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Leköszönt Boros Gyula
Mérlegen a képviselők
Idén is együtt ünnepelték a szegedi nyugdíja- Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője elmondta: körzetében összetartó a közösség.
sok az idősek napját az Ifjúsági Házban.

Hild-díjat kapott
Szeged

R

angos elismerést kapott Szeged városa a céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén elért kimagasló eredményeiért. Az önkormányzat a Belvárosi híd térségének
megújításával pályázott, amely három, uniós támogatással és önkormányzati önrésszel megvalósult projekt eredményéből tevődik össze. Ezek a Zöld Város Belváros projekt, a múzeum és a vár felújítása, valamint a Stefánia,
a Belvárosi hídfő, a Híd utca és az Oskola utca átépítése. A fejlesztések három évvel ezelőtt, 2019-ben kezdődtek, és az utolsó, az Oskola utcát is érintő fejlesztés lezárását idén június 18-án ünnepelte a város, zenés-zászlós
felvonulással. A három projektre az önkormányzat összesen bruttó 4,12 milliárd forintot fordított. Ebből uniós forrás 2,26 milliárd, önkormányzati saját forrás 1,86 milliárd
forint volt.
A Hild János-díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság alapította 1968-ban. Az elismerést október 21-én a társaság
pécsi országos urbanisztikai konferenciáján adják át. Szeged egyébként 1979-ben, a nagyárvíz századik évfordulóján
kapott már Hild-díjat a város nagyarányú fejlődéséért. A Palánkban, a Hild-kapun látható táblán ennek emléket is állítottak.
Cikkünk a 7. oldalon

10.

Petőfitelep 100
Duplán lett világbajnok
Hatalmas fejlődésen ment keresztül a fennállá- Fábián Bettina egyéniben és csapatban is első helyesának századik évfordulóját ünneplő Petőfitelep. zést ért el a junior nyílt vízi úszó világbajnokságon.

Botka Lászlót Polgármesteri
Ezüstlánc díjjal tüntették ki

– Közös meggyőződésünk volt, hogy a közszolgáltatások szervezése akkor van a legjobb helyen, ha minél közelebb van
az emberekhez – fogalmazott Botka László polgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének konferenciáján, ahol
Polgármesteri Ezüstlánc díjjal tüntették ki. Fotó: Szabó Luca Tudósításunk a 3. oldalon

Osztják a szociális tűzifát Szeged bő egymilliárd forintos
tartalékkeretet hoz létre
Minden igénylő kap, aki megfelelt a feltételeknek

SZ

Elkezdte kiszállíttatni az önkormányzat a felhasogatott tűzifát annak a 609 rászorulónak, aki idén kért ilyen juttatást. Soha ennyi pénzt nem fordított támogatásra a város.
Fotó: Iványi Aurél Részletek a 4. oldalon

eged teljesítőképességének határára jutott. Az idei évre a
város jól szerződött le villamos energiára, az önkormányzati cégek és intézmények gázszámláinak kifizetésére pedig energiaválság-keretet hoznak létre. A
kormány azonban szokása
szerint egyik napról a másikra 11-szeresére emelte az
önkormányzat és intézményeinek távhődíját, és emiatt
máris kevés a tartalékkeret.
Közel hétszeres áron, de
az önkormányzat megkötötte
a gázszerződését. A tavalyi
500 millió forintos gázköltség
a fogyasztástól függően 3,5
milliárd forintra is növeked-

het. A villamosenergia-köz- jut városmarketingre, városi
beszerzés még tart, várható- programokra és turisztikai felan október közepére kapnak adatokra is. El kell halasztani
olyan ajánlatot, amely szerző- egyes játszóterek, kerékpárudéskötésre alkalmas, ezután tak, intézmények, városi terek
tudnak pontos üzleti tervet felújítását, valamint csapaés költségvetést készíteni a dékvíz-elvezetési munkákat.
jövő évre.
A szociális kiadásokKovács
hoz viszont nem
Csökkentik
Tamás gaznyúl a város.
a
polgármesteri
dasági
Minden
edhivatal költségvealpolgárdiginél több
tését, de kevesebb
m e s rászorulónak
jut
városmarketingre,
ter
a
biztosítanak
városi programokra és téli tüzelőt, és
szeged.
turisztikai feladahu-nak
az árvaellátástokra is.
elmondta:
ra, valamint a rea város műköhabilitációs járadékdésén spórolnak, a
ra jogosultak is kaphatnak
saját közvetlen költségeket a városi segélyezési alapból,
csökkentik. Csökkentik a amelyre idén 1,2 milliárdot
polgármesteri hivatal költ- különítettek el.
ségvetését, de kevesebb
Bővebben a 2. oldalon
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1 milliárd 165 millió forintos tartalékkeretet
hoz létre Szeged az energiaválság miatt
Szeged teljesítőképességének határára jutott. Az idei
évre a város jól szerződött
le villamos energiára, az
önkormányzati cégek és intézmények gázszámláinak
kifizetésére pedig tartalékkeretet hoznak létre. A kormány azonban szokása szerint egyik napról a másikra
11-szeresére emelte az önkormányzat és intézményeinek távhődíját, és emiatt
máris kevés a tartalékkeret.
– Közel hétszeres áron, de
megkötöttük a gázszerződésünket. A tavalyi 500 millió
forintos gázköltségünk a fogyasztástól függően 3,5 milliárd forintra is növekedhet.
A
villamosenergia-közbeszerzésünk még tart, várhatóan október közepére kapunk olyan ajánlatot, amely
szerződéskötésre alkalmas,
ezután tudunk pontos üzleti
tervet és költségvetést készíteni a jövő évre vonatkozóan
– mondta a szeged.hu-nak
Kovács Tamás, Szeged gazdasági alpolgármestere.

szerint éppen ezért is védhetetlen és tisztességtelen,
hogy az állam olyan kötelező önkormányzati közfeladaton, mint a közvilágítás vagy
a tömegközlekedéshez szükséges áram, ilyen mértéktelen módon nyerészkedjen –
mondta Kovács Tamás.

Miből állhat össze ez
a bő 1 milliárd forintos
keret?

– Szeged teljesítőképességének határára jutott. A kormány felelőtlen intézkedései miatt már most látszik, hogy a
város energiaválság-kerete kevés lesz – fogalmazott Kovács
Tamás gazdasági alpolgármester. Archív fotó: Szabó Luca

most hét-nyolcszoros áron
kapják az áramot, mert nem
kötöttek szerződést. Helyette
rábízták magukat az államra,
és egyetemes szolgáltatási
díjakon vásárolták a villamos
energiát, amelynek védett
árát a kormány egyik napról
Gáz – hétszeres áron a másikra megszüntette, így
lehetetlen helyzetbe hozva
A politikus azt is ela településeket. Szeged
mondta: Szegednem ezt az utat
A
nek csak a
választotta, közbruttó díj
gázszámlája
beszerzést
fele tehát nem
idén közel
írtunk ki, így
szorosan vett villa1 milliárd
garantált
mosenergia-költség,
forinttal
mennyiséhanem a válságon
nő. Éppen
get és kötött
nyerészkedő állam
ezért a köáron tudunk
tiszta nyeresévetkező, októvásárolni egége.
ber 7-i közgyűlészen az év végéig,
sen tárgyalnak arról a
ami ezáltal jelentősen
képviselők Botka László pol- kedvezőbb – tette hozzá.
gármester vezetésével, hogy
Szeged hozzon létre egy enerÁramár október
giaválság-keretet. – Ha a közközepén
gyűlés elfogadja, akkor az intézmények és a cégek plusz- – Január 1-jével nekünk is
forrást kérhetnek a Pénzügyi új szerződést kell kötnünk,
és Vagyongazdálkodási Bi- most arra várunk, hogy lászottságtól a tartalékkeretből suk, milyen közbeszerzési
ajánlatot tesz az MVM, mint
– közölte Kovács Tamás.
A gazdasági alpolgármes- egyetlen állami szolgáltater hangsúlyozta: Szeged tó. A korábbi évektől eltérővillamosenergia-szerződése en idén nem számítunk küldecember 31-éig nagyon ked- ső piaci szereplő ajánlatára.
vező. – A jól megkötött szer- A villamosenergia-piacon az
ződésünknek köszönhetően MVM-nek monopolhelyzetet
a közvilágítás és a tömegköz- teremtettek. Ilyen körülmélekedési költségeink több mil- nyek között nehéz jó árat kiliárd forinttal kerülnek keve- harcolni, hiszen rá vagyunk
sebbe, mint ha a napi tőzsdei utalva az MVM árképzésére,
árak szerint kellene fizetnünk. amely versenytárs hiányáNagyon sok olyan település ban harmincszázalékos juvan az országban, ahol már talékkal is képes megterhel-

ni minden egyes kilowattóra árát. Ilyen világpiaci árak
mellett viszont eltúlzott és indokolatlan, hogy egy százszázalékos állami tulajdonban
levő cég hét-nyolcszoros jutalékot számítson fel ugyanazon munkáért, mint egy évvel korábban. Az így kialakult
árra az MVM jelentősen megemelt rendszerhasználati díjat és további járulékokat is
felszámít, amelyet az állam
jövedéki adóval és áfával is
terhel. Az így kialakuló bruttó díj fele tehát nem szorosan
vett villamosenergia-költség,
hanem a válságon nyerészkedő állam tiszta nyeresége. Nem beszélve arról, hogy
a gázzal ellentétben a villamos energia jelentős részét
nem importáljuk, hanem itthon termeljük meg, a Paksi
Atomerőműben, 12 forint/kilowattóra áron. Álláspontom

Az alpolgármester kiemelte: – Igyekszünk a városi
működésen spórolni, a saját közvetlen költségeinket
csökkenteni. Elhalasztunk
feladatokat a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont
Nonprofit Kft.-nél. Csökkentjük a Polgármesteri Hivatal
költségvetését, de kevesebb
jut városmarketingre, városi programokra és turisztikai
feladatokra is. A beruházásoknál el kell halasztanunk
egyes játszóterek, kerékpárutak, intézmények, városi terek felújítását, a gyalogos-átkelőhelyek karbantartását és a csapadékvíz-elvezetési munkákat, továbbá
uniós támogatásokkal ös�szefüggő előkészítő és tervezési munkákat – sorolta a
tételeket.
– A szociális kiadásokhoz viszont nem nyúl a város. Sőt a tűzifaprogram kibővítésével több mint 600
rászorulónak biztosítunk téli
tüzelőt, és dönteni fogunk
arról is, hogy az árvaellátásra, valamint a rehabilitációs
járadékra jogosultakat is
részesítsük a városi segélyezési alapból, amelyre idén
a város 1,2 milliárd forintot
különített el.

Máris kevés a tartalékkeret
Az önkormányzatnál az energiaválság miatt szeptember
29-én készült javaslat az energiaválság-keretről, melyről
október 7-én dönt a közgyűlés, de az máris látszik, hogy
nem lesz elég. Október 1-jére, szombatra virradó éjjel
ugyanis kormányrendelet jelent meg a távfűtésről, ami
már hatályba is lépett. Eszerint a közületek, így az önkormányzatok és intézményeik (óvodák, bölcsődék) nem
kaphatják tovább a kedvezményes tarifával a távhőt –
ez 11-szeres áremelést jelent. Ez az előttünk álló fűtési
szezonra 700 millió forint többletkiadással jár, amelyből
az idei évre 350 millió jut. Ennyivel kellene máris megemelni az 1,2 milliárdos tartalékkeretet. Ráadásul az is
gond, hogy a kormány intézkedése orvosi rendelőket és
olyan civilszervezeteket, vállalkozásokat is sújt, amelyek
képtelenek kigazdálkodni az irdatlan áremelést.

Szabó C. Szilárd

Máté halai

P

irosan villognak a lámpák, felbőgtek a szirénák.
Nagy a baj kicsiny hazánkban. Már félek bemenni a boltba a horrorárak miatt. Száz forint a tojás,
ezer forint a kenyér, vállalkozások húzzák le a rolót, vágtat az infláció, ami nem tudni, hol áll meg. Szinte mindennap csúcsot dönt az euró meg a dollár. A rekordmagas
infláció és a rekordgyenge forint nagyon veszélyes elegyet alkot. És hát mikor máskor is indíthatna a Fidesz egy újabb,
több milliárd forintba kerülő álkonzultációt, ha nem most. Igazolni akarja saját magát az Orbán-kormány, hogy amit úton-útfélen szajkóz, az úgy van. Úgy lesz. Az lesz, amit előre elterveztek: az álkonzultációra válaszolók majd azt mondják, amit a
kormány hallani akar, ami nem csoda, hiszen már a csapból
se víz, hanem szankció folyik. Az eredmény már most borítékolható, hatalmas többség áll majd ki amellett, hogy védjük
meg, ja, nem, támadjuk meg, állítsuk meg a szankciókat, és
üzenjünk hadat Amerikának. Déjà vu. A hetvenes években azt
írta az MSZMP pártlapja: „Innen üzenjük az amerikai imperialistáknak és az uszályukban fetrengő bábjaiknak, hogy el a
kezekkel Vietnámtól.” Tizenkét éve kapcsolta be a Fidesz az
időgépet, és hiába sulykolja: már régen nem előre mennek,
hanem hátra. Szegeden például tervezték, hogy Horthy-szobrot állítanak egy kormányzati épületben, ami ellen sokan joggal tilKönnyebb
takoztak. A nagy felháborodás
lenne az
miatt elhalasztják az avatást.
életünk, ha ezek
Mifelénk mostanság szuvégre elmennépercellák
jönnek-mennek,
nek melegebb
előttünk a hideg tél, Kocsis
éghajlatra.
Máté meg az aranyhalairól
beszél. Itáliában posztfasiszták
nyerték a választásokat, Berlusconival súlyosbítva, akitől mindig sikítófrászt kapok, amikor meglátom a tévében. Panoptikumban lenne a helye,
Madame Tussaud élőben is kiállíthatná Orbán kebelbarátját.
Hogy lesz? – kérdezi tőlem a felsővárosi kisboltos, fodrász és bicikliszerelő meg a Maros utcai hentes, aki, esküszöm, a legjobb Közép-Európában. Szerintük nekem tudnom
kellene, hogy mit hoz a jövő. Ha tudnám, háttal állnék a kisboltosnak, a fodrásznak, a bicikliszerelőnek meg a hentesnek, s úgy mondanám neki, mint Marsellus Wallace mondta
Butchnak a Ponyvaregényben, hogy mi lesz vele meg velem.
Hogy mi lesz velünk?
Azt tudjuk, hogyan takarékoskodnak a kormánypárt vezető politikusai energiaválság idején, mert sajtótájékoztatón mondták el országnak-világnak. A fideszes Kocsis Máté
elcsukló hangon, párás szemmel mesélt az aranyhalairól,
hogy felszámolta az egyik akváriumát, és áttelepítette a
kedvenceit a barátja kerti tavába. A kereszténydemokrata
Simicskó István pedig kicsavart három égőt a csillárból.
Nemrég Orbán Viktor cinikus módon odavetette az energiafelhasználást illetően, hogy az átlag felett fogyasztó vagy
spóroljon, vagy keressen többet. Mivel Kocsis meg Simicskó nem keresnek többet eleget országgyűlési képviselőként
csak az átlag tanári fizetés hétszeresét, ezért takarékoskodnak, kitelepítik a halaikat, és kicsavarják az égőt.
Micsoda hipokriták!
Mindeközben Szegeden gyertyákkal és mécsesekkel
tartottak virrasztásos tüntetést a diákok a tanáraikért, hogy
jelezzék nekik: szolidárisak velük, nincsenek egyedül. Mint
ismert, az Orbán-kormány egy törvénymódosítással elvette
a pedagógusok sztrájkjogát. Azóta polgári engedetlenségi
akciókkal tiltakoznak a tanárok, akiknek levelet ír a tankerület, de nem azt írja az állami vízfej, hogy megemeli a fizetésüket, vagy biztosítja a krétát, a vécépapírt, a meleget és az
úszásoktatást, hanem fenyegetőzik. Ha a tanár nem fogja
be a száját, akkor ki lesz rúgva. (Ki is rúgtak már néhányat.)
Zsarol. Így gyakorolja a hatalmát.
Mindannyiunknak egyszerűbb és könnyebb lenne az élete, ha ezek végre elmennének melegebb éghajlatra.
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Botka László Polgármesteri
Ezüstlánc díjat kapott
A magyar önkormányzatok
napján rendezett gödöllői
konferencián Botka László
húszéves polgármesterségét, kiemelkedő munkáját
ismerték el a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
által adható legrangosabb
díjjal.

A

Gödöllői
Királyi
Kastély Lovardájában
tartották
meg a Magyar Önkormányzatok Szövetsége
(MÖSZ) ünnepi konferenciáját, Felelős településműködtetés válság idején címmel. Az előadások, kerekasztal-beszélgetések után a
MÖSZ két elismerést adott
át: Botka László, Szeged polgármestere a Magyar Önkormányzatok Szövetsége legnagyobb elismerését, a Polgármesteri Ezüstlánc díjat,
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere a Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű díjat
kapta.

A legrangosabb
kitüntetés
A Polgármesteri Ezüstlánc
díj a Magyar Önkormányzatok Szövetsége legrangosabb kitüntetése azoknak
a polgármestereknek az elismerésére, akik kimagasló tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a magyar
önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályájukat az önkormányzatok ügyének szentelték. Az Alapító Okirat szerint a díjat azok a magyar
polgármesterek kaphatják
meg, akik legalább két teljes
cikluson keresztül betöltötték tisztségüket, és elismert
szereplői a polgármesterek
közösségének. A művészien kidolgozott ezüstláncot,
amely formájában megegyezik a polgármesteri tisztséget jelképező lánccal, első
alkalommal 1998-ban ítélték oda.

Elsöprő többséggel
Botka László méltatásában
elhangzott, hogy az 1994-es
választásokon ő volt a legfiatalabb képviselő az akkor megalakuló Országgyűlésben. Először 2002-ben

Közös szelfi a konferencián. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, Botka László, Cser-Palkovics András székesfehérvári és Gémesi György gödöllői polgármester. Fotó: Szabó Luca
lett a város polgármestere.
Minden önkormányzati választást elsöprő többséggel
nyert meg. 2019-ben a szegediek több mint hatvan százaléka választotta meg polgármesternek. Polgármestersége ötödik ciklusa alatt
Szeged európai színvonalú nagyvárossá vált, hazánk
egyik legzöldebb települése,
Magyarország kerékpáros
fővárosa, a régió kulturális
központja, számos nagyléptékű környezettudatos beruházás megvalósulásával,
a településen élők igényeit figyelembe véve. Polgármesterként a szolidaritás
áll politikai programjának
középpontjában, kimagasló tevékenységével nagyban
hozzájárult a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez,
életpályáját az önkormányzat ügyének szentelte. Munkássága alatt a város kiérdemelte a „Szeged, a szolidaritás városa” elnevezést, számos díjban és elismerésben
részesült.
Az Ezüstlánc díj átvétele
után Botka László az alábbi beszéddel köszönte meg
az elismerést: „Meg vagyok
hatva, sőt zavarban vagyok,
pedig nem szokásom. Zavarban vagyok azért is, mert

jól tudom, egy polgármester
munkáját csak a települése
polgárai tudják valójában
megítélni. Nagyon köszönöm
ezt a kitüntetést, mert különleges értéke van. Polgármester kollégák döntöttek
erről a díjról. Ami nemcsak
nekem szól, hanem minden
kollégámnak.”

Minél közelebb
az emberekhez
Ma az önkormányzatiság
napját ünnepeljük. Nemcsak az első szabad önkormányzati választást ünnepeljük, hanem azt is, hogy
32 évvel ezelőtt a pártok teljes egységben fogadták el
az Országgyűlésben az önkormányzati törvényt. Az akkori jobboldali kormány önkormányzatokra vonatkozó
törvényjavaslatát a baloldal
és a szabadelvűek is teljes
mellszélességgel támogatták, mert közös meggyőződésünk volt, hogy a közszolgáltatások szervezése akkor
van a legjobb helyen, ha minél közelebb van az emberekhez, az állampolgárokhoz. Közös célunk volt, hogy
az európai Magyarországot
a szubszidiaritás elvére építsük.

Húsz éven át ez a nemzeti konszenzus fennmaradt.
Emlékszem, hogy hosszú
éveken át ellenzéki és kormánypárti
városvezetők,
polgármesterek és politikusok együtt ünnepeltük ezt a
napot. Közösen tettünk hitet
Kósa Lajossal, Pokorni Zoltánnal vagy éppen Rapcsák
Andrással a független, erős
és önálló, szabad önkormányzatok mellett.

Az önkormányzatiság
szent és sérthetetlen
Mindannyian hittünk benne, hogy a fontos kérdéseknek helyben, a helyiek bevonásával kell eldőlniük. Az
önkormányzatiság szent és
sérthetetlen. Ez a konszenzus azonban 2010-ben véget ért. Olyan politikai gondolkodás került hatalomra,
ami semmilyen autonómiát
nem tűr. Elsőként az iskolákat és a kórházakat vették el
az önkormányzatoktól, ami
rosszabb oktatást és egészségügyi ellátást eredményezett. Ma látjuk csak igazán,
hogy ez milyen súlyos károkat okozott hazánknak. A tanárok, a szülők és a diákok
éppen most is közösen tiltakoznak országszerte az ok-

tatás katasztrofális állapo- még távolabb vigye a dönta miatt. A romokban heve- téseket az emberektől, még
rő állami egészségügyet pe- jobban korlátozza a szabadságunkat.
dig még jobban szétzilálta
a világjárvány. De elvették tőlünk az
Olyan politikai
építésügyet is,
gondolkodás kenem szólharült hatalomra, amelyik
tunk bele,
semmilyen autonómiát nem
hogy mi
tűr. Elsőként az iskolákat és
é p ü l a kórházakat vették el az önhet vákormányzatoktól, ami rosszabb
rosunkoktatást és egészségügyi ellában, és mi
tást eredményezett. Ma látjuk
nem, hocsak igazán, hogy ez milyen
gyan nézzen
súlyos károkat okozott
ki otthonunk a
hazánknak.
jövőben. Minden,
amit elvettek tőlünk,
El kell mondcsak rosszabb lett.
jam nektek barátilag, hogy
Teher alatt nő a pálma 2019-ben azt gondoltam,
nagyon fogom magam unni,
A kormány idehaza a koro- mert már minden megtörnavírus-járványt is arra hasz- tént. Nem lett igazam. Nanálta fel, hogy tovább szűkít- gyon sokáig sajnáltam azon
se az önkormányzatok moz- polgármester
kollégákat,
gásterét, miközben Európa akiknek ez az első ciklusuk.
többi országában minden Ám most azt gondolom, irigysegítséget és anyagi támo- lem őket, hiszen teher alatt
gatást megkaptak a telepü- nő a pálma. Magyarország
lések, hogy úrrá legyenek a polgármesterei pártállástól
veszélyhelyzeten. Szomorú- függetlenül is felelősségtelan látjuk most azt is, hogy jesen állnak a helyzethez,
a szomszédban dúló hábo- segíteni akarnak az emberút, az egekbe szökő infláci- reken, akik a településükön
ót, az energiaválságot is arra élnek – zárta gondolatait
használja a hatalom, hogy Botka László.
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A 372 éves tápai búcsút Osztják a szociális tűzifát
Minden igénylő kap, aki megfelelt a feltételeknek
az eső sem tudta elmosni
Széll Zoltánt Szeged ezüstplakettjével tüntették ki

Kilencedik éve oszt szociális tűzifát Szeged. Az önkormányzat idén az augusztus 20-i tűzijátékra szánt összeget
is tűzifavásárlásra fordította, és ezen felül is jelentősen
megemelte a támogatási keretet, így idén 609 család kap
száraz, összehasogatott tűzifát.

E
Széll Zoltán, a hagyományőrzők vezetője, Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő és
Szabó Sándor parlamenti képviselő. Fotók: Iványi Aurél

SZ

egedhez
éppúgy
hozzátartozik a tápai búcsú, akár a halászlé,
a paprika vagy a Pick-szalámi. 372 éve ünneplik, ha
esik, ha fúj. Egyetlenegyszer
maradt el, két éve. a világjárvány miatt, idén pedig az
időjárás próbált közbeszólni. A szombati fogatos felvonulást megtartották, de
a menettáncot elmosta az
eső, a táncházat a közeli
művelődési házban rendezték meg.
Szintén fedél alatt lépett
színpadra a Tápai Hagyományőrző Együttes, majd a
bácsgyulafalvi, a vásárhelyi,
az üllési, a makói, a deszki,
az apátfalvi, a Gyöprugi, a
Borica – Bálint Sándor Táncegyüttes, valamint a Szeged
Táncegyüttes
Bodzavirág
és Szenior csoportja. Esté-

re elállt az eső, és megtelt
a Búcsú tér; negyven árus
és harminc mutatványos
várta a családokat. Szabó
Sándor parlamenti képviselő és Szécsényi Rózsa
önkormányzati
képviselő
köszöntötte a Charlie-kon-

Tápé olyan
városrésze
Szegednek, ahol
kiemelkedő jelentőséggel bír a hagyományok és az értékek őrzése.

certre várakozó közönséget.
Szabó Sándor elmondta:
Tápé olyan városrésze Szegednek, ahol kiemelkedő
jelentőséggel bír a hagyományok és az értékek őrzése.
Hogy ez ma is így lehet, az

az itt élők szorgalmának, tehetségének és munkájának
köszönhető, ami nem véletlenül teszi Tápét az egyik
legszínesebb városrésszé,
az egyik legösszetartóbb közösségé. Szécsényi Rózsa
arról beszélt, mennyire fontos az itt élőknek a búcsú,
pedig az égiek mindent megtettek azért, hogy elriasszák
a tápaiakat.
A köszöntők után színpadra szólították Széll Zoltánt, a Tápéi Hagyományőrző Egyesület elnökét, aki
a közösségért végzett kiemelkedő munkájáért Szeged város ezüstplakettjét
vehette át. Hosszú évek óta
a búcsúk népzenei programjainak kiemelkedő és nélkülözhetetlen szervezője. Neki
köszönhetik az itt élők, hogy
minden évben színvonalas műsorban lehet részük
Szent Mihály napján.

Szombat este Charlie koncertjére zsúfolásig megtelt a Búcsú tér.

redetileg 24 millió
forintot fordított volna Szeged szociális tűzifára, de ezt
az összeget kétszer is megemelte, másodjára igen jelentősen: előbb 30 millió forintra egészítette ki az eredeti
keretet, majd 75 millió forintig bővítette a szociális tűzifára fordítható összeget, részben azért is, mert az augusztus 20-i elmaradt tűzijátékra
szánt pénzből is fát vásárolt.
Szükség is volt rá: ennyien
még sosem igényeltek tűzifát,
609 család kap ilyen támogatást az önkormányzattól.

Kovács Tamás gazdasági
alpolgármester a hatházaknál, az Alsó kikötő soron azt
mondta: négyszáz családnak egy közbeszerzésből
megvett tüzelőt visznek ki.
Kétszázan olyan fát kapnak
zsákokban, amely korábban
fakivágásoknál, -nyeséseknél maradt a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft.nél, és felvágattak. Ilyen
fát kapott ott jártunkkor az
Alsó kikötő soron tizenkét
család.
Horváth Mária harmadszor igényelt tűzifát az önkormányzattól; ez az egy

erdei köbméter másfél hónapig lehet elég.
– A falakon keresztül
megy itt ki a melege, ez a baj,
tetszik érteni? Nem a nyílászárókkal van a baj, hanem a
fallal. Ennek a segítségnek
köszönhetően novembernél
hamarabb nem kell tűzifát
vennem. Nagyon megdrágult a fa. Telefonáltam a
Tüzépeknek,
szállítással
együtt 100 ezer forint most
egy erdei köbméter, ami 1,8
köbméter. Velem él a beteg
gyerekem, nem lehet hülyéskedni, fűtenem kell. Ha itt
körbenéz, láthatja, a környéken senki nincs elszalajtva
pénzzel. Meg kell gondolni,
mikor, hogyan vásárolunk,
és minden segítségnek nagyon örülünk – mondta Horváth Mária.

Virág István egyedül neveli két lányát az Alsó kikötő sori hatházak egyik lakásában;
nagy segítség nekik a tüzelő. Fotó: Iványi Aurél
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Nyugdíjba ment egy nyugdíjas:
leköszönt Boros Gyula
Idén is együtt ünnepelték a szegedi nyugdíjasok az idősek világnapját

Botka László polgármester Szeged város aranyplakettjével ismerte el Boros Gyula tizenöt éves munkáját. A nyugdíjasklubok tagjai is kitüntetést kaptak. Fotók: Iványi Aurél

T

izenharmadik alkalommal ünnepelte
idén a város az idősek világnapját. –
Különleges értékekkel bír
az a hagyomány, hogy ezen
a napon köszönetet mondhatok önöknek a szegediek
nevében egy végigdolgozott
életért és azért, hogy felépítették nekünk ezt a gyönyörű
várost – mondta Botka László polgármester. – Az önkormányzat minden évben tá-

mogatja a klubok, egyesületek munkáját, programjait.
Júniusban 12 millió forintot
kapott 61 szervezet, ősszel
újabb 10 millió forintot osztunk ki az idősügyi keretből.
Nincs könnyű helyzetben az
önkormányzat sem, de idén
is mind a 32 ezer szegedi
nyugdíjas megkapta a város
10 ezer forintos támogatását, sőt most először kiterjesztettük 4500 rokkantjáradékos számára. A pénteki

Előbb megrendelte, aztán
lemondta a tankerület
az uszodabérlést
Ennek a tanévnek az első
félévében biztos, hogy nem
lesznek úszásórái a szegedi diákoknak. A szegedi
tankerület erről az intézményeken át értesítette a
szülőket, de nem azt és úgy
mondta, ahogyan történt.

A

tankerület ugyanis azt próbálja sugallni, hogy az önkormányzat tehet
arról, hogy az órák elmaradnak, miközben a tankerületnek nincs pénze arra, hogy
bérbe vegye Szeged uszodáit. Mindez azután derült
ki, hogy megrendelte az idei
tanévre az uszodahasználatot, majd lemondta.
A Szegedi Tankerületi
Központnak kell gondos-

kodnia arról, hogy a mindennapos testneveléshez
a diákoknak úszásóráik is
legyenek minden tanévben.
Ehhez a tankerületnek időről időre bérleti szerződést
kell kötnie. Ezt az önkormányzat cégével, a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-vel
most már két létesítményre
tehetik meg: a Tiszavirág
Sportuszoda és az újszegedi sportuszoda áll rendelkezésre. Már elkezdődött a
tanév, amikor a tankerület
erre a tanévre a cég érvényes árajánlatát elfogadta,
egy hétre rá viszont lemondta, arra hivatkozva, hogy „a
fennálló gazdasági helyzet
és energiaválság előre nem
látható körülményt eredményezett”.

közgyűlés további 650 ellátott bevonásáról dönt.
Ezt követően Boros Gyulának, az önkormányzat
idősügyi referensének Szeged város aranyplakettjét
adta át Botka László abból
az alkalomból, hogy 15 év
után elköszön az aktív közösségszervezéstől. – Ilyen
az, amikor egy nyugdíjas
nyugdíjba megy! – jegyezte
meg a polgármester. Boros Gyulának nagy része

van abban, hogy Szegeden
működik az ország egyik
legnagyobb és legaktívabb
nyugdíjasszervezete, klubról
klubra építette ki a nyugdíjas közösségi hálózatot.
Számtalan programot talált
ki és szervezett a nyugdíjasok számára, többek között
ő indította útjára az Idősek
akadémiáját, a Tavaszi forgatagot a Partfürdőn és a
nyári Kávéházi estéket a városháza udvarán.

Senior kiválóság kitüntetésben részesült Takács Szilveszterné (SZMJV Nyugdíjas
Egyesülete) és Csontos István
(Nyugdíjas Vidám Házasok).
Közösségi munkájáért elismerést vett át Bálint Ferencné (Tisza Volán Klub), Böjthe
Sándorné (Harangláb Egyesület), Dobó Ferenc (Rókusi
Klub), Horváth Jánosné Nagy
Irén (Kecskési Egyesület), Huszár Imre (Nap-Fény Fotókör),
Kovács Jánosné (Legyél a ba-

rátom Klub), Krisztin Rózsa
(Szeged Pedagógus Fáklya),
Móricz Judit (MEASZ), Szénásiné Bari Gyöngyi (Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete), Takács Péterné (TKME),
Tóth Imréné (NAVNYOSZ),
Varga Sinka Andrásné (Szegedi Hóvirág Népdalkör), Virágh
Istvánné (Petőfitelepi Szépkorúak Egyesülete).
Boros Gyula emlékező és
köszönő sorait a 9. oldalon
olvashatják.

Jövő nyárra tisztulhat meg
a Gyálai-Holt-Tisza

E

lkezdték a kármentesítést a Gyálai-Holt-Tisza Feketevíz nevű, leginkább
szennyezett részén is; a gyálaiak és a hattyasiak már
több éve várták ezt a környezetvédelmi programot.
A holtág rehabilitációja tavasszal indult el, a kivitelező
eddig a Fehérpart–Szilvás
szakaszon dolgozott, most
viszont a kritikus részen is
végzi az előkészítő munkálatokat. A szakemberek szerint
akár már jövő nyárra sikerülhet a megtisztított iszapot
a jelenlegi mederbe helyezni. Barkász Sándor, a Békés-Drén Kft. ügyvezetője a
Szeged Televíziónak elmondta, a víztelenítés az első lépés, hogy hozzáférjenek az
iszaphoz. Az Ativizig igazgatója, Kozák Péter hozzátette:

az iszapot a sűrű beépítettség miatt kisgépekkel, vízzel
keverve, egy csővezetéken
juttatják el a kezelőterületre. Ott kezelik, és úgy viszik
vissza a mederbe. Előzete-

sen hatszáz üledékmintát
vettek, ezeket megvizsgálták, így mutatták ki, hogy a
Feketevíznek is van szennyezett és kevésbé szennyezett
része. A szennyezett iszapot

szállítás után megsemmisítik, a kevésbé szennyezettet 3-6 hónap alatt baktériumok segítségével tisztítják,
és visszahelyezik. Fotó: Iványi Aurél
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Mérlegen a képviselők
Szécsényi Rózsa szerint a nehézségek ellenére is töretlenek a fejlesztések Tápén, Baktóban és Újpetőfitelepen
Szécsényi Rózsa szerint Tápén, Baktóban és Újpetőfitelepen is összetartó a közösség, ami nagyon fontos,
mert ezekben a nehéz időkben így tudnak egymásra
támaszkodva, egymást segítve a legtöbbet tenni a
körzetben élőkért.

SZ

écsényi
R ó z s a
úgy fogalmazott a
választókerületéről, hogy az
a Maroslele határában található Sírhegytől a Székhátig,
a Fehértói halászcsárdáig
terjed. Ezek tizenkét kilométerre vannak egymástól légvonalban. Ez a legnagyobb
lakott területen fekvő önkormányzati választókerület a
maga 209 utcájával, amelyből hatvankilenc nem aszfaltos.
– Ahogy 2014-ben, úgy
2019-ben is a lakossági igények alapján készült el a tervezett feladatok listája, ami
a városvezetéssel egyeztetve alakult fejlesztési programmá – mondta Szécsényi
Rózsa, mielőtt rátért ezek tételes felsorolására. A képviselő azt is hozzátette: sajnos
2020-tól a koronavírus-járvány, valamint a tízmilliárdos kormányzati elvonások
és megszorítások nehezítették a tervek megvalósítását.

Kiemelt figyelem
a gyermekintézményeken
A ciklus elején uniós forrásból befejeződött a Bálint
Sándor-tagiskola teljes energetikai felújítása. Szigetelték
az épületet, kicserélték a nyílászárókat, napelemeket telepítettek a tetőre, megszépültek a tantermek. A beruházás költsége 360 millió
forint volt, amelyből 52 millió forint önerőt biztosított az

önkormányzat. Újjászületett
a Kölcsey téri óvoda konyhája, megújult a tálalóhelyiség.
Jól halad a Honfoglalás utcai
óvodában az udvari szín is,
remélik, rövid időn belül elkészül a burkolata.

Megújult közösségi
terek
A körzetben kilenc közösségi tér található. Szécsényi
Rózsa elmondta: arra törekszik, hogy ezeket minden évben fejlesszék. A járványidőszak alatt és azóta is arra
koncentrálnak, hogy a körzetben lévő közösségi terek fejlesztésével megfelelő
lehetőséget biztosítsanak,
hogy a gyerekek és a szülők
megtalálják a biztonságos
környezetet a szabad idő eltöltéséhez.
– Kötélpályákat alakítottunk ki, és játékokat helyeztünk el, ivókutakat telepítettünk, valamint növeltük
a sportolási lehetőségeket.
Focikapukat és kosárpalánkokat raktunk ki a tereken.
Ezt a munkát a jövőben is
folytatni fogjuk.
Minden évben játszóeszközökkel és szabadtéri fitneszeszközökkel bővítjük a
közösségi tereken a játékés sportolási lehetőségeket,
éppen azért, hogy minden
korosztály jól érezze magát
ezeken a helyeken. Ezt folytatjuk a jövőben is. Túl a felsoroltakon, kutyafuttatót is
kialakítottunk a Búcsú téren.

Biztonságosabb utak,
modernebb
infrastruktúra
Egyre többen költöznek ki a
kiskertes területekre, ezért
fontos feladat az itt lakók kéréseinek teljesítése, illetve
a pénz előteremtése az infrastruktúra-fejlesztésekre.

A Hosszú töltés út 209 méteren új aszfaltszőnyeget kapott.

Uniós és önkormányzati forrásból újították fel a Bálint Sándor-tagiskola épületét. Fotók: Iványi Aurél
Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten javítja az utak, a járdák, az ivóvíz és a közvilágítás minőségét. A körzetben lévő járdák
egy részét évente megújítják
önkormányzati forrásból és
a képviselői keretből. Hozzávetőlegesen négyezer darab
járdalapot osztanak ki. Ezzel
évente egy kilométernyi járda cseréje oldható meg lakossági segítséggel.
A kiskertes részen lakók
legfőbb igénye a közvilágítás
bővítése. A választókörzetben fontos cél, hogy a gyűjtőutakon minden meglévő
oszlopon legyen lámpatest.
Hat utcába vezették be az
ivóvizet, további hétben pedig előkészítik a beruházást.
A lakossági igényeknek megfelelően sebességkorlátozó
táblákat és eszközöket helyeztek ki a forgalmasabb
utakra, így például a Rév utcára. Ezt folytatni szeretnék
a jövőben is. Elkészültek a
csapadékvíz-elvezetés tervei
a Dobogó és Zágráb utcára,
melyhez várják az uniós tá-

mogatást – sorolta Szécsényi Rózsa.
A Hosszú töltés út 209
méteren új aszfaltszőnyeget
kapott. A beruházás 35 millió forintba került, és saját
forrásból finanszírozta az önkormányzat. A lakossággal
közösen minden évben mart
aszfaltot szállítanak 40-50
utcába, amit a lakosság közösségi munkában terít szét.
A hatvankilenc földes utca
nagy részét évente javítják,
újítják – mondta a képviselő.

Ápolják és teremtik
a hagyományokat
A körzetben megszokott hagyományos közösségi programok mellett – ilyen például a majális, a tarhonyafesztivál, a búcsú, a Körbejár a

Tarhonyafesztivál. Tápén nagy hangsúlyt helyeznek a közösségi programokra.
Télapó című program vagy a
karácsonyi események a körzet mindhárom részében –
számos új, közösséget erősítő találkozást is szerveztek.
A Gyütt-Mönt Találkozó
például arra szolgált, hogy a
városrészbe költözők megmutathassák
értékeiket.

Szécsényi Rózsa
(Összefogás Szegedért Egyesület)
Körzete: Tápé, valamint Baktó és Újpetőfitelep egy
része
Eredményei a ciklusban:
• A Bálint Sándor-tagiskola energetikai felújítása.
• A 47-es főút kijáratának biztonságossá tétele lámparendszer kialakításával.
• A Kölcsey téri óvoda konyhájának teljes megújítása.
• A Bencfahát utca egy részének burkolatcseréje és
ivóvízvezeték-csere: jelenleg ivóvízcsőcsere zajlik a
Bencfahát utcában, aminek eredményeként javul az
ivóvíz-szolgáltatás minősége, és közben a szervizút új
aszfaltburkolatot kap.
• A Hosszú töltés út aszfaltozása 209 méter hosszan.
• Infrastruktúra-fejlesztés a kiskertekben.
• Közösségi találkozási hellyé alakítják, folyamatosan
fejlesztik a tereket.
• A hagyományos közösségi programok mellett új rendezvényeket szerveznek.

Idén először rendezték meg
Baktóban az I. nyárindító
rendezvényt, ami nagyon
sikeres volt, de ilyen volt a
Tökjó Nap is.
– Természetesen a hagyományos
programokat
sem hanyagoljuk el, folyamatosan dolgozunk, hogy
azok minél színesebbek és
látogatottabbak legyenek –
hangsúlyozta a képviselő.
Az október elsején megrendezett tápai búcsún tizenhárom népi együttes vett részt
a menettáncban. A rendezvénynek évente két-háromezer látogatója van.
– Eddig is fontosnak
tartottam, és ezután is nagyon fontosnak tartom, hogy
állandó és jó kapcsolatot
alakítsak ki a lakossággal,
a körzetben működő civilszervezetekkel, az iskolával
és az óvodával. Így tudunk
ezekben a nehéz időkben
egymásra
támaszkodva,
egymást segítve a legtöbbet
tenni a körzetben élőkért –
mondta Szécsényi Rózsa.
Bod Péter

Díjazott város
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Rangos városfejlesztési elismerést,
Hild-díjat kapott Szeged
Hild-díjat kapott Szeged a
céltudatos, fenntartható,
integrált, stratégiai településfejlesztés terén elért kimagasló eredményeiért. Az
elismerést október 21-én
adják át Pécsett, a díjalapító Magyar Urbanisztikai
Társaság országos konferenciáján.

nyosan akadálymentesítették.

Újjászületett
az Oskola utca

SZ

eged városa
a
Belvárosi
híd térségének megújításával pályázott, amely három, uniós támogatással és önkormányzati önrésszel megvalósult
projekt eredményéből tevődik össze. Ezek a Zöld Város Belváros projekt, a múzeum és a vár felújítása, valamint a Stefánia, a Belvárosi
hídfő, a Híd utca és az Oskola utca átépítése. A fejlesztések három év alatt készültek
el, bruttó 4,12 milliárd forint
értékben. Ebből uniós forrás
2,26 milliárd, önkormányzati
saját forrás 1,86 milliárd forint volt.

Hagyomány és modern
formavilág
A szegedi történelmi belvárost érintő Zöld Város projekt
megvalósítási helyszínei a
Tisza-part – Stefánia – Móra-park – Roosevelt tér. A rehabilitáció elsődleges célja
a műemléki védelem alatt
álló városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, az álta-

A Zöld Város programban új szökőkút épült a Móra-parkban. Fotó: Iványi Aurél
lános környezeti állapot ja- partfalberuházást követően
vítása, a társadalmi integri- lehetőség nyílt a csatlakozó
tás erősítése volt. Az
közterületek megújítáépítészeti, vására. A Zöld Várostörténeros projekt
A Stefánia,
ti, kultukivitelezéa Móra-park és a
rális és
se 2019
Roosevelt tér zöldfelületermészepteinek rekonstrukciója az
szeti
előzetesen felmért lakossági t e m ö rö kberéigényekkel összhangban,
s é g
b e n
fenntartható módon, a megmegk e z lévő funkciók erősítéséőrzédődött,
vel és fejlesztésével
se
érmegvalótörtént meg.
dekében
sult a parkalkalmazott
rekonstrukció
megoldások
ötvöa Stefánián, a játszózik a régmúlt iránti tisztele- terek bővítése és átalakítátet (például az utcabútorok sa a Stefánián és a Roosemegjelenése, az egykori vár- velt téren, a rendezvénytérkapu megjelenítése a burko- ként is funkcionáló új szökőlaton, a tanösvény kialakítá- kút építése a Móra-parkban,
sa) a modern formavilággal, a sétautak nyomvonalának
illetve technológiával. Az el- optimalizálása, vízáteresztő
sősorban védelmi célokat burkolattal történő építése,
szolgáló, 2015-ben átadott kerékpáros-átvezetések, kerékpártámaszok kialakítása, a Móra Ferenc Múzeum
kiszolgálására alkalmas út
megépítése, a Belvárosi híd
alatti vendéglátóhely számára infrastruktúra kiépítése. A Stefánia, a Móra-park
és a Roosevelt tér zöldfelületeinek rekonstrukciója az
előzetesen felmért lakossági igényekkel összhangban, fenntartható módon,
a meglévő funkciók erősítésével és fejlesztésével
történt meg.

Korszerűsített
kiállítóterek
A közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében
(troli)busz-kerékpársáv létesült a Stefánián, valamint megépült a Móra-múzeum megálló párja. Fotó: Szabó Luca

Ebben a környezetben található a Móra Ferenc Múzeum, Vár és Kőtár, valamint
az ehhez kapcsolódó Vár-

kert is, amelyek külső-belső
felújítása és interaktív turisztikai célú fejlesztése szintén
megvalósult. Felújították a
homlokzatot és a gépészeti elemeket, valamint a vár
előtti teret és a környező
zöldfelületeket. Megújultak
az állandó kiállítások, és új, a
város történetéhez szorosan
kötődő elemekkel is bővült
a kínálat, így a boszorkányperek, a betyárok, a nagyárvíz és a várostörténet, valamint Móra Ferenc munkásságának bemutatásával.
A korszerűsített kiállítóterek

Az Oskola utca, a Stefánia és
a Belvárosi híd szegedi hídfőjének környéke az egyik legtöbb közlekedésbiztonsági
konfliktussal terhelt belvárosi terület volt. Itt vezet át több
tömegközlekedési útvonal,
élénk az autóforgalom, és az
ország egyik legforgalmasabb
kerékpárútja is itt található.
Egy felmérés szerint a Roosevelt tér sarkán is baleseti góc alakult ki a kerékpárosok és az autóforgalom találkozásánál. Ezek összehango-

vendéglátóhelyek teraszainak alkalmas terület.
Sor került a Belvárosi
híd szegedi hídfő csomópontjának átalakítására is.
A fejlesztés a Deák Ferenc
utca – Victor Hugo utca
irányú forgalom folyamatosabbá tételét is szolgálja
Újszegedről Alsóváros felé.
A
kerékpáros-közlekedés
biztonságának növelése érdekében irányhelyes kerékpársávok kialakításával a
kerékpáros- és gyalogosforgalmat szétválasztották. A
közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében
troli(busz)-kerékpársáv létesült a Stefánián a Híd utca
irányába, valamint megépült

Hild-díj – másodszor
Az alapító Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild János-díját a céltudatos, fenntartható, integrált,
stratégiai településfejlesztés terén elért kimagasló eredményeiért kapta Szeged. Az elismerést
október 21-én a társaság pécsi országos urbanisztikai konferenciáján adják át. Szeged
1979-ben, a nagyárvíz századik évfordulóján kapott
már Hild-díjat a város nagyarányú fejlődéséért. A Palánkban, a Hild-kapun látható táblán ennek emléket
is állítottak.

Megújult az Oskola utca – Belvárosi híd szegedi hídfő – Stefánia kerékpáros tengely, de
fákat is ültettek, és bővült a gyalogosfelület és a vendéglátóhelyek teraszainak alkalmas terület az Oskola utcában. Fotó: Szabó Luca
nagyszabású időszaki tárlatok feltételeinek is eleget
tesznek. Új attrakcióként a
tetőn kilátópontot alakítottak ki. Akadálymentesítettek
is: az épületekhez akadálymentes parkolót létesítettek, a vár akadálymentesen
megközelíthetővé vált, és a
kiállítótereket is projektará-

lására átépült az Oskola utca
– Belvárosi híd szegedi hídfő
– Stefánia kerékpáros tengely. Kerékpáros nyomokat
alakítottak ki a Híd utcában, a
Széchenyi téren a Feketesas
utcáig, valamint a környező
egyirányú utcákban. Az Oskola utcában fákat telepítettek,
bővült a gyalogosfelület és a

a Móra Ferenc Múzeum
megálló párja. A fenti munkálatokhoz kapcsolódóan az
Oskola utca, a szegedi hídfő,
valamint a Stefánia ivóvízvezetékének rekonstrukcióját
is elvégezték. Ennek a projektnek a záróünnepségét
2022. június 18-án tartották
az Oskola utcán.
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Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli
Petőfitelep, amely korábban Szeged
polgármesterének nevét viselte
Hatalmas fejlődésen ment keresztül a fennállásának 100.
évfordulóját ünneplő Petőfitelep. A saras utcákból és vályogházakból álló egykori Somogyitelep ma rendkívül vonzó városrésze Szegednek. Október 15-én nagyszabású gálaesttel ünneplik a centenáriumot Petőfitelepen.

SZ

eged város élenjárósága 1922
áprilisában szavazta meg,
hogy a tápéi kapun túl, a
tápéi műút (ma Irinyi János utca) mindkét oldalán a kijelölt házhelyekre
99 éves bérlet formájában
szerződést kössön a város
az igénylőkkel. Ekkor még
csak 74 család jutott építési telekhez, később azonban folytatták a telkek kiosztását. A kialakuló utcákat amerikai módra számozással jelölték.

A névadó
polgármester
A telepet Szeged akkori polgármesteréről, Somogyi
Szilveszterről
nevezték el, aki a háború
okozta lakásínséget telekosztással
próbálta
enyhíteni.
Somogyi
egy szűcsmester
fiaként jogi doktorátussal előbb
ügyészként, majd
rendőrfőkapitányként dolgozott Szegeden. Nehéz időszakban,
1915-ben került a polgármesteri székbe, és a tisztséget haláláig, 1934-ig látta
el. A háború idején a fellépő
áruhiány közepette eredményesen szervezte meg a
város lakosságának élelmezését.
Gyorsan szaporodtak a
házak a telepen. A kis jövedelmű munkás, napszámos,
iparos, hivatalnoki rétegből
verbuválódott bérlők szerény, többnyire egyszobás
vályogházakat építettek. A
veteményeskert és az udvaron tartható jószágok
egészítették ki a családok
megélhetését. A házhelyek
bérét a föld forgalmi értékének négy százalékában,
illetve az ennek megfelelő
búzavalutában állapította a

helyhatóság. A gyors infláció
miatt ötévente újraértékelték a telkek árát.

Eiffel Somogyitelepen
Az új telepesek mostoha
körülmények között éltek:
nem volt járda és útburkolat, és az első kutat is csak
1924-ben fúrták a Fő téren.
Ennek ellenére olyan sok
házhelyigénylő jelentkezett,
hogy a mintegy ezer telek
kevésnek bizonyult. Ezért
1929-ben a Vásárhelyi műút
és a Nagyváradi út (ma Acél
utca) között újabb 260 házhelyet jelöltek ki. Ez
a terület az

Újsomogyitelep
nevet kapta. A második kutat 1930-ban a Zárda
(ma Lidicei) téren, a harmadikat 1931-ben fúratta a
város Újsomogyitelepen. A
terület alacsony fekvése és
a csapadékelvezető-csatornák hiánya miatt a belvizes
években súlyos helyzet alakult ki a telepen, egész utcákat öntött el a fakadó víz.
Különösen nehéz volt 1940
tavasza, amikor sok ház ös�szedőlt, vagy lakhatatlanná
vált. A telepet átszelő, három kilométer hosszú útra
(ma Csap utca) 1930-ban
került bazaltkő burkolat,

amelynek egy szakasza még
ma is látható a Sirály utcában, a református templom
előtt és a Lidicei téren.
A telepre Tápé, illetve az
algyői út felől lehetett bemenni kocsival. A gyalogosközlekedést a körtöltésen
keresztül lépcsős átjárók
szolgálták. 1926-ban rövid
kísérletként autóbuszjárat
indult a Széchenyi térről
Tápéra, amely a Felső Tisza
partról lekanyarodva a telep
1. utcáján (ma Irinyi János
utca) haladt. Nagy segítséget azonban a Felső Tisza
parton közlekedő villamos
vonalának meghosszabbítása jelentett, a tápéi vámházig. 1927-ben elindult
a villamosközlekedés az

Anna-kút és Somogyitelep
között.
A villanyfény 1933 decemberében gyulladt fel
Somogyitelepen. A magasfeszültségű távvezeték a telep
végénél, a körtöltésnél ívelte
át a Tiszát, amelynek magas,
acél tartóoszlopát Eiffelnek
nevezte a népnyelv.

Kocsmát nyitott
Tyukász János
A társadalmi önszerveződések, egyesületek – iparos és

Somogyi Szilveszter polgármester.
dalkör, katolikus legényegylet – ugyancsak tevékenyen
hozzájárultak a telep fejlődéséhez, kulturális életéhez. Sok vendéglő működött
a városrészben. Újsomogyitelepen
például

Tyukász János csongrádi
születésű vendéglős nyitott
kocsmát, aki korábban az
előkelő Kass Vigadóban volt
főpincér.
Somogyitelepet 1949ben nevezték át Petőfitelepre. Utána bővítették például
a két iskolát, körzeti orvosi
rendelőt alakítottak ki. A
papok tanyája néven ismert
épületben (ma Acél utca 1.),
amely a jezsuita rend pihenőháza és pár holdas gazdaságának központja volt, az
átalakítás után megnyílt az

idősek bentlakásos otthona,
160 férőhellyel. Ma 184 lakója van az intézménynek.
A Felső Tisza parton közlekedő 2-es villamos vonalát
a Bertalan híd építésekor,
1977-ben szüntették meg,
és a forgalmat autóbuszra
terelték. 1984-ben Petőfitelepen a burkolt utak aránya
27,4 százalék, a burkolt
járdáké pedig 83 százalék
volt. A nyolcvanas években
1774 lakás volt, amelyben
5420-an éltek. Petőfitelep
ma is terjeszkedik, lakóinak száma meghaladja a
hatezret.

Elszármazott
hírességek
Petőfitelep elszármazott hírességei között találjuk Tokody Ilona és Temesi
Mária operaénekest,
vala-

mint
Incze
József
színészt.
Egykoron Herczeg István
(1887–1949)
olimpikon
tornász is Újsomogyitelepen lakott és gazdálkodott.
1912-ben beválogatták a

Gálaest
és kiállítás
Október 15-én, szombat este 6 órától gálaműsort rendeznek
a Petőfitelepi Művelődési Házban a centenárium alkalmából,
amelyen Botka László
polgármester és Szénási Róbert önkormányzati
képviselő
mond ünnepi köszöntőt. Az esten helyi
művészeti csoportok
és elszármazott művészek lépnek fel. A
generációk óta itt élő
családok életét bemutató helytörténeti kiállítás október közepéig
látható a művelődési
házban.

A Gyenge család szatócsboltja az 1930-as években
Somogyitelepen (balra).
szegedi tornaklub tagjaként a stockholmi olimpián induló magyar
tornászcsapatba,
és
összetettben
ezüstérmet nyert.
Herczeg
később
könyvet is írt az olimpiáról. Ismert újságíró
és költő volt Szegeden,
majd visszatért édesapja
foglalkozásához, a gazdálkodáshoz. 1932-ben a Szilléri-dombon
földterületet
vásárolt, ahol szőlő- és gyümölcstelepítésbe fogott.
(Cikkünk Fári Irén A mi
helyünk című helytörténeti
kiadványának falhasználásával készült.)
Szabó C. Szilárd

Fejét vesztette el Szeged
Somogyi Szilveszterrel fejét vesztette el Szeged – írták
1934-ben az újságok a polgármester halálakor. „Mikor
fogja valaki ezt a várost olyan nagyon szeretni, mint
ahogy Somogyi Szilveszter szerette, az a hűség, az az
ihletett szolgálatkészség, az a tehetség, az a lelkesedés, az a tisztesség, ami benne élt, benne munkálkodott és benne lángolt, mikor veszi újra kezébe a város
kormánykerekét?”

Olvasóink írták
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Postabontás

Senior évek
a közösségben,
a közösségért

T

öbb mint egy évti- hetősége, üdülési-kiránduzeddel ezelőtt érke- lási programok, évenkénti
zett a polgármesteri pályázati lehetőség a novelfelkérés, amelynek lapályázatra, ahova határon
lényege: közösségszervezés túliak is jelentkezhettek, a
nyugdíjasoknak. Az addi- helyi nyugdíjasparlamentek
gi életutamtól eltérő, új fel- ajánlásai érdekvédelmükért
adatkör megtisztelő volt szá- – csak egy pár dolog emlémomra és nyugdíjasaink né- keztetőül.
pes tábora számára is.
Jó szívvel emlékezem az
Értékteremtő munkáju- egyesületekkel való közös
kért az idősek tiszteletet, munkára, nyugdíjas társaim
megbecsülést, kiemelt fi- segítő akarására, részvétegyelmet érdemelnek. Az ak- lére és arra a sok-sok kivátív munka utáni több szabad ló tudósra, szakemberre,
idővel az elszálló évek még akik mindig szívesen jöttek
értékesebbé válnak, ezek hívásomra, és nagy sikerre,
szebbé, jobbá, tartalmasab- elismerésre számíthattak
bá tehetők. A nyugdíjasok köreinkben.
részéről is igény a kikapcsoAz események helyszílódás, a szórakozás, az érté- ne jórészt a Senior Center
kes időtöltés.
volt, de persze voltak más
Mindig is fontos értéknek helyszínek is. Számomra a
tartottam és tartom a pozitív Center igazi fényei nyugdíjas
életszemléletet, a tudásala- társaim életbölcsességgel
pú társadalomban való hitet teli közösségi munkája, raés az aktív időskor eszméjét. gyogó szemei és azoknak a
Ezért elgondolásomnak
kiváló tudósoknak,
megfelelően sokelőadóknak a
féle lehetőséget
csillogó tuJó szívvel
igyekeztem,
dása, akik
emlékezem az
igyekeztünk
szebbé
egyesületekkel
teremteni
teszik élevaló közös munkára,
igénykeltéstünket.
nyugdíjas társaim
sel és igénySoksegítő akarására,
kielégítéssel,
szor
elrészvételére.
amellyel a nyughangzik,
díjasok bevonhahogy
Szeged
tók a közösségbe, és ez
összetartó, szolidáris
hatással lehet az életükre, közösség, amelynek részei
személyiségfejlődésükre is.
a nyugdíjasok, a civilszerveMunkám,
munkánk zeteik, a város közéleti, kulgyümölcse az a sok ezer turális életének formálói is;
rendezvény, amelyeket ha munkájuk nélkül kevesebröviden akarnék leírni, az bek lennénk.
előadások-képzések, az isSok-sok év telt el aktímeretszerzés, a szabadidős van a közösségben, a köprogramok sokasága és a zösségért, az idő vasfoga
közéleti részvétel témakörei senkit nem kímél. Ezek az
lehetnének.
emlékezés és a köszönet
Az irodalom, a tudomány, szavai mindazok felé, akika művészetek számos ágá- kel munkám során kapcsonak előadásai, az egész- latba kerültem, és szintén jó
ségvédelem, a személy- és szívvel emlékeznek a közös
vagyonvédelem, a testmoz- múltra.
gás, a jeles napok ünnepei,
a szórakozás számtalan leBoros Gyula

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett
formában adja közre.
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Kirúgják azokat a tanárokat,
akik részt vesznek a tüntetéseken

M

agyarországon
súlyosan megsértik a gyülekezés jogát, korlátozzák a magyar polgárokat
véleményük kinyilvánításában. Az Orbán-kormány már
régen nem akar úgy cselekedni, mint ahogy azt a tisztesség
megkívánná. Idén tavasszal
ellehetetlenítette a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok sztrájkjogát
is. Ugyanis a pedagógusok a
bérrendszer tarthatatlansága,
a kedvezőtlen munkafeltételek, az érdemi szakmai munkát gátló körülmények miatt
demonstrálnak, amire a kormány válasza nem a párbeszéd kezdeményezése volt,
hanem egy adminisztrációs
megoldás – a sztrájkjog korlátozása! Persze a tanárok tiltakoznak az intézkedés ellen,
mindhiába. A jogszabályi korlátozás ma is érvényben van.
Az Orbán-rezsim felszámolta
a társadalmi egyeztetés gyakorlatát.

Hideg
tél
Télre készülődnek az indiánok. Már egy hete vágják a
fát, amikor elküldik a kisindiánt a faluba, hogy kérdezze meg, mennyire lesz hideg
a tél.
– Milyen hideg lesz télen?
– Nagyon hideg! – válaszolják a falusiak.
A kisindián hazamegy. Az
indiánok még egy hétig vágják a fát. A kisindiánt ismét
elküldik a faluba.
– Milyen hideg lesz a tél?
– Borzalmasan hideg
lesz! – kapja a választ.
A kisindián hazamegy, s
még egy hétig vágják a fát az
indiánok, majd utána ismét
elküldik a kisindiánt a faluba.
– Milyen hideg lesz a tél?
– kérdi.
– Nagyon, borzalmasan
hideg, iszonyú kemény telünk lesz! – válaszolják a
falusiak.
– Ezt miből gondolják? –
kérdi a kisindián.
– Az indiánok már három
hete vágják a fát!
A viccet Méhes János olvasónk küldte be szerkesztőségünknek.

Virágzik Orbán nemzetmegosztó politikája, minden
olyan értéket kiiktatott az
oktatás és nevelés gyakorlatából, amelyeket a modern
pedagógia hirdetett, hirdet. A
polgári engedetlenségi akció-

ban részt vevő pedagógusok
névre szóló fenyegető levelet
kaptak, kapnak, amely szerint
– ismétlés esetén – kirúgják
őket az állásukból, ha tiltakozni mernek. A miskolci gimnázium igazgatóhelyettesét

azonnali hatállyal felmentették, miután részt vett a tanártüntetésen.
Leáldozott a polgári társadalom ideája, és ami hamarosan következik, az maga a vég.
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

Szeged felett az ég, 2022. szeptember 29-én. Szupercella. Fotó: Szegeden láttam Fb-oldal/Arató Éva

Ne adjátok a hülyét!

A

z Orbán-kormány évek óta seré- tót tartani, és azon keseregtek, hogy a város
nyen ügyködik a magyar önkor- hibájából érte kár a színházat és a szabadmányzatok tönkretételén. Csak a térit. Ott a kamerák előtt úgy csináltok, mintvilágjárvány kitörése óta évi 10 ha az egészhez nektek semmi közötök nem
milliárd forintot vesz el a kormány Szegedtől. lenne, pedig a valóság az, hogy a felelősség
Városunk színházától pedig nemcsak az álla- kizárólag titeket és a pártotokat terheli.
mi forrásokat vették el, de megszüntették a Amikor csökkentettétek a támogatásokat,
tao-támogatást is. A Fidesz ugyanis úgy dön- a város kipótolta a hiányzó részt, amikor
tött, hogy ami jár a felcsúti focicsapatnak, az elvontátok a forrásokat, az önkormányzat
nem jár Magyarország egyik legnagyobb
átszervezéssel biztosította a fenntartés legszínvonalasabb vidéki kulhatóságot. Ezek a tények, minÚgy csiturális intézményének, Ködenki elolvashatja, utánanéználtok, mintha
zép-Európa legnagyobb szahet, hogy mi történt akkor,
az egészhez nektek
badtéri színházának. Ezt
amikor két éve a kormány
tettétek ti, ezt a kormányátszervezte a kulturális
semmi közötök nem
zati döntést támogattátok,
intézmények finanszírolenne, pedig a valóság
kedves fideszes képviselő
zását.
az, hogy a felelősség
asszonyok és urak, kedves
Persze nincs semmi
kizárólag titeket és
Kata és Zalán!
meglepő a viselkedésea pártotokat terEzzel mi, szegediek nem
tekben,
hiszen ugyanúgy adheli.
értettünk egyet, mert mi tiszteljátok a hülyét itt kicsiben, mint
jük és szeretjük városunk kulturális
a főnökeitek nagyban. A kormány
hagyományait. Büszkék vagyunk a Szabad- most épp a rezsivel, a gazdasági válsággal
téri Játékok hírnevére, a Szegedi Nemzeti meg Putyinnal kapcsolatban csinál úgy,
Színház sikereire. Csalódottan fogadtuk, mintha semmiről sem tehetne tizenkét év
hogy a kormány ezeket az értékeket nem kormányzás után. Ti meg itt Szegeden prótartja fontosnak. Tőletek azonban Szeged báltok politikai előnyt kovácsolni magatokmegválasztott képviselőiként ennél többet nak azzal, hogy a városunk ellen dolgoztok,
vártunk! Mindezt némán végignéztétek, majd mindent az önkormányzatra próbáltok
mert a Fidesz iránti hűség nektek fontosabb, kenni. Legyetek szívesek, fejezzétek ezt be!
mint a városunk iránti szeretet.
Vegyétek végre komolyan azt a feladatot,
Mi csak annyit kérünk, legalább vállaljá- mellyel a szegediek 2019-ben megtiszteltek
tok a felelősséget, és ne adjátok a hülyét!
titeket!
Mert nem tudom máshogyan nevezni
azt, mikor ezek után kiálltok sajtótájékoztaNemes István
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Sport
Sportmix

ÉRMEKET OSZTOTTAK. Szegeden rendezték a sárkányhajó magyar bajnokság 3. fordulóját – a sorozat májusban
kezdődött, a Maty-éren az utolsó állomás következett. A program a kétszáz méteres döntőkkel rajtolt. A férfiaknál a győztes egység a Körös Dragon, a
KSI, a Dunai Sárkányok, a Hírös-Kecskemét és a Békési Kajak-Kenu Club versenyzőiből
tevődött össze, míg a nőknél
a Körös Dragon, a Békési Kajak-Kenu Club, a Hírös-Kecskemét, a KSI, a Szegedi Sárkányhajó, a Kajak-Kenu Club
Szarvas és a Graboplast Győr
összefogása hozta meg a sikert. A mix számokban ötszáz
és kétezer méteren a korábbi
évekhez hasonlóan most is a
Reményi Péter (Römi) által vezetett csapat vehette át az aranyakat. A három forduló eredményeit összesítő abszolút kategóriát szintén a Römi Sárkányhajó Klub nyerte.
LEHETNEK VÁLTOZÁSOK.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségének legutóbbi ülésén téma
volt az energiaárak növekedése, ami miatt nagy kihívás elé néz a sportág. A túlélés érdekében tett intézkedések felülírhatják a szakmai
szempontokat – ezek pedig
a Naturtex-SZTE-Szedeákot
is érinthetik. Mivel a létesítményfeltételek területenként,
sportszervezetenként változóak, illetve később is változhatnak, az elnökség többlépcsős intézkedési tervet fogadott el. Eszerint a hatályos
szabályzat legalább 16 fokos
hőmérsékletet ír elő a mérkőzések rendezése kapcsán,
míg 20 fok alatt az előírásszerű meccsfelszerelés alatt
bármilyen színű és hosszúságú aláöltözetet viselhetnek a
sportolók. Létesítmények általános bezárása esetén a fűtési szezonban az NB I. A csoportos meccseket központi
termekben is lejátszhatják a
csapatok, oda-vissza utazással. Ha szükséges, a versenynaptárt és a versenyrendszert
is módosítja a szövetség.
LEMARADTAK A FŐTÁBLÁRÓL. Az elmúlt évadban az
U14-es lányok között a klub
történetének első utánpótlás
bajnoki címét ünneplő Szegedi Kosárlabda Egylet ezúttal
nem tudta kiharcolni a főtáblára kerülést, miután a második selejtezőkörben csak
a harmadik helyen végzett a
csoportjában, Kőbányán, így
nem jutott tovább – adta hírül
az UtánpótlásSport.

2022. október 8., szombat

Egyéniben és a váltóval is világbajnok lett
a junioroknál a szegedi Fábián Bettina
Magyarország végzett az éremtábla élén a Seychelles-szigeteken
Fábián Bettina egyéniben és
csapatban is első helyezést
ért el a Seychelles-szigeteken megrendezett junior
nyílt vízi úszó világbajnokságon. A szegedi születésű és
tíz évig szegedi színekben
versenyző Fábián jelenleg a
Ferencváros igazolt sportolója.
A szegedi Fábián Bettina
aranyérmet nyert a junior nyílt
vízi úszók világbajnokságának 10 kilométeres versenyében, a Seychelles-szigeteken.
Óriási csatában, 2,1 másodperces különbséggel utasította mögé spanyol ellenfelét,
ugyanebben a számban pedig
honfitársa, Szimcsák Mira lett
a harmadik. Fábián elmondta: már az első itatásnál utolérték a többiek, azaz terveivel
ellentétben nem sikerült túl
nagy előnyt szereznie.
– Utána egész jól tudtam
menni a többiekkel. Akadt
néhány verekedős rész, vol-

Fábián Bettina (középen) itt éppen az egyéniben nyert
vb-aranyát ünnepli. Fotó: fradi.hu
tak nehezebb és könnyebb
körök, összességében egész
okosan sikerült versenyezni.
Az utolsó háromszáz métert
meghúztam, ahogy tudtam.
Az volt bennem, hogy erősebben edzettem, mint valaha,

és nem azért jöttem ide, hogy
a negyedik, ötödik vagy a tizedik helyen végezzek, igenis
nyerni akartam, bár ezt nem
mondtam senkinek, de talán
lehetett látni rajtam – nyilatkozta a szövetség közlemé-

nyében. Hozzátette: bár nem
minden úgy alakult, ahogy tervezte, végül párja és az edzői
segítettek neki abban, hogy
kikerüljön a negatív buborékjából, és boldog, hogy végül ez
összejött.
Később a magyar váltó is
aranyérmes lett, a korosztályos vb-k történetében pedig
Magyarország először végzett
az éremtábla élén, illetve nyerte meg a pontversenyt. A szövetség közleménye alapján a
10 kilométer két világbajnokával, Betlehem Dáviddal és
Fábiánnal, a női bronzérmessel, Szimcsák Mirával, illetve
a kizárása előtt közvetlenül
az élbolyban haladó Hambardzumyan Arshakkal felálló
magyar kvartett favoritként
várta a rajtot, majd a versenyen is ennek megfelelően
teljesített a 4 × 1500 méteres
megméretésben: 1:11.20,1
órás eredménnyel, másfél
perces előnnyel lett első. A
magyarok négy aranyat és há-

Három szegedi az Universiade-keretben
Sorsoltak a női magyar kupában, ellenfeleket kapott a Varga-csapat
Nyáron elmaradt ugyan az
Universiade, de ahogy a magyar csapat szakvezetője,
Varga Tamás fogalmazott, az

Ellenfeleket
kaptak
A Magyar Vízilabda
Szövetség kisorsolta a
női MK csoportbeosztását. A Szeged SZTE
csapata a B csoportba
került, ahol a Szentes
és a Tatabánya lesz
az ellenfele. A csoportmeccseket a megyei
rivális otthonában, a
szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában rendezik.
A csoportkör időpontját később jelölik ki.
A csoportok első és
második helyezettjei
jutnak a negyeddöntőbe, ahol az előző kiírás
elődöntősei
(UVSE,
Dunaújváros,
FTC,
BVSC)
kiemeltként
várják az ellenfeleket.

élet nem áll meg, dolgozni
kell, mindig van mit tanulni.
Együtt is készült hazánk válogatottja, a keretben pedig
három játékos képviselte a
Szeged SZTE női csapatát:
Gyöngyösi Boglárka, Tátrai
Szonja és Szabó Krisztina.
– A kijelölt keret a hazánkban edzőtáborozó kínai
válogatottal vívott kétkapus
edzéseket, amelyek nagyon
hasznosak voltak szakmai

szempontból. Több játékost
tudunk tesztelni, vannak
olyanok, akik az Egyesült Államokban tanulnak, illetve
vannak a felnőttválogatott
kapuján kopogtató vagy már
be is lépő tehetségeink is.
Hiszem, hogy jövőre megrendezik az eseményt, ki is van
írva, és ezen az 1996-os vagy
későbbi születésű játékosok
vehetnek részt, elsősorban
rajtuk tartjuk a szemünket –

nyilatkozta a Magyar Vízilabda Szövetség honlapjának a
Szeged SZTE és a válogatott
edzője, Varga Tamás, aki a
nemzeti csapatnál Lukács
Dénessel együtt készíti fel a
lányokat. A kétszeres olimpiai bajnok szakember hozzátette: reményei szerint a
következő hónapokban is hol
egy, hol két napra össze tud
majd jönni a keret, így folyamatosan készülhet.

A szegedi edző, Varga Tamás irányítja az Universiade-válogatott felkészülését is. Fotó:
Szeged SZTE

rom bronzot szereztek a vb-n,
valamint egy kivétellel az ös�szes versenyző a top tízben
zárt az egyéni számokban, így
153 ponttal a pontversenyben
is elsők lettek. Gellért Gábor
szegedi szövetségi kapitány
kiemelte: örül a szereplésnek,
mert régóta vártak arra, hogy
az Európa-bajnokságok után
végre egy világbajnokságon is
élen végezzenek az éremtáblán és a pontversenyben.
– Eddig kétszer voltunk
másodikak, most viszont minden összejött. Sosem nyertünk még négy aranyat, és
az sem fordult még elő, hogy
mind a tizenkét versenyzőnk
hozzon minimum egy hatodik
helyet egyéniben vagy váltóban. Mindez mutatja, hogy komoly csapatunk van, nagyon
sikeres jövő előtt áll a szakág,
az utánpótlás, függetlenül attól, hogy Betlehem Dávid öt
szezon után most elköszön a
korosztályos versenyektől –
hangsúlyozta.

Itthon kezdik
a szezont

A

Szegedi Vízilabda
Egylet október 8-án,
most szombaton 17
órakor itthon kezd
a férfi vízilabda OB I. 2022–
2023-as szezonjában: a Tiszavirág Sportuszodában a
Kaposvárt fogadják.
A szegediek egy kőkemény felkészülési tornával
hangoltak a rajtra Újvidéken,
ahol ezüstérmesek lettek,
kétszer nyertek, egyszer vereséget szenvedtek. Kiss Csaba
vezetőedző kiemelte: hasznos
volt a torna, rengeteg tanulsággal szolgált. Rámutatott jó
néhány hibára, de sok pozitívumot is látott a szakember.
A csapat keretében csak
minimális változás történt a
nyáron. Hajdu Attila és Gyapjas Brendon távozott, Mekkel
Máté visszavonult, míg az érkezési oldalon Kovács Kristóf
kapus található. A kerethez
csatlakoztak az SZVPS tehetséges pólósai, akik már az
előző idényben is szerepet
kaptak – most újra a csapattal készül Leinweber Olivér,
Pörge Zsombor, Horváth Vencel és Gyovai János.

Tarkabarka

2022. október 8., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT szeptember 23án: Bartus Attila és Palkó Melinda, Ádám Zalán és Jakus
Petra; szeptember 24-én:
Both Vilmos és Kovács Adrianna, Zádori-Fekete Levente és
Kormányos Anikó, Gardi Máté
és Jánosi Ágnes Judit, Nagy Tamás és Forgó Nikolett Klára,
Feró Lajos és Molnár Andrea,
Ábrahám Balázs és Batiz Barbara, Pajkó Dániel és Pap Alexandra.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra
OKTÓBER 12., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:
16.00 – 17.00 (Móra Utcai

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
beköszönt az indián nyár
Október
8.
szombat

Október
10.
hétfő

Október
11.
kedd

Október
12.
szerda

Október
13.
csütörtök

Október
14.
péntek

Közepesen Közepesen Gyengén
felhős
felhős
felhős

Felhős,
ködös idő

Erősen
felhős

Zápor

Erősen
felhős

23/9
Brigitta,
Gitta

22/9
Miksa,
Szerafina

21/10
Kálmán,
Ede

21/9
Helén,
Domokos

24/9
Koppány,
Bettina
Fiókkönyvtár, Móra u. 21.);
17.30 – 18.30 (Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola,
Szabadkai út 3.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefon-

számon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.)
Nagy Sándor: 16.30 – 17.30
(Szegedi Rendezvény- és
Médiaközpont, Felső Tisza
part 2.)
OKTÓBER 15., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Október
9.
vasárnap

23/10
Dénes,
Ábris

22/7
Gedeon,
Hajna

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Nemzeti Színház október 26-i, Játék a kastélyban című előadására? 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: október 12. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A dómban
van az ország legnagyobb templomi orgonája. A nyertes: Marótiné Éva. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A sok izgalomtól, amely
a héten éri, idegessé
válhat, aminek munkája
láthatja kárát. Igyekezzen
csak annyi feladatot magára
vállalni, amennyit biztosan
teljesíteni tud, így garantált lesz
a sikerélmény!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Rohanós hétnek néz elébe,
nem győzi utolérni saját
magát. Úgy érzi, mindenkinek
önre van szüksége gondjai
megoldásához, ami roppant
megterhelő. Vonuljon vissza,
amíg lecseng ez az időszak!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Párkapcsolatában nyugodtan elengedheti magát, semmi oka kételkedni kedvese érzelmeiben.
Bátran vágjanak bele közös
jövőjük tervezésébe, akár egy
kellemes külföldi kiruccanás
folyamán.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Az egyértelmű kommunikációval számos problémát megelőzhet, igyekezzen hát minél világosabban
fogalmazni.
Amennyiben
nem így tesz, készüljön fel
jó néhány félreértésre a
közeljövőben.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Itt az ideje
pótolni az elmaradásokat,
legyen szó munkahelyi
vagy párkapcsolati kérdésekről. A futó projektjeire
tegyen pontot, párját pedig
vigye el az oly régóta ígérgetett
közös utazásra!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.)
A
következő
napokban az egészsége
kerül a középpontba, amit
mostanában meglehetősen
elhanyagolt. Itt az ideje egy
alapos
méregtelenítésnek,
amely után felfrissülve térhet
vissza a feladataihoz.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Kívülről minden
tökéletesnek tűnik, és
tulajdonképpen az is.
Karrierje felfelé ível, családi
ügyei is rendben vannak.
Akkor miért nyugtalan? Kinn a
természetben találhatja meg a
választ a kérdésre.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) A héten
minden sikerül, amibe
belekezd. Ezért főként
kollégái
hálásak,
akik
önnek köszönhetően végre
lazíthatnak a tempón. Szabad
idejét töltse párjával, akinek
mostanában nagyon hiányzik.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Ha el akarja kerülni
a rosszkedvet, figyeljen
jobban a táplálkozására.
Ne egyen nehéz ételeket,
és amennyit csak tud, tartózkodjon friss levegőn. Családjára mindenben támaszkodhat.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A sok nehezítő körülmény
ellenére
sikerül
a
párjával elmélyíteni a
kapcsolatukat. Becsüljék meg
egymást, mert ritkák az ilyen
találkozások. Együtt minden
nehézséget legyőzhetnek!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Egyelőre ne reménykedjen nyugalomban maga
körül. Elvégzendő feladatai nemhogy fogynának,
hanem szaporodni fognak! Társára számíthat, bátran kérjen
segítséget tőle.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Minél inkább kapkod,
annál több hibát követ
el, ezért jobban teszi,
ha lelassít. A munka
mennyisége semmiképp ne
menjen a minőség rovására,
mert azzal elodázná kiérdemelt
előléptetését.

Szeged régen

KÜLÖNLEGES KINCSRE BUKKANTAK PÁR HÓNAPJA A MÓRAVÁROSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN. Maszlag Albert éppen a kollégáival rakott
rendet az iskolai szertárban, amikor a kezébe akadt egy régi album. Ebben
olyan 1903 és 1912 között készült képek voltak, amelyeket többek között
híres szegedi fényképészek, Lintner Ferenc és a Brenner testvérek készítet-

tek. Az iskola oktatója megosztotta az összeállításunkban is szereplő felvételeket a Szegedi emlékkereső közösségi oldalán. Később ugyanitt írta
meg, hogy átadta a képeket a Somogyi-könyvtárnak. A Brenner testvérek,
Viktor és Sarolta 1898-tól dolgoztak Szegeden, többek között a Jókai utcai
fényirdában. Lintner Ferenc 1901-ben vette feleségül Brenner Saroltát.

Karafiáth Orsolya, a pletyka meg az égbolt titka
EGYMÁS KÖNYVE
Időpont: október 10., hétfő,
17 óra.
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Részlet Karafiáth Orsolya
Egymás könyve – Amikor ös�szegyűrtük az eget című regényéből: „Láttam apámat,
aki az utolsó pillanatban,
utolsó erejével is élni akart,
mindenáron. Előttem van a
nézése. Ahogy arról beszélt,
pedig már nem látott semmit.” A szerzővel Tóth Ákos

irodalomtörténész,
beszélget.

Helyszín: Szegedi Csillagvizsgáló
Előadás, távcsöves bemutató és lézeres csillagképtúra.
Felhős időjárás esetén virtuális barangolás az éjszakai égbolton.

kritikus

ORGONAHANGVERSENY
Időpont: október 11., kedd,
19 óra.
Helyszín: alsóvárosi ferences templom.
Csanádi László orgonahangversenye. Műsoron Bach,
Liszt és C. Franck művek.
Közreműködik az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Gregorián Együttese, Szudi Mária karnagy vezetésével.
A MUNKAHELYI PLETYKA
PSZICHOLÓGIÁJA
Időpont: október 11., kedd,
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Meghatározó eleme a mindennapi kommunikációnknak a pletyka. Mikor és miért
ártalmatlan? Hogyan válik
kártékonnyá? A képmutatás,
a fúrás, a mobbing (ismét-

lődő pszichológiai terror)
vagy a bullying (kiszolgáltatott személy bántalmazása) megannyi veszélyes következmény, amelyet felerősít az online világ. A pletyka
pszichológiája megmutatja,
hogyan ismerhetjük fel a társas közeg tipikus csapdáit –
és hogyan védekezhetünk ellenük. Erről szól Szvetelszky
Zsuzsa szociálpszichológus
és pletykakutató előadása.
AZ ÉGBOLT TITKAI
Időpont: október 14., péntek, 19 óra.

TÖK JÓ NAP!
Időpont: október 16., vasárnap, 10 óra.
Helyszín: SZTE Füvészkert
Családi program tökfaragással, játékokkal, a szürkületi kertet bevilágító töklámpásokkal, valamint Rácz

Túrkevei Lajos zöldségszobrásszal.
NYISD KI SZEMED, EZ IS
SZEGED!
Időpont: október 16., vasárnap, 10 óra.
Találkozó: Klauzál tér, Oroszlános kút.
A városismereti sétán rejtett
kincseket, titkos helyeket,
kevésbé ismert házakat mutatnak be. A séta részvételi
díjas. Jelentkezés: tel.: 0630-283-53-50; e-mail: szegeditourisma@gmail.com

