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Már a kilencedik óvodáját
újította fel az önkormányzat

Több mint száz kisgyerek költözött vissza a Makkosházi óvodába, melyen 300 millió
forintból teljes körű energetikai korszerűsítést végeztek. Óvodások vágták át a szalagot
az átadóünnepségen Botka László polgármester, Bartáné Tóth Mária, a Szegedi Óvodák
Igazgatósága vezetője és Bezdány Edit tagóvoda-vezető társaságában. Fotó: Iványi Aurél
Már a kilencedik óvodáját újította fel 2017 óta az önkormányzat. A háromszázmillió forintból megújult Makkosházi óvodát a múlt héten adták át.
– Egy önkormányzat részéről
az a legjobb családtámogatás, ha a szülők, a családok
úgy érzik, hogy biztonságban

és szép környezetben vannak napközben is a gyermekeik – mondta Botka László
a felújított Makkosházi óvo-

Megszületett
a második Szeged

da átadásán. A polgármester
emlékeztetett arra, hogy Szegeden egy átfogó óvodafelújítási program zajlik, 2017
óta ez már a kilencedik óvoda a városban, amelyik megújult. Az idén újabb három
óvoda – a Gyertyámos utcai,

a Tarjáni és a Gedói – fog
megfiatalodni. Szegeden eddig hat bölcsődét is felújíttatott az önkormányzat, további kettőt pedig az idén fog
korszerűsíteni. Botka László
a Makkosházi óvoda felújításáról elmondta, az intézmény energetikai korszerűsítésére 300 millió forintot fordítottak, amelyből 220 millió forint uniós támogatás, a
többi pedig a város önrésze.
Az 1990-ben épült, a
panel- és a kertvárosrész
határán álló, 108 férőhelyes
Makkosházi óvoda Szeged
egyik legfiatalabb óvodaépülete. A panel technológiával
épült intézmény három különálló, magas tetős részből álló épületegyüttesénél
azonban időszerűvé vált már
több mint harminc év után
a korszerűsítés. A felújítási
munkálatokat nyolc hónapja, tavaly júliusban kezdték.
Folytatás az 5. oldalon

Elindult
az ELI út építése
4,5 milliárd forintból fejleszt az önkormányzat

Szabó Sándor országgyűlési képviselő, Nagy Sándor alpolgármester és Mihálik Edvin zöld tanácsnok a projekt
indításán. Fotó: Iványi Aurél
– Sokéves előkészítő munka után kezdődhet meg az önkormányzat legnagyobb idei fejlesztése, az ELI út építése,
melyre 4,5 milliárd forint összegű uniós támogatást fordít a
város – jelentette be az ünnepélyes munkaterület-átadáson
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. A pályázaton
nyertes kivitelező, a Colas Út Zrt. és a Délút Kft. várhatóan
jövő nyáron fejezi be a munkát. Szabó Sándor országgyűlési
képviselő kiemelte: a fejlesztés révén Béketelep, Újrókus,
Makkosház, Fodorkert, Felsőváros, Petőfitelep, Tápé lakói
rövidebb úton juthatnak el a Budapesti úti bevásárlóközpontba, könnyebb lesz megközelíteni a Délép ipari parkot és
a logisztikai központot is.
Folytatás az 5. oldalon

Ligeterdő a Makkosházi körúton

SZ
Elengedhetetlen térképészeti alappont volt 1879ben a város újjáépítéséhez
a Széchenyi téri vasoszlop.
Fotó: Szabó Luca

áznegyvenhárom éve,
1879. március 12-én
új időszámítás kezdődött Szegeden. A nagy árvíz elpusztította az archaikus Szegedet. A
város újjáépítéséhez elengedhetetlenek voltak az új térképészeti alappontok. Negyvenöt
háromszögelési pontot – a szegedi népnyelvben: vastányért –
telepített hatvan nap alatt Halácsy Sándor szegedi mérnök és
csapata. Ezekből a vízszintes és
függőleges méréshez egyaránt
alkalmas térképészeti alappontokból mára tizenkettő maradt,
amelyekből kettő helyi védelem
alatt áll. Írásunk a 7. oldalon

Lapátot ragadtak. Fát ültetett Makkosházon Mihálik Edvin Zöld város programért felelős
tanácsnok (balra) és Tóth Károly önkormányzati képviselő. Fotó: Iványi Aurél

– Szeged kiemelt célja,
hogy mi legyünk Magyarország legzöldebb városa. Az
elmúlt években több ezer
fát ültetett saját forrásból az önkormányzat a városban – mondta Mihálik
Edvin Zöld város programért
felelős tanácsnok a múlt
héten, amikor húsz fát, juharlevelű platánokat, turkesztáni szilfákat és amerikai hársfákat telepített az
önkormányzat a MOL Új Európa Alapítvány pályázatának köszönhetően a Gáz
utca–Makkosházi
körút–
Csongrádi sugárút által határolt területre. Korábban
ide már száz fát ültetett a
város.
Bővebben a 4. oldalon
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Megmozdultak a szegediek Diákok a tanárok mellett
Több mint 250 zsáknyi gyerekruha gyűlt össze az ukrajnai menekülteknek
Botka László polgármester kezdeményezésére az önkormányzat 45 óvodájában és 15 bölcsődéjében gyerekruhákat gyűjtöttek az ukrajnai menekülteknek. Sok-sok szegedi mozdult meg a felhívásra. Három nap alatt több mint
250 zsáknyi gyerekruha gyűlt össze.
– Nagyon sok szülő és
Szeged város
óvodai dolgozó hozott
önkormányzata megadományt, gyerekruduplázza a szegediek által
összeadott pénzadományt, és
hákat, cipőket, de
eljuttatja a pénzt a menekülteket
sok játékot is. Volt
támogató szervezeteknek.
olyan óvodás, aki
A Szeged Város Közösségéért Köza legkedvesebb jáalapítvány számlaszáma:
tékát tette a zsák12067008-00105206-00100009.
ba, azt, amivel aludA közleménybe írják be:
Ukrajnai menekültek.
ni szokott, hogy örömet
szerezzen vele egy ukrajnai
Bar tákisgyereknek. Nagyon meghané Tóth Mátó volt az az érzékenység, aho- ria. A Szegedi Óvodák Igazgagyan kicsik és nagyok össze- tóságának vezetője elmondta,
fogtak, hogy segítsenek a baj- sok adományt gyűjtöttek a Peba jutott embereken – mondta tőfitelepi, a Jerney és Földmí-

ves utcai óvodában. Az adományokat átadták a Máltai és
a Baptista Szeretetszolgálatnak, valamint a Karitásznak.
Közben az önkormányzat
pénzadománygyűjtési akciója tovább folytatódik. A segíteni akarók a Szeged Város
Közösségéért Közalapítvány
számlaszámára fizethetnek
be pénzadományt, aminek
számlaszáma: 1206700800105206-00100009. Kérik, hogy a közlemény rovatba
írják be: Ukrajnai menekültek.
A korábbi gyakorlatnak
megfelelően az ilyen felajánlásoknál a szegediek által ös�szeadott pénzt az önkormányzat megduplázza, és eljuttatja
a pénzt a menekülteket támogató szervezeteknek.

A szolidaritás jelképe: kockás ing vagy fehér szalag
Az egész országban tiltakoznak a tanárok a kormány
sztrájkot ellehetetlenítő rendelete ellen. Egyre több iskola
pedagógusa csatlakozik a polgári engedetlenségi akcióhoz. Nemcsak a tanárok, de a diákok is szerveznek megmozdulásokat.

C

élunk, hogy a pedagógusok munkakörnyezete élhetőbb legyen, hogy
tisztességesebb fizetéshez
juthassanak, és hogy egyetlen pedagógusnak se kelljen azt éreznie, hogy rajta
kívül álló okok miatt nincs
helye ezen a pályán – szúrta ki az Eduline a Diákok a
Pedagógusokért nevű Facebook-közösség oldalán, amiről a penzcentrum.hu számolt be. A székesfehérvári
diákokból álló csoport már-

cius 16-ára tüntetést szervez.
Hasonló akcióval készül
a szegedi hallgatókból és
oktatókból álló Veritas Virtus
Libertas nevű csoport. Arra
kérik a hallgatókat, hogy
március 16-án „ürítsék ki”
az egyetemet, „ha a közoktatásban dolgozók nem élhetnek a munkajogaikkal,
állítsuk le egy napra a felsőoktatást”.
Azt írja a penzcentrum.
hu, hogy a diákok a 2016-os
„tanárlázadás” óta szimbó-

lummá vált kockás inget vagy
fehér szalagot viselnek majd,
amivel szolidaritásukat fejezik ki a pedagógusokkal.
A két nagy pedagógus-szakszervezet a kormány
sztrájkrendelete után sem
hagyta félbe a március 16-i
sztrájk szervezését. Sőt nemrég arra kérték a támogató
szülőket, hogy ha tehetik,
március 16-tól ne küldjék
iskolába a gyerekeiket. Az
érdekképviseletek a március
16-i sztrájk még elégséges
szolgáltatásairól benyújtják a
keresetet a bírósághoz, emellett a sztrájkrendelet miatt az
Alkotmánybírósághoz fordultak, sőt – ha kell – akár nemzetközi bíróságig is viszik az
ügyet – írta a portál.

Magyarországon
a negyedik legalacsonyabb
a minimálbér
az Európai Unióban
Az Eurostat rendszeresen
közli a tagországok minimálbéreinek összehasonlítását. A legfrissebb adatok
szerint a huszonegy uniós
országból, ahol van törvényileg meghatározott minimálbér, Magyarország csak
Romániát, Lettországot és
Bulgáriát előzi meg.

M

agyarországon
az egyik legalacsonyabb a minimálbér az Európai Unió tagállamaiban –
írta elemzésében a lakmusz.
hu. A Központi Statisztikai
Hivatal adatai szerint 2009ben havi bruttó 71 ezer 500
forint volt a minimálbér,
amely idén január óta havi
bruttó 200 ezer forint.
A lakmusz.hu azt írja: ahhoz azonban, hogy ezeket az
értékeket érdemben össze
tudjuk vetni, előbb a két év
között bekövetkezett inflációval kell kiigazítani őket,
azaz az összehasonlítás irányának megfelelően osztani
vagy szorozni az adott időszakra jellemző inflációval.
Eszerint a mostani árszínvonalnak megfelelően 100
ezer 601 forintos minimál-

bér bírna ugyanakkora vásárlóértékkel, mint 71 ezer
500 forint 2009-ben. Az
összehasonlításból látszik,
hogy 2022-re a minimálbér
értéke tényleg jelentősen
nőtt: nominálisan 128 ezer
500 forinttal, reálértéken,
azaz az inflációval kiigazítva,
99 ezer 400 forinttal.
Az Eurostat rendszeresen közli a tagországok
minimálbéreinek összehasonlítását. A legfrissebb
adatok szerint a huszonegy
uniós országból, ahol van
törvényileg meghatározott
minimálbér,
Magyarországon a negyedik legalacsonyabb ennek összege.
Nálunk csak Romániában,
Lettországban és Bulgári-

ában alacsonyabb a minimálbér.
A portál a minimálbér
2009 és 2022 közötti időszak inflációval korrigált
emelkedését is kiszámolta.
Azt írták, hogy a bruttó havi
minimálbér óriási növekedésen ment keresztül még
az inflációval korrigálva is
Romániában, ahol a 2022es minimálbér reálértéken
is több mint négyszerese a
2009-esnek (341,6 százalékkal nőtt), de Bulgáriában,
Lengyelországban és Szlovákiában is több mint 200 százalékkal nőtt a törvényben
meghatározott minimálbér
összege, míg Magyarországon ez idő alatt 163 százalékkal emelkedett.
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Zöld város: Szeged geotermikus
fűtésre cseréli a földgázt
Öt városrészben folytatódik a geotermikus fűtési rendszer kialakítása

Bod Péter

Orbán végzetesen
egyedül maradt

A

Újabb geotermikus köröket alakítanak ki. A munkák a fúrások idején okozhatnak némi kellemetlenséget a környék lakóinak, a további fázisban már kevésbé. Fotók: Iványi Aurél
Négy geotermikus kör már elkészült, a következő öt kiépítését a napokban kezdi meg a Szetáv Kft. és a kivitelező. A
teljes geotermikus fűtési rendszer – amelynek hatvan százalékát uniós támogatás fedezi – 2023 végére készülhet
el. A környezetbarát beruházásnak köszönhetően mintegy
felére csökken Szegeden a távfűtés földgázfelhasználása.

Bozsó Gábor, a Szetáv
üzemfenntartási vezetője elmondta, az öt új geotermikus
rendszer több mint 21 ezer
lakás és csaknem kétszáz
intézmény fűtési energiaigényét

érdekében pedig összekapcsolják a közel lévő fűtésköröket.
– Geotermikus körönként egy kétezer méter körüli talpmélységű termelő
és két visszasajtoló kutat
fúrnak. Minden rendszerA geoter– Soha nem volt ennyire beruházásnak köszönhetőben átlagosan három
mikus beruházás
aktuális az importfügget- en mintegy felére csökken
kilométernyi vezemásodik felében a belválen, tiszta energia biztosí- a cég gázfelhasználása és
téket fektetnek
rosban, az Északi városrésztása – mondta Kóbor Ba- szén-dioxid-kibocsátása,
le, amelyek a terben, Rókuson, Tarjánban és a
lázs, a Szegedi Távfűtő Kft. amivel jelenlegi árakon
Szilléri hőkörzetben kezdenek el melő kutaktól a
ügyvezetője a fejlesztése- évente 6-7 milliárd fodolgozni a kivitelezők. A munkák hőközpontokhoz
ket bemutató hétfői rendez- rintnyi gáz felhasználása
szállítják a 95
a fúrások idején okozhatnak
vényen. Szegeden 28 ezer spórolható meg – tudatfokos termálvinémi kellemetlenséget a körlakást és intézményt ellá- ta Kóbor Balázs. Elmondta,
zet,
ahol lemezes
nyék lakóinak, a további
tó távfűtési rendszer műkö- az elmúlt években már elkéhőcserélőkön adják
fázisban már
dik. Az évente korábban föl- szült négy geotermikus rendát
az energiát, majd a
kevésbé.
használt 26-28 millió köb- szer – Odessza városrészvisszasajtoló kutakhoz tométer gáz elégetése 50-60 ben, Felsővároson, Rókuson
vábbítják a vizet – ismertette
ezer tonna szén-dioxid-kibo- és az Északi városrészben fedezi részben. A geotermi- Bozsó Gábor a projekt részlecsátással járt, ezzel a Szetáv –, amelyek próbaüzeme zaj- kus csatlakozás előtt jelen- teit.
a város levegőjének legna- lik, jelenleg az energiaigény tős beruházásokat kell véggyobb szennyezője. A 2018- 13-14 százalékát bizto- rehajtani a fűtőművekben.
ban elindult geotermikus sítják.
Az üzembiztonság javítása
Kilenc geotermikus
hőkörzetben összesen 25 milliárd forintos beruházással
építenek ki környezetbarát,
geotermikus fűtési rendszert
Szegeden, amely így
– a reykjavíki után
– Európa második
legnagyobb ilyen létesítménye lesz. Ennek
köszönhetően mintegy felére csökken a
Szetáv gázfelhasználása és szén-dioxid-kiBozsó Gábor, a Szetáv üzemfenntartási vezetője elmondta: átlagosan három kilométerbocsátása.
nyi vezetéket fektetnek le geotermikus körönként.

Zöld energia
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z újságíró a jövőnek ír. Még akkor is, ha ez legtöbbször csak a holnapot jelenti. Mire ezek a sorok megjelennek, több nap eltelik, ami egy olyan
háború esetében, amilyen a most zajló orosz–ukrán, iszonytató távolságot jelenthet. Hosszabb távú tanulságok levonására mégis alkalmas lehet a pillanat, amely azóta
tart, hogy az orosz vadászgépek, rakéták és harckocsik megindultak ukrajnai célpontjaik felé.
Mára világossá vált, hogy az Orbán-kormány egy gazember oldalára állt, amikor tizenkét éve megmagyarázhatatlanul szorosra fűzte kapcsolatát Moszkvával. (Ha valaki a
leírtakban rejtett Teleki Pál-idézetet vél felfedezni, az nem
a véletlen műve.) Orbán Viktor a rá jellemző elvtelenséggel
olyan útra lépett, ami pontosan oda vezethetett, ahol most
áll. Nem is történhetett másként. Egyszerűen, mert a hazugság előbb vagy utóbb kiderül. A máig legnagyobb magyar politikai gondolkodó, Bibó István írta, hogy a politikában lehet
hazudni, de a politika nem épülhet hazugságra. A valamikori
Bibó-kollégista kísérletet tett, hogy felülírja néhai tanítója
alaptételét, de minden mesterkedése szertefoszlott azzal,
hogy február 24-én Putyin kiadta a támadási parancsot Ukrajna ellen.
Valójában kihez hasonlít a magyar miniszterelnök, aki
kongó ürességű stadionokkal rakta tele Magyarországot?
Éppen a saját cseleibe belekavarodó csatárhoz, aki folyton
becsapni akarja ellenfeleit – és általában mindenkit –, de
ezzel nem jut közelebb sem a kapuhoz, sem a góllövéshez.
Európa és a világpolitika térképén pedig végképp eltévedt,
ami mégis nagyobb játéktér, mint egy futballpálya. Orbán
végzetesen egyedül maradt a világban.
2010-ben úgy vágott az ország irányításába, hogy választási ígéreteiben szó sem volt a Moszkvához való közeledésről, a Nyugat általános leértékeléséről, a keleti nyitásról,
Paks 2-ről, orosz metrókocsikról, türk tanácsról, évenkénti
találkozókról Putyinnal. De a politikai vakság a legutolsó
időkben éppen úgy jellemezte Orbánt, ahogy tíz évvel ezelőtt. Jégtörőnek neveztette magát, és „békemissziónak” keresztelte el legutóbbi moszkvai útját, ami a következmények
ismeretében nem egyszerűen tévedés, hanem gusztustalan
és hátborzongató. Ne legyen rövid az emlékezetünk: a Putyinnal folytatott tárgyalásai után a „magyar modellt” ajánlotta a világ politikusainak figyelmébe, ami valami olyasmit
jelentett volna, hogy szívélyes viszonyban kell lenni Moszkvával. Hogyan csengenek ma ezek a szavak? Barátkozzatok,
legyetek jóban Putyinnal?
Mindezt akkor mondta, amikor azoknak a harckocsiknak már beindították a motorját, amelyek átlépve a fehérorosz–ukrán határt, elindultak Kijev felé. Külügyminisztere
elérzékenyülve vette át „a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében elért eredményekért a Barátságért kitüntetést” orosz
kollégájától. Okosnak, rafináltnak gondolta magát Orbán.
Mindezzel dicsekedett is. „Pávatáncnak” nevezte politikai
manővereit, miközben egyszerűen Moszkva kiszolgálója
volt, aki lépten-nyomon akadályozta az Európai Uniót és a
NATO-t az Oroszországgal kapcsolatos közös politikai döntések meghozatalában.
Orbán Viktor politikája romokban hever. A nemzetközi politika színpadán tüntetően jó viszonyt ápolt az orosz
elnökkel, aki vállalhatatlan politikus lett egy nap alatt.
Magyarország NATO- és EU-tagsága ellenére a két szervezettel ellenséges orosz politikus oldalára állt, tálcán kínálta a Kreml urának, hogy hazánk eljátszhassa a trójai
faló dicstelen és gyomorforgató szerepét Brüsszelben,
Washingtonban, Berlinben, Párizsban, Londonban, Vilniusban, Varsóban, Bécsben, Bukarestben, Pozsonyban,
Rómában.
Ezzé lett magyar hazátok. Ezért is kell mennie április
3-án Orbánnak.
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Egy szál szegfű
a szebbik nemnek

Ligeterdőt telepítettek
a Makkosházi körúton
Húsz fát telepített az önkormányzat a MOL Új Európa
Alapítvány
pályázatának
köszönhetően a Gáz utca–
Makkosházi körút–Csongrádi sugárút által határolt
területre. Ide korábban már
száz fát ültetett a város,
nemrégiben pedig Mihálik Edvin Zöld város programért felelős tanácsnok
Tóth Károly önkormányzati
képviselővel és az erdészeti iskola diákjaival együtt
folytatta a ligeterdő telepítését.

SZ
T

öbb évtizedes hagyomány Szegeden,
hogy a baloldali képviselők virággal köszöntik nőnapon a hölgyeket. Két szocialista politikus,
Szabó Sándor országgyűlési
(fenti képünkön) és Mészáros Tamás önkormányzati
képviselő a Víztorony téren
várta szegfűvel a lányokat,
asszonyokat. Szabó Sándor
elmondta: a hölgyek nagyon
sokat tesznek a férfiakért
nap mint nap, helytállnak a
munkában és otthon, amit
illik megköszönni, és nem

csak a nőnapon, hanem az
év minden napján. Mészáros
Tamás szerint is elismerést
érdemelnek mindennap a
nők. Mindenki nagyon pozitívan fogadta a meglepetésvirágot. Nemcsak mosolyt és
köszönetet kaptak a virágért
cserébe, de akadtak, akik az
élettörténetüket is megosztották a képviselőkkel. Mészáros Tamás elmondta: egy
hölgy elmesélte neki, hogy
tíz éve halt meg a férje, s azóta most kap először virágot.
Könnyezve köszönte meg a
szegfűt.

e g e d
egyik legforgalmasabb
csomópontja a Gáz utca–
Makkosházi körút–Csongrádi sugárút kereszteződése, ahol korábban több
alkalommal is a városba

Mihálik Edvin (balra): Szeged kiemelt célja, hogy mi legyünk Magyarország legzöldebb
városa. Fotók: Iványi Aurél
érkező vándorcirkuszok telepedtek le. E területen ugyanakkor már évek óta nem
adnak helyet ilyen rendezvényeknek, és azóta folyamatosan zöldül a hatalmas
tér.
Az utóbbi időben száz
facsemetét ültetett itt el az
önkormányzat, pár napja

Frissen elültetett facsemeték a Gáz utca–Makkosházi
körút–Csongrádi sugárút által körbezárt területen.

pedig folytatódott a ligeterdő
telepítése.
A MOL Új Európa Alapítványnak
köszönhetően
– amelynél faültetésre pályázhatnak a tízezer főnél népesebb települések – most
közel egymillió forint értékben húsz új fát telepítettek
a Kiss Ferenc Erdészeti
Technikum végzős diákjai a
Dalerd Zrt. szakembereinek
felügyelete mellett.
Az egyenként egy köbméteres gödrökbe juharlevelű
platánokat, turkesztáni szilfákat és amerikai hársfákat
ültettek el szakszerűen a diákok. A friss telepítést a szegedi környezetgazdák fogják
gondozni, locsolni a jövőben.
A telepítésben részt vett
Mihálik Edvin Zöld város
programért felelős tanácsnok, aki több fát is elültetett.

– Szeged kiemelt célja,
hogy mi legyünk Magyarország legzöldebb városa. Az
elmúlt években több ezer
fát ültetett saját forrásból
az önkormányzat a városban. Emellett részt veszünk
minden olyan kezdeményezésben, pályázaton, ami azt
a célt szolgálja, hogy még
zöldebb legyen a városunk.
Most a MOL Új Európa Alapítvány segítségével jutottunk húsz újabb facsemetéhez, amelyekkel folytatjuk a
területen a ligeterdő kialakítását – mondta Mihálik Edvin. A tanácsnok hangsúlyozta: a faültetés – tavasszal és
ősszel – szinte folyamatos a
városban. Kiskundorozsmán
pedig még márciusban megkezdődik a véderdő telepítése, ahol egy hektáron 1500
fát ültetnek el.

Nagy segítség a kisnyugdíjhoz Közel száz parkoló újul meg
– Nagy segítség ez a kisnyugdíjhoz – mondta Bari Tibor, aki egyike volt azon rászorulóknak, akik adományt
kaptak az önkormányzat
Szerb utcai kirendeltségén.
Szabó Sándor országgyűlési
képviselő adományához civil
szervezetek is csatlakoztak,
így 85 rászoruló szőregi családon tudtak segíteni.
Szabó Sándor több millió
forintnyi adománnyal – élelmiszerrel, számítógépekkel
és higiéniai termékekkel
– segítette a választókörzetében élő rászorulókat az
elmúlt években.
– A segítségből sosem lehet elég! Tudom, hogy ezzel
nem oldom meg sokak minden gondját, az a kormány
dolga lenne, de legalább
megpróbálom enyhíteni a ne-

Megújulnak a Csongrádi sugárúti lakóingatlanok előtti
parkolók a 68/A házszámtól a Sárosi utcáig. Szeged
városa idén is ötszázmillió forintot költ utak, járdák és parkolók felújítására.

Szabó Sándor országgyűlési és Avramov András önkormányzati képviselő adományt ad át Szőregen. Fotó: Szabó Luca
héz helyzetüket. Jó volna, ha
mindenkinek megvolna mindene, amire szüksége van, de
sajnos ez ma még nincs így,
ezért igyekszem rendszeresen támogatni a rászorulókat
– mondta Szabó Sándor.
Avramov András, Szőreg
önkormányzati
képviselője elmondta: gyűjtöttek a

Kolbászmesterek
versenyén, Szabó Sándor higiéniai termékekkel segített, a
Karitáció Alapítvány tíz kiló
ruhaneműre szóló bónuszt
ajánlott fel. Száraztészta és
liszt is került a csomagokba
a rotarysták jóvoltából, Avramov András pedig konzerveket vásárolt.

M

olnár
Zoltán,
a körzet önkormányzati
képviselője elmondta, a kormányzati
megszorítások ellenére Szeged városa tovább folytatja
a megkezdett út-, járda- és
parkolórekonstrukciós munkálatokat, amire idén is ötszázmillió forintot költ saját
forrásból az önkormányzat.
Ennek egyik első lépése a
Csongrádi sugárúti parkolók
felújítása, amelynek 12 mil-

Elkezdődött a parkolók felújítása a Csongrádi sugárúton.
Fotó: Iványi Aurél
lió forint a költsége. A munka
során új aszfaltborítást kapnak a parkolóöblök, szintbe
hozzák a csatornákat és felfestik a parkolókat.
A képviselő a lakók türelmét kérte, ahogy fogalmazott, minden ilyen munka
zajjal, útlezárással és porral
jár, azonban a végeredmény
kárpótolja az itt lakókat.

– A nyolcvannyolc parkolót nem egyszerre újítják
fel, fokozatosan végzik a
munkát, egyszerre 3-4 öbölben dolgoznak – mondta
Kerekes József, a kivitelező
Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. műszaki vezetője. A tervek szerint március
végére készülnek el a munkálatokkal.

Aktuális
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Már a kilencedik óvodáját
újította fel az önkormányzat

Elindult
az ELI út építése
4,5 milliárd forintból fejleszt az önkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
elválasztott gyalog- és keSzabó Sándor országgyűlési rékpárút, kerékpársáv, járda
képviselő hangsúlyozta: az létesül – hangsúlyozta Miönkormányzat ezzel
hálik Edvin. A Zöld
3,9 kiloa beruházással is
város programért
méter hosszú
támogatja a körfelelős tanácsút épül, amiből
nyező vállalkozánok hozzátette:
2840 méter útfelsok fejlődését és újítás. 4420 méter
tíz új buszmegúj kerékpárút
újabb cégek beteálló
építése
létesül.
lepülését. Ugyanígy
mellett
három
támogatta a város a
meglévőt is felújívállalkozásokat a két éve át- tanak, így lehetőség lesz új
adott Kollégiumi és Házgyári autóbuszjáratok indítására.
úttal, valamint további öt A buszmegállóknál kerékutcában a belterületi gazda- pártámaszokat telepítenek.
sági út projekttel. Ezek több Több ezer négyzetméteren
mint 150 hektárt kapcsol- füvesítenek, 160 fát és
nak be a város vérkeringé- 1100 cserjét ültetnek. A
sébe.
csapadékvíz-elvezetést
is
– Az ELI úttal 3,9 kilo- kiépítik, és két záportározó
méter hosszú út épül, ami- létesül, ahonnan ütemezetből 2840 méter útfelújítás. ten jut a csapadékvíz a kül4420 méter új kerékpárút, területi csatornákba.

Folytatás az 1. oldalról
Kicserélték az óvodaépület
homlokzati nyílászáróit, elkészítették az épületek teljes homlokzati és hőszigetelését. Hő- és vízszigetelést kapott a tetőfödém. Új
villámvédelmet
építettek
ki, hófogókat helyeztek el
a tetőn, ahová napelemeket is telepítettek. Korszerűsítették az elektromos
és világítási rendszert, alacsony energiafogyasztású
LED-világítást telepítettek.
Új beléptető- és informatikai rendszer létesült, kicserélték a gyengeáramú rendszereket és a riasztórendszer kábelhálózatát is. Aka-

Az 5-ös út mentén, a bevásárlóközpontnál kezdtek dolgozni a földmunkagépek. Fotó: Iványi Aurél

Saját fészek
A Makkosházi óvoda
tavaly júliusban kezdődött felújítása alatt
buszokkal szállították
a gyerekeket a Temesvári körúti óvodába.
Bezdány Edit tagóvoda-vezető elmondta:
„jól vészeltük át ezt
a nyolc hónapot, és
nagyon örülünk, hogy
visszaköltözhettünk a
saját fészkünkbe, és
mindenki megtalálja
a régi ismerős helyiségeket és felfedezheti
az új dolgokat az épületben.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2022. évi

KULTURÁLIS,
IDEGENFORGALMI,
IFJÚSÁGI
támogatási keretekre.

A pályázatok keretösszege:
Kulturális támogatási keret:
Idegenforgalmi támogatási keret:
Ifjúsági támogatási keret:
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13.000.000 Ft.
8.000.000 Ft.
15.000.000 Ft.

Pályázhatnak szegedi székhelyű civil kulturális, ifjúsági, idegenforgalmi tevékenységet
végző szervezetek, egyesületek, alapítványok (az idegenforgalmi keret esetén szegedi
székhelyű vagy szegedi telephellyel rendelkező nem önkormányzati jogi személyek, gazdasági társaságok is), melyek tevékenységüket a szegedi lakosok szolgálatára végzik.
Pályázni mindhárom esetben kizárólag adatlapon lehet, mely letölthető a város honlapjáról (www.szegedvaros.hu), a pályázatok menüpont alatt, ahol megtalálhatóak a
részletes pályázati kiírások, koncepciók és szabályzatok, valamint a szükséges nyilatkozatok (teljes pályázati dokumentáció) is.
A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 26. (a postára adás dátuma).
A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

A makkosházi óvodások visszaköltöztek a saját fészkükbe. Képünkön Botka László polgármester, Bezdány Edit tagóvoda-vezető, Bartáné Tóth Mária, a Szegedi ÓVI igazgatója és
Szabó Sándor országgyűlési képviselő. Fotó: Iványi Aurél
dálymentesítették
szerzési eljárásban nyertes liárd forint uniós támogatás,
az
épületet,
Püspöki Építőipari Kft. a többi az önkormányzat
A 2017
valamint új
volt.
saját forrása. Jelenleg a
óta megújult
óvodák: az Építő,
tároló- és
Az óvodafej- Gyertyámos utcai, a Tarjáni
Tabán és Garam utcai,
karbanlesztési program- és a Gedói óvodában zajlik
a
Tünde
téri,
a
Kemes,
tartó heban összesen 3,8 felújítási munka. A tervek
Cső és Jerney utcai, a
lyiséget
milliárd forintból szerint a fejlesztés a FelKlebelsberg-telepi
alakítottak
újítja fel a város sővárosi óvoda energetikai
és a Makkosházi
ki, és bővía
gyermekintézmé- korszerűsítésével folytatóóvoda.
tették a tárgyanyeket, amelyből 3 mil- dik.
lót. A felújítással érintett részeken kicserélték a
belső ajtókat, válaszfalak is
„Egy országgyűlési képviselő akkor a legboldogabb,
épültek, a belső terek falait
ha azt tapasztalja, hogy fejlődik a választókerülepedig kifestették. A csoportte, és ez különösen igaz Makkosházra, ahol négy év
szobák külső árnyékolást
alatt négy intézmény – az iskola, a bölcsőde és két
kaptak, és szúnyoghálókat
óvoda – újult meg másfél milliárd forintból. Ezek az
szereltek fel az ablakokra.
intézmények már modern körülmények között várják
Felújították a külső korláa gyerekeket” – mondta Szabó Sándor országgyűlési
tokat és taposórácsokat, a
képviselő a Szeged TV-nek.
rámpához új térburkolat készült. A kivitelező a közbe-

Szabó Sándor: Fejlődik Makkosház

Kultúra
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Reizner János írta az első szegedi útikönyvet
175 éve született a Somogyi-könyvtár első igazgatója
175 éve született Reizner
János, a Somogyi-könyvtár
első igazgatója, a városi
múzeum alapítója. A jogász, régész és történész
Szeged története című
négykötetes monográfiája
máig alapmű azoknak, akik
a város múltja iránt érdeklődnek.

R

eizner János neve
összeforrt Szegeddel a város első tudományos igényű
és szintű történeti köteteinek írójaként. Munkásságának minden szálával a városhoz kötődött. Élete fordulópontját 1882. június 16-a jelentette, amikor kinevezték a
Somogyi-könyvtár könyvtárnokává. Az ezt követő húsz
évet a könyvtárfejlesztés, a
múzeumszervezés, a helytörténeti kutatás és földolgozás hatalmas munkája töltötte ki – írta Reiznerről Fári
Irén történész.
– A Somogyi-könyvtár
igazgatója volt, és egyben
múzeumalapító is, hiszen ő
találta ki az intézményt. Ismertebb, hogy ő írta meg az
első Szeged-történetet, azt
viszont kevesebben tudják,
hogy az első szegedi útikönyvet is Reizner állította össze,
mert a kis könyvecskén nem
szerepel a neve – mutatta a
városi könyvtárban Nagy Ka-

talin könyvtáros. – Az 1870es években mindkét intézménynek volt már előzménye
Reizner életében. Részt vett
ugyanis a közkönyvtár kialakításában is, ami a főreáliskolában nyílt meg 1875-ben,
a mai Dugonics téri Rektori
Hivatal helyén. A múzeum
gondolata pedig a szabadelvű körökön belül létrejött
történeti társulatban fogant
meg, ott szervezték meg először a régi tárgyak gyűjtését.
A kezdeményezés elvetélt
csakúgy, mint a közkönyvtár
ötlete.

Möglépött,
mint Dugonics
Arra viszont alkalmas volt,
hogy Reizner gyakorlatot
szerzett az intézményalapításban. Ne felejtkezzünk el
a Dugonics-kérdésről sem,
mert Reiznernek ahhoz is
volt köze. A közkönyvtárat
akkor csomagolták be, amikor 1876-ban jött a nagy országos kiállítás, és akkor
megkapta a főreáliskola az
előtte lévő teret is. Reizner
János akkoriban főjegyzőként dolgozott, és az egész
kiállításnak ő volt a jegyzője. Reizner írta meg az ünnepi beszédét, amiről azt is
tudni lehet, hogy végül nem
ő mondta el, mert berekedt,
és valaki más olvasta fel

Reizner János. Képek a Somogyi-könyvtár gyűjteményéből.
helyette. Visszatérve Dugonicsra, a jegyzőnek is főszerepe volt abban, hogy a szobrot hátrébb, távolabb helyezték a főreáliskola épületétől egyetlen éjszaka alatt.
Onnan származik a szállóige: „möglépött, mint Dugonics”.

– A Dugonics Társaságnak is alapító tagja volt
Reizner. Egy pályázat kapcsán írta meg Szeged- és
Délmagyarország-könyvét,
de énekelt is a dalárdában,
amiről fotó tanúskodik. Erről írt is, valamint rengeteg
cikket jelentetett meg a

napilapokban – teszi hozzá Nagy Katalin. – Ezekből
már kirajzolódnak a Szeged-monográfia előzményei,
hiszen az 1876-os nagy kiállításhoz kapcsolódott egy
komoly
dalárdaünnepély
is, amelyre füzetkéket adtak ki, amelyekben először
foglalta össze dióhéjban
Szeged város történetét.
Majd amikor a Monarchiában sorozatot adtak ki a
városokról, őt kérték fel a
szegedi megírására. A köteten sehol sem tüntették fel
a nevét, de azt leírták, hogy
ez Reizner Szegede. A kötet
hátuljába
beleillesztettek
egy Magyarország-térképet,
ami korszerű kiadvány volt
akkoriban.
Jelentek meg Reizner-írások a régi Szeged folyóiratban, a Szegedi zsidók történetében, jó néhány történeti
művét is kiadták. A részletes
és átfogó Szeged története
négy kötetből áll, háromkötetnyi a várostörténet és a
negyedik a hozzá kapcsolódó dokumentumtár, ezek
már interneten is elérhetőek. A Somogyi-könyvtár
őriz a kéziratokból: az egyik
füzetke Reizner János Szegedre vonatkozó adatait
tartalmazza, egy másikban
rögzíti, hogy elvégezte a rárótt feladatot. A másik felét
Kulinyi Zsigmond újságí-

róra, lapszerkesztőre bízták.

Cédulák saját kezűleg
Nagy Katalintól megtudtuk,
hogy Reizner Jánost 1882ben nevezték ki a Somogyi-könyvtár könyvtárosának.
Eredetileg nem Reiznert jelölték ki, hanem Magyar Gábor
gimnáziumigazgatót, ám ő lemondott, a helyére Reizner
Jánost választotta Somogyi
Károly, és a város is elfogadta, így lett belőle könyvtárnok.
Összetett feladattal bízták
meg: ládákat kellett leszállíttatni, kialakítani a raktározást, az elhelyezést, a szakrendet, még katalóguscédulákat is írt saját kezűleg.
– Arra nem találtam adatot, hogy miért pont ott, a
mai Dugonics téren kaptak
helyet, nyilván ott állt rendelkezésre akkora terület.
Ráadásul onnan is hamar
tovább kellett költözniük,
amikor a királyi tábla érkezett. Akkor egy ideiglenes
épületbe vitték át a könyvtárt a Fodor utcába, a mai
Juhász Gyula utca 7. szám
alá. Reizner vezényelte le a
könyvtár és a múzeum ös�szeköltözését a millennium
idején a Tisza-parti új közművelődési palotába. Addigra a könyvtárnokban már
megérett és letisztázódott a
gyűjtemények kialakításának gondolata, és elég helye
is volt ezek megvalósítására.
A millennium kapcsán pedig
sokféle kiállítással egészült
ki és élénkült fel a kultúrpalota élete.

Vizsolyi Biblia

Ferenc József megnyitja 1883. október 16-án a Somogyi-könyvtárt.

Reizner János elkötelezettségét bizonyítja, hogy sok
kiadványt adományozott a
könyvtár gyarapítására. Számos könyvben található dedikációból kiolvasható, hogy
a könyvtárnok sok kiadványt
adott a magángyűjteményéből a közgyűjteménynek. Az
egyik ilyen kuriózum a bibliotéka egyetlen kódexe, a Vizsolyi Biblia első kötete. Hasonlóképpen jutott a könyvtár birtokába egy Arany János-kézirat is.
Reizner János 1904. január 19-én, kevéssel éjfél
előtt hunyt el. A könyvtár- és
múzeumigazgatói poszton
Tömörkény István követte.
Dombai Tünde
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Negyvenötből tizenkét vasoszlopot
lelt föl a szegedi régész és geodéta
Szeged újjáépítéséhez elengedhetetlenek voltak a nagy árvíz után a térképészeti alappontok
Fura vasoszlop áll a Széchenyi, Rákóczi és Kálvária téren.
Ezek a térképészeti alappontok elengedhetetlenek voltak
az 1879-es nagy árvíz után Szeged újjáépítéséhez. Régen negyvenöt ilyen háromszögelési pont volt a városban.
Mára tizenkettő maradt.

A

z 1879-es nagy árvíz elpusztította az
archaikus Szegedet. A Tisza rombolása oly mértékű volt, hogy
kétségessé vált: egyáltalán
érdemes-e, lehet-e újjáépíteni az egykori várost, vagy
más megoldáson kell gondolkodni. Gyorsan döntöttek
a legfelsőbb szinteken: megszületett, megépült a második Szeged egy világos, a
lehető

gedi szakember olyan témát dolgozott fel, olyan dolog után kutatott, ami nélkül
sem az újjáépítés tervezése,
sem a város újjáépítése nem
kezdődhetett volna el.

Halácsy hatvan napja

1879. március 12-én új
időszámítás kezdődött Szegeden. A mondott nap hajnalán betört a víz, amely
elpusztította Szegedet. A
nagy árvíz után Sze„Ezen
ged újjáépítéséhez
háromszögelési
új
térképeket
mű a romba dőlt szülővákellett
készírosom újjáalkotásának és jövő
teni, mert a
rendszeres fejlődésének egyik
régiek haszalapját képezvén, legbensőbb óhajnálhatatlatásom, hogy azt a város életrevaló,
nok voltak.
erőteljes lakossága a t. hatóság bölcs
1879. júvezetése alatt olyanná alkossa, hogy
nius 21-én
az idővel az európai modern váromegbízták a
sok sorában méltó helyet foglalváros belterühasson el.”
letének háromHalácsy Sándor
szögelésével Hamérnök
lácsy Sándor szegedi
mérnököt. Ezek a háromlegkorszerűbb városszerkezettel szögelési pontok elenged– írta tanulmányában Sza- hetetlenek voltak Szeged
lontai Csaba régész (Magyar újjáépítésében. Ezer ponton
Nemzeti Múzeum Nemzeti állapították meg a magasRégészeti Intézet) és Milos sági különbségeket – hatIstván geodéta. A két sze- van nap alatt elvégezték a

Térképészeti alappont a Rákóczi téren. Fotók: Szabó Luca

méréseket, sokszor vízben,
sárban, embertelen körülmények között.
Halácsy Sándor a következőket írta 1879 szeptemberében az elvégzett munkáról: „Ezen háromszögelési
mű a romba dőlt szülővárosom újjáalkotásának és jövő
rendszeres
fejlődésének
egyik alapját képezvén, legbensőbb óhajtásom, hogy
azt a város életrevaló, erőteljes lakossága a t. hatóság
bölcs vezetése alatt olyanná alkossa, hogy az idővel
az európai modern városok
sorában méltó helyet foglalhasson el.”
E térképészeti alappontok alapján készítette el
Lechner Lajos Szeged újjáépítési tervét.

Még látható
vasoszlopok
Egykoron negyvenöt – vízszintes és függőleges méréshez egyaránt alkalmas
– térképészeti alappont,
a szegedi népnyelvben:
vastányér volt a városban.
Annak idején szegedi kovácsok öntötték ezeket a 2
méter hosszú, 7 mázsa súlyú vasoszlopokat. Ezekhez
a fix pontokhoz mérték az
új város szerkezetét. A két
szegedi szakember tizenkét
vasoszlopot lelt föl a negyvenötből. Itt:
• A Széchenyi tér déli bejárata, a Kárász utcától átvezető gyalogos-átkelőhely
jobb oldalán, a járda sarkán.
Magassága: 74 centiméter.
• A Kossuth Lajos sugárút és a Török utca kereszteződésében, a járda
sarkán. Magassága: 85,5
centiméter.
• A József Attila sugárút
58. előkertjében. Mivel a
vasoszlop telepítése a város belterületének 1879.
évi feltöltése előtt megtörtént, ezért a feltöltés következtében csaknem teljesen
eltűnt, éppen csak, hogy
kilátszik a kert földjéből, de
az udvar járószintje alatt van
mintegy 10 centiméterrel.
• Hattyú utca 58. A későbbi feltöltés miatt ez a
vasoszlop is éppen csak,
hogy kilátszik. Magassága:
15 centiméter.

Az 1879-ben felállított vasoszlopok helye a modern kori várostérképen.
• Kálvária tér. A Katona
József utcával szemben, a
Pál utca irányába a téren átvezető járda mellett. Magassága: 64,5 centiméter.
• A Szentháromság utca
43. számú ház kapuja előtt
a járdán, egy csatornafedlap
alatt található a vasoszlop.
• A Szél utca 4. szám alatt
ma magántulajdonban őrzött
vasoszlop minden valószínűség szerint a Szél utca 40–
42. szám alól származhat.
• Az Alsónyomás soron,
a Középkapu utcával szemben, az Alsóvárosi temető
bejáratánál. Magassága: 70
centiméter.
• Alsóvároson, a Boszorkánysziget és Világos utca
sarkán. Magassága: 73 centiméter.
• A Tompai kapu út 1.
szám előtt a járdán. Magassága: 80,5 centiméter.

• A Vízügyi Történeti Emlékhelyen kiállítási tárgyként
a Maros-torkolati gátőrháznál.
• Tímár utca 7. A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat egykori szegedi
irodájánál.

Helyi védelem alatt
Hogy hová tűntek ezek az
emlékek? A lakótelepek építésekor egész városrészeket
dózeroltak le, melyeknek
a vasoszlopok is áldozatul
estek. De olyan területen
is álltak vasoszlopok, ahol
a város feltöltési magassága meghaladta az egy métert, és a behordott földdel
eltemették az oszlopokat.
Több vasoszlop volt útban
az új úthálózat létrehozásánál, ezért fel kellett azokat
szedni. Az is nehézséget je-

lentett a kutatásban a két
szakembernek, hogy néhány
vasoszlop a megváltozott
telekhatárok miatt közterületről magánterületre került,
és ezzel korlátozottá vált
a hozzáférésük. A tizenkét
vasoszlopból három áll magánterületen: a József Attila
sugárúti, a Szél és a Tímár
utcai.
A vasoszlopok a XIX. század végén felépült Szeged
stabil pontjai voltak. Mára
funkciójukat veszítették. E
városképi elemek, emlékek
közül a Széchenyi és a Rákóczi téri vasoszlop áll helyi
védelem alatt.
(Forrás: Szalontai Csaba
és Milos István: A szegedi
„szegek” – Az 1879-ben
létesített térképészeti alappontok)
Szabó C. Szilárd
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A májusi borfesztiválon is
Teát rummal

Szegeden divat
az olvasás!

A színészzenekar saját dalokat játszik

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Mucsi Gergő, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar és a Király-König
Péter Zenei AMI ütőhangszeres művésztanára, a Magyar
Művészeti Akadémia ösztöndíjasa Jack London Martin
Eden című regényét ajánlja.

A Teát rummal Valentin-napi koncertje a REÖK-ben. Fotók: Szabó Luca
A pandémia alatt született meg a szegedi színészzenekar
ötlete, és három klubkoncert után a Teát rummal már nagy
dobásra készül: a májusi borfesztiválon szeretne bemutatkozni a szegedieknek és vendégeiknek. Károlyi Krisztián,
Krausz Gergő és Vígh István saját dalokat játszik saját stílusban, aminek még nincs neve.
– Kinek a fejében született
meg a zenekar ötlete?
Károlyi Krisztián: – Egyszerre szerződtünk Szegedre Gergővel, és aznap este
össze is ültünk, hogy megismerjük egymást. Kiderült,
hogy mindkettőnk életében
nagyon fontos szerepet tölt
be a zene, voltak korábban
is zenekaraink. Először Pisti
lépett fel közös műsorral a
rakparton Gergővel, én külön, de már kezdett kirajzolódni a zenekar ötlete. Megmutattam a saját dalaimat,
és elkezdtük továbbgondolni
a srácokkal.
Vígh István: – Pár éve
jöttem a színházba a Gyilkos és a Johanna című darabokban, aztán annyira itt
ragadtam, mert olyan jó az
összhang. Persze továbbra
is zenélek az Útközbandben,
de a tánckar és az énekkar
produkcióival lassan beittam magam a színházba is.
(Mindhárman nevetnek.) A
színház kérésére a szilveszteri műsorban kísértük a
kollégákat, akkor zenéltünk
élesben együtt. Poroszlay
Kristóffal kiegészülve játszottunk akkor még csak
feldolgozásokat, és átütő sikert arattunk. Tényleg nagy
az összhang.
Krausz Gergő: – Akusztikus felállással indultunk el,
hiszen a dalokat Krisztián gitárra írta, és gondolkoztunk,

hogyan bővüljön ez. Én játszom a másik gitáron, Pisti
a dobos, ütőhangszeres, ő
szedte ráncba ritmikailag a
dalokat, az ő zenekari múltjára és tapasztalataira építünk. Így állt össze egy koncertnyi anyag.
– Mióta zenélnek?
K. G.: – Az alapokat tizenegy évesen a szomszédunkban lakó, füstös bajszú
bluesgitárostól
tanultam
meg nyolc hónap alatt, aztán
a magam útját kezdtem járni. Gitáron, basszusgitáron,
szintetizátoron,
tangóharmonikán, ukulelén, kavalon
játszom.
K. K.: – Én tízévesen
kezdtem el egy hatéves
zeneiskolát, aztán hosszú

ideig elő se vettem a gitárt,
úgyhogy kezdhettem elölről.
Gitár és a hangom a hangszerem.
V. I.: – Én is tízévesen
kezdtem művészeti iskolában, onnan lépegettem, volt
fúvószenekar, ütőszenekar,
majd Szegedre kerültem,
itt funky, aztán egy hosszú
kihagyás. Egyébként világéletemben színész akartam
lenni, de a zene mellett maradtam különböző zenekarokban, vendéglátóban is,
a dob mögül viszont nehéz
előrejönni, de itt kapok lehetőséget. Énekhangom nincs,
de rappelni fogok. (Nevetnek.)
– Honnan a név?
K. K.:– Egy este hülyeségből bedobtam. Bár utána
közönségszavazásra bocsátottuk, és kaptunk is jópofa
ötleteket, de addigra mi már
magunkról így beszéltünk,
úgyhogy maradt.
– Isznak is teát rummal?

Teát rummal a Kisszínházban: Vígh István, Károlyi Krisztián és Krausz Gergő.

K. K.: – Az első szegedi
koncerten kóstoltam meg,
hogy tudjam, milyen is az.
– Hol debütált a trió?
V. I.: – Bordányban egy
délutáni fellépéssel, este
következett az első szegedi koncert a Grand Caféban, majd a Valentin-napi a
REÖK-ben.
– Folytatják a zenélést?
K. G.: – A hármas fellépést szeretnénk megtartani,
miközben újabb kollégákkal
szeretnénk bővíteni is, amolyan vendégművészként eljönnének zenélni velünk just
for fun. (Magyarul: örömzenélni.)
– Hogyan egyeztetik ös�sze a színházi és zenekari
próbákat?
K. K.: – Az összes szabadidőnkben
gyakorolni
szoktunk. Ketten is összeülünk Gergővel, aztán online átküldjük Pistinek, mire
gondoltunk, ő vissza. Sokat
segít az online világ.
– Mikor láthatja a szegedi közönség újra a Teát
rummal zenekart?
V. I.: – A következő nagy
dobásunk a májusi borfesztiválon lenne. Addig szeretnénk havi egy koncertet.
– Milyen stílusú zenét
játszanak?
K. K.: – Az elején mondtam a srácoknak, hogy nagyon sokféle zenét hallgatok, és ha egy dal reggae
stílusban szólal meg a fejemben, akkor az legyen reggae, a másik rap vagy blues
rock. Nem szűkítjük le a stílusokat, csak a saját hangzás fontos, és a szöveg, ettől
lesz saját stílusunk.
K. G.: – Ami lényeges, az
az előadásmód. Egy színészzenekar sosem fog olyan
fantasztikusan zenélni, mint
egy profi együttes, amely
egész életében mást sem
csinált. A zenélést viszont
ugyanúgy tekintjük, mint a
színészetet,
hivatásként.
Ugyanúgy benne van a lelkem, ugyanúgy belehalok,
mint egy szerepbe. És még
valami: elmondjuk a gondolatainkat, sztorijainkat a
dalokról, beszélgetünk a közönséggel és egymással.
V. I.: – Szóval ez nem egy
katyvasz, megvan a stílusunk, csak még nincs neve.
Dombai Tünde

Egy személy – egy könyv

A

zt hiszem, az olvasás megmenthetné a világot. Az
emberiség óriási tudásanyagot halmozott fel, amihez – kis túlzással – bármelyikünk hozzáférhet.
Persze, mindezek megismeréséhez nincs elég idő,
de a korábbi generációk írásba foglalt mérhetetlen élettapasztalata, tudása, érzelmei, gondolatai mindig kétséget kizáróan meghatározóak mindannyiunk számára. Talán kicsit
tudományosan és távolról indítottam, de úgy érzem, ezek
a gondolatok szorosan összefüggnek az általam ajánlott
könyvvel is.
Az olvasáshoz fűződő viszonyom gyermekkoromban elég
hullámzó volt. Nagyon szerettem olvasni a gyerekeknek
szánt irodalomból, később azonban a figyelmem – és főleg
az időm – a zenére és a hangszeres gyakorlásra koncentrálódott. Ez az egyetemi évek alatt változott meg drasztikusan,
amikor is először találkoztam Jack London Martin Eden című
regényével. Ettől kezdve faltam a könyveket, egyiket a másik
után, szünet nélkül.
Jack London részben önéletrajzi ihletésű regénye pályája
csúcsán, 1909-ben jelent meg. Főszereplője Martin Eden,
a matróz, aki óriási személyiségfejlődésen megy keresztül;
matrózból íróvá, a munkásosztályból a szellemi elit tagjává
válik. Kezdetben a szerelem és a megbecsülés iránti vágy,
majd a fejlődés, tudás, kultúra iránti csillapíthatatlan szomjúság adták a hajtóerőt a főhősnek a szellemi és lelki változáshoz.
A könyv
o l v a s á sa közben
m i n d e z
olyan hatással volt rám,
hogy
úgy
éreztem, egy
percet sem
szabad vesztegetnem,
mindent el
kell
olvasnom. Engem
is hajtott a
kíváncsiság,
a
számos
papírra vetett élet és
történet átélése iránti
vágy. Ekkoriban rengeteget olvastam, éreztem, minél többet
olvasok, annál több leszek magam is. Aki sokat olvas, észreveheti magán a változásokat: a könyvekben fellelhető soksok nézőpont és gondolat széles és sokszínű rálátást ad az
élet számos területére, és végeláthatatlan mélységekbe és
magasságokba vezet be.
Művészként úgy érzem, ezek a gondolatok nagyon fontosak, mert számomra azt jelentik: az igazi szépség csak
az élettel összefonódva tapasztalható meg. A művész tehát
éljen, tapasztaljon, érezzen. A művészet – esetemben hangszeres játék – technikai fortélyain kívül az életet is „el kell
sajátítani”, a jót és rosszat egyaránt meg kell élni. Az olvasás
erre kínál nekünk lehetőséget: saját életünk hullámvölgyeinek megélése mellett bárkivé válhatunk, és betekinthetünk
bárhová úgy, hogy közben magunk is fejlődünk, épülünk.
Ez az, amit ez a könyv megtanított nekem, és ezért az
élményért nagyon hálás vagyok.
Jack London Martin Eden című regénye kölcsönözhető a
Somogyi-könyvtárból.
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A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) nyílt, egyfordulós pályázatot
hirdet az önkormányzati tulajdonú, kezelésében lévő
Szeged-Petőfitelep, Bronz sor–Füge sor–Balatoni utca által határolt területen
a 14493 hrsz.-ú (továbbiakban Balatoni utcai pálya) és a
Szeged III. kerület (Gyálarét), Szeged, Koszorú utca 39. elnevezésű, 127/4 hrsz.-ú (továbbiakban Koszorú utcai pálya)
ingatlanon lévő műfüves labdarúgópályák sportcélú hasznosítására határozott idejű bérleti
jogviszony létesítésére (pályázat tárgya) versenyeztetés útján
A műfüves labdarúgópályák 20 m × 40 m nagyságúak.
A pálya bérleti díja nem lehet alacsonyabb
– a Balatoni utcai pálya esetében évi nettó 1 440 000 Ft-nál, azaz nettó egymilliónégyszáznegyvenezer forintnál;
– a Koszorú utcai pálya esetében évi nettó 1 200 000 Ft-nál, azaz nettó egymilliókettőszázezer forintnál.
Az éves nettó bérleti díj minden évben az infláció mértékével emelkedik. Az éves nettó bérleti díj a
nyertes pályázó által megajánlott részletekben kerül megfizetésre.
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, igazgatói
titkárság
Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázók a pályázatukat egy darab át nem látszó, zárt borítékban, 1 eredeti és egy, a papíralapú
példánnyal mindenben megegyező másolati példányban elektronikus hordozón (pendrive), hivatalos cégszerű aláírással ellátva postán, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatják be úgy,
hogy a pályázat a megjelölt határidőn belül megérkezzen a Kiíróhoz.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, székhelyét, a „Szeged, Balatoni utcai műfüves labdarúgópálya hasznosítása – Ajánlat” vagy a „Szeged, Koszorú utcai műfüves labdarúgópálya
hasznosítása – Ajánlat” jelzést, valamint az „Iktatóban nem bontható fel!” jelzést. A beérkezett
ajánlatok átvételét a Kiíró igazolja.
Az ajánlatok benyújtásának, bontásának határideje, helye: 2022. április 4. 12.00 óra, Szegedi
Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, igazgatói titkárság
A postán feladott pályázatok csak akkor tekinthetők határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázat beérkezési határidejének lejártáig sor kerül a megjelölt helyen.
Ajánlati kötöttség időtartama
A pályázat beérkezési határidejétől számított 30 nap.
A pályázók köre
A pályázó kizárólag olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szegedi székhelyű szervezet lehet, aki megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet
kritériumainak, mely sporttevékenységgel foglalkozik, amatőr labdarúgásban minimum „C” szintű
körzetközpont minősítésű egyesület és a 2019–2020., valamint a 2020–2021. bajnoki évadban
szerepelt, és megvásárolta a pályázati dokumentumot.
Az eredményhirdetés módja: Az eredményről a pályázók levélben kapnak értesítést az elbírálást
követő 8 munkanapon belül.
Az eredményhirdetés helye: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi
Sportcsarnok, igazgatói titkárság
Az eredményhirdetés ideje: A pályázat beérkezési határidejétől számított legfeljebb 20 napon
belül.
Szerződéskötés időpontja: A pályázat beérkezési határidejétől számított 30 napon belül.
Az ingatlan megtekintése, további információk nyújtása
Az ingatlanokon lévő labdarúgópálya előre egyeztetett időpontban, munkaidőben bármikor megtekinthető. Információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
Kéri József üzemeltetési igazgató, 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., telefon: +36 20 981 8340
A részletes pályázati dokumentációk megvásárolhatók és átvehetők a Szegedi Sport és Fürdők Kft.
székhelyén (6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok) annak központi pénztárában
történő fizetést követően az igazgatói titkárságon, bruttó 5000 Ft/pályázati anyag áron.
Jog fenntartása
A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok során ajánlatot tett egyik pályázóval sem köt szerződést, és ily módon a pályázatokat – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.

L

Frissességfelelősök

ehet, hogy sokaknak nem újdonság,
de talán mert felületes olvasó vagyok, én
csak nemrég találkoztam ezzel a munkakörrel kedvenc
boltom reklámújságát böngészve. Nos, időmilliomos
lévén elmerengtem ezen
a számomra új foglalkozáson. Végre valakik, akik a
nevüket, arcukat adják vállalt tevékenységükhöz, sőt
az interneten még többet

megtudhatunk róluk. Belegondolt ebbe bárki is, hogy
milyen vakmerő, vagány dolog ez manapság? Vajon, ha
még aktív korú lennék, bevállalnék-e egy ilyen felelősségteljes állást? Nem hi-

szem. Nyuszi vagyok, mint
McFly. Még ezt a kis „cikkentyűt” is félve írom alá,
nemhogy még az orcámat is
közszemlére tegyem!
Méhes János

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

9

Cimbalomkoncert 1973-ban

E

gy barátom kérdezte tőlem a minap,
emlékszem-e arra a
régi koncertre a szegedi Bartók Béla Művelődési Központban. Hát, hogyne
emlékeznék.
Szalay Ferenc festőművésznek (1931–2013), aki
tanárom volt a Tömörkény
István Művészeti Szakközépiskolában, Mártély határában volt egy szélmalma,
ahová időnként kulturális/
művészeti délutánokat/esteket szervezett barátainak/
tanítványainak.
Egy ilyen alkalomra meghívta Szalai Józsefet és Gerencsér Ferencet, akik Rácz
Aladár
cimbalomművész
tanítványai voltak a Zeneakadémián. Akkor én is ott
szorongtam a malom falépcsőjén rajongva. Ott lehetett
édesanyám is, aki a szegedi
Bartók Béla Művelődési Központ igazgatójaként azon
nyomban meghívta a művészduót a Bartókba.
El is jöttek. A koncert
1973. április 19-én este 7
órakor volt a nagyteremben,
telt ház előtt – ahogyan ez
az archívumban megtalált
plakátról is leolvasható. (A

belépődíj 10 forint, diákoknak 5 forint volt.)
Műsorukon
Couperin,
Daquin, Scarlatti, Bach, Bartók és Szokolay művei szerepeltek, ahogyan ez olvasható az akkoriban forgalomba
került nagylemezük borítóján is.
A két középkorú, kopaszodó művész egymással
szemben cimbalmozott. Úgy
ültek ott, mintha ikertest-

vérek lennének, vagy akár
önmaguk tükörképei. Sokan
mosolyogtunk is ezen. (Karinthy után szabadon: „Továbbá azt álmodtam, hogy
két cimbalmos voltam, és
zenéltem egymással.”)
E rendezvény annyira sikeres volt, hogy a Muzsikáló
Udvar két év múlva, 1975ben megismételte a városháza udvarán.
Simoncsics János

Legyünk észnél áprilisban

M

inden jóérzésű embert elborzaszt, amikor a gyűlölet koalícióba tömörült jobboldali bajnokai, aktivistái a nemzet egységéről hetet-havat összehordanak. Nincs
közöttük egy sem, aki ne sértette volna már
többször is vérig a nemzeti baloldali erők 3-4
milliós táborát, és közben nem akarják elhinni, hogy a Fidesz (Orbán) osztja meg végletesen a társadalmi egységet. Sokunk számára nincs ebben semmi érdekes, legföljebb az, hogy egy évtizede kettészakította a
Fidesz-tábor az ország polgárait, s azóta már
„ellenségként” bánnak egymással.
Ugyanakkor megannyi eszmefuttatás közepette elgondolkodtató mindaz, amit a kelet-európai mentalitásról mondanak. „Mintha ezeken a helyeken a társadalom nem
tudna élni a maradék szabadságával sem,
így az alkalmazkodás már része a természetének, hajlamos a hatalom részéről bármit
elfogadni. (…) Az elnyomás taktikája arra az
ismeretre épül, hogy az emberi tulajdonságoknak része a szolgaság is. A szegénységben, kivetettségben élő ember szeret föltekinteni, akár rettentő hazug eszményekre
is, kész bármikor illúziók, ábrándok, hamis
teóriák híve lenni, és azokat lelkesen legitimizálni. Ezért könnyű az elnyomottat az
elnyomás cinkosává tenni. (…) A hirtelen
beköszöntött demokrácia (sajnos már nincs
sehol!) éppen a garantált demokratikus szabadságjogok alapján, bármikor átbillenhet
az önkénybe” – írja Bodor Ádám.

A jelenlegi kormánypártok már régóta
vannak hatalmon. Ez a jelenség is figyelemre méltó. A mai fiatalok nem éltek a szocialista diktatúra évtizedeiben, s közöttük sokan talán nem is tulajdonítanak különösebb
jelentőséget az idősebbek régi tapasztalatainak, sérelmeinek. Pedig ezek a sérelmek
azokat is érintik, akiknek szüleit, nagyszüleit
meghurcolta, tönkretette a letűnt diktatúra.
Még a vallás és származás alapján történt
megkülönböztetések is súlyos következményekkel járhattak.
És mit tapasztalunk napjainkban? A Fidesz a fene nagy centralizált politikájával –
a kétharmados többség is ezt kívánja meg
– például köztörvényeseket hagy szabadon
lófrálni, mint Völner Pál igazságügyi államtitkárt, aki bizonyítottan nagy slamasztikában
van, de az ügyészség nem mozdul rá. Bezzeg, ha ellenzéki lenne…
Emlékezzünk, a Covid is jól jött az egyszemélyes döntésekhez! Hogy be nem szakadt
alattuk a föld, mert, idézve nagy költőnket,
Petőfit: „Haza csak ott van, hol jog is van”.
Szabadságszerető nép vagyunk, mégis ritkán adatott meg nekünk ez a kincs. Mindig
harcolnunk kellett érte, mint most is. Évszázadok óta és napjainkban is készültségben
élünk. A Kárpát-medencében élünk jó ezer
esztendeje, most már maradjunk is itt, mert
nincs hová mennünk.
Ezért április harmadikán legyünk észnél!
Kutnyik Pál
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Megjárták Thaiföldet

Sportmix
ÉRMEK FEDETT PÁLYÁN.
Az SZVSE versenyzői kiválóan
szerepeltek a fedett pályás
atlétikai országos bajnokságon. Súlylökésben Veiland
Violetta második, Beregszászi Renáta harmadik lett, Péter-Szabó Sára pedig a nyolcadik helyen végzett – a számot a békéscsabai színekben versenyző, de szegedi
Márton Anita nyerte, akinek
ez volt a 15. fedett pályás
bajnoki címe. A férfiak között
Fischer Márk egyéni csúcsot
lökve harmadik lett. Papp Ferenc indult még 5000 méteres gyaloglásban, aki a nyolcadik helyen zárt. A sportolók edzői: Eperjesi László, ifj.
Eperjesi László és Tari János.
ELHALASZTVA. Áprilisra halasztotta a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságát a nemzetközi és
a kanadai szövetség. A két
szervezet a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború
miatt döntött úgy, hogy a március 18. és 20. közötti időpont helyett április 8. és 10.
között rendezi a vb-t Montrealban.
„A módosítás több kérdést
is felvet, például nem biztos,
hogy minden érdekelt országnak lesz addig otthon jeges
lehetősége edzeni. Mi öt férfi
és két női versenyzővel tervezzük az indulást” – mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos,
a válogatott edző-menedzsere. A vb-részvételre jó esél�lyel pályáznak a szegedi olimpikonok, azaz Nógrádi Bence, Jászapáti Petra és Kónya
Zsófia.
ATSK-SIKEREK. Az ATSK
Szeged utánpótláskorú asztaliteniszezői Győrben és
Celldömölkön versenyeztek.
Erdélyi Blanka harmadik lett
a győri területi ranglistaversenyen, az U13-as korosztályban, ugyanitt Szögi Szonja
negyeddöntős volt. A sportolókat Simon Viktor edző segítette. Az U19-es korosztályban a Pelyva Boglárka, Hanagai Flóra páros szerzett
bronzot úgy, hogy a negyeddöntőben 3:2-re le tudták
győzni az első kiemelt párost.
A versenyen Lele Viktor edző
segítette a lányokat. A fiúk is
kitettek magukért: a Kókai
Ákos, Kasa Zsombor duó dobogóra állhatott, miután csak
a döntőben szenvedtek vereséget a celldömölki területi versenyen. Kasa serdülő
egyéniben is eljutott a döntőig, ahol minimális különbséggel maradt alul Szabó Lénárd
ellen.

Véget ért a szegedi úszók edzőtábora, sorra jönnek a hazai versenyek
Hazatértek a thaiföldi edzőtáborból a Szegedi Úszó
Egylet válogatott sportolói:
Olasz Anna, Pádár Nikolett
és Vas Luca három hétig
csak edzett, itthon viszont
már versenyen is kipróbálták magukat.

H

árom héten át az
edzés volt fókuszban a Haász SZUE
válogatott úszói,
Olasz Anna, Pádár Nikolett
és Vas Luca számára, akik
a klub vezetőedzője, Gellért Gábor kíséretében Thaiföldön készültek a medencés szezonra. A hazaérkezés
után elindultak a Modern
Városok Kupája idei első,
veszprémi fordulóján, amelyet Gellért értékelt a klub
közösségi médiás felületein.
– Természetesen érződött a kemény munka okozta fáradtság, főként a hos�szabb távokat teljesítőknél,
de ez természetes. Tanítványaim a felkészülés szakaszának és az állapotuknak
megfelelő
teljesítményt
nyújtottak. Pádár Nikolett
komoly meglepetést okozott
azzal, hogy 200 méter gyorson egyéni csúcsot úszott,
vagyis a felkészülés elején
jobb időt ért el, mint amivel
ifjúsági Európa-bajnok lett.
Várjuk a folytatást a Tiszavirág Sportuszodában, ahol a

Irigylésre méltó körülmények között készülhettek a szegediek. Fotó: Haász SZUE
Haász SZUE minden úszója
szerepet kap. Az országos
bajnokság van fókuszban,
de a felkészülésben fontos
a szerepe a szegedi versenynek – nyilatkozta a mester a
veszprémi eseményt követően, megemlítve a most hétvégén zajló szegedi fordulót.
Az áprilisi ob-n már az Egyesült Államokban tanuló Fábián Fanni is a SZUE színeiben
versenyez, így a női gyorsvál-

tót különösen érdemes lesz
figyelni.
– A szegedi kvartett tagjainak egyaránt a válogatottba kerülés a célja, mindenki
oda fogja tenni magát, ez
nem kérdés. Utána is lesz
pluszmotiváció a budapesti
világbajnokság miatt. Decemberben azt nyilatkoztam, hogy 2022-ben nehéz
lesz felülmúlni a 2021-es
eredményeket, de minket

ez a cél is hajt. Olasz Anna
például bevállalja a 25 kilométert, Pádár Nikolett pedig
a 400 métert. Tavaly ős�szel sok fiatal csatlakozott
a felnőttcsapathoz, őket is
ösztönzik a SZUE sikerei, és
néhányan már most megfelelnek a felnőttszint komoly
elvárásainak, de mindenki
zárkózik fel, remekül halad a
munka – összegezte tapasztalatait Gellért Gábor.

Sportra fel,
Szeged!

E

lkészítette sportnaptárát a Szegedi Sport
és Fürdők Kft.: november 27-ig összesen tizenhét nagy sportrendezvény
vár ránk idén. A már jól ismert
rendezvények mellett néhány
új esemény is bekerült a naptárba. A versenyek sorát múlt
hétvégén a 10. mezei futóverseny nyitotta, ezt követi március utolsó vasárnapján a Sziki
teljesítménytúra. Április 24-re
két versenyt terveznek: a 4.
Szeged maratont és a Tavaszi
hajtást. Utóbbi egy kerékpáros
teljesítménytúra, amit három
távon rendeznek meg. Ugyancsak áprilisban lesz a hagyományos villamosfutás, amelynek résztvevői idén a Szegedi
Gyermekklinika javára gyűjtenek. Májustól beindulnak az
igazi tömegsportesemények,
szeptember végéig kilenc verseny lesz. Ebben az öt hónapban rendezik többek között a
Nova túrát, a Holdfény félmaratont, de visszatérő program
a Fesztivál Kupa Nemzetközi
Ökölvívó Kupa is. A gyermekklinikáért lesz egy másik jótékonysági rendezvény, ezt szeptember 3-án rendezik – a Két
lábon vagy két keréken elnevezésű futóverseny a Partfürdőről indul. Ősszel és a tél elején még három tömegrendezvény várja az érdeklődőket. Az
év utolsó versenye a szegedi
jótékonysági félmaraton lesz,
amit november 27-én rendeznek.

Történelmet írt Pekingben Jászapáti és Kónya
Botka László polgármester köszöntötte az olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázókat
Szeged Város Emlékérmét
vehették át Botka László
polgármestertől Jászapáti
Petra és Kónya Zsófia
bronzérmes olimpikonok,
valamint edzőjük, Szabó
Krisztián. A két szegedi rövidpályás korcsolyázó lett a
sportág első női magyar téli
olimpiai érmese.

T

úlzás nélkül sporttörténeti
jelentőségű, hogy a téli
olimpiákon, a rövidpályás gyorskorcsolya sportág történetében az első női
magyar érmeket két szegedi sportoló, Jászapáti Petra
és Kónya Zsófia nyerte, akik
a vegyes váltó tagjaként állhattak fel a dobogóra.
„A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület hosszú ideje komoly munkát végez” – álla-

pította meg a polgármester,
amit messzemenően bizonyít a két fiatal gyorskorcsolyázó sikere. Az egyesület és
a sportolók munkájához és
felkészüléséhez komoly segítséget és támogatást ad az
önkormányzat – hangzott el
Botka László köszöntőjében.
A város kedvezményesen
biztosítja a helyi műjégpályán az edzési lehetőséget
az egyesületnek, és hamarosan megkezdődik a műjégpálya felújítása, ami után
még jobb feltételek mellett
készülhetnek a sportolók.
A városvezető köszöntötte a díjátadáson megjelent
szülőket, akik nélkül nem
képzelhetőek el a sportolók
sikerei. Az elmondottakhoz
azt is hozzátette: Jászapáti
és Kónya világraszóló eredménye Szegeden még az ed-

digieknél is vonzóbbá teszi a
sportágat.
Edzőjük, Szabó Krisztián
nem lehetett jelen a díjátadáson: éppen a korosztályos
válogatott felkészítőjeként

külföldi versenyen segítette a
magyar sportolókat. Helyette
a Szegedi Korcsolyázó Egyesület elnöke, Lajtos Tivadarné vette át a díjat.
A két sportoló ünneplése

a polgármesteri hivatali ünnepség után a műjégpályán
folytatódott, ahol az egyesület tagjai, vezetői és sportolói köszöntötték Jászapáti
Petrát és Kónya Zsófiát.

Szegednek szereztek érmeket. A képen a két sportoló, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra,
valamint Botka László polgármester és Lajtos Tivadarné egyesületi elnök. Fotó: Iványi Aurél
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT február 25-én: Oláh Ádám István és Molnár Regina, február 26-án:
Kováts Bence és Szolnoki Mónika,
Hegedűs György és Bálint Ágnes, Csík
Péter és Folyami Edina.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Horváth
Attilának és Sándor Tímeának 2022.
02. 18-án Botond, Dombovári Márknak és Hajdu Lillának 2022. 02. 18án Zorka, Demeter Lajosnak és Hornyák Anitának 2022. 02. 19-én Dominik, Gémes Mihálynak és Molnár
Kingának 2022. 02. 21-én Anna és
Bianka nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

MÁRCIUS 16., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/459-7777
telefonszámon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:
14.00 – 16.00 (A jelzett

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
erős éjszakai fagyok
Március
12.
szombat

Március
13.
vasárnap

Március
14.
hétfő

Március
15.
kedd

Március
16.
szerda

Március
17.
csütörtök

Március
18.
péntek

Gyengén
felhős,
erős fagy
6/–10
8/–8
Gergely, Krisztián,
Maximilián Ajtony

Derült ég

Gyengén
felhős
11/–5
Nemzeti
ünnep,
Kristóf

Gyengén
felhős

Gyengén
felhős

Derült ég

13/–3
Henrietta,
Herbert

14/–1
Gertrúd,
Patrik

14/0
Sándor,
Ede

Derült ég,
erős fagy

időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
MÁRCIUS 19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00
– 12.00 óra (Csongor tér
12.)
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9/–6
Matild,
Tilla

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? 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: március 16. 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: Ady és Gárdonyi is a szegedi államfogház lakója volt. A nyertes: Zsótér Róbert. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Sok energiával rendelkezik. Tartalékoljon belőle
ezért későbbre, most inkább a tervezgetéssel foglalkozzon, hogy aztán teljes
erővel vághasson bele a
megvalósításba!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Sok konfliktus adódhat
munkahelyén, mert mostanra lett sok a felhalmozódott feszültség. Ezeken határozottsággal, megértéssel sikeresen átlendülhet. Mindemellett jusson több figyelme
családjára is!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Mindent tökéletesen szeretne csinálni, ami igaz
a munkája területére is.
Ezzel együtt jár az is, hogy
nagyon érzékennyé válhat,
emiatt könnyebben elveszítheti
a türelmét.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Határozottság váltja föl
bizonytalankodását. Ennek meglátszik az eredménye a munkahelyi sikerekben is. Családtagjai ugyanakkor
kevésbé vannak tekintettel az
ön igényeire, ezért ideje, hogy
leüljön, és beszéljen velük!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Igencsak
jólesik önnek, hogy sokan
kérnek öntől tanácsot
vagy segítséget. Próbál is
mindenben segíteni, amiben
csak tud, mindez pedig jó
hatással lesz önértékelésére.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Ha erőt vesz magán, ki tudja magából
hozni a legjobbat. Tegyen
meg mindent azért, hogy
sikerüljön jobban összefognia
a családját. Ehhez hasznát
veheti a szervező- és kompromisszumkészségének is.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Stresszel teli időszak következhet, ne hibáztasson másokat a
feszültségekért! Ehelyett
próbáljon rendet tenni a kapcsolataiban: ez olyan előremutató feladat, ami hosszú távon pozitív hatással bír majd!
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Úgy érezheti,
hogy a hétköznapok monotóniája felőrli az idegeit,
amit csak fölerősítenek a
munkahelyi konfliktusok. Hogy
elkerülje a depressziót, töltsön
minél több időt mozgással a
szabadban!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Munkáját most
újra nagyobb kedvvel
végzi, ami igazán jót tesz
önnek, mert egyébként sok
minden könnyen elvonja róla
a figyelmét. Használja ki ezt az
időszakot!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Nehezen rázódik bele a
munkájába, több időre
van
szüksége,
hogy
ráhangolódjon, mert sok új
ötlete támad, és inkább ezek
kötik le a figyelmét. Közben
családtagjai is számítanak az
ön segítségére!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Munkájában óriási teljesítményt nyújt, ugyanis ezzel próbálja kikapcsolni magát a mindennapi
stresszhatásokból. Erőfeszítéseit elismerésekkel is honorálják, mind kollégái, mind
családja részéről.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Próbálja meg jobban
beosztani az idejét,
hiszen nagyon sok fronton
kell helytállnia! Ugyanakkor
ebből haszna is származhat:
kiderülhet az is, kik azok, akikre
igazán számíthat. Becsülje meg
ezeket az embereket!

Szeged régen
GYUFASZÁLAKBÓL KÉSZÜLT
MÉRETARÁNYOS FOGADALMI
TEMPLOM. A régi felvétel tulajdonosa azt írta, a makettet nagymamája unokatestvérei, Wittmann
József és Ferencz készítették, a
családja tulajdona volt, de aztán
eltűnt a szemük elől. A fotó feliratának tanúsága szerint 1930-ban,
a Fogadalmi templom felszentelésének évében kezdtek hozzá
a fivérek a templom kicsinyített
másához, és három évig tartott
a gyufaszálak összeillesztése.
A dóm építéséről 1880-ban – a
nagy árvíz utáni újjászületés emlékére – határoztak a városi képviselők, és 1913-tól 1930-ig valósult meg. A Szegedi emlékkereső
csoportban egy hozzászóló megjegyezte a makettről, hogy húsz éve
belevágott a felkutatásába, és
odáig jutott, hogy egy Hordós István nevű kántornál lehetett, aki
elköltözött Szegedről Pest megyébe, valahová Gödöllő környékére,
de ott nem bukkant a nyomára.
Egy másik csoporttag hozzáfűzte
érdekességként, hogy egy későbbi képeslap feltűnt a makettről
és alkotóiról a Darabanth Aukciósház több régi árverésén. Annak
a képeslapnak a hátoldalára írták
fel, hogy 2 millió 115 ezer szál
gyufából épült meg a dóm, és szerepel rajta az 1937-es Nemzetközi Vásár bélyegzője. Fotó: Szegedi
emlékkereső/Szél Zsolt

Toros pálinka és belvárosi séta
című novellája nyomán készült Vezess helyettem az év
egyik filmszenzációja. Az alkotás a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztiválon három díjat
nyert, idén pedig Oscarra jelölték – méghozzá nemcsak

A programokról minden egy
helyen a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny/ oldalon.
SZEGEDSZOMBAT:
100
HANGOS MESE
Helyszín: REÖK
Időpont: március 12., szombat, 14–18 óra
Közösségi hangjáték elkészítésére várják a jelentke-

zőket, akik részleteket olvasnak fel a SzegedSzombat történetéből egy mobil
stúdió segítségével. A részvétel ingyenes, jelentkezni a
kooperalo@szinhaz.szeged.
hu címen lehet.
XI. TOROS PÁLINKAFESZTIVÁL
Helyszín: Dóm tér
Időpont: március 12–15.

BELVÁROSI SÉTA
Találkozó: Tourinform Iroda
Időpont: március 14., hétfő,
10 óra
A csoport bejárja a Széchenyi teret, megnézik a városházát, a Sóhajok hídját,
megtudhatják, 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, mióta nézi
merengve Erzsébet királyné a színházat, mikor szólal meg Dankó Pista márványhegedűje, és mi az a
fogadalom, amelyből a dóm

megszületett. A séta részvételi díjas és regisztrációhoz
kötött.
VEZESS HELYETTEM
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: március 17-étől
A Haruki Murakami hazánkban is megjelent, azonos

a legjobb nemzetközi film,
hanem egyenesen a legjobb
film, a legjobb rendező és a
legjobb forgatókönyv kategóriában is.
SHALOM SZEGED
Helyszín: Új zsinagóga
Időpont: március
30-áig
Hier ruhet – itt
nyugszik címmel
kiállítás látható
Soproni Andrásnak a budapesti Salgótarján utcai zsidó temetőről készült fotóiból.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a 2022. évi művészeti támogatásokra
(alkotói támogatás, pályakezdői támogatás, művészeti ösztöndíj)
A pályázati dokumentáció és a pályázathoz szükséges adatlap letölthető
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu),
a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.

