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Véderdőket telepít
az önkormányzat
Kiskundorozsmán kezdődött el az önkormányzat véderdő-telepítési programja. Kedden 1350 őshonos puszta szilt ültettek el közel egy hektáron. A város ezzel
igyekszik csökkenteni a klímaváltozás káros hatásait.
– A Zöld város programban
három ütemben, összesen
tíz hektáron ültetünk véderdőket 2024-ig Szeged határában – mondta Mihálik Edvin
Zöld város programért felelős tanácsnok kedden Kis-

Több százan álltak ki
a pedagógusok mellett

kundorozsmán, a Vályogos
utca melletti önkormányzati területen. Az egyhektáros
területen kezdődött el az önkormányzat véderdő-telepítési programja.
Folytatás az 5. oldalon

Mihálik Edvin zöld tanácsnok Kiskundorozsmán. Fotó: Iványi Aurél

„Közösen tüntettünk a Klauzál téren a szabad oktatásért, a tanárok megbecsüléséért. Szeged a tudás
városa, a magyar tudomány
fellegvára, mindig, minden

körülmények között ki fogunk
állni azokért, akik gyermekeinket tanítják és az életre
nevelik. Hiszen rajtuk múlik
városunk és az ország jövője is. Tisztességes fizetést,

szakmai önállóságot és kisebb munkaterheket a tanároknak, a pedagógusoknak!”
– írta közösségi oldalán Botka László polgármester, aki
az egységes ellenzék két sze-

gedi országgyűlésiképviselőjelöltjével, Mihálik Edvinnel
és Szabó Sándorral (képünkön) vett részt a demonstráción.
Bővebben a 3. oldalon

Mihálik Edvin: Zöld várost építünk Családi napok
városszerte

M

ihálik Edvin Zöld
város programért
felelős tanácsnok
adta át a Szeged
és Bordány közötti kerékpárút
eddig hiányzó, 3,7 kilométeres szakaszát. A beruházáshoz
az Európai Unió 340 millió forint
támogatást nyújtott, amit a város közel 100 millió forint saját forrással egészített ki. A 2,5
méter széles kerékpárút mellett
közel három kilométer hosszan
csapadékvíz-szikkasztó árkot
is kialakítottak. Az új nyomvonal mellé 83 fát ültettek.
Írásunk az 5. oldalon

Mihálik Edvin adta át ünnepélyesen a Szeged és Bordány közötti kerékpárút eddig hiányzó,
3,7 kilométeres szakaszát. Fotó: Iványi Aurél

Mihálik Edvinnel készült
interjúnk a 7. oldalon

M

inden visszatért a normális kerékvágásba. A járványos időszak után újra családi napokat rendeztek városszerte, melyekre rengetegen látogattak
ki. Botka László polgármester arról beszélt, hogy
ezek a városrészi programok a szolidáris Szeged egyik nagy
értékét képviselik. Képünk a Mátyás téri családi napon készült. Fotó: Iványi Aurél
Részletek a 4. oldalon
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Szabó Sándor az egészségügyi
szakdolgozókért szólt
Szegedi volt az utolsó ellenzéki interpelláció ebben a parlamenti ciklusban
Szeged szocialista országgyűlési képviselője,
Szabó Sándor mondta el
az utolsó ellenzéki interpellációt a mostani Országgyűlésben. A szegedi
képviselő az egészségügyi szakdolgozók érdekében szólalt fel. Szabó
Sándor a 2018–2022
közötti parlamenti ciklusban több mint ötvenszer
említette Szeged nevét
és szólalt fel a szegediek
érdekében az Országgyűlésben. A szegedi fideszes
B. Nagy László esetében
viszont úgy teltek el évek
a ciklusban, hogy ki sem
ejtette Szeged nevét
a parlamenti felszólalásaiban.

H

atalmas háttérzajban mondta el ebben a parlamenti
ciklusban az utolSzabó Sándor a parlamentben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
só felszólalását Szabó Sándor, aki Kásler Miklóst inter30 százalékos egészségpellálta párttársával, Gurmai
„Tudja-e,
ügyi béremelést kommuniZitával közösen: „És láthogy még most
kál, addig elfelejti hozjuk: a bérfeszültség olis van olyan dolgozó, aki
zátenni, hogy az nem
lója az egészségügyön
ötven év ledolgozott munka
belül egyre nyílik,
az előző évhez képest
után még mindig nettó 200 ezer
idén a harmadát, jö- forintot keres? Tudja-e, hogy a kezdő 30 százalék, hanem
bér sok esetben az ápolóknál nem
vőre kevesebb, mint
a béremelési ütemeéri
el
a
150
ezer
forintot?
Tisztában
a negyedét fogja érzés megkezdéséhez
van-e ezzel, államtitkár úr?”
ni egy szakdolgozó
képest annyi. Így a 30
Szabó Sándor országgyűlési
százalékos béremelésbére egy orvos bére
képviselő kérdése Rétvári
mellett” – címmel. Szaből máris 21 százalékos
Bence államtitkárhoz
bó Sándor felszólalásában
béremelést csinált a korelmondta, „míg a kormány
mány 2022-re. Beszédes,

hogy ez alig több, mint a minimálbér emelése annak
ellenére, hogy az egészségügyi szakdolgozók emberfeletti teljesítményt nyújtottak a koronavírus-járvány
elleni védekezés során”.
Szeged képviselője interpellációja végén három kérdésre várt választ:
Mikor hajtja már végre
a kormány az ellenzék által
követelt, valódi egészségügyi
szakdolgozói béremelést?
Mi az oka annak, hogy
még az inflációt sem fedező
béremelés a jutalma azoknak
az egészségügyi szakdolgozóknak, akik emberfeletti
helytállással küzdenek a koronavírus-járvány ellen már
évek óta?
Mit kíván tenni a kormány
annak érdekében, hogy
az egészségügyi szakdolgozók 2022-ben valóban harmincszázalékos béremelést
kapjanak a 2021-es bérükhöz képest?
Kásler Miklós miniszter
helyett Rétvári Bence államtitkár válaszolt, illetve
mellébeszélt. Elmondta,
többletforrásokat biztosítottak az egészségügynek,
ebből emelték az ápolói
béreket.
Szabó Sándor viszontválaszában elmondta, tizenhétezer ápoló hagyta el a szakmát az elmúlt évben, nem
véletlenül. „Tudja-e, hogy
még most is van olyan dolgozó, aki ötven év ledolgozott
munka után még mindig nettó 200 ezer forintot keres?
Tudja-e, hogy a kezdő bér sok
esetben az ápolóknál nem éri
el a 150 ezer forintot? Tisztában van-e ezzel, államtitkár
úr?”

A 30
százalékos
béremelésből
21 százalékos
béremelést csinált
a kormány
2022-re.

Szabó Sándor nem fogadta el az államtitkári választ. Azt ígérte, hogy az új
kormány jobban megbecsüli
majd az egészségügyi dolgozókat. Az Országgyűlés
fideszes többsége ezután
elfogadta az államtitkári
választ.

Az önkormányzatok
kivéreztetése után
jöhet az újjáélesztés
Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje szerint a települések fejlődésének
egyetlen garanciája a kormányváltás.

A

Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) tíz pontba
foglalva gyűjtötte
össze azokat a legfontosabb
lépéseket, intézkedéseket,
amelyek a magyar önkormányzatiság helyreállítását
és a minőségi közszolgáltatások biztosítását szolgálhatják a választásokat követően.
Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért minisz-

hangzott el, hogy a kormánypárti vezetésű megyei jogú városok megkapták azt
a kiegészítő kormányzati támogatást, amit az ellenzéki
vezetésűek nem. Ez elfogadhatatlan kormányzati magatartás.
– Vissza kell térni ahhoz a nyugati típusú önkormányzati modellhez, amivel a rendszerváltás után
Magyarország nekivágott

Kötelezettséget vállaltak. Balról jobbra: Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért
miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere
és Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.
Fotó: MÖSZ
terelnök-jelöltje és a MÖSZ
között létrejött kötelezettségvállalási megállapodást nemrég írták alá.
– Az önkormányzatok
tizenkét éves fideszes kivéreztetése után új alapokra
kell helyezni a hazai önkormányzatok munkáját. Tisztázni kell a feladatköröket
és az ezek ellátásához szükséges finanszírozást – hangsúlyozta a MÖSZ elnöke,
Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Közölte, az általuk szerkesztett tíz pont nem
pártpolitikai, hanem szakmai
program, amit valamennyi
polgármesternek elküldtek.
A MÖSZ egyebek mellett
követeli, hogy szüntessék meg
az önkormányzatokat sújtó
szolidaritási adó megfizetését, és ennek kapcsán Gémesi György úgy fogalmazott:
példátlan európai gyakorlat,
hogy önkormányzatokat adóztat az állam. Mellette követelik, hogy a súlyadó, valamint
a helyi iparűzési adó után járó
adóforintok is az önkormányzatokhoz folyjanak be.
Elhangzott: nincs vidék
és főváros ellentét, másfajta
ellentétek feszülnek a helyhatóságok között. Példaként

az állami és a helyhatósági
feladatok felosztásához és
finanszírozásához. A jelenlegi korrupt kormánya miatt
Magyarország nem jut hozzá
ahhoz a 40 ezer milliárd forintos uniós forráshoz, amely
járna az országnak. A települések fejlődésének egyetlen
garanciája a kormányváltás

Példátlan
európai
gyakorlat, hogy
önkormányzatokat
adóztat
az állam.

– mondta Márki-Zay Péter,
az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje,
Hódmezővásárhely polgármestere. Ígéretet tett arra,
hogy egy általa vezetett kormány nem tenne különbséget fideszes és nem fideszes
önkormányzatok között, nem
szólna bele fejlesztési terveikbe. Egyben megakadályozná, hogy pénzügyileg ellehetetlenüljön a helyhatóságok
munkája az előttünk álló
években.
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Több százan álltak ki
a pedagógusok mellett
Több százan álltak ki
a tanárok mellett azon
a demonstráción, amit
a Veritas Virtus Libertas
önszerveződő egyetemi
csoport szervezett a Klauzál térre. Március 16-tól
határozatlan idejű sztrájkot hirdetett a két legnagyobb pedagógus-szakszervezet. Az érintettek
elsősorban a bérek emelését és a munkaterhek
csökkentését kérik. Szegeden több száz pedagógus sztrájkolt.
„Sokkal többre van szükség.
Ott kell állni a pedagógustársadalom mellett holnap
is, holnapután is. A pedagógusok munkája nem a mának, hanem a jövőnek szól”
– mondta Körmendi Zoltán
a demonstrációt szervező
Veritas Virtus Libertas (VVL)
nevében.
A tüntetés első felszólalója Farkas Dániel tanár szakos
hallgató volt. Az angol–történelemtanár szakos hallgató
„élményeiről” számolt be,
hogyan „motiválták” akkor,
amikor jelentkezett a tanárszakra. Farkas Dániel arról
is beszélt, sok pedagógus
az állását kockáztatva áll ki
magáért, a kollégáiért, a diákjaiért – a jövőért.
Az egyetemi hallgató
után Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetem
professzora szónokolt, aki
több alkalommal tiltakozott
az egyetemi modellváltás
villámgyors, valódi egyeztetés nélküli lezavarása ellen.
Az egyetemi tanár arról beszélt, mivel az egyetemi tanár
is elsősorban tanár és csak

Ceglédi Zoltán

A papiros dicsérete

M
Szajbély Mihály egyetemi professzor beszédét hallgatják a demonstráció résztvevői a Klauzál téren. Fotók: Iványi Aurél

másodsorban egyetemi, neki lémákról kell beszélnie egy kal beköszönt a Kánaán.
itt volt a helye a Klauzál té- tüntetésen, mint hat évvel Az ilyen ígéretek hallatán
ren. Szajbély Mihály elmond- korábban: gúzsba kötött a stratégiai nyugalom helyett
ta, negyven éve tanít, de ez- pedagógusokról, növekvő a stratégiai idegesség fog el”
– mondta a szónok. Erdélyi
alatt a tanárok sosem voltak
az aktuális hatalom ajnároEszter felhívta a figyelmet
zott kedvencei. „Mindig
arra is, hogy a sztrájkban
Fenntartóink
és minden fontosabb
a gyógypedagógusi, szakazt mondják, hogy
asszisztensi, valamint
volt náluk. Tanárok
kincstári optimizmusra
úgyis vannak, és
a nem pedagógusi
volna szükségünk, mert majd
úgyis tanítanak.
közalkalmazottak
eljön a kolbász és a kerítés
Hát nem, mondmegalázó fizetéséfúziója. Három év alatt, 10-10-10
juk ki, hogy hát
ért is szót emelnek.
százalékkal beköszönt a Kánaán.
Példátlan erednem.” Szajbély
Az ilyen ígéretek hallatán
a stratégiai nyugalom helyett
ménynek nevezte
azt is kiemelte,
a stratégiai idegesség fog el.
azt is, hogy szövethogy a pedagóErdélyi Eszter
ségre lépett egymásgusok most sem
a Deák Ferenc Gimnázium
sal a Pedagógusok
a jobb megélhetétanára
sért, hanem a hivatásuk
Szakszervezete és a Pebecsületéért sztrájkolnak.
dagógusok Demokratikus
Erdélyi Eszter, a Deák
Szakszervezete. A két szakFerenc Gimnázium tanára terhekről, értékét vesztett fi- szervezet közösen tárgyalt
korábban a Tanítanék moz- zetésekről. „Fenntartóink azt a jogos követelések teljesígalomban is aktív szerepet mondják, hogy kincstári opti- téséért már tavaly szeptemvállalt. Felszólalásában mizmusra volna szükségünk, berben. „Hogy január végéig
elmondta, nem gondolta mert majd eljön a kolbász és elhúzódtak a tárgyalások,
volna, hogy most megint a kerítés fúziója. Három év kizárólag a tárgyalópartneszinte ugyanazokról a prob- alatt, 10-10-10 százalék- rünk időhúzó taktikájának
köszönhető” – közölte Erdélyi Eszter.
Ott volt a demonstráción Botka László, Szeged
polgármestere, valamint
az egységes ellenzék két
szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltje, Szabó Sándor és
Mihálik Edvin, hogy kifejezze
szolidaritását a pedagógusok
sztrájkjával.
A Klauzál térre kilátogatók a beszédek közben fehér
szalagot, VVL-es kitűzőket,
illetve olyan képeslapot kaptak, amelynek hátoldalán egy
bizonyítvány volt. Ezt adhatják fel a tüntetésen részt vevő oktatók, diákok és szülők
a Klebelsberg Központnak,
így is kifejezve véleményüket
a helyzetről.
A legfontosabb kérdés a Klauzál téri demonstráción is megjelent. Fotó: Iványi Aurél
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illió apropóm van a digitalizációt éltetni.
A MÁV mobilalkalmazásán veszek jegyet
az Aranyhomok Intercityre, a telefonomon
bankolok, a filmek jó részét a laptopomon
vagy a tévé vonatkozó menüpontjában nézem. Podcastok, internetes asztalfoglalás, napestig tudnám sorolni.
De ahhoz, hogy ez a cikk a Szegedi Tükörben meg tudjon jelenni, először is azt kellett végiggondolni, hogy mi
a fontos, és mi nem az. Azt tenni tehát, amire az internet
nem hajlandó. Adott oldalszámra kell legalább annyi hírt
összerakni, ami ugyanakkor több sem lehet – szép kreatív
és kulturális kihívás pont ekkora helyen összefoglalni, mi
történt a világgal, az országgal, és főleg Szegeddel. Aztán
magát a terméket legyártani, és oda eljuttatni, ahol az emberek fellelik. A nyomtatott újság (és persze a könyv) egy,
a modern civilizációval egyidős tevékenységbe viszi bele
az olvasót. Fizikai adathordozót fejt meg, illetve használ.
Elavult? Nem elég színes? A túrót! Pont a végtelen online
tér az, ami nem hozza el a szabadságot és sokszínűséget.
Pont ellenkezőleg: a végtelenség zárja be az olvasót, aki
így soha nem végez, legfeljebb félbehagy. Ahol minden
elfér egyszerre, ott valójában semminek nincs helye, rangsora, legfeljebb állapota.
Márpedig muszáj lesz minden talpalatnyi földért külön megküzdeni,
Azt
ahol hús-vér emberek vannak
akarom,
jelen a fizikai valójukban.
hogy
megint
Az a borzalmas falanszter,
ember értsen szót
ahol a városokban csak
emberrel, legyen
a biciklis futár megy egyik
eleje és vége,
helyről a másikra, képernyő
pláne értelme
előtt ülő emberek között, nos,
a dialógusnak.
az soha ne jöjjék el. De ehhez
harcolni kell a személyes találkozásért, azért a beszélgetésért, ahol
a másik ember nem csak steril betűhalmaz egy felugró
ablakban, hanem hanglejtése és mimikája van. Arckifejezés: milyen szép magyar szó, és mennyivel több is, mint
egy emoji.
Na most akkor: a politikát ugyanide szeretném vis�szarángatni. Ma az önkormányzati szint az, ami még
megoldhatatlan személyesség nélkül – a község, város,
néha még a kerület polgármesterét is karon lehet ragadni
az utcán, fizikai jelenléte döntő a munkájában. De a többiek, fölfelé, ők már izoláltak, és „a” politizálást dobták
oda a Facebooknak, meg a dedikált pótcselekvéseknek.
Most persze úgymond árasztás van, a kampány hevében
és üzenetével járják az országot, de az ideális megoldás
nem ez, nem a négyévenkint négy hét turné, hanem a folyamatos jelenlét lenne. A választás nem pusztán azért
lesz az igazság pillanata, mert eldől, kire bízzuk a következő négy évünket, hanem azért is, mert ezt követően
derül ki, hogy melyik politikus részéről volt őszinte a sok
„veletek, együtt”-futam. Ha marad, ha jelen van utána
is, ha nem bújik el a 2026-os kampányig, akkor veszem
majd komolyan. Ezzel pedig dolgunk is van: e tekintetben
tulajdonképpen mindegy is, ki nyer, mert egyiket a vállalt
munkáért, a másikat annak ellenőrzéséért tartjuk majd
utána is, és mindkét tevékenység szoros és fizikai elszámolást igényel felénk.
Egyszerűbben szólva: a kampány után pláne elvárom
a rendezvényeket, fórumokat, beszámoló kiadványokat
a politikától – hiszen aki eddig arról győzködött minket,
hogy bízzunk benne, annak a választást követően azt kell
bemutatnia, hogyan sáfárkodik a megkapott felhatalmazással. Ki akarom szedni őket a facebookos alibiből, ahová
bízvást visszasüllyednének a kampány után, azt akarom,
hogy megint ember értsen szót emberrel, legyen eleje és
vége, pláne értelme a dialógusnak. Ha azt hiszik, hogy
április harmadikán zárul a munka, akkor jó, ha tudják:
valójában akkor kezdődik.
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Családi napok városszerte
Családi napot tartottak
Újszegeden, az Északi
városrészben és Alsóvároson. Hosszú idő után
ünnepelhettek együtt
a szegediek.

Cs

aládi nappal zárult
a csapadékvízelvezető program újabb két
ütemének befejezése Újszegeden. A víztorony melletti
téren játszóházzal is várták
a kicsiket.

Újszeged
– Régi gondja oldódott meg
az elmúlt másfél évben az itt
élőknek: Újszegeden hét,
a marostői városrészben pedig kilenc utca csapadékvíz-elvezető rendszere újult
meg. Az éghajlatváltozás miatt az elmúlt időben többször
is villámárvizek alakultak ki,
amikor néhány óra alatt zú-

dult le annyi csapadék, mint
korábban egy hónap alatt.
Ezt már nem tudta elvezetni a régi rendszer – mondta
a családi napon Mihálik Edvin. A Zöld város programért
felelős tanácsnok elmondta:
a korábbi dorozsmai rekonstrukcióval és víztározó építésével együtt 1,3 milliárd forintba került a fejlesztés,
amiből 1 milliárd 50 millió
forint volt az uniós támogatás, 190 millió forint az önkormányzat saját forrása, és
a Szegedi Csatornamű Társulat is hozzájárult a fejlesztéshez 94 millió forinttal. Újszegeden hét utcában 4296
méter hosszan, a marostői
városrészben pedig kilenc
utcában 5028 méter hos�szan korszerűsödött a csatornahálózat. Mihálik Edvin
hangsúlyozta: a kiépült csatornarendszer hosszú távú
megoldást jelent a belvízproblémákra, és a hirtelen,

Újszegeden a Holt-Maros élővilágával is megismerkedhettek a családi napra kilátogatók. Fotó: Szabó Luca

nagy mennyiségben lezúduló
csapadék is könnyebben elfolyik a területről, ezért a jövőben nem okoz nagy károkat.

Északi városrész
Koncert, városnéző kisvasút,
ugrálóvár, arcfestés és ügyességi játékok sokasága várta a kilátogatókat az Északi
városrészben megrendezett
családi napon.

– hangsúlyozta Botka László. Elmondta, a tervek szerint idén valamennyi szegedi
rendezvényt megtartanak, így
már elkezdődött a borfesztivál, a hídi vásár és a Szeged-napi ünnepségsorozat
szervezése. A parlamenti
választások kapcsán Szabó
Sándort ajánlotta a szegediek figyelmébe.
– Szabó Sándor azért

Mihálik Edvin, az ellenzék országgyűlésiképviselő-jelöltje
és Donáth Anna, a Momentum elnöke rögtönzött fogadóórát tartott a Mátyás téren. Fotó: Iványi Aurél

kormányzati képviselője, Tóth
Károly arról beszélt, hogy egy
szebb, tisztább, élhetőbb városért és városrészért dolgozik. Elmondta, folytatódik
az egynyári virágok osztása,
amit legközelebb március 28án szerveznek meg az Északi
városrészben.

is érdemli meg a bizalmat,
mert nagyon tisztességesen
tette és teszi a dolgát az Országgyűlésben, ahol valóban
a szegediek érdekeit képviseli – emelte ki a polgármester.
– Szeged összetartó,
szolidáris közösség, amit
az Északi városrészben rendezett családi nap is jól példáz, amelyre nagyon sokan
látogattak ki – mondta Szabó Sándor. A városrész ön-

Alsóváros megmozdult, rengetegen voltak a Mátyás téren megrendezett családi napon. Főként a kisgyermekes
családokat vonzották a programok, az ügyességi játékok
és kézműves-foglalkozások.
A térre kilátogatókat
Botka László polgármester
is köszöntötte, aki arról beszélt, hogy Szeged egyik nagy
értéke, hogy évente több
ünnepséget és rendezvényt
tartanak városrészenként.
A polgármester a parlamenti
választások kapcsán a város

zöld ügyekkel foglalkozó tanácsnokát, Mihálik Edvint,
az ellenzék országgyűlésiképviselő-jelöltjét ajánlotta
a szegediek figyelmébe.
– Mihálik Edvin most éppen annyi idős, amennyi én
voltam, amikor a szegediek
először polgármesternek
választottak – fogalmazott
Botka László.
– Azért dolgozunk, hogy
Szeged minél élhetőbb város legyen. Minden ilyen
rendezvény ezt a célt szolgálja – mondta Mihálik Edvin. Az alsóvárosi családi
nap házigazdája a városrész
önkormányzati képviselője,
Kovács Tamás gazdasági alpolgármester volt, aki almás
pitével kínálta a résztvevőket. Ott volt a családi napon
Donáth Anna is, a Momentum elnöke. Az elkövetkező
hetekben városszerte folytatódnak a családi napok.

A vezérhím védi a csoport
területét, amit nagy közös
székletkupacokkal jelölnek ki.
A fiatal hímek önálló csapatokat is alkothatnak, melyben
a játékos verekedés során

tanulnak meg harcolni. Az idősebb, magányos hímek egyedül is kóborolnak nőstényeket
vagy csoportokat keresve.
A Szegeden született
hím guanakót a látogatók is

megleshetik a pampa kifutóban. Hosszabb távon ugyan
másik állatkertbe kerül, de
ebben az évben még a Szegedi Vadaspark lesz az otthona.

Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője, az ellenzék országgyűlésiképviselő-jelöltje is besegített az Északi
városrészben rendezett családi napon. Fotó: Iványi Aurél

– Hiányoztak a városi és
a városrészi rendezvények
az elmúlt két évben. Mindan�nyian kiéheztünk az együttlétre
– mondta Botka László polgármester az Északi városrészben
megrendezett családi napon.
– Minden visszatér
a normális kerékvágásba,
ami annak is köszönhető,
hogy a szegediek nagy fegyelmezettséggel betartották a járványszabályokat

Alsóváros

A tavasz első csikója
és a nyertes bakkecske
Guanakócsikó született
a Szegedi Vadasparkban.
A jövevény szépen fejlődik, már a látogatók is
megfigyelhetik a tágas
kifutóban, amit a nagy
marákkal osztanak meg
a dél-amerikai tevefélék.

M

árcius elején látta meg a napvilágot a vadaspark első
tavaszi szülötte, egy guanakócsikó. A pár éve összeállt
guanakócsapat minden évben egy-egy utóddal bővül.
A vadasparkban négy délamerikai teveféle tekinthető meg: a guanakók mellett
vikunyák, alpakák és lámák.
A tevefélékre jellemző, hogy
rendkívül jól alkalmazkodtak
a szélsőséges időjárási viszo-

A Szegedi Vadaspark és
a Tessloff-Babilon Kiadó
közös fotópályázatának legutóbbi fordulójában az állatok frizurája volt a téma.
Az első helyezést az MSB
névvel jelentkező pályázó
érte el, aki egy kecskebakot fotózott le a méltóságteljes szakállával.

nyokhoz, silány növényi táplálékkal, kevés vízzel is beérik.
A guanakók Dél-Peru,
Chile, Argentína és NyugatParaguay mérsékelt övi füves pusztáin, sivatagjaiban
és az Andok vonulatai között
élnek, akár az 5 ezer méteres
tengerszint fölötti magasságban is. Fűfélékkel és más növényekkel táplálkoznak.
Testtömegük 115-140
kilogramm, s akár 60 kilométeres óránkénti sebességgel is tudnak futni. Számuk
az élőhelyek elvesztése miatt
drasztikusan csökken. A guanakók nappal aktívak, általában családi csapatokban
élnek. A számos nőstényből
és az utódokból álló csoport
élén egy-egy csődör áll, amely
elkergeti a csapatból a fiatal, 6–12 hónapos hímeket
és a csatlakozni akarókat.
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Véderdőket telepít Mihálik Edvin: Zöld várost építünk
az önkormányzat
Folytatás az 1. oldalról
A faültetéssel egybekötött
sajtótájékoztatón Mihálik
Edvin elmondta: a véderdőnek elsősorban azt kell megakadályoznia, hogy a Szeged
környéki földekről bekerüljön a szálló por a városba.
Elhangzott: természetesen
az is fontos, hogy a jelenleginél sokkal jobb mikroklímát teremtenek az újonnan
elültetett fák. Erre a becslések szerint négy-öt évet kell
várni. Ekkorra érik el a fák
azt a nagyságot, amikor már
megfelelő hatást gyakorolhatnak a környezetükre.
A közel egyhektáros terület nyolcvan százalékán
1350 őshonos puszta szilt
telepítettek. A fennmaradó
területen további 150 fát ültetnek majd egy későbbi alkalommal. A telepítés teljes
költsége kétmillió forint, amit

saját forrásból biztosít az önkormányzat. A dorozsmai faültetésben a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum diákjai és
tanárai segítettek. Az iskola
oktatói elmondták, alaposan
előkészítették a területet.
A szántásnál és a faültetésnél egyaránt figyelembe vették az itt futó közműveket,
megtartották a védőtávolságokat. Több mint egy méter
mélyen szántották fel a közel egyhektáros területet, így
minden esély megvan arra,
hogy az elültetett fák kilencven százaléka megmarad.
A véderdő-telepítések
a Jura Ipari Park melletti háromhektáros területen folytatódnak, majd a Maty-ér melletti hathektáros területen
ültet fákat az önkormányzat.
Mihálik Edvin hangsúlyozta:
a véderdő-telepítéssel a klímaváltozás káros hatásait
igyekszik csökkenteni a város.

A Kiss Ferenc Erdészeti Technikum diákjai és tanárai segítettek a faültetésben. Fotó: Iványi Aurél

Átadták a Szeged és Bordány közötti kerékpárút eddig
hiányzó, 3,7 kilométeres szakaszát. Erre az alkalomra időzítették a Sziki Teljesítménytúrát, amelyen több
mint négyszázan vettek részt.

M

últ vasárnap adta át a Szeged
és Bordány közötti kerékpárút
eddig hiányzó, 3,7 kilométeres szakaszát Mihálik Edvin
Zöld város programért felelős
tanácsnok. – A beruházáshoz
az Európai Unió 340 millió forint támogatást nyújtott, amit
Szeged városa további közel
100 millió forint saját forrással egészített ki – mondta
Mihálik Edvin Sziksósfürdőn
az ünnepélyes átadón.
Bár az építkezéssel már
tavaly az utolsó negyedévben
végzett a közbeszerzési eljárásban nyertes Vízép Holding
Kft., ám a forgalombahelyezési engedélyt csak nemrégiben kapta meg a kerékpárút.
– Zöld várost építünk
– fogalmazott ünnepi beszédében Mihálik Edvin, majd
emlékeztetett arra, korábban kevesen gondolták, hogy
Szegeden a közlekedők közel húsz százaléka választja
a kerékpárt. (Egy felmérés
szerint Szegeden az emberek 18 százaléka gyalog, 17
százaléka kerékpárral, 36
százaléka közösségi közlekedéssel, 29 százaléka pedig
autóval közlekedik – a szerk.)
– A környezetkímélő
városi közlekedéshez nemcsak a kerékpárutak fejlesz-

Napvitorlák a Kárászon

A

z önkormányzat
hosszú távú törekvése, hogy Szeged
legyen a legzöldebb
magyar város, ezért számos
olyan fejlesztést valósít meg,
amivel a klímaváltozás káros
hatásait próbálja enyhíteni.
Szegeden is évek óta szinte
elviselhetetlen a nyári hónapokban a forróság az utcákon. Mihálik Edvin Zöld város
programért felelős tanácsnok
javaslatára tavaly született
döntés arról, hogy napvitorlákat raknak ki a sétálóutca
egy része fölé.
Elsőként a sétálóutca
Kölcsey és Somogyi utca
közötti szakaszán tizennyolc
menetes szárat fúrtak be két
épületbe, amikhez az árnyékolókat tartó kábeleket rögzítették. Majd kifeszítettek
200 négyzetméternyi napvitorlát, és rozsdamentes

Mihálik Edvin zöld tanácsnok elmondta: ha a szegedieknek tetszik, és beválik ez a megoldás, akkor folytatódhat
a napvitorlák felhelyezése a Kárász utcán. Fotó: Szabó Luca
acélelemekkel leszorították,
hogy nagy szélben is biztonságos maradjon az árnyékoló
rendszer.
Mihálik Edvin elmondta,
ősszel leszedik, tavasszal
pedig mindig újra kifeszítik
a napvitorlákat. A tanácsnok
hangsúlyozta: ha a szegedi-

eknek tetszik, és beválik ez
a megoldás, akkor folytatódhat a napvitorlák felhelyezése a Kárász utcán. Itt más
megoldás nincs a hőség enyhítésére, mert a sétálóutcát
nem lehet befásítani, hogy
úgy csökkentsék valamelyest
a nyári hőséget.

tése, de a tömegközlekedés
megújítása is hozzátartozik
– hangsúlyozta a tanácsnok.
Az újonnan átadott, Sziksósfürdőre vezető, a Vereshomok út és a Kulipintyó csárda

a Sziki Teljesítménytúrát,
aminek tavaszi fordulóját
utoljára 2019-ben rendezték meg. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt
– tájékoztatott a szervező
Szegedi Sport és Fürdők
Kft. Több mint négyszázan vágtak neki és tették
meg a kitűzött távolságot
gyalog vagy kerékpárral.

ménytúra, amire előzetesen
216-an, a helyszínen pedig
több mint kétszázan jelentkeztek. A természetjárók
a 8, 17 vagy 30 kilométeres
túraút közül választhattak,
míg a kerékpárosok 8, 15
vagy 25,5 kilométer megtételére vállalkozhattak.
A szeged.hu által megkérdezett túrázók és kerék-

Az új útszakaszt azonnal birtokba vették a bringások a Sziki Teljesítménytúrán. Fotó:
Iványi Aurél
közötti 3,7 kilométeres útszakasz 2,5 méter széles és kétirányú. A kerékpárút mellett
közel három kilométer hos�szan csapadékvíz-szikkasztó
árkot is kialakítottak több
áteresszel. Az új nyomvonal
mellé 83 fát ültettek.
A múlt vasárnapi kerékpárút-átadásra időzítették

Már az előzetes jelentkezésekből sejteni lehetett,
hogy sokan vállalkoznak
a szokásos tavaszi teljesítménytúrára, amelyet a hagyományoktól eltérően most
a kerékpárút átadása miatt
egy héttel korábban tartottak meg. Az idei volt a huszonegyedik Sziki Teljesít-

párosok elmondták, azért
vesznek részt a teljesítménytúrán, mert remek közösségi programnak tartják.
A túra útvonalán található
állomásokon frissítővel,
Zsombón pedig kemencében sütött buktával várták
a gyaloglókat és a kerékpárosokat.
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Tenyerén hordozza a várakat
Szemléltetésnek készültek a szegedi Budai László történelemtanár makettjei
Két gyerek és egy kutya mellett
a vármakettek készítése a hobbija – árulta el a szegedi Budai László. A történelemtanár
szenvedélye úgy bontakozott
ki, hogy minél jobban illusztrálni akarta, amiről beszél. Akkorában készíti el a Kárpát-medence várait, hogy elférjenek
a beépített szekrényben. Hobbijából is hobbival kapcsolódik
ki: történelmi hajókat épít.
– Makón tanítok a Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum és
Szakképző Iskolában, a tanításban
is sokat segít a makett. Gyerekkorom óta készítem a maketteket.
Az előregyártott, dobozban kapható makettekkel kezdtem. Azt szoktam mondani: mindenki makettezik,

csak van, aki kinövi – mosolyog bemutatkozáskor az újszegedi Odes�szai fiókkönyvtárban.
– A középiskola vége felé elmaradt ez a foglalatosság, és akkor
tért vissza az életembe, amikor
több mint húsz éve az egyetemen
Pelyach István 1848–49-es várostromok kurzusán a felvidéki Lipót
váráról kellett előadást tartanom.
Nem volt még akkor internet, legfeljebb írásvetítő, ezért hogy látványossá tegyem a mondandómat,
megcsináltam a vár makettjét. Első nekifutásra gyufaskatulyákból
akartam kivagdosni a téglákat,
még ma is csinálnám, ha nem
váltok át kartonra, abból lettek
a várfalak. Ismerősök ajánlották,
hogy izlandi zuzmóval dekoráljam,
az nem veszíti el a zöld színét.

Várak
a szekrényben
Azóta már kéttucatnyi vár
épült fel kicsiben, most
is készül kettő. Ahhoz
ül le a hobbi-várépítő, amelyikhez éppen
kedve van. Az újabb
dobozos vármakettekből is bevásárolt,
azokat is feljavította, hogy minél élethűbbek legyenek.
A két gyerek és

a kutya mellett erre is szorít időt.
És helyet, hiszen a panellakásukban a beépített szekrényben tárolja a maketteket. A hobbiból is hobbival kapcsol ki: történelmi hajókat
épít.
– Eredetileg csak alföldi várakat akartam, amikhez
nem kell hegy, így jött
a lipóti után

már itt élek. Most két felvidéki készül, Érsekújvár és Torna. A következő lépés hozzájutni egy rekonstrukciós képhez, ami nem is volt
egyszerű az internetet megelőzően. Könyveket bújtam, megkerestem, fény-

Nándorfehérvár kicsiben.
az aradi, a gyulai, a szegedi vár.
Aztán továbbgondoltam, hogy miből
lehetne olcsón és könnyen hegyet
emelni a várak alá. Először parafát
faragtam, a virágokhoz használt oázist is kipróbáltam, a levegőre keményedő gyurmát drágának és nehéznek találtam, így végül a gipsz
lett a megoldás – avat be a hegyépítés rejtelmeibe. Mivel megtalálta
rá a megfelelő módszert, válogathatott kedvére: a Kárpát-medencei
várak mellett döntött.

Követi a kutatásokat
– A másik feltétel, hogy személyes
vagy olvasmányélmény kötődjön
hozzá. Drégely például családi kirándulás, Gyula pedig minden hétvégi élményem volt, mivel Békés
megyei vagyok. Szeged is alap, ha

másoltam a legjobb képeket. Ezt
a folyamatot lényegesen lerövidíti
az internet. Fénykorukban igyekszem ábrázolni a várakat. A Veszprém és Pápa közötti bándi Essegvárból mára csak egy fal maradt,
viszont rekonstrukciós kép alapján
elkészítettem hat toronnyal, körítő
fallal. Olyannak mutatom, amilyen
lehetett. A füzéri várral úgy jártam,
hogy a korabeli leltár alapján még
eperfát és virágoskertet is ábrázoltam a legapróbb részletekig. Erre
nemrég újjáépítették, és valóban
hasonlít a makettemre. Követem
a tudományos kutatásokat is,
az egri várban utóbb feltárt
ajtót például én is kivágtam
a maketten.

get, a vár pedig vár, amíg a felmentő sereg meg nem érkezik. Egyetlen kivétel volt ez alól, az egri vár
1552-ben, ami felmentő sereg nélkül is képes volt visszafordítani a törököket.
– Nemrég hallgattam szakértőket arról, hogy mekkora hibát vétett
Dembinszky főparancsnok, hogy
1849 nyarán feladta Szegedet
Újszegeddel együtt, és csak
Szőregnél ütköztek
meg Haynau
csapataival. Mert
i g e n i s
a szegedi vár
tovább feltartóztathatta volna az ellenséget, talán nem Világosnál ért
volna véget a szabadságharc. Az árvíz után el is bontották a kaszárnyát
és a börtönt, mert a várat is okolták
a városban az árvízért, pedig inkább
védett, mint rombolt, hiszen a víz
elől menekülő szegediek közül so-

Rózsa Sándor cellája
– Régészhallgató koromban Horváth Ferenc óráira
jártam, akkor hallottam és
olvastam a legtöbbet a szegedi várról. Úgy döntöttem,
hogy az 1879-es nagy árvíz
előtti legteljesebb képét
adom vissza, mielőtt lebontották volna a nagy
részét. A Tisza-parti
vízibástya volt a kiindulópontom.
És mert a szakdolgozatomat
a Rózsa Sándort
is kézre kerítő Ráday
Gedeon szegedi királyi
biztosról írtam, a maketten
szemléltetni tudtam, hol raboskodott a legismertebb magyar
betyár éppen az árvíz előtti időben. Látható a cellája, a helyőrségi templom, a kaszárnyák,
a bástyák. Bemutatom, hogy miért erőd és nem vár a szegedi vár.
Az a különbség a kettő között,
hogy az erőd magát is meg tudja
védeni, sőt támadja is az ellensé-

Drégely.

kan húzódtak fel a magaslataira,
és laktak hetekig a sátorral bevont
bástyák falai között, amíg vissza
nem húzódott a folyó – mondta
Budai László.
Dombai Tünde

Várak kicsiben
a fiókkönyvtárban
Az Odesszai fiókkönyvtárban
március végéig láthatók Budai László vármakettjei: a bándi Essegvár, Döbrönte, Drégely,
Tátika, Rezi, Solymos, Fülek,
Nándorfehérvár, Szeged, Pápa, Nagyvázsony, Füzér, Eger,
Nagyvárad, Tata, Várpalota és
Hollókő vára.

Interjú
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Mihálik Edvin: Szegedet és a Homokhátságot
meg kell védenünk a Fidesztől!
Mihálik Edvin, az Egységben Magyarországért ország
gyűlésiképviselő-jelöltje szerint a Fidesz valójában
szavazógépeket küldene csak a parlamentbe. Nem
érdekli a pártot a választók képviselete, csak az a lé
nyeg, hogy legyen, aki megnyomja a megfelelő gombot
Orbán Viktor kérésére. Interjú Mihálik Edvinnel.
– 2019-ben Szegeden az önkormányzati választáson
megvalósult egy, a mostanihoz hasonlatos összefogás: minden párt, szervezet egyetértett abban, hogy
együtt lehet legyőzni a Fideszt. Hogyan indult el a közös munka a Botka László
vezette koalícióval?
– Akik 2019-ben rész vettek az összefogásban, azok
értették, Szeged érdeke, hogy
Botka László vezetésével folytassuk a munkát. Ez a polgármester ötödik ciklusa, és
az utolsó választáson elért 60
százalék fölötti eredménye
magáért beszél. Mindenki
tisztában volt, van azzal, hogy
ha a Fidesz átvenné a város
vezetését, azzal Szeged biztosan veszítene. 2019-ben
egy nagyon jól működő összefogás jött létre. Az eltelt

lasztáson. Mert ha nem lesz
változás az országos politikában, akkor nemcsak Szeged,
de a többi város sem tudja
majd megtenni a szükséges
lépéseket a klímaváltozással
szemben, és a fejlődésük is
veszélybe kerül.

utolsó szempont, ha vannak
miniszterelnök-jelölti, illetve
képviselőjelölti viták. Egyik
sem lesz. Ez mennyire ciki?
– Nagyon. Azért nem
vállalják, mert gyávák, és
csak veszítenének egy
vitával, hiszen egyből kiderülne, mennyi minden
nem valósult meg a korábbi ígéretekből. Nyilván,
ha lenne egy vita köztem
és Mihálffy Béla között,
megkérdezném

hozzám, hogy szeretnének
fát ültetni, akár csak azért is,
hogy az autósok ne álljanak
rá a fűre a házuk előtt. A véderdő más, tudatosan jelöltük
ki azt a tíz hektárt, ahova telepítjük a fákat a következő
három évben.
– A zöld szemlélethez
hozzátartozik a fenntartható
módon való közlekedés. Itt
már tetten érhetőek a kormányzati elvonások, a koronavírus-járvány alatt
az Orbán-kor-

Mihálik Edvin: A Fidesz pro
pagandája ellen csak azt
lehet tenni, hogy odame
gyünk az emberekhez, és el
mondjuk, mi a valóság.
Fotó: Szabó Luca

két és fél év mindent igazolt,
– Függetlenül az elvonájól tudtunk, tudunk együtt dol- soktól, brüsszeli pénzből épül
az Európai Unió legnagyobb
gozni, hiszen közös a célunk.
– Az önkormányzati vá- geotermikus beruházása.
lasztási győzelem után Bot– Miközben Magyarországka László Zöld város tanács- nak az elmúlt tizenkét évben
noknak kérte fel.
nem sikerült érdemben füg– Azért szerettem volna getlenednie az orosz gáztól,
ezzel a területtel foglalkozni, mi nagy lépést tettünk ebbe
mert a klímaváltozás korunk az irányba Szegeden az elmúlt
legnagyobb problémái közé két és fél évben. Legnagyobb
tartozik. Ha most nem fog- fogyasztónknál, a Szegedi
lalkozunk ezzel Szegeden, Távhőnél jelentős mértékben
tudjuk csökkenteni a gázfelakkor lemaradunk,
használást, és közben
nem fogjuk
folyamatban vantudni felA Fidesz
nak azok a napkészíteni
nem 106
energia-projektek
a várost
képviselőjelöltet,
is, amelyekkel
az előthanem 106
a vízművet is
tünk álló
szavazógépet indít
energiahatékokihívásoka választáson.
nyabbá tesszük.
ra. Eddig is
– Az egyik legkomoly eredményeket értünk el,
nagyobb gond Szegeden
növeljük a zöldterületeket, fej- a levegőminőséggel a szállesztjük a közösségi közleke- ló por koncentrációja. Ennek
dést, energiahatékonnyá tes�- csökkentésére elkezdődött
szük a közintézményeket. De a véderdők telepítése. Men�még többet tehetnénk, csak- nyire lelkesek ezzel kapcsohogy a kormányzati elvoná- latosan a szegediek?
sok ebben gátolnak minket.
– Szerencsére mindenki
Ezért is döntöttem úgy, hogy szeret, szeretne fát ültetni.
elindulok az országgyűlési vá- Nagyon sok kérés érkezik

mány igencsak megnehezítette a közösségi közlekedés fenntartását. De közben
meg vannak beruházások,
érkeznek a zöldbuszok Szegedre is.
– Kezdjük az elvonásokkal. A kormány gyakorlatilag
kivonult a szegedi közösségi
közlekedés finanszírozásából. A koronavírus-járvány
alatt ezt tovább tetézték az ingyenes parkolással, ami azt is
jelentette, hogy a szegediek is
leszoktak a közösségi közlekedésről. A járműflotta fiatalítása, zöldítése értelemszerűen
jó dolog. De ezeket a járműveket aztán karban kell tartani,
fenn kell tartani, ki kell fizetni
a dolgozók bérét, ehhez pedig
igenis szükség lenne a kormányzati forrásokra is.
– Beszéljünk a felsőoktatásról is, hiszen ön a Szegedi Tudományegyetem
modellváltásának egyik legnagyobb kritikusa!
– A Szegedi Tudományegyetemet és Szegedet nem
lehet szétválasztani. Száz
év alatt összefonódott a várossal az intézmény. Most

az történt, hogy odaadták öt
fideszesnek az egyetemet,
hogy ők döntsenek mindenről. Közben azt se feledjük el,
hogy az Orbán-kormány miatt
a Szegedi Tudományegyetem és a többi intézmény is
komoly fejlesztési pénzektől
esik el, amiket a jogállamiság hiánya és a korrupció
miatt nem kapunk meg
az Uniótól.
– Rengeteget kopogtattak Szegeden és a környező
településeken is. Megkérdezik, hogy tényleg Gyurcsány
bábja?
– Ilyet szerencsére nem.
A Fidesz propagandája ellen
csak azt lehet tenni, hogy odamegyünk az emberekhez, és
elmondjuk, mi a valóság.
Az egészségügyi várólistákat
mindenki érti. Hiszek abban,
hogy ezekkel a beszélgetésekkel sok embert meg tudtunk
győzni arról, hogy van értelme
elmenni és a kormányváltásra szavazni, mert Szegedet és
a Homokhátságot is meg kell
védenünk a Fidesztől!
– Ha már választási szempontok. Az sem lett volna egy

lesznek azok az uniós források, amik most Orbán Viktor
miatt nem jutnak el hozzánk.
A forint romlása mögött a fideszes osztogatás is áll, amit
ráadásul drága hitelfelvétellel
fedeznek, miközben a költségvetés hiánya egyre nagyobb.
Ez a felelőtlen gazdaságpolitika a bizonyíték arra, hogy nem
tudnak kormányozni.
– Mennyire lehet hatással az orosz–ukrán háború
a választásra, a kormányváltásra? Mit csinálna másképp egy Márki-Zay Péter
vezette kormány?
– Az elmúlt hetekben a fideszes média már eljutott
oda, hogy engem is
háborús uszí-

tőle, miért nem állt ki Szege- tónak neveznek. Pedig nem
dért akkor, amikor a kormánya én és nem Márki-Zay Péter
milliárdokat vont el a várostól. voltunk azok, akik 12 évig
Erre biztosan nehéz lenne vá- Vlagyimir Putyin leghűségelaszolnia, és egyértelműen sebb európai csatlósaként
kiderülne, mennyire vidék- és viselkedtünk, hanem Orbán
önkormányzat-ellenes valójá- Viktor. A miniszterelnöknek
ban a Fidesz. A visszakötelessége elszámolni
utasítás másik
az elmúlt évtized
Ha
elhibázott küloka az lehet,
Orbán Viktor
politikájával,
hogy a Fihatalmon marad,
ugyanis
desz nem
végképp a keleti,
legfon106 képautoriter rezsimekhez
tosabb
viselőcsatlakozunk.
Szerintem ezt még
partnere
jelöltet,
a legelkötelezettebb
épp széthanem
Fidesz-szavazók
bombázza
106 szavasem akarják.
az egyik szomzógépet indít
a választáson.
szédos országot.
Ha Orbán Viktor hatalmon
– A mindenhol, minden téren tapasztalható marad, végképp a keleti, auinflációval, drágulással mit toriter rezsimekhez csatlatudna kezdeni egy április kozunk. Szerintem ezt még
3-i ellenzéki győzelem után a legelkötelezettebb Fideszaz új kormány?
szavazók sem akarják, és re– Az alapvető élelmisze- méljük, nem is történik meg,
rek áfájának további csök- mert április 3-án kormányt
kentésével sokat lehetne se- váltunk.
gíteni, illetve azzal, hogy egy
ellenzéki győzelem esetén,
Garai Szakács László
miután csatlakoztunk példá(Az interjú hosszabb válul az Európai Ügyészséghez
tozata a Szeged.hu-n
is, megnyílnak, elérhetőek
olvasható.)
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Az operák leggátlástalanabb nőcsábásza,
Don Giovanni farmerben szédít

Dobrotka Szilvia Donna Elvira, Bordás Barbara Zerlina és Sándor Csaba Don Giovanni
szerepében.

A Don Giovannit, bár 1787-ben született, máig az operairodalom legpikánsabb darabjaként tartják számon.
A feslett életű kalandor megformálása előtt a legenda
szerint még magával Casanovával is konzultált Mozart.
Az operát most a fiatal szegedi operatársulattal állítja
színpadra Horváth Csaba rendező.

H

orváth Csaba rendező-koreográfus,
a Forte Társulat
megalapítója és
vezetője Mozart talán legismertebb operájáról elmondta, a fizikai színház eszköztárát hívta segítségül a mű
színpadra állításához.
– A történet és a zene
jó vonalvezetők, valójában
azonban egy eszköztelen
színházról van szó, nincsenek olyan külsőségek az előadásban, amelyek segítik
az előadóművészeket. Ezért
az énekesek saját testükre,
gesztusaikra vannak utalva.
A zene mellett a mozgással, a testtel való kifejezés
a színház legősibb nyelve.
Ebben az előadásban is minden mozdulatnak megvan

a zenei jelentése. Arra törekszem, hogy az énekesek
minden mozdulatát a belső
érzelmek hívják elő, és nem
pusztán az adott koreográfia
– mondta a rendező arról
a sajátos fizikai színházról,
amelyiknek ő az egyik hazai
zászlóvivője.
Az opera története szerint az álarcos Don Giovanni
a kormányzó lányának, Donna Annának a szobájába lopódzik, ám a lány elutasítja
az ismeretlent. A zajra a kormányzó is felébred, és párbajra hívja. A lovag leszúrja
és elmenekül. Anna és jegyese bosszút esküszik, csakúgy, mint a városba érkező
Donna Elvira, akit a lovag elcsábított, majd faképnél hagyott. Don Giovanni közben

a csinos, fiatal menyasszonyra, Zerlinára vet szemet, amikor felbukkan Anna, Elvira
és Ottavio. A lovag kereket
old, majd elbizakodottságában a kormányzó sírján álló
szobrát hívja meg vacsorára
– ami a szegedi előadásban
el is megy, majd a pokolra
küldi Don Giovannit.

Becsületesek
és tökkelütött
hülyék
Spiró György Ikszek című
regényében a következő
találó okfejtés hangzik el.
Ez az opera arról szól, hogy
„Don Giovanninak, ennek
a gátlástalan nőcsábásznak van igaza, és a becsületes emberekről kiderül,
hogy tökkelütött hülyék.
Don Giovanni az úgynevezett szabadság megtestesítője minden társadalommal szemben”.

Ez csak az egyik különlegessége az előadásnak. Horváth Csaba a főhőst farmerbe és bőrdzsekibe bújtatja,
álarc helyett pedig baseballsapkával és napszemüveggel
takarja el az arcát.
– Don Giovanni a világ
legnagyobb nőcsábásza. Mindenütt próbálkozik, de számára nem a siker a fontos,
hanem maga a próbálkozás,
az újabb és újabb kihívás és
lehetőség élteti. Ezért nem
éli meg kudarcként, ha nem
sikerül a kiszemelt nőt meghódítania. Ám végül őt is utoléri a sorsa – mondta az egyik
szereposztás címszerepét
éneklő Szélpál Szilveszter,
akinek a Varázsfuvola Papagenója után ez a második
Mozart-főszerepe Szegeden.
A Mozart-opera főhősének nincsenek erkölcsi
aggályai: önző, habzsolja
a nőket, számára minden
csak játék. Az ő világában
a kalandvágyon kívül semmi
más nem létezik. Szexfüggő, erotomán, szenvedélyes
kalandor, de a lelke mélyén
mégis bátor, mert végül képes szembenézni a halállal.
Ezeket az örök érvényű emberi tulajdonságokat igyekszik megmutatni a szegedi
előadás akkor, amikor a kétszázharmincöt éves operát
leporolva azt üzeni, Don Giovanni közelebb van hozzánk
időben és térben, mint azt
eddig hittük, a főhős pedig
egy kicsit minden férfiben
ott lakozik.
Wolfgang Amadeus Mozart kétfelvonásos operáját,
a Don Giovannit legközelebb
április 28-án és 30-án láthatja a közönség olasz nyelven
a Nagyszínházban.
Rafai Gábor

A másik szereposztásban Horák Renáta Donna Elvira, Máthé Beáta Zerlina és Szélpál Szilveszter Don Giovanni. Fotók: Szabó Luca

Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a városi közgyűjtemény nyugállományba vonult igazgatója Bene Zoltán Az érdemes,
nemes Rózsasándor kalandjai című betyárpikareszkjét
ajánlja.

A

z elmúlt évtizedekben sok könyv szegődött mellém, adva élményt, tanulnivalót, érzelmileg
emelt magasba, ejtett mélybe. Ha végigolvastam a kézbe vett könyvet, soha nem tudtam elengedni. Ott kellett legyen a polcomon elérhető közelségben, hogy bármikor újraélhessem az előzőekben már
megélt élményt.
Örökségként ott voltak még Géza bátyám otthon maradt
könyvei, melyek gyerekként izgalmassá váltak számomra.
Vibráló egyénisége, műveltsége, ismeretei olyan távolinak,
elérhetetlennek tűntek számomra, hogy mindenképpen meg
kellett nézzem, milyen olvasott úton ment végig, hogy én
a nyomába kullogjak.
A családi hatás mellett az ízlésem formálásában a környezetemben élő barátok ajánlása volt még mérvadó. Számomra
nagyon kevés kötelező olvasmány volt borzalom, maximum
nem értem rá, mert fontos élnivalóm akadt. Volt köztük
több olyan mű,
amelynek kötelező jelzőjét
átugorva, sokszor újra és újra
olvastam.
Amiért Bene
Zoltán művére
esett a választásom, egyszerűen csak
annyi, hogy olvastatja magát,
menetel, visz,
húz maga után.
A szegedi „Don
Quijote” Rózsasándor (aki
nem az igazi
Rózsa Sándor)
kalandjai hasonlatos hangulatúak, mint az általam is olvasott cervantesi
mű. Hasonlatos, de nem azonos. Engem személy szerint büszkévé tesz, mert hát nekünk is van Rózsasándorunk és egy
Sancho Panzánk, akit Panzasándornak hívnak. Akár a világ
is ismerhetné ezt a mi legendánkat. Miért is ne? Mese ez, de
mégsem, legendai valóság, aminek valami alapja kell, hogy
legyen. A kalandok nem születnek csak úgy, valami történt...,
igen, igen…
Már a könyv kézbevételénél felmerült a gyanú, hogy lehet,
ez egy mesekönyv. Az illusztrációk hangulata, erélyes érdekessége odatapasztja a szemet a könyv lapjaira, ingerelve
a kezet, hogy lapozz végig, gyere, nézd, ilyen lesz, ezt kínálom.
11 fejezet, melyet Rózsa Sándor ihletett, alföldi néplélekkel,
létező tájjal, általunk is bejárható helyszínekkel. Kíváncsiságot csikar ki, hisz a betyár az betyár, nem egy lovag, önző,
magának való, kegyetlen. A mese itt nem erről szól, a halhatatlanság mezejére téved, ott küzd, kalandozik a betyár,
hűséges szolgájával.
Ez a csoda, ez a mese, legenda a miénk, szegedieké
egy szegedi tollából. Ismerjék meg a mi Rózsasándorunkat,
aki nem szélmalmokkal harcol, hanem hús-vér spionokkal,
Katona Pálokkal, kiknek elvette az eszét a bosszú. A mi
Rózsasándorunk is nemes lélek, mint az a spanyol, hisz
ezt mondta: „Nem tudta, mit cselekszik” – felmentve ezzel
minden árulót.
Bene Zoltán Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai
című betyárpikareszkje a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.
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A Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) nyílt,
egyfordulós pályázatot hirdet Sziksósfürdő Strand és Kemping
(6791 Szeged, 5500/1) ingatlanon álló, Bérbeadó kizárólagos tulajdonát
képező ún. „Grill Terasz”-létesítmény (továbbiakban: Bérlemény)
hasznosítására határozott idejű bérleti jogviszony létesítésére
(pályázat tárgya) versenyeztetés útján
A Bérlemény 215,9 m2 vendégteret (fedett terasz) és 69,02 m2 kiszolgáló egységet (konyha, raktár és egyéb helyiségek) foglal magába, a pályázati dokumentáció mellékletében felsorolt eszközökkel, berendezési tárgyakkal.
A Bérlemény szezonális üzemeltetésű, és a bérleti szerződés időtartamán belül Pályázó
a Bérleményt a fürdőszezonban, a fürdő nyitvatartási idejében jogosult és köteles üzemeltetni.
Pályázati alapár:
A pályázati forgalomarányos bérleti díj alapára: havi bruttó bevétel 10%-a + áfa.
Amennyiben a havi bruttó bevétel a 3 000 000 Ft-ot nem éri el, akkor a havi bruttó bevétel 10%a + áfa, valamint amennyiben a havi bruttó bevétel a 3 000 000 Ft-ot meghaladja, akkor a havi
bruttó bevétel 10+2%-a + áfa.
A nyertes pályázó személye a pályázók közül a legelőnyösebb ajánlatot tevőként, licitálással kerül
kiválasztásra. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A forgalomarányos bérleti díj emelése a tárgyaláson szóban történik, az emelés mértéke: 0,5% + áfa, azaz fél százalék plusz áfa.
A Pályázó köteles pályázati biztosítékot fizetni, melynek mértéke 500 000 Ft, azaz ötszázezer
forint, melyet a Pályázó köteles az OTP Bank Nyrt. 11735005-20505411 számlaszám javára átutalással a pályázati ajánlat benyújtásának időpontjáig befizetni.
A pályázati biztosíték összege a pályázat nyertese által fizetendő első havi bérleti díjba beszámításra kerül.
A pályázati biztosítékot a második és harmadik helyezett pályázónak a nyertessel való bérleti
szerződés megkötését követő, míg a többi pályázónak a pályázati tárgyalást követő 15 napon
belül visszatéríti a Bérbeadó.
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 „Sziksósfürdő Strand és Kemping
– Grillterasz” jelzést, valamint a pályázó nevét és címét.
Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye: 2022. április 19. 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.
Az ajánlatok bontásának határideje, helye: 2022. április 19. 12.00 óra, Szegedi Sport és
Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33., Városi Sportcsarnok, Bali Mihály terem.
Ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, és az eredményhirdetéstől számított 50 napig tart, mely egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható,
melyről a Bérbeadó hivatalos levél formájában értesíti az érintett pályázókat.
A pályázók köre
Az a vállalkozó pályázhat, aki igazoltan mentes a köztartozásoktól, továbbá a 2018. és 2019.
üzleti években nem volt veszteséges, valamint az 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint pályázati
biztosítékot megfizette, és megvásárolta a pályázati dokumentációt.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a Pályázó a Bérleményt a megadott időpontban megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján aláírja.
A pályázati tárgyalás időpontja: 2022. április 19. 12.00 óra, helyszín: a Szegedi Sport és
Fürdők Kft. székhelye (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.), Városi Sportcsarnok, Bali Mihály terem.
Az eredményhirdetés módja, ideje: Az eredményhirdetésre a pályázati tárgyaláson kerül sor,
a Bérbeadó eredményesség esetén kihirdeti a pályázat nyertesét, második és harmadik helyezettjét.
Az eredményhirdetés helye: Szegedi Sport és Fürdők Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33.,
Városi Sportcsarnok, Bali Mihály terem.
Szerződéskötés időpontja: A pályázati tárgyalást követő 15 napon belül. Amennyiben a pályázat
nyertese a pályázati tárgyalást követő 15 napon belül nem köt bérleti szerződést, úgy a második
helyezett köteles szerződést kötni. Amennyiben a második helyezett nem köti meg a bérleti szerződést az erről szóló Bérbeadói értesítéstől számított 15 napon belül, úgy a pályázaton harmadik
helyezést elért pályázó köteles szerződést kötni Bérbeadói értesítéstől számított 15 napon belül.
A pályázat tárgyának megtekintése, további információk nyújtása
A létesítmény előre egyeztetett időpontban, munkaidőben bármikor megtekinthető. Információ
az alábbi elérhetőségen kérhető:
Hódi Tamás létesítményvezető, telefon: +36 20 409 5853, e-mail: hodi.tamas@szegedsport.hu
A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható és átvehető 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 áron.
Jog fenntartása
Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathassa – többek közt lehetséges a benyújtási vagy elbírálási határidő meghosszabbítása –,
a változtatást az érintettekkel közli. Ebben az esetben az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételétől számított és a módosításban megjelölt határidő, de legalább 7 nap áll rendelkezésre.

Hirdetés
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Hullámvasútszerű időszakot zárt le

Sportmix
Megvan az új kapitány.
Az eddigi másodedzőt, Chema Rodríguezt nevezte ki
a férfiválogatott szövetségi kapitányává a Magyar Kézilabda Szövetség, a szerződése 2024 nyaráig szól.
Rodríguez jövő év júniusától főállásban látja majd el
a kapitányi tisztséget, addig
a portugál Benfica vezetőedzőjeként is tevékenykedik.
A 2019 nyarán kinevezett
Gulyás István, Nagy László,
Chema Rodríguez összetételű szakmai stáb szerződése a 15. helyezéssel zárult,
részben szegedi rendezésű
Európa-bajnokság után lejárt.
Az új kapitány elmondta, nagy
megtiszteltetés, hogy a magyar válogatott kapitánya lehet, majd hozzátette, hogy
az Eb-szereplés a mai napig
bántja, ezért kettőzött erővel
áll neki a munkának. A fő cél
a párizsi olimpia, elsőként pedig a sikeres szereplés az áprilisi vb-selejtezőkön. Chema
már az első keretét is kihirdette, amelyben a Pick Szeged játékosai közül helyet kapott Mikler Roland és Rosta
Miklós, míg Bánhidi Bence
és Bodó Richárd családi okok
miatt hiányzott.
Visszatért. A spanyol
Joventut Badalona és a magyar válogatott 19 éves kiválósága, a szegedi Maronka
Zsombor márciusban először lépett pályára a decemberi bokasérülése óta. Klubcsapata a litván Lietkabelis
ellen nyert 65–50-re hazai
pályán az Európa-kupában.
A találkozón Maronka másfél perc alatt egy lepattanót
jegyzett.
Meghívó érkezett. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia kiváló formában lévő középpályását, Horváth
Krisztofert is beválogatta
Gera Zoltán szövetségi kapitány a San Marino és a Lengyelország elleni Eb-selejtezőre készülő U21-es magyar
válogatott keretébe. Előbbi meccset lapzártánk után
rendezték a budapesti Hidegkuti-stadionban, utóbbi
kedden lesz a lengyelországi Zabrzében. Horváth Krisztofer meghívása nem meglepetés: az eddigi nyolc tavaszi
NB II.-es bajnokin nyolc gólt
szerzett, összességében pedig már tizenhárom találatnál jár, ezzel harmadik a góllövőlistán. Horváth ráadásul
2002-es születésű, vagyis fiatalabb a korosztálynál, így
akár a következő Eb-selejtező sorozatban is szerepelhet
az U21-esek között.

A szegedi Nógrádi Bence az olimpián és a junior-világbajnokságon is szerepelt
Az elmúlt egy évben
az FTC 19 éves rövidpályás gyorskorcsolyázója,
a szegedi Nógrádi Bence
szárnyalt a magasban és
megjárta a mélységet,
hogy végül bizonyítsa:
a nemzetközi porondon is
számolni kell vele.

A

múlt év első felében országos szinten még nem sokan
ismerték a rövidpályás gyorskorcsolyázó, Nógrádi Bence nevét. A szegedi Tuti
KKSE-ben nevelkedett fiatal
nemrég kezdte a felnőttek
között bontogatni a szárnyait, ám a juniorok mezőnyében
már korábban is eredményes volt, ennek köszönhetően 2020 végén a „nagyok”
válogatottjába is meghívták,
pályafutása meredeken ívelt
felfelé.
– Több mint egy éve, hogy
a felnőttekkel készülhetek,
Jászapáti Petivel egyszerre hívtak meg minket. Nem
volt könnyű időszak, hiszen
kevés hazai versenyt tudtak
rendezni akkortájt a vírus miatt, amit én is elkaptam, ez
nagymértékben hátráltatta
a felkészülésemet. A nyári
hónapok már kedvezőbben
alakultak, a világkupa-válogatók is jól sikerültek. Ennek
ellenére nem hittem, hogy
nagy szerepet kapok az őszi
vk-szériában, abban bíztam,
hogy tartalékként talán ott le-

Mozgalmas éve volt a szegedi gyorskorcsolyázónak. Fotó: MTI

hetek a versenyeken – idézte fel az UtánpótlásSport.hu
cikkében Nógrádi.
A 19 éves short trackes
alábecsülte a képességeit,
hiszen a négy állomásból álló
sorozat mindegyikén döntőbe
jutott az 5000 méteres férfiváltó tagjaként, sőt a finálékban, amelyek egy második
és három harmadik hellyel
végződtek, egytől egyig jégre
lépett.
– Óriási élmény volt ezeken szerepelni, ráadásul
az összes versenyen dobogóra állhattunk. Korábban
a legvadabb álmaimban sem
jelent meg az olimpiai szereplés, az őszi eredmények után

viszont már én is egyre többet gondoltam a játékokra
– mondta.
Végül bekerült a pekingi
keretbe, azonban az olimpiai címvédő csapat várva
várt elődöntős szereplése
kudarcba fulladt, egyebek
mellett egy rossz váltásnak
köszönhetően, amelynek
a debütáló fiatal is részese
volt. A helyzetet a futam utáni interjúk sem könnyítették,
hiszen Liu Shaolin Sándoron
kívül a csapatmenedzser,
Bánhidi Ákos is megnevezte
a fiatalt; szerintük Nógrádinak kulcsszerepe volt abban,
hogy a kvartett nem jutott be
az A döntőbe.

Olimpiai bajnok lett a legjobb
Klasszisok ugrottak medencébe a Tiszavirág Sportuszodában

A

Modern Városok Kupája sorozat szegedi
állomásán is trófeát
kaptak a legtöbb
LEN-pontot szerző úszók.
A férfiak versenyében a felnőtteknél az olimpiai bajnok Milák Kristóf, az utánpótláskorúaknál Horváth Ákos gyűjtötte
a legtöbb pontot. A hölgyeknél a felnőttek között SzabóFeltóthy Eszter lett a legjobb,

az utánpótlásban pedig Szabó
Dóra, míg a különdíjat Sebestyén Dalma kapta. A pénzdíjas úszóverseny szegedi állomásán összesen 30 klub
400 versenyzője 2000 alkalommal rajtolt a Tiszavirág
Sportuszodában – a mezőnyben a Haász SZUE válogatottjai, Olasz Anna, Pádár Nikolett és Vas Luca is ott voltak,
illetve a klub minden sporto-

lója medencébe ugrott. A Modern Városok Kupája kiírásában öt forduló szerepel, jön
még a soproni, zalaegerszegi és kaposvári állomás. Idén
még két nagy úszóversenynek
ad otthont a Tiszavirág Sportuszoda: júliusban ismét Szegeden rendezik a cápa korosztály országos bajnokságát,
majd decemberben a rövidpályás utánpótlás ob-t is.

Milák Szegeden is „repesztett”. Fotó: Tésik Attila/Haász SZUE

– Shaolin még aznap
este bocsánatot kért tőlem.
Hirtelen felindulásból nyilatkozott, nem akart megbántani. Bánhidi Ákossal másnap
beszéltünk; azt mondta, nem
tehetek a kialakult helyzetről,
illetve hogy újra nyilatkozik
majd, így leveszi rólam a felelősséget – ezt meg is tette. A fájó pont igazából nem
a két interjú volt, hanem hogy
nem jutottunk be a legjobbak
közé. Ez megrendített, nem
voltak könnyű napjaim. Ennek ellenére a B döntőben
jól mentünk, ami örömteli
lezárása volt az olimpiának.
Az ifjú korcsolyázóra március első felében is nagy fel-

adat várt: a gdanski junior-világbajnokságon mérette meg
magát – sikerrel. A 3000 méteres fiúváltóval és az 500-as
egyéni számban is ezüstérmet szerzett. Főleg utóbbi
tekinthető bravúrosnak.
– A csapattal, ha egy kicsit több szerencsénk van,
az arany is meglehetett volna, emiatt kicsit bosszús voltam a futam után. Az egyéni
éremre viszont egyáltalán
nem számítottam, így ös�szességében elégedett vagyok. Áprilisban, ha minden
jól megy, már a felnőttek vébéjén szerepelek a váltóban,
most arra fókuszálok – tette
hozzá.

Rescsik Csaba
bronzérmes lett
a parasportlövő-Eb-n
A szegedi tehetség junior világrekordot lőtt

A

szegedi Rescsik
Csaba bronzérmet
nyert a norvégiai
Hamarban rendezett parasportlövő-Európabajnokságon. A magyar szövetség tájékoztatása szerint
a mindössze 17 éves versenyző az R1 10 méter, férfi légpuska álló SH1 versenyszám alapversenyében 616,5
körrel, egyéni csúccsal a negyedik helyen zárt. A fináléban aztán a Cél-Tudat SE
sportolója 223 körös junior
világrekorddal harmadik lett.
A győzelmet a szerb színekben versenyző Laslo Suranji
szerezte meg 246,2 körrel.
A 1994-es téli olimpia gyorskorcsolyázó helyszínén ren-

dezett Eb-n 23 ország 101
sportlövője vett részt.

A szegedi sportoló és a jól
megérdemelt bronzérem.
Fotó: Magyar Sportlövő Szövetség
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős, záporos idő

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
MÁRCIUS 11-ÉN:
Albel Róbert és Dancsó Kitti.
MÁRCIUS 12-ÉN:
Panta Zsolt és Tóth Margit,
Deák Ákos és Váradi Éva
Judit, Szigeti Bálint Lajos
és Klárik Annamária, Peták
Csaba Tamás és Csonka
Kata.
GRATULÁLUNK!

Március
26.
szombat

Március
27.
vasárnap

Március
28.
hétfő

Március
29.
kedd

Március
30.
szerda

Március
31.
csütörtök

Április
1.
péntek

Zápor

Zápor

Zápor

18/4

Közepesen
felhős
17/5

17/4

17/5

Auguszta

Zalán

Árpád

Hugó

Közepesen Gyengén Közepesen
felhős
felhős
felhős
19/4
18/3
18/4
Emánuel

Képviselői
fogadóóra
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MÁRCIUS 30., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00–17.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/459-7777 telefonszámon.
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00–18.00 óra. Ifjúsági Ház (Felső Tisza-part 2.).
ÁPRILIS 2., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.

Hajnalka

Gedeon,
Johanna

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 30. 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: Tinódi Lantos Sebestyén megénekelte Szeged veszedelmét. A nyertes: Fülöp Ildikó. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.) Legyen
tudatosabb, az álmaiért
tegyen is, ne engedje,
hogy az állandó bizonytalankodása gátat szabjon
a tervei megvalósításának!
Mivel állandó lemaradásban van a feladataival, próbálja meg jobban beosztani
az idejét!
BIKA (IV. 21–V. 20.) Élje
meg jobban a pillanatot,
ne hagyja, hogy a napok
csak úgy elrepüljenek!
Mindenre jutna ideje kicsit jobb szervezéssel, még
önmagára is. Figyelmességéből családjának szenteljen
többet, őket se hanyagolja el!
ikrek (V. 21–VI. 21.) Tennivalói igencsak megsokasodtak, ráadásul
nehezen is fog hozzá mindenhez. Ne várja, hogy
mások oldják meg a problémáit ön helyett! Legyen kitartóbb és szorgalmasabb,
akkor könnyebben el tudja
végezni a feladatait!
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Ne
mindig a munka álljon első helyen a fontossági
rangsorában, igyekezzen
lazítani is néha! Az utóbbi
időben a barátait is eléggé elhanyagolta, egyszóval próbáljon meg több figyelmet fordítani rájuk!
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Úgy érzi, rá kell szánnia magát egy régóta halogatott döntésre. Rájön,
hogy nagy felelősséggel
tartozik azért, hogy családtagjaival minden rendben
legyen. Saját dolgait illetően
is legyen határozottabb!
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.) Hos�szú kihagyás után végre sikerülhet felvennie
a kapcsolatot régen látott ismerőseivel, és ez
nagyon pozitívan hathat lelkiállapotára. Ez a felszabadultság pedig segíthet önnek
a munkahelyi konfliktusokon
felülemelkedni.
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Energikusnak érzi magát,
jó a hangulata, köszönhetően a kitartásának és
a sok befektetett munkájának, ami mostanra kezdi
meghozni a gyümölcsét. Most
bármibe is fogjon, az jól fog
sikerülni!
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Egyre inkább érzi, hogy
félre kellene tennie régi
sérelmeit, és újra felvenni a kapcsolatot régi ismerőseivel. Legyen ön a kezdeményező, a helyzet most
kedvező lehet ahhoz, hogy
jól fogadják közeledését!
NYILAS (XI. 22–XII.21.) Napjai állandó rohanásban
telnek, ugyanis rengeteg
fronton kell helytállnia.
Úgy érzi, már igencsak
szüksége lenne egy kis feltöltődésre, ezért ha teheti, szervezze úgy a teendőit, hogy önmagára is jusson ideje!
BAK (XII. 22–I. 20.) Most
nem létezik az ön számára lehetetlen. Nagy tervei
vannak, és neki is fog
a megvalósításuknak,
azonban családtagjai nem
rajonganak annyira az ötleteiért. Ha lehet, figyeljen az ő
igényeikre is, a véleményüket
hallgassa meg!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) Mindennapjai jókedvűen telnek, ami többek között
pozitív hozzáállásának is
köszönhető. Továbbra se
hagyja, hogy az újsághírek
negatív irányba befolyásolják
a hangulatát! Legyen tudatos
a döntéseiben!
HALAK (II. 20–III. 20.) Úgy
érezheti, teljesen magára
maradt a hétköznapokban. Örülne, ha segítséget kapna akár otthon,
akár a munkahelyén. Ezért
önnek is tennie kell: hívja
fel környezete figyelmét arra,
hogy szüksége van rájuk!

Szeged régen

Egykori tímárház a Palánkban. A tímárságot mint mesterséget a hajdan itt élő törököktől tanulták a szegedi mesterek. Munkájukhoz, a bőr
kikészítéséhez, cserzéséhez sok vízre és sóra volt szükség, ezért települtek a Tiszához közeli utcákba. A Szegedi emlékkereső közösségi oldalán Plattner Amarilla azt is hozzátette, a Tisza-part és a Szekfű utca északi sarkán állt egy jellegzetes tímárház, amelynek szellős, zsalugáteres tetőzete szárítópadlásként szolgált. Az utcát többször feltöltötték az árvizek miatt, hiszen nemcsak 1879-ben öntött ki a Tisza, hanem korábban is. Az épület 1840-től
Krebsz Mihály vaskereskedőé lett, aki az emeleten egy nagyobb, a földszinten pedig két kisebb lakást kialakítva adta bérbe a házat, amelyhez a Szekfű
utcai oldalon még két épület tartozott. A vaskereskedő fia, az akadémiai festő Rákosi (Krebsz) Nándor a Tisza-parti oldalon 1874-ben egy toronyszerű
építménnyel bővítette a házat, amelynek emeletén helyezkedett el a műterme. 1926-ban lebontották az épületet a belklinika építése miatt. Egy hozzászóló a feltöltött utcákban álló ódon házakról felidézte: „kicsi lánykoromban, séta közben gyakran láttuk az ablakukba kikönyökölő nénikéket, akik
bizony gyakorlatilag a járdára könyököltek ki”. Fotó: Szegedi emlékkereső/Farkas Árpád

A romantika nagy mesterei és Szuperhősök
A programokról minden megtalálható a http://szegedtourism.
hu/hu/esemeny/ oldalon.
Zöld város – Vértó
Helyszín: Vértó és környéke
Időpont: március 26–27.
2 nap – 6 ingyenes rendezvény. Vértó kvízjáték, szabadtéri fotókiállítás, növényismereti kvíz, fotópályázat,
kézműves-foglalkozás, élményfutás. Részletek a szegedvaros.hu/zoldszeged honlapon.
A romantika nagy mesterei
Helyszín: Nagyszínház
Időpont: március 29., kedd,
19.30 óra
A Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában Liszt
Ferenc: Mazeppa; R. Schumann: Manfred – nyitány, op.
115.; J. Brahms: IV. (e-moll)
szimfónia, op. 98. Vezényel:
Pál Tamás.

Shalom Szeged
Helyszín: új zsinagóga
Időpont: március 30-áig
Hier ruhet – itt nyugszik címmel Soproni Andrásnak a budapesti Salgótarján utcai zsidó temetőről készült fotóiból
látható kiállítás.

Szuperhősök
Helyszín: Belvárosi Mozi
Időpont: március 31-étől
Olasz romantikus vígjáték,
a Teljesen idegenek rendezőjének új filmje. A fizikaprofesszor Marco és a képre-

gényrajzoló Anna véletlenül
találkoznak egymással egy
esős napon, és innen indul
el a szenvedélyes szerelmük
története. Hamar rájönnek,
hogy szuperhősök nem csak
a képregényekben léteznek.
A mai világ valódi szuperhősei a párok, akiknek minden
szuperképességüket be kell
vetniük ahhoz, hogy szerelmük és kapcsolatuk fennmaradjon.

Főtérről főtérre séta
Találkozó: Tourinform Iroda
Időpont: április 2., szombat,
10–13 óra
A város főtere fontos események gyújtópontja, a körülötte lévő épületeknek,
szobroknak is külön-külön
önálló történetük van, legyenek akár Szegeden vagy
Hódmezővásárhelyen. Amíg
a szegedi Széchenyi térről

a tram-trainnel a csoport elér a vásárhelyi Kossuth térre,
megismerhetik a résztvevők
az útközben fellelhető látványosságokat és történelmi
események emlékeit. A séta részvételi díjas és regisztrációhoz kötött, a túra alatt
audio guide-ot használnak.
Tel.: +36-62/488-690, +3662/488-699. E-mail: szeged@tourinform.hu.

