivál pályakezdőknek

a tananyagot elolvasva lett
osztályelső a gimnáziumban.
Barátai javaslatára felvételizett a szegedi egyetemre.

Perbe fogták a verséért
Heti 40-50 órát vett fel az
egyetemen, így napi 8-10
órája volt egy ideig. Nem csoda, hogy egyszer összeesett
az utcán a kimerültségtől.
Végül nem szerzett egyetemi
végzettséget, mert 1928-ban
nem tette le az alapvizsgát.
Az afférja nem volt olyan
durva Horger Antallal, ahogyan az a köztudatban él.
A nyelvészprofesszor, aki a
bölcsészkar dékánja is volt,
nem rúgta ki az egyetemről a
költőt. Azt jelentette ki, hogy
József Attila addig nem lehet
tanár, amíg ő dékán. A dékáni megbízatás akkor is négy
évre szólt.
Idetartozik, hogy a Tiszta
szívvel című versnél az 1923as Lázadó Krisztus című
költemény is komoly súllyal
esett latba a költő Horger
Antal iránt érzett haragjában.
Ezért a verséért perbe fogták József Attilát, aki ennek
köszönhetően robbant be az
országos köztudatba. Ez még
Szegedre érkezése előtt történt. Ahogy Tverdota György
fogalmazott: perének híre
megelőzte.
Sok jó tanára volt a szegedi egyetemen, így a finnugrista Mészöly Gedeon és
a nyelvtudós Zolnai Béla. A
pesti egyetemen ezek sorá-

ba tartozott Eckhardt Sándor
irodalomtörténész, az első
magyar–francia nagyszótár
szerkesztője, valamint az
irodalomtudós Horváth János. Szegedi vonatkozású
fejlemény, hogy Sík Sándor
visszahívta a szegedi egyetemre, de ez a kísérlete nem
vezetett eredményre.

Az Imre Zoltán Program 2017-ben jött létre, azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon
fiatalok bemutatkozására. Pataki András, az Imre Zoltán Program Kollégium Kuratóriumának vezetője elmondta, nemcsak az előadás létrejöttét, hanem megismertetését
is támogatják. A programhoz játszóhelyként csatlakozott a Szegedi Nemzeti Színház,
ám a járvány éveiben nem lehetett utaztatni az előadásokat, ezért a felgyülemlett
alkotásokat most Barnák László főigazgató kezdeményezésére fesztiválba szervezve
tárják a közönség elé. A kortárstánc fesztivált Imre Zoltánról nevezték el, hiszen a
Szegedi Kortárs Balett alapító művészeti vezetőjének filozófiája egybeesik a programéval: mindig kiemelt figyelmet fordított a fiatal generáció lehetőségekhez jutására.
Neki köszönhetően olyan későbbi Kossuth-díjas művészek kaptak első lehetőséget a
Szegedi Kortárs Balettben, mint Bozsik Yvette és Juronics Tamás.

SZEGEDI
NEMZETI
SZÍNHÁZ

Meghökkentő
kettősség
– József Attila arisztokrata
volt, és nincstelen – tette
az elsőre meghökkentő kijelentést az életmű kutatója. – Neki ugyanis nem
volt semmilyen kenyérkereső foglalkozása. A nap 24
órájában azt tehette, amit
akart. Időmilliomos volt, aki
arról gondolkozott, hogyan
írjon verset. Kívülről szemlélve kallódó értelmiségi volt.
Illyés Gyula vagy Kosztolányi Dezső polgári foglalkozással rendelkezett: Illyés
banktisztviselő, Kosztolányi
újságíró volt.
Nem pontosan tudjuk,
hogy miket olvasott a költő, mert Németh Lászlóval
ellentétben csak ritkán számolt be az olvasmányélményeiről. Annyit tudni, hogy
rengeteget olvasott.
– Az idő visszaigazolta József Attila elképzelését, mert
ő lett a múlt század egyik
legnagyobb költője – mondta Tverdota. Az időmilliomosság ára a koplalás volt, mert
előfordult, hogy egy héten át

IMRE ZO LTÁN
KO RTÁRS TÁNC
FE SZ TIVÁL
2022. május 2-8. a Kisszínházban

Május 2. hétfő 19 óra

Május 5. csütörtök 19 óra

Antal Attila – Jobbágy Bernadett
– Pál Dániel Levente:

VASAS MŰVEK: EXIsT

AKKOR MAJD A GÓLYA
Szőllősi Krisztina: A

FALKA

Május 3. kedd 19 óra
Újvári Milán: SHOW
Gera Anita / DanceLab:

Tókos Attila – Ifj. Zsuráfszky Zoltán:

KALEIDOSZKÓP

Május 6. péntek 19 óra
Finta Gábor: HEPA
dot.Consla:

A MEZTELEN MAJOM

SOS LEBEGÉS (2022)

Május 4. szerda 19 óra

Május 7. szombat 19 óra

Kelemen Patrik:

CRYPTIC BODIES
Maday Tímea: LUNA

Góbi Rita: TÁTIKÁK
Wéninger Dalma: STATIONS

Május 8. vasárnap 19 óra
Szegedi Kortárs Balett: DANZA
Jegyek minden estére 1000 Ft-os áron válthatók a Szegedi Nemzeti Színház jegyirodájában
(Szeged, Stefánia 6.) és online a szinhaz.szeged.hu-n.

A fesztivál az NKA Imre Zoltán Program támogatásával jött létre.

izp szegedi tukor 03.indd 1

2022. 04. 21. 16:22:32
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Örökre a szívünkbe zártuk

Második leánykérés

A

z első leánykérés
édesapám, édesanyám és leendő
párom szülei körében történt.
Körbeültük a kerek, csipkés terítővel letakart asztalt,
amely mellett csak szorosan
fértek el a karfás fotelek. A
csendes, ismerkedő beszélgetés közben a mellettem ülő
párom finoman megérintette
karom, miközben óvatosan
egy bársonydobozkát vett elő.
A beszélgető szülők közül senki sem látta, hogy a bal kezem
ujjára észrevétlen került fel az
aranygyűrű. Az összevillanó
tekintetünk, boldog mosollyal
nyugtázva, lezárta a leánykérést. Amikor szüleink észrevették ujjamon a gyűrűt, kissé
csodálkoztak.
– Semmi beszéd, semmi
kérés, csak ilyen egyszerűen gondoljátok? – kérdezte
édesapám.
Leendő anyósom akkor
odajött hozzám, megsimogatott, és egy medálos láncot
tett a nyakamba.
– Vigyázzon rátok egész
életeteken át – mondta kedvesen.
A medálban Szűz Mária
képe volt.
Aztán eltelt 46 év, egyetértésben, megértő szeretetben,
a három gyermekünk által körülvett boldogságban.
De az élet olyan, hogy a
sok öröm mellett megpróbáltatásokban is részesít.

A

A másokért mindent megtevő orvos férjem a saját fájdalmaival kevéssé törődött.
Belenyugodott, hogy a
több hónap távlatára előjegyzett MRI-vizsgálatig a CT által
észlelteknek
megfelelően
gyógytornára járjon. Sajnos,
a nagymértékű, nyakcsigolya
táji fájdalmai erősödtek. Az
erőteljes követelésre elvégzett MRI-vizsgálati eredmények alapján azonban már
nem volt lehetősége a gyógyulásra. A kemoterápiás
kezelés mellékhatásai sok
szenvedést okoztak a páromnak, és állandó gondoskodást
kívántak a részemről. Ebben a
helyzetben a kétségek közötti
bizakodás volt a legnehezebb.
Mert az ember mindig reménykedik, hogy ha mindent
megtesz, majdcsak jobb lesz.
Az egyik éjjel, pár órás alvás után, szólított:
– Kérlek, jöjj ide!
Az ágya szélére ültem.
Megfogta a kezem, és halkan
mondta:
– Szeretnélek feleségül
venni.
Jobban örültem ennek a
leánykérésnek, mint az elsőnek. Talán érezte, hogy mindent megteszek érte, és nem
lehettem olyan rossz, hogy ha
még egyszer feleségül kér –
gondoltam. Bár azt is tudtam,
hogy ismét mennünk kell az
onkológiára, hogy vért kapjon.
Dr. Berecz Árpádné

Varázslóvilág

mi postásunk nem olyan, mint Harry Potter világában
a baglyok, amelyek az övéhez hasonló feladatokat látnak el. Pedig biztosan örülne annak, ha tudna repülni,
mert akkor például nem kellene felcaplatnia hozzánk
az ötödikre, amikor nyugdíjat, ajánlott levelet vagy a lányunk neten megrendelt cuccait kell kézbesítenie. Csak felröppenne az
erkélyünkre, bekopogna, és mi átvennénk tőle a küldeményt.
Bár biztos, hogy frászt kapnánk, ha ez egyszer megtörténne.
Van egy sanda gyanúm, hogy a bagolyposta ötletét a mi
Arany Jánosunktól nyúlta le J. K. Rowling, hiszen ki ne tudná
széles e hazában, hogy már évszázadokkal korábban Szilágyi
Örzsébetnek a fiával folytatott levélváltását – igaz, kéretlenül –
egy fekete holló bonyolította le?
Egy biztos, varázslóvilág ide, varázslóvilág oda, a bagolypostások – a mi postásunkkal, Ervinnel ellentétben – nem tudnak
biciklizni!
Méhes János

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

M

ár nagy gyermekei vagyunk
édesanyámnak. Mindhármunkat özvegyen nevelt
fel, tisztességgel. Soha el
nem felejtve, örökre a szívünkbe zártuk. Szomorúságunkra már évtizedek óta
nem él közöttünk, mégis
különös izgalmak közepette köszöntjük őt, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki kötődik és ragaszkodik az édesanyja emlékéhez, a vele töltött régmúlt
időkhöz.
Bizony mondom, minden
anya hős, aki a gondoskodá-

sát és örökös figyelmét adja szubjektum oldaláról csu- mettük el az édesanyánkat.
a gyermekeinek.
pán a véletlen műve, de
Mielőtt leültem, hogy e
hogy ki hová ér- témában összefésüljem és
Sokszor
törkezik meg az papírra vessem a gondoténnek
fura
Elképzelni
sem
élete során, lataimat, azon tűnődtem,
dolgok az
tudja, aki nem élt
az
már vajon milyen érzéssel vanemberrel.
akkor,
hogy
az
idő
tájt
Mondnem vé- nak ilyenkor azok, akik nem
milyen nehéz volt az élet.
letlen, az ismerhették a szüleiket, az
ják, hogy
Hogy
az
édesanya
milyen
mindenki
r a j t u n k édesanyjukat? Mit érezhetdrága kincs, azt csak
élettörtémúlik.
nek az anyák napján? Mert
akkor érezzük igazán,
nete meg
S z ü l ő - más átélni a helyzetet, és
ha már nincs.
városomból, más belegondolni, de szólvan írva a
sorsok könyvéBékéscsabáról ni lelked vajúdásáról, szí1958-ban kerültem ved bánatáról, úgy gondoben. Persze én nem
nagyon hiszek az ilyenek- Szegedre, ahol azóta is lom, szinte lehetetlen. Csak
ben, még kicsit sem, mert élek, most már családos- édesanyád hallgat meg és
mindenki saját sorsának, tul. Kezdetben kollégium- segít, támogat önzetlenül.
szerencséjének
kovácsa. ban laktam, majd érettségi
Május havának első vaHogy ki hová születik, az a után Budapestre vonultam sárnapján ünnepeljük azobe sorkatonának, ahonnan kat, akiknek az életünket
1965-ben szereltem le. köszönhetjük. Szerintem az
Még ugyanabban az évben édesanyákat az év minden
megnősültem, családot ala- napján köszönteni illene,
pítottam. Úgy dolgoztam le mert ha valaki, akkor az
kerek ötven évet, hogy tizen- édesanyák valamennyien
két évig, nyugdíjasként még megérdemlik! Virággal, jó
aktív
voltam.
szóval, szeretettel, naAz
A
munka
gyobb odafigyelésmellett,
sel, egyáltalán
édesanyá1976– minden szekat az év minden
ban véretetünkkel.
napján köszönteni
geztem
Mert a szereillene. Virággal, jó
el
az
tet az ember
szóval, szeretettel,
egyetelegjobb
és
nagyobb odafigyemet.
legszebb
tuléssel.
Jó apám
lajdonságainak
meghalt a máegyike.
sodik világháborúban.
E jeles napon gondoljunk
Édesanyám többé nem ment nagy tisztelettel minden
férjhez. Elképzelni sem tud- anyára, köszöntve őket szeja, aki nem élt akkor, hogy az retettel és tisztelettel, örökidő tájt milyen nehéz volt az ké megőrizve emléküket,
élet. Hogy az édesanya mi- amíg csak élünk.
lyen drága kincs, azt csak ak(Fotók: Fortepan/Milko/
kor érezzük igazán, ha már Korbuly)
nincs. Mi huszonhat éve teKutnyik Pál
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HÁROM ATSK-BRONZ. Három harmadik helyet szereztek
az ATSK Szeged asztaliteniszezői a mohácsi utánpótlás országos bajnokságon. Az U13as lányok egyéni versenyében
Erdélyi Blanka, ugyanebben
a korosztályban a lány párosoknál Erdélyi és Szögi Szonja, míg az U15-ös fiú párosoknál a Kókai Ákos, Kasa Zsombor duó állhatott fel a dobogó
alsó fokára. Az U15-ösöknél
negyeddöntőt játszott Kasa
Zsombor egyéniben, az Erdélyi, Szögi páros és a Kókai, Erdélyi vegyes páros. A versenyzőket a Simon Viktor, Lele Viktor, Bácsi Bernát, Popovics János, Márki Ernő alkotta edzői
csapat készítette fel.
KIJUTOTTUNK A VB-RE. A
magyar férfikézilabda-válogatott kijutott a januári svéd–
lengyel közös rendezésű világbajnokságra, mivel 31–22re legyőzte Izrael legjobbjait a
selejtező visszavágóján, Tatabányán. A párharc első mérkőzését is a magyarok nyerték, 33–32-re, Tel-Avivban. A
csapatban a Pick Szeged játékosai közül Mikler Roland kezdett a kapuban, míg Bodó Richárd egy gólt szerzett a vis�szavágón. A január 12. és 29.
között sorra kerülő torna lesz
a 28. férfi-vb, a magyarok legutóbb, tavaly januárban ötödikek lettek. A 32 csapatos mezőnynek már tagja a címvédő
Dánia, a rendező Svédország
és Lengyelország, továbbá
Franciaország, Norvégia, Spanyolország, Bahrein, Irán, Katar, Szaúd-Arábia, a Koreai
Köztársaság, Argentína, Brazília, Chile, Uruguay és Belgium
válogatottja.
SZÉTLÖVÉS LESZ. Az evezősök szegedi válogatóján elért eredmények alapján két
számban, normál- és kön�nyűsúlyú kétpárban lesz szétlövés május 7-én, Csepelen.
Molnár Dezső szövetségi kapitány az MTI-nek kiemelte: normálsúlyban volt olyan
egység, amelyik betegség miatt nem indulhatott, illetve az
egyik a szombati egypárban
elért jó teljesítmény alapján
lett összeültetve vasárnapra,
és ott meggyőzően teljesített.
A kapitány elmondta: a csepeli szétlövés tétje a világkupákon való részvétel, de az már
a májusi teljesítmények függvénye lesz, hogy oda milyen
hajókat neveznek. A belgrádi
világkupát május végén rendezik, a viadal a válogatottak
számára a következő lépés az
Eb-n és a világbajnokságon
való részvétel felé.
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Nem volt eredményesebb Pádár Nikolettnél
Kiválóan sikerült az úszó országos bajnokság a SZUE számára
Negyedik nap

Pádár Nikolett, a HAÁSZ
SZUE 16 éves sportolója
lett az úszó országos bajnokság legeredményesebb
női versenyzője: a szegedi
tehetség két aranyérem
mellett két bronzot nyert.
Az ob alapján eldőlt, hogy
a budapesti vb-n Pádár mellett Olasz Anna lesz még ott
a szegedi klubból.

A zárónapon a SZUE női
gyorsváltója bronzérmes lett.
A 4 × 200 méteres fináléban sokáig vezettek is a szegedi úszók, de a harmadik
hely volt a realitás. Nem sokon múlott az ezüst, a hajrában Olasz nagy csatát vívott Kapás Boglárkával. 800
gyorson három A döntős helyezést értek el a szegediek:
Olasz Anna az ötödik, Vas
Luca és Farkas Tamás pedig
egyaránt a nyolcadik helyen
zárt.

Első nap
Összefoglalónk során időrendben elevenítjük fel az
úszók debreceni országos
bajnokságát. Az első napon
Pádár Nikolett rögtön felnőtt
magyar bajnok lett 100 méter
gyorson: a SZUE tehetsége a
tavalyi rövid pályás ob-arany
után ötven méteres medencében is szerzett felnőtt bajnoki
címet. Majdnem fél másodpercet javított az általa tartott
korosztályos csúcsokon: az új
rekord 54.85 másodperc.
– Számítottam erre az időre, jó formában éreztem magam a török edzőtábor után.
Nagyon örülök, hogy magyar
bajnok lettem ebben a számban is! – nyilatkozta Pádár Nikolett az M4 Sportnak.
Egy órával később Pádár
ismét döntőben szerepelt.
Délelőtt a hetedik legjobb idővel jutott fináléba 400 méter
gyorson, így meglepetést okozott azzal, hogy bronzérmes
lett ebben a számban.

Összegzés
Fantasztikus versenyt zárt Pádár Nikolett. Fotó: MÚSZ/ Derencsényi István
– Soha rosszabb kezdést!
100 gyorson nem sok magyar női úszónak sikerült az
55 másodperces álomhatárt
átlépni, 16 évesen pedig ez
különösen nagy eredmény
Nikitől. Ezt a sikert annak
is köszönheti, hogy minden
eddiginél komolyabb állóképességi munkát végzett, így
jobban bírja a hajrákat, ami a
második döntőben is érződött
– mondta Gellért Gábor, a
HAÁSZ SZUE vezetőedzője.

tőbe jutott 200 méter pillangón, összesítésben a 12. helyen zárt, Varga Kata pedig
17. lett ebben a számban.
Pádár ötödik helyen végzett 50 gyorson, majd Olasz
Anna is ezt a pozíciót érte el
az 1500 méter gyors legerősebb futamában, Vas Luca
pedig hetedik lett. A leghos�szabb távon Farkas Tamás is
a legjobb tíz közé került.

Második nap

Pádár újabb bajnoki címet
szerzett: 100 után 200 méteres gyorson is a szegediek
úszója lett hazánk legjobbja!
A sportoló óriási egyéni csú-

Az ob második napján is finálékban szerepeltek a SZUE
úszói. Fábián Fanni a B dön-

Harmadik nap

csot ért el, 1:57.91-es ideje
bőven a világbajnoki A szinten belül van. A 200 méteres
gyorsúszásban Fábián Fanni
összesítésben a 11. helyet
érte el, Varga Kata pedig a
27. pozícióban zárt.
– Az edzések alapján
éreztem, hogy akár 1:58-on
belüli időt is elérhet. Ezért
az aranyért és a világbajnoki
időért dolgoztunk. Niki végtelenül jó versenyzőtípus:
amit megcsinál edzésen,
azt svájci óraként hozza téthelyzetben is. Ki tud zárni
minden ellenfelet és körülményt, csak magával foglalkozik – nyilatkozta Gellért
Gábor.

Hosszabbított a szegedi tehetség
A kosárlabdázó Maronka Zsombor 2027-ig írt alá Spanyolországban

A

szegedi
Maronka
Zsombor szerződést
hosszabbított a spanyol Joventut Badalona kosárlabdacsapatával. A
katalán egyesület a honlapján
közölte, hogy a 19 éves játékos
2027-ig írt alá újabb megállapodást. A Naturtex-SZTE-Szedeák
neveltje a hatodik szezonját tölti Spanyolországban, és tavaly
mutatkozott be az élvonalban.
Tavaly úgy nyilatkozott, hogy
ha lesz rá lehetősége, a nyáron jelentkezik az észak-amerikai liga (NBA) játékosbörzéjére,
és azt tervezi, hogy az Egyesült
Államokban folytatja pályafutását. Maronka novemberben játszotta első mérkőzését a magyar válogatottban, amikor három pontot dobott Kaposváron
a franciáknak.
Maronkával számol a Badalona. Fotó: Club Joventut Badalona

A verseny végén Pádár nem
akármilyen elismerésben részesült: 879 LEN-ponttal a
HAÁSZ SZUE 16 éves sportolója lett a bajnokság legeredményesebb női versenyzője!
A férfiak mezőnyében Milák
Kristóf kapta a legjobbnak
járó trófeát, így a szegedi
tehetséget az olimpiai bajnokkal együtt ünnepelte a
közönség. A zárónapon kihirdették a budapesti vb keretét
is. Női 200 méter gyorson
Pádár képviseli majd Magyarországot, illetve a 4 × 100 és
4 × 200 méteres gyorsváltóban is helyet kapott. Nyílt vízi
úszásban Olasz Anna 10 és
25 kilométeren indul, valamint a váltóban is szerepel a
vb-n.

Bronzérem
a kupában

A

bajnoki
címvédő
Pick Szeged csak a
bronzérmet szerezte meg a magyar kupában, mivel előbb 30–27-re
kikapott a későbbi győztes Telekom Veszprémtől az elődöntőben, majd 28–20-ra legyőzte a Budakalászt a helyosztón,
Győrben. A szegediek 1979,
1980 és 1983 után negyedszer lettek bronzérmesek a
sorozatban. A Picknél a kupahétvége során végig hiányzott
Bánhidi Bence és Luka Stepančić, míg a bronzmeccsen
az elődöntőben megsérült
Matej Gaber sem tudott játszani. A szezon április 30-án,
most szombaton 17.15-kor
folytatódik, a Veszprém elleni
bajnoki rangadóval. Ez lesz a
Pick Arénában az első derbi, a
tét az alapszakasz első helye.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT
április 16-án:
Tóth Martin és László Dzsenifer, Sárszegi Bálint és Pék
Szandra.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kelemen Richárdnak és Nagy Barbara Dettinek 2022. 04. 04-én
Emine Zília, Szabó Imrének és
Rostás Hannának 2022. 04.
11-én Kornél Pál, Túri Kálmánnak és Lukács Kató Terciának
2022. 04. 14-én Martin nevű
gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra
MÁJUS 3., KEDD
Molnár Zoltán:
16.00
–
17.00 (SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola, Kodály tár 1.)

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
napos-gomolyfelhős idő
Április
30.
szombat

Május
1.
vasárnap

Közepesen
felhős

Felhős
21/7
Munka
ünnepe
Fülöp,
Jakab

20/5
Katalin,
Kitti
MÁJUS 4., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 óra (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777 telefonszámon.)
Dr. Binszki József: 17.00
– 18.00 (Somogyi-könyvtár
Francia utcai fiókkönyvtára.)

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.)
MÁJUS 7., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Május
2.
hétfő

Május
5.
csütörtök

Május
6.
péntek

Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős

Záporok

Erősen
felhős

22/8
Zsigmond,
Minerva

19/8
Györgyi,
Adrián

19/7
Ivett,
Frida

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

Május
3.
kedd

21/9
Timea,
Irma

Május
4.
szerda

20/9
Mónika,
Flórián

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?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: május 4. 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: Modern és családbarát bölcsőde fog épülni a Bagoly utcában. A nyertes: Makai Imre. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) A
hét elején szembesülni fog
a munkájával kapcsolatos
problémákkal. Főnökeivel
való konfliktusa rányomja a
bélyegét a családi életére is.
Ha szükségét érzi, idegeskedés
helyett vegyen ki szabadságot!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Kapcsolataiban nagy változások várhatók, érzelmi
élete egyre kellemesebbé válik.
Munkahelyén a nem megfelelő
kommunikáció
következtében ellentétek keletkezhetnek,
de ezek könnyen orvosolhatók.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Több titokra is fény derülhet a napokban az ön
körül lévő emberekről.
Amennyiben érintett, igyekezzen tárgyilagos maradni
– ha viszont nem, kerülje a
pletykát. Legyen körültekintő a
közlekedés során!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Lehetősége adódhat valami újat kipróbálni. Éljen
az alkalommal, mert ez
kizökkentheti a hétköznapok
taposómalmából. Amennyiben
egyedülálló, most találkozhat
élete szerelmével, de legyen
megfontolt!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Partnerével
mintha nehezebben értenének szót mostanában.
Beszéljék meg a problémákat. Munkahelyén komoly
elismerésre számíthat, ami az
anyagiakban is megmutatkozik
majd.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Életében minden jól
alakul, azonban ne dőljön hátra, mert egy kecsegtetőnek tűnő ajánlattal könnyedén átverhetik. Mielőtt döntene, kérje ki hozzáértők tanácsát. Figyeljen jobban
a táplálkozására!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Olyan kérdésben kell
döntenie, amely családtagjait is érinti. Kérje ki
mindannyiuk véleményét!
Ha esetleg munkahelyváltás
kerül szóba, alaposan rágja át,
mielőtt megteszi – különösen,
ha költözéssel is együtt járna.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Pénz állhat a
házhoz, így egy időre
fellélegezhet. Megvehet
régóta vágyott dolgokat,
sőt utazásra is befizethet. De
gondoljon szerettei közül azokra is, akik esetleg nehezebb
anyagi helyzetben vannak!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Figyeljen a testsúlyára, különösen az
édességeket kerülje a
következő napokban! Barátaival kiránduljon minél többet,
nagyszerű élményekben lehet
része!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Szerelmi életében végre
megszűnnek a feszültségek, és hatalmas öröm
vár önre. Anyagi helyzetében
is pozitív változás várható, nyugodtan el is kezdheti tervezni
a nyaralást. Legyen nyitott
mindenre!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Végre beérik munkájának
gyümölcse, komoly szakmai elismerésben részesül. Figyeljen jobban az
egészségére. Ha szükséges,
ehhez kérje szakember segítségét, megéri!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Semmiképpen ne foglalkozzon a következő
héten anyagi kérdésekkel,
mert nem érdemes! Ehelyett
relaxáljon sokat, és keresse
fel egy rég nem látott barátját.
Meg fog lepődni, hosszú távon
milyen pozitív hozadéka lehet
ezeknek!

Szeged régen

MÁJUS ELSEJÉN SZÁZAK VONULTAK FEL AZ „ÖREGÁTKOSBAN”, AHOGY HORVÁTH DEZSŐ SZEGEDI ÚJSÁGÍRÓ, EGYKORI
KOLLÉGÁNK HÍVTA A KÁDÁR-RENDSZERT. A táblákon a munka
és a béke volt a jelszó. A felvonulók hol az egész világnak, hol csak
Vietnámnak követeltek békét a hetvenes években. A diákok a munkában élenjáró magyar dolgozókat köszöntötték, a magyar dolgozók pedig testvéri üdvözletüket küldték a nagy szovjet népnek, és

felhívták a világ proletárjait, hogy egyesüljenek. A táblákon olyan is
szerepelt bő negyven éve, hogy csak előre az aktuális népgazdasági
terv sikeres megvalósításáért, illetve a kongresszus határozatainak
végrehajtásáért. Az online fotóarchívumban találtunk olyan képet is,
amelyen fennen hirdették, hogy éljen és virágozzék a megbonthatatlan magyar–szovjet barátság, valamint szeretett hazánk, a Magyar
Népköztársaság. Fotó: Fortepan

Prince és Doctor Strange a Belvárosi moziban
PRINCE
Időpont: május 1., vasárnap, 18 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A New York állambeli 1985ös, nagy sikerű Prince at
the Carrier koncert felújított előadása. A széles körben Prince egyik legjobb fellépésének tartott, ikonikus
kétórás koncert a Let’s Go
Crazyvel indult, és a Purple

Rain epikus, 20 perces változatával zárult, amelyben
egy 10 perces gitárszóló is
szerepelt. A koncertfilmben
egy tizenötperces interjú is
hallható.

HURRÁ, NYARALUNK!

Időpont: május 3., kedd, 18
óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Magyarország legtapasztaltabb és legnépszerűbb protokollszakembere,
Görög
Ibolya sok humorral fűszerezett előadása például arról,
hogy mit vegyünk fel, ha tudjuk, hogy egy napot utazunk,
vagy meg kell-e ismerkednünk a másik magyar családdal, ha összefutunk velük
egy távoli szigeten.
30 ÉVE A ZENEI PÁLYÁN
Időpont: május 4., szerda,
19 óra.

Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Várkonyi Tibi jubileumi, jótékonysági koncertje. Közreműködik: Szemerédi Piroska
és Bajusz Attila. Háziasszony
és beszélgetőtárs: Halász
Viktória. A belépés ingyenes,
de szívesen fogadnak ado-

mányokat a Napos Oldal Alapítvány javára.
DOCTOR STRANGE – AZ
ŐRÜLET MULTIVERZUMÁBAN
Időpont: május 5-étől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
A Marvel Studios új filmje,

a Doctor Strange – Az őrület multiverzumában meszszebbre merészkedik, mint
eddig bármikor. Doctor
Strange az ismeretlen felé
veszi az irányt, és néhány
új és régi misztikus szövetségessel az oldalán átszeli a multiverzum észbontó
és veszedelmes alternatív
valóságait, hogy megütközhessen egy rejtélyes új ellenséggel.

