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A Reök-palota
a kedvence
Csarnó Zsuzsánnát, az új
IKV-vezérigazgatót a cég
idei terveiről is
megkérdeztük.
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Start-Stop
Az új start-stop
parkolási rendszer megtakarítást jelent az
autósoknak. Ez
az első az országban.
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Szeged születése
Szalontai Csaba most megjelent könyvében
elemezte a tájat,
amelyben megszületett a város.
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Érmek
a világkupáról
A Muréna Szegedi
Úszó- és Búvárklub
sportolói, köztük a
43 éves Kanyó Dénes, három érmet
nyertek.

Szeged évek óta fejlesztésre költi
költségvetésének legnagyobb részét
Tízmilliárdokból zöldül a város: megújul a távfűtés és a hulladékkezelés – Folyamatosan bővül
a kerékpárutak hálózata – Újabb csomópontok
teszik biztonságosabbá a közlekedést

S

zeged önkormányzata – akárcsak az elmúlt években – az
idén is költségvetésének kétharmadát fordítja különféle fejlesztésekre. Ez annyit jelent, hogy a város minden háromszáz forintjából
kétszázat nem felél, hanem a jövőjébe fektet.
A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy Szeged legyen Magyarország legzöldebb, legélhetőbb
városa. Ezért a város távfűtésének
felét kiváltó geotermikus fűtési
rendszer valósul meg Szegeden, 22
milliárd forintból. Ez jelenleg a kontinens legnagyobb épülő hálózata,
és ennek köszönhetően huszonhét

kúttal létrejön Európa második legnagyobb ilyen rendszere. Kiépítését
követően a levegőt szennyező széndioxid mennyisége a felére, összesen 23 ezer tonnára csökken majd.
A környezet védelmét szolgálja az a program is, amelynek keretében sorra korszerűsödnek a
bölcsődék, óvodák és általános iskolák épületeinek energetikai rendszerei.
A Zöld város programban megújulnak a közterek, a kerékpárút-hálózat fejlesztésével pedig tovább
zöldül Szeged közlekedési rendszere.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Nyáron ismét kinyit a Móra-múzeum és a vár. Az intézmény történetének legnagyobb felújítása közel másfél
milliárd forintból valósul meg, amihez az önkormányzat 500 millióval járul hozzá. Fotó: Iványi Aurél

24.hu: kamuzott Lázár János a több száz
csődbe ment Szeviép-károsultról

A belvárosban landolt a Lufthansa

E

Lázár Jánost és a vele együttműködő Szabó Bálintot (balról) is kereste a Szeged TV. Lázár nem válaszolt, Szabó kitérő feleletet adott.

gyáltalán nem igaz Lázár Jánosnak az az állítása, amelyet
saját Facebook-oldalán közzétett: „a szegedi szocialista hatalom
csődbe vitt több száz kisvállalkozást,
akiknek most segítünk és megmentjük őket” – derül ki azokból a dokumentumokból, amelyekhez a 24.hu
hozzájutott. Azt írják, hogy nagyobbrészt jól menő cégek tehették zsebre az adófizetők pénzét a Szeviép
korábbi, de a tavalyi választásra felmelegített csődügyére hivatkozó kártalanítás során. A közérdekű adatokhoz csak most fért hozzá a sajtó.
Részletek a 2. oldalon

Koccintottak a közös sikerre a Lufthansa Systems új Victor Hugo utcai iroda megnyitóján: Fritz Zsombor szegedi irodavezető, Stephan Neumann, a Lufthansa Systems vezérigazgatója, Michael Herrmann, a Lufthansa Systems Hungária ügyvezetője, Csiszár Zoltán
cégvezető és Nagy Sándor alpolgármester. Fotó: Iványi Aurél. Bővebben a 3. oldalon
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24.hu: kamuzott Lázár János a több
száz csődbe ment Szeviép-károsultról
Az már egyértelművé vált,
hogy Lázár János politikai
haszonszerzés reményében
is segíthette a Szeviép-károsultak kártalanítását. Ebben semmi meglepő nincs,
az már inkább furcsa, hogy
kiderült: több száz csődbe
jutott cégről beszélt, pedig
a kártalanított vállalkozások egyáltalán nem mentek
tönkre.

P

olitikai blöffnek nevezi
a 24.hu a Szeviép-csőd
miatt elindított kártalanítási programot. Nem kevesebbet állítanak, mint hogy
a Szabó Bálint követeléske-

A
dokumentumok
tanúsága szerint az
állam összesen 2
milliárd 720 millió
forintot utalt át 128
cégnek és 32 magánvállalkozónak.
zelő cége által kezdeményezett kárpótlást Botka László
polgármester támadására
használták fel. A 24.hu megszerezte azt a listát, amelyen
a kártalanított cégek és a
kifizetett összegek szerepelnek, s ezek alapján azt állítják: Lázár nem mondott iga-

Lázár János politikai haszonszerzésre használhatta a Szeviép-károsultak megsegítését. Forrás: Lázár János hivatalos
Facebook-oldala
zat, a kárpótolt cégek közül
egy sem ment csődbe, sőt a
24.hu szerint az érintett cégek mintegy fele komolyabb
osztalékot is fizetett a tulajdonosoknak a Szeviép-csőd
idején.
Korábban a szeged.hu
is írt arról, hogy Lázár János volt hódmezővásárhelyi polgármester, fideszes
országgyűlési
képviselő
igencsak kifogásolható kijelentéseket tett a szegedi
polgármesterre
vonatkozólag: „A Szeviép sok-sok
alvállalkozónak
okozott
csődöt, olyan cégeknek,
akik a környéken közúti

beruházásokat valósítottak
meg. A Szeviép a szegedi

szocialista vezetés udvari
beszállítója volt, valószínű-

Szabó Bálint: Azt javasolnám
Lázár Jánosnak, pereljen
– Ha tanácsot adhatnék Lázár Jánosnak, azt javasolnám, pereljen. A cikk ugyanis valótlanságokat tartalmaz – reagált Szabó Bálint önkormányzati képviselő
a 24.hu-n megjelent írásra, majd megjegyezte azt is:
mivel a személyével kapcsolatosan is jelentek meg valótlanságok, így ő polgári pereket kezdeményez, és ezt
javasolja az általa képviselt Szeviép-károsultaknak is.
– Azzal egyetértek, hogy a Magyar Államkincstár kiadta ezeket a közérdekű adatokat, ezt régen meg kellett
volna tennie a kormányhivatalnak is – tette hozzá Szabó.

leg hordta a szocialistáknak és Botka Lászlónak a
pénzt. A pénz eltűnt a szocialisták és Botka László
kezén, így az alvállalkozók
nem kapták meg a pénzüket, nagyon sokan csődbe
mentek” – állította Lázár.
A magyar hatóságok hónapokon keresztül próbálták
titkolni a Szeviép-károsultak
listáját. A szeged.hu is több
alkalommal kérte a Csongrád Megyei Kormányhivataltól, de nem kapott semmit,
pedig közérdekű adatról van
szó. Az adatokat végül hos�szas huzavona után, többszöri ügyvédi felszólításra si-

A szeged.hu is
több alkalommal
kérte a Csongrád
Megyei Kormányhivataltól, de nem
kapott
semmit,
pedig közérdekű
adatról van szó.
Az adatokat végül
hosszas
huzavona után, többszöri
ügyvédi
felszólításra sikerült megszerezni a Magyar
Államkincstártól.
került megszerezni a Magyar
Államkincstártól.
A 24.hu cikke sem vitatja, hogy érte kár a vállalkozókat, de azt is írják: a Lázár
János által vizionált több
száz csőd a megszerzett
adatok alapján egyszerűen
nem igaz.
A dokumentumok tanúsága szerint az állam ös�szesen 2 milliárd 720 millió
forintot utalt át 128 cégnek
és 32 magánvállalkozónak.
A kifizetett összeg legfeljebb
62 millió 700 ezer forint volt,
mert ilyen esetekben uniós
szabály, hogy a kártalanítás
összege maximálisan 200
ezer euró lehet.

Négy állítás Szabó Bálinttól – és a valóság
Interjút adott a Szeged Televíziónak Szabó Bálint független önkormányzati képviselő a Szeviép-kártalanítás és vagyonszerzésének
összefüggéséről. Elmondta, amit
akart, bár a kérdésekre kitérő válaszokat adott. Ennek kapcsán a
szeged.hu sorra vette Szabó négy
állítását.
1. A Likvid Kontroll növekedésének
semmi köze a Szeviéphez, a cég
200 milliós bevételt termelt az elmúlt tíz évben.
Valóság: A Likvid Kontroll 2011ben alakult, 2018-cal bezárólag

összesen 173 millió forint bevételt termelt. Ebből 114 milliót (66
százalék!) az utolsó évben ért el, a
Szeviép-kártalanításkor (lásd grafikonunkat).
2. A Likvid Kontroll mindig mindenhol a bajba jutott vállalkozókat képviseli, nemcsak a Szeviép-ügyben.
Valóság: A Likvid Kontroll és Szabó Bálint nem képviselhet senkit.
Az eddigi információk szerint Szabó Bálint nem tagja az ügyvédi
kamarának, a Likvid Kontroll pedig nem rendelkezik olyan engedélyekkel, amelyek segítségével
Lázár Jánossal együttműködő Szabó Bálintot is kereste a Szeged TV. Az önkormányzati képviselő Szabó
kitérő választ adott.
a károsultak ügyében közvetíthetne.
3. A szüleinek semmi köze a vagyongyarapodáshoz, hiszen 400
kilométerre laknak.
Valóság: Annak ellenére, hogy
400 kilométerre laknak, jelentős
ingatlanvagyonnal rendelkeznek
Szegeden. Előző lapszámunkban

megírtuk: a Likvid Kontroll három
lakás tulajdonosa a Tisza-palotában, egy pedig a cégvezető Szabó
Bálint szüleié. A képviselőnek három garázs van a nevén, a szüleién pedig kettő.
4. Mindig is jó körülmények között élt, a helyzetében nem történt érdemi változás.

Valóság: A kérdéses ingatlanokat 2018-ban vásárolták, egészen véletlenül abban az évben,
amikor a cége hirtelen 114 milliós bevételt csinált. Ráadásul a
Likvid Kontrollnak 2017-ben még
csak 5 millió forintnyi tárgyi eszköze volt, 2018-ban azonban már
60 milliónyi.
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A belvárosban landolt a Lufthansa
Légi közlekedési szoftvereket fejlesztenek Szegeden
A német légitársaság magyarországi szoftverfejlesztő cége, az idén 25 éves
Lufthansa Systems Hungária a napokban nyitotta
meg modern irodáját Szegeden, a hajdani tiszti klub
Victor Hugo utcai épületében. A további létszámbővítést már a megnyitón bejelentették.
– A légi közlekedési informatika egyik meghatározó
világvállalatának új irodája
10-15 fővel kezdte meg működését, de a tervek szerint
évente 15-20 új kollégával
bővül a létszám, hogy megmaradjon a társaság budapesti központjára is jellemző, családias környezet – közölte a megnyitón Michael
Herrmann, a Lufthansa Systems Hungária ügyvezető
igazgatója.

nyitott, New Yorktól Szingapúrig.
A 25 éves budapesti irodában jelenleg több mint
450 magasan képzett szak-

Lufthansa Systems
600 millió utast szolgálnak ki évente, 120 légitársaság
6 ezer repülőgépén működnek a szoftvereik, és hetente 8 ezer légi járaton gondoskodnak az utasok szórakoztatásáról.
A cégcsoport több mint
350 légitársaságnak dolgozik, az itt fejlesztett szoftverek közel 700 ezer légi
járat sikeres működéséhez
járulnak hozzá. A Lufthansa
Systems az elmúlt negyedszázadban számos irodát

ember dolgozik. Munkájukkal a légi közlekedés szinte
összes szegmensére egyedülálló informatikai megoldásokat kínálnak, az útvonaltervezéstől a személyzet
beosztásán át a fedélzeti
szórakozásig.

– A kedvező földrajzi
elhelyezkedés és a jó megközelíthetőség mellett a
városban folyó színvonalas
informatikusképzés
szólt
leginkább Szeged mellett.
Büszkék vagyunk rá, hogy az
informatikai oktatásban regionális éllovasnak számító
Szegedi Tudományegyetem
partnerei lehetünk – fogalmazott az ügyvezető. Szegeden a légi és a földi személyzet, valamint a légiforgalmi
irányítók által használt alkalmazásokat, továbbá a
repülőjegy-értékesítés teljes
folyamatát végigkísérő digitális megoldásokat fognak
fejleszteni és tesztelni a jövőben. Ezért további fejlesz-

tők, tesztelők és adatmérnökök jelentkezését is várják.
Nagy Sándor alpolgármester köszöntőjében kiemelte: Szeged a tudásiparra, a kreatív munkahelyek
létrehozására építi jövőjét.
Az elmúlt években így az informatikai és az üzleti szolgáltató szektor közel 3 és
fél ezer új álláslehetőséget
teremtett a városban. A Lufthansa mellett olyan világcégek hoztak minőségi munkahelyeket Szegedre, mint a
BP, az EPAM és az NNG. Többek között ennek köszönhetően ma már országosan is a
legalacsonyabb, mindössze
1,9 százalék a munkanélküliség a városban.

Létszámot bővít Szegeden a GE Healthcare

A GE Healthcare jelenleg a Petőfi Sándor sugárút elején működik. Fotó: Szabó Luca
Rövidesen új irodát nyit Szegeden a GE Healthcare, amely a
napokban együttműködési megállapodást írt alá a szegedi
egyetemmel – olvasható a szeged.hu-n. A főként diagnosztikai képalkotó szoftverek fejlesztésével foglalkozó cég jelenleg több mint 60 embernek ad munkát a városban.
A világ egyik meghatározó orvosdiagnosztikai eszközgyártójával kötött átfogó együttműködési megállapodást az
SZTE. Rovó László rektor az
aláírási ünnepségen elmond-

Vélemény

Naomi, te drága!

M

A szegedi iroda a helyőrsági klub egykori épületében nyílt meg 10-15 munkavállalóval.
A tervek szerint évente 15-20 új munkatárssal bővül a létszám. Fotó: Iványi Aurél

ta: az egyetem több mint 20
éve működik együtt a General
Electric e fontos vállalatával,
hiszen a cég már 2004-ben
egy akkor csúcstechnológiának számító kardiológiai vizs-

gálati berendezést telepített a
klinikára.
Ferik Attila, a GE Healthcare mérnökségi igazgatója
elmondta, kiváló az együttműködésük mind az egyetemmel,
mind a városi önkormányzattal, ami nagy segítséget jelent
számukra. A várossal például
előrehaladott tárgyalásokat
folytatnak egy új iroda megnyitásának lehetőségéről. Az

önkormányzattal közösen keresik azt az épületet, ahol
megfelelő körülmények között
folytathatják a munkát, és bővíthetik a létszámot.
A cég több mint 160 országban értékesíti termékeit,
és 100 országban vannak
munkatársai. Szegeden elsősorban szoftverfejlesztéssel
foglalkoznak, de a mesterséges intelligencia területén
is újításokat terveznek. Ferik
Attila azt is elmondta: folyamatosan fejlesztik szegedi
irodájuk létszámát, ahol jelenleg 64 embernek biztosítanak
munkát. Fontos, hogy az egyetemről kiváló szakemberek
kerülnek ki, és itt mind a programozók, mind az orvosi kutatásokban jártas fiatalok nagy
számban vannak jelen, akik
közül sokan jó szakmai lehetőséget látnak a GE Healthcare-nél folyó munkában.

3

egérkeztem! Ezt szokták odaírni az újszülött gyerekek fotójához. Kicsit így érkezett meg Naomi Seibt
is, egy 19 éves német lány, akit az anti-Greta Thunbergnek, a klímaszkeptikusok „gyerekszájának” szán a szélsőjobboldal. Mondhatjuk úgy is: kislányt szült az alternatív
valóságot gyártó, mindenhová libsiket, komcsikat, jakobinusokat, szabadkőműveseket, Sorost, gyíkembereket és zsidó
világ-összeesküvést képzelő jobbos propaganda.
Gyakori vád Thunberggel szemben, hogy a fent említett
körök terméke, ezért aztán a jobboldalon még dicsőség is jár
érte, ha valaki beletörli az acélbetétest. Így állt neki anno a
magyar kormányzati kommunikáció is, ami később valamelyest finomodott klímaügyben, főként miután Orbán és köre
elolvasta a Rogán-féle jelentéseket arról, hogy a bolygómértékű felmelegedés és a klímavészhelyzet igencsak fontos a
magyar fiataloknak is, ellentétben Bayer Zsolttal és Kövér
Lászlóval. Mindeközben a szavazóbázis vészesen öregszik,
pont úgy, mint anno a szocik esetében. Nyilván félnek, hogy
a vége is az lesz.
De vissza Naomi Seibthez, akit az a Heartland Institute
támogat, amely megkérdőjelezi, hogy az emberi tevékenység veszélyes szintű felmelegedést okoz a bolygón. Mert ma
már bármi megkérdőjelezhető. A Föld simán lehet lapos,
Magyarország meg „valójában” egy New Yorkban bejegyzett
cég tulajdona, amit titkolnak. Bármi lehet posztigaz, csak jó
hangosan, jó sokáig kell mondani. Seibt egyelőre még csak
ott tart, hogy a YouTube videómegosztón avval butítja követőit, hogy a klímavészhelyzetről szóló jelentéA német lány egyébként
sek túloznak.
azt állítja magáról, hogy a
A német lány egyébnémetországi bevándorláként azt állítja magáról,
si politika ellen szólalt fel
hogy a németországi
először iskolai körökben,
bevándorlási politika
ellen szólalt fel először amiért jól letorkolták – iniskolai körökben, ami- nen szerzett motivációt
foglalkozni.
ért jól letorkolták – in- közügyekkel
nen szerzett motivációt Drámai indulás.
közügyekkel foglalkozni. Drámai indulás. A „szegény” lány a bevándorláspárti erők
elnyomása miatt fordul a klímavészhelyzet minimum relativizálása, de inkább tagadása felé. Értik, ugye? Az jó, mert
a kis Naomi és megbízói nem igazán értik. Pedig egyszerű:
klímavészelyzet – felmelegedés –vízhiány – elvándorlás –
bevándorlás. Trump uram sem érti, legalábbis hitelesen
játssza a böszmét, hiszen így könnyebb begyűjteni az átalakuló ipari és gazdasági rendszerben helyüket nem találók
szavazatait. A legfrissebb jelentések szerint a Heartland
Institute szálai egészen Trumpig érnek. Én azon sem lennék meglepve, ha az intézet rubelben kapná az apanázsát.
Mindegy, semmi sem tart örökké, a sötétség sem. Trumpot
balról előzheti Sanders, a kis Naomit és jobbos támogatóit pedig a valóság: klímavészhelyzet van, a sarkkörök legnagyobb jégmezői belül üregesek, olvad a bolygó. Naomit
mindez nem zavarja, inkább azt mondja, hogy „az ember
okozta szén-dioxid-kibocsátásnak ilyen nagy hatása lenne a
klímára? Úgy gondolom, nevetséges ezt hinni.”
Naomi Seibt szerepe azonban túlmutat az anti-Greta
Thunberg szerepen. Német oknyomozó újságírók szerint
ugyanis Seibten keresztül a Heartland a német belpolitika
befolyásolására készül. Azt szeretnék elérni, hogy egy olyan
jelentős gazdasággal és nemzetközi megítéléssel bíró ország, mint Németország, ne járjon élen az üvegházhatású
gázok kibocsátásának szabályozásában, és ne váljon a klímaváltozás elleni harc zászlóshajójává. Ettől a harctól és az
eszmék terjedésétől félnek a jobboldali körök, mert így hos�szú távú politikai veszteségeket szenvednek el. Támogatóik
pedig elsősorban azokból a körökből kerülnek ki, melyeknek
a fosszilis energiahordozók eladásából van hasznuk. A hatalomért és a pénzért semmi sem drága.
Cservenák Zoltán
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Csarnó Zsuzsánna: Folytatódik Tizennégyezer szegedin segít
a szociálisbérlakás-program
tíz orvos praxisközössége
Az új IKV-vezér kedvenc épülete a Reök-palota
Öt házi gyerekorvos és öt felnőtt háziorvos
működik együtt a szegedi Prevent-Ív Praxisközösségben. A 135 millió forintos európai uniós támogatásból nemcsak ingyenes többletszolgáltatásokat nyújtanak a
betegeknek, hanem a szokottnál nagyobb
figyelmet biztosítanak az ellátási területen
élő mintegy 14 ezer embernek.

D
Jól látszik, hogy a gazdasági fellendülés jót tett a szegedi vállalkozásoknak. Ha bővül a
kereslet az üzlethelyiségek iránt, alkalmazkodnak az igényekhez – mondta az IKV új vezérigazgatója. Fotó: Szabó Luca
Gazdasági igazgató, majd
megbízott
vezérigazgató
volt az IKV-nál Csarnó Zsuzsánna, akit a közgyűlés
három pályázó közül választott vezérigazgatóvá. Az ingatlankezelő első emberét
a bérlakásokról, a tartozásokról és terveiről is kérdeztük.
– Öt éve dolgozik az IKV
Zrt.-nél felső vezetőként,
van rálátása a cég működésére. Mely területeken
kellene változtatni ahhoz,
hogy még hatékonyabb legyen a munka?
– Igen, 2015-ben érkeztem ide, amikor az intézménytakarítással foglalkozó SZINT Kft. beleolvadt
az ingatlankezelőbe. Azóta
gazdasági igazgatóként jó
rálátásom van az itt folyó
munkára, és tudom, hol értünk el haladást, és hol van
még sok tennivalónk. Nagy
eredménynek tartom például, hogy társaságunk jogi
csoportjának sikerült csökkenteni kintlévőségeinket.
2015 januárjában a bérlők
felhalmozott tartozása 825
millió forint volt, 2019 harmadik negyedévében ez a
szám 571 millióra csökkent.
– Mivel a bérbe adott
lakásállomány 84 száza-

léka szociális bérlakás, a
hátralékbehajtás továbbra
is fontos tényező lesz a cég
eredményességének megítélésében. Hogyan próbálják tovább csökkenteni ezt
az összeget?
– Minél humánusabb
eljárások keretében próbáljuk beszedni a tartozásokat.
Lehet például részletfizetést
kérni, és ha látjuk a fizetési
hajlandóságot, mi készséggel együttműködünk bérlőinkkel. A hatékonyságot
javítani fogja, hogy a szintén
önkormányzati
tulajdonú
RITEK Zrt. olyan szoftvert
fejleszt számunkra, amely
többek között lehetővé teszi,
hogy naprakész kimutatás
segítségével követhessük
nyomon kintlévőségeinket.
– Pályázatában hangsúlyos volt, hogy jó kapcsolatra törekszik a többi városi
céggel.
– Igen, ez rendkívül fontos számunkra, például
azért is, mert takarítási üzletágunk szolgáltatásait más
cégek is igénybe vehetik.
– Nyilván ez is segít abban, hogy az IKV nyereséges.
– Valóban, társaságunk
minden üzletága, tevékenysége nyereséges. Amellett
hogy a jövőben is szeretnénk ezt megtartani, felada-

Futással kapcsol ki
Csarnó Zsuzsánna agrármérnök és vállalkozási szakon
végzett közgazdász szakmérnök, emellett adótanácsadói és mérlegképes könyvelői képesítéssel is rendelkezik. 2015-től a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.
gazdasági vezetője, tavaly óta az IKV Zrt. gazdasági
osztályvezetője volt. Kevés szabad idejét legszívesebben családi wellnessezéssel tölti a környező fürdőkben, egészsége érdekében rendszeresen fut. Természetesen az ingatlankezelő vezetőjének is van kedvenc
épülete Szegeden, ez pedig a Reök-palota.

tainkat még hatékonyabban
akarjuk ellátni.
– Vannak például kiadatlan nem lakáscélú helyiségeik. Ezeknek mi lesz
a sorsa?
– A nem lakáscélú helyiségeinket folyamatosan hirdetjük, tavaly is több helyiséget adtunk ki az általunk
kitűzött számokhoz képest.
A 365 ilyen helyiségből körülbelül száznak a kiadása
reménytelen
vállalkozás,
mert vagy túl kicsik, vagy
pincék, melyek semmilyen
üzleti célra nem használhatók; esetleg olyan területen
vannak, mely nem vonzó egy
bérlő számára.
– A fő profil mégis a
szociálisbérlakás-program
folytatása, melyben hatszáz lakást újítottak fel az
utóbbi években, és adtak
bérbe azoknak, akik megfeleltek a pályázati kiírásnak.
Folytatódik ez a program?
– Természetesen, hiszen
vannak még felújításra váró
lakásaink. Idén ötvenet kívánunk kiadni új bérlőknek.
Ehhez jön még a 35 év alatti
fiatal párok számára kiírt pályázatunk, melyben öt lakást
adunk bérbe, öt esztendőre.
– A vállalkozásoknak
bérbe adott ingatlanok száma főként a belvárosban
nőtt látványosan, ami nyilván a gazdaság megélénkülésének köszönhető. Van
további igény ilyen helyiségekre?
– Igen, jól látszik, hogy a
gazdasági fellendülés jót tett
a vállalkozásoknak, főként a
kereskedelem és vendéglátás területén. Ha bővül a
kereslet, az nekünk is jó, és
igyekszünk alkalmazkodni
az igényekhez.
Szincsok György

ietetikus, gyógytornász, mentálhigiénés szakember és egészségfelelős is
segíti az orvosok munkáját a szegedi
Prevent-Ív Praxisközösségben, amely abban
különleges, hogy a házi gyerekorvosok és a
felnőtt háziorvosok a születéstől a felnőttkorig lekövethetik a betegek állapotát. Rósa Ágnes, aki a Korda utcában rendel, egyike annak az öt gyerekorvosnak, aki részt vesz a
szegedi közösség munkájában. Szív- és érrendszeri kockázatbecslést, majd azt követően gondozást végeznek, így próbálják kiszűrni a későbbi betegségeket. A doktornő elmondta, hogy külön kérdőívet készítettek az
életkori szokások felmérésére: a táplálkozá-

si, mozgási szokásokat, a képernyő előtt töltött időt, valamint a pszichés állapotot vizsgálják így.
A Prevent-Ív Praxisközösségben családi
anamnézist is felvesznek. A szűrővizsgálat
lényege, hogy felmérjék azokat a kockázati
tényezőket, melyek később valamilyen betegség kialakulásához vezethetnek.
Bár az orvoshiány évek óta érinti az alapellátást is, a problémát nem oldja meg a praxisközösség, ez kormányzati feladat lenne.
Barna Ilona Márta felnőtt háziorvos úgy látja,
bevált az elektronikus bejelentkezést végző
rendszer is.
– A praxisközösség tagjainak megvan
az a lehetőségük, hogy időre jönnek, nem
várnak, és csak velük foglalkozunk a betegségek megelőzésére koncentráló rendelésen. A beteg tehát egyénre szabott foglalkozáson vesz részt, és itt találjuk ki együtt,
milyen gyógytornára, dietetikai tanácsokra
van szüksége, és milyen egészségmegőrző
programokon vegyen részt – tette hozzá a
doktornő.

Gyerekkortól fogva figyelnek a családokra a praxisközösség tagjai, így Rósa Ágnes gyerekorvos is.
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Nő az alapbér és a pótlék
az SZKT-nál

A

Szegedi Közlekedési
Társaságnál 125 forinttal emelkedik valamennyi dolgozó órabére.
Majó-Petri Zoltán, a SZKT
igazgatója a Szeged Televíziónak elmondta, hogy nőnek az alapbérek és a pótlékok is.
Számokban mindez azt
jelenti, hogy az önkormányzati cég alkalmazásában
álló szellemi munkakörű
dolgozók havi jövedelme

bruttó 22 ezer forinttal lesz
magasabb idén, mint tavaly
volt. A béremelés pénzügyi
fedezetének döntő részét,
220 millió forintot a szegedi önkormányzat biztosítja,
ezt egészíti ki az SZKT 20
millióval. A mostani bérmegállapodás egy évre szól. Az
ügyvezető emlékeztetett,
hogy az elmúlt években a
közlekedési
dolgozóknál
érdemi bérnövekedés történt.

A balesetveszélyes fák
helyett újakat telepítenek
a Partfürdőn

F

avizsgáló szakmérnök
ellenőrzi a Partfürdő
mintegy 500 fáját. A
vizsgálat után döntenek a
fák sorsáról, de csak azokat vágják ki, melyek egy
közepes vihart sem vészelnének át.
Évente 10-15 öreg, beteg
és veszélyes fát vágnak ki
majd, amelyek helyett legalább ötvenet ültetnek, így garantált, hogy nem csökken a
fák száma.
A területen jó időben
több ezren is tartózkodhatnak, ezért különösen

fontos odafigyelni a fák állapotára.
A munkát Szabó József
Kristóf favizsgáló irányítja.
Szerinte a legtöbb gond az
idős nyárfákkal van, amelyek könnyen törnek. Olyan
fafajokat választanak a
régiek helyett, amelyek jól
alkalmazkodnak a területhez, hosszabb életűek, és
kevésbé törékenyek. Filó
Bernát erdőmérnök a Szeged TV-nek elmondta: az
új fajok jellemzően a szil, a
magyar és a magas kőris,
valamint a fűz.

Ismét a SZIN lett az év
zenei nagyfesztiválja

D

uplázott a Szegedi Ifjúsági Napok, amely egymás után
másodszor nyerte meg a versenyt a koncert.hu voksolásán, a Szigetet és a Balaton Soundot is maga mögé
utasítva.
Ebben a kategóriában azokra a rendezvénykere lehetett
szavazni, ahol több mint 100 ezer látogatót regisztráltak, és
ahol a koncerteké volt a főszerep. A fesztiválok időtartama
nem számított.

Koronavírus: megelőzés, lépésről lépésre
1. A kézmosás a legfontosabb
A gyakori, alapos kézmosás az egyik legjobb módszer a koronavírus terjedésének megállítása érdekében. Ez természetesen nem
annyit jelent, hogy egy kevés langyos vízzel leöblítjük a kezünket!
A megfelelő kézmosás legalább 20-30 másodpercig tart, meleg
vízzel és szappannal történik, és ne hagyjuk ki sem az ujjak közötti területet, sem a kézfejet! Ha nem áll rendelkezésünkre szappan és víz, fertőtlenítő hatású, alkoholos zselét is használhatunk.
Ezt néhány száz forintért beszerezhetjük a gyógyszertárakban,
drogériákban vagy nagyobb szupermarketekben, de sok nyilvános helyen is ki van már rakva ilyen adagoló.
Különösen fontos a kézmosás:
• tüsszentés és köhögés után
• toaletthasználat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondoztunk, állati ürüléket kezeltünk
• ha a kezünk láthatóan piszkos
2. Köhögés, tüsszentés
A koronavírus (más hasonló vírusokhoz hasonlóan) valószínűleg
cseppfertőzéssel terjed, vagyis a köhögéssel, tüsszentéssel a levegőbe juttatjuk a kórokozókat, azokat pedig mások belélegezhe-

Befejeződött az útfelújítás
a tápéi Pitypang utcában,
amelyet az autósok elősze-

retettel használnak az algyői
főút alternatívájaként, így a
javarészt külterületi szakasz

3. Kerüljük a zsúfolt helyeket, a betegeket!
Minél több ember zsúfolódik össze egy viszonylag zárt helyen, annál nagyobb az esélye annak, hogy megfertőzzük egymást a kórokozókkal. Ez még akkor is igaz, ha mindent megteszünk azért,
hogy ne adjuk tovább a koronavírust. Hacsak nem kifejezetten
muszáj, ne menjünk zsúfolt helyekre. Ehhez kapcsolódik az a jó
tanács is, hogy lehetőleg kerüljük a közeli kontaktust a láthatóan
beteg, köhögő, náthás emberekkel. Ez természetesen akkor is
igaz, ha mi magunk vagyunk betegek! Ha lázasak vagyunk, köhögünk vagy más felső légúti tünetünk van, maradjunk otthon.
4. Viseljünk-e maszkot?
Fontos megjegyezni, hogy a maszk nemcsak minket véd a fertőzéstől, de másokat is attól, hogy mi továbbadjuk nekik a kórokozókat, ezért akkor fokozottan javasolt lehet a maszk, ha mi
vagyunk betegek!

Elindult a bankkártyás start-stop parkolás
Könnyebbséget és költségmegtakarítást jelent, hogy
folyamatosan állítják át a
városban található parkolóautomatákat az új startstop rendszerre.

N

agy Sándor alpolgármester az Egyetem
utcában mutatta be
az újítást, ahol már üzemel
a hat, új funkcióval ellátott
parkolóautomata egyike. A
városban 130 automata található; ezek átállítása folyamatosan történik majd, várhatóan március közepéig.
Lényege, hogy nem kell
előre beállítani a parkolás
időtartamát, hanem (hasonlóan a mobiltelefonos
parkoláshoz) a rendszám
megadásával indítjuk a
bankkártyásat is, amiről igazolószelvényt kapunk. Ha

Teljesen megújult a tápéi Pitypang utca

Az új aszfalton csak 30 kilométer/óra sebességgel lehet
közlekedni. Fotó: Iványi Aurél

tik. Ha nem takarjuk el az arcunkat, jelentős mértékben felgyorsíthatjuk a járvány terjedését. A régi udvariassági szabály, vagyis
az, hogy tegyük a szánk elé a kezünket, csak részben követendő.
Ha ugyanis a tenyerünkbe köhögünk, tüsszentünk, és nem mossuk meg azonnal a kezünket, a különböző tárgyak, felületek vagy
éppen más emberek megérintésével rögtön tovább is adhatjuk
a vírust! A legjobb, ha zsebkendőt szorítunk az arcunkra, vagy a
könyökhajlatunkba tüsszentünk, köhögünk.

jóval forgalmasabb, mint a
hasonló jellegű településrészek. Az út 385 méter hos�szan aszfaltburkolatot kapott, így jobban bírja a terhelést. Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester, Tápé
önkormányzati képviselője
elmondta: ezt az útépítést
és a dorozsmai Öreghegy
dűlőn zajló munkálatokat,
valamint a fenntartást szolgáló erőgép beszerzését 116
millió forint európai uniós támogatásból és több mint 70
millió forint önerőből valósította meg az önkormányzat.

Az első átállított parkolóautomaták egyikét Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója és
Nagy Sándor fejlesztési alpolgármester tesztelte az Egyetem utcában. Fotó: Iványi Aurél
befejeztük a parkolást, akkor a szelvényen található
kóddal le tudjuk zárni.
A bankkártyás fizetésnek az az előnye a mobiltelefonos parkoláshoz képest, hogy nincs kényelmi
díj, és nem kell a szélvédő

mögé elhelyezni a parkolójegyet. Ráadásul spórol
is vele az autós, hiszen a
parkolás befejezésekor kizárólag a tényleges parkolási idő után járó összeget
terhelik az ügyfél kártyájára. 15 percnél kevesebbet

nem lehet fizetni. Ha valaki
elfelejti megszakítani a parkolási idejét, akkor az abban a zónában érvényben
lévő maximális összeget
terhelik a számlájára, ami
a zöld zónában 1920, míg
a sárgában 1320 forint.

Szabó Sándor: Csökkennek-e
az önkormányzati források?

A

szegedi országgyűlési képviselő, Szabó
Sándor (képünkön)
és szocialista frakciótársa,
Varga László arra a kérdésükre vártak egyértelmű választ a parlamentben, hogy
a kormányzat tervezi-e 80–
100 milliárd forintnyi forrás
elvonását az önkormányzatoktól a helyi iparűzési adó
csökkentésével.
Varga Mihály pénzügyminiszter azt felelte: a
kormányzat célja, hogy a

gazdaság növekedéséből
minden település profitáljon, ugyanakkor a közpon-

ti adók csökkentése után
csak a helyi adók felülvizsgálata maradt lehetőségként. A Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatát
a kormányzat vizsgálja, „jelenleg aggodalomra semmi
ok”.
Viszontválaszában Szabó Sándor arról beszélt: a
kormányzat az elmúlt években több forrást vont el az
önkormányzatoktól, mint
amennyi feladatot átvállalt
tőlük.
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Szeged évek óta fejlesztésre költi
Tízmilliárdokból zöldül a város: megújul a távfűtés és a hulladékkezelés –
Szeged költségvetését 78
milliárd forinttal fogadta el a város közgyűlése.
A büdzsé bemutatásakor
Botka László polgármester
elmondta: a város költségvetésének főösszege az
év közben elnyert pályázatok nyomán decemberre
várhatóan át fogja lépni a
100 milliárd forintot, így a
fejlesztések aránya meghaladja majd a kétharmadot.

A

z önkormányzat a
zöldváros gondolata
köré csoportosította
fejlesztéseit, mert az a célja,
hogy néhány év múlva Szeged legyen Magyarország
legzöldebb és legélhetőbb
nagyvárosa.

Szeged lesz
a legzöldebb
és legélhetőbb magyar
nagyváros
Ettől nem is vagyunk nagyon
messze: összesen 3 millió
278 ezer 379 négyzetméter, vagyis 450 futballpályányi zöldterületet gondoznak
a szegedi környezetgazdák,
s ezzel Szeged vezeti a hazai
nagyvárosok rangsorát.
A Zöld város programban
2020 végéig összesen több
mint 5 milliárd forintot fordít
az önkormányzat különféle
zöldprojektekre: az újszegedi liget rekonstrukciója,
Odessza városrész rehabilitációja, Tarján zöldfejlesztése már be is fejeződött,
idén nyárra pedig elkészül a
belvárosban a partfalat övező zöldfelületek – a Stefánia
és a Móra-park – teljes megújítása is. Az önkormányzat
hamarosan közbeszerzési
pályázatot ír ki a Vértói Zöldváros megvalósítására.

Botka László polgármester hagyományosan a város nagyadózóinak mutatta be elsőként a költségvetést.
Fotó: Iványi Aurél

geotermikus távfűtési rendszert, és ezzel jelentősen
csökkentjük a káros anyagok kibocsátását a városban – mondta Botka László
a költségvetés bemutatása
során.
Ugyancsak a környezet
védelmét szolgálják azok
az energetikai fejlesztések,
amelyek a város oktatási
intézményeit érintik. Ennek
keretében az elmúlt években öt bölcsőde, hat óvoda
és négy iskola energetikai
fejlesztése
valósulhatott
meg; jelenleg folyamatosan
zajlanak a munkák a Cső
utcai óvodában és két szegedi általános iskolában.
A program idén a Siha közi
bölcsődében, a Jerney utcai
óvodában és a Jerney János
Általános Iskolában folytatódik.
Az intézmények felújítása
során az energiahatékonyság növelése a legfontosabb
cél, ezért a hőszigetelésen
és a nyílászárók cseréjén kívül napelemeket is elhelyeznek az épületek tetején.

Új utak segítik
a gazdaságfejlesztést
Öt bölcsőde, hat óvoda és négy iskola energetikai fejlesztése valósulhatott meg eddig, köztük a Weöres Sándor
Általános Iskoláé. Fotó: Iványi Aurél

Tavaly megvalósult a József Attila sugárúti kerékpárút.
Hamarosan elkészül a SZILK-hez vezető szakasz felújítása
és bővítése is. Fotó: Iványi Aurél

A város az európai uniós források mellett saját
erejéből másfél milliárd forintot fordít a terek, utcák,
parkok
zöldfelületeinek
megújítására,
bővítésére.
Megfiatalodott a Klapka és
a Szent György tér, a dorozsmai kispiac és környéke, a
Kolozsvári tér, valamint az
újszegedi Víztorony körüli terület. A napokban végeztek
az építők Szőregen a Főtér

ten fontos szempont a környezet védelme. Ennek érdekében a város távfűtésének
a felét kiváltó geotermikus
távfűtési rendszer épül, 22
milliárd forintból. Ez lesz a
Európa második legnagyobb
ilyen rendszere, huszonhét
kúttal.
Jelenleg Szegeden harmincezer lakást és 250 középületet lát el a távfűtő művek hőenergiával és meleg

teljes megújításával, és zajlanak a munkák Gyálaréten
is. Idén pedig megkezdődhet
a Lechner tér teljes rekonstrukciója.

Európa második
legnagyobb
geotermikus fűtési
rendszere
Minden Szegeden megvalósuló beruházásnál kiemel-

vízzel. A szolgáltatáshoz 30
millió köbméter gázt használ
el évente, ennek elégetése
során pedig 46 ezer tonna
szén-dioxid kerül a levegőbe.
Az Európában is egyedülálló
geotermikus fűtési rendszer
kiépítését követően ennek
mennyisége a felére, 23
ezer tonnára fog csökkeni.
– Gyermekeinknek és
unokáinknak
tartozunk
azzal, hogy megépítjük a

Szeged útjai 4,8 milliárd forintból újulnak meg. A lézerközponthoz vezető út
kiépítése mellett az önkormányzat jelentős gazdaságfejlesztést
szolgáló útépítéseket hajt végre:
egymilliárd forintból már elkészült a Kollégiumi út rekonstrukciója. A belterületi
gazdasági utak korszerűsítésére több mint 1,2 milliárd forint jut: többek között
megújulhat a Vágány, a Vásár, a Tűzoltó utca és a Városgazda sor, korszerűbb
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költségvetésének legnagyobb részét
Folyamatosan bővül a kerékpárutak hálózata is – Újabb csomópontok teszik biztonságosabbá a közlekedést

Év végére elkészül a legnagyobb szegedi fejlesztés, az Etelka sori fedett uszoda. Fotó: Iványi Aurél

Fákban is
gazdagok
vagyunk
A 162 ezres Szegedet 80 ezer fa hűsíti,
s a városban 14 helyi
védelem alatt álló fasor is található. Debrecenben, a 202 ezres
lélekszámú, legnépesebb vidéki városban
mindössze 42 ezer fát
ültettek eddig, azaz
nagyjából öt lakosra
jut egyetlen növény,
Pécs faállománya pedig még a 40 ezret is
alig éri el.

lesz a Cserje sor és a Házgyári út burkolata, tavasszal
pedig korszerű közlekedési
csomópont építése kezdődik a Ladvánszky utcánál.
Szeged mára a kerékpárosok városa lett. Az 1994es öt százalékról mostanra
húsz százalékra nőtt a városi közlekedésben a naponta
kerekezők aránya, ami azt
jelenti, hogy minden ötödik
szegedi a környezetbarát
közlekedést választja.
Az önkormányzat évek

óta folyamatosan fejleszti
a kerékpárutakat: tavaly
többek között elkészült a
Sándorfalva felé vezető, továbbá a József Attila sugárút végén mindkét oldalon
a körtöltésen átvezető szakasz; hamarosan elkészül
a SZILK-hez vezető kerékpárút felújítása és bővítése, idén pedig Bordány felé
bővül egy újabb szakasszal
a szegedi kerékpárutak hálózata.

konditermek is a vendégek
rendelkezésére állnak majd.
Az uszoda építése mellett a város saját forrásból felújítja az Etelka sori
munkacsarnokot. Az idén
görpark létesülhet az újszegedi ligetben, és rekortán
futókört építenek a Vértó
körül.
Szeged önkormányzata az időjárás szélsőséges
változásaira is igyekszik fel-

készülni, ezért bővíti és korszerűsíti a csapadékvíz-elvezető hálózatot.

Zöldberuházások
a változó környezet
kihívásaira
Az elmúlt időszakban
egymilliárd forintból hat városrészben már elkészült 12
kilométer csatorna és egy
48 ezer négyzetméteres víz-

tározó Kiskundorozsmán. A
program az idén is folytatódik: másfél milliárd forintból
három városrész 25 utcájában 15 kilométer új csatorna
épül. Ugyancsak a környezet
fokozottabb védelmét szolgálja egy másik zöldberuházás: több mint 7 milliárd
forintból tovább korszerűsítik Szeged hulladékkezelési
rendszerét. Többek között új
mechanikai válogató épül,

ahol évi 60 ezer tonna hulladékot válogathatnak szét,
ezzel párhuzamosan bővül
a meglévő hulladéklerakó
telep, Szőregen pedig hulladékudvar létesül. Korszerűsödik a szelektív gyűjtés is,
a sárga műanyagzsákokat
kukák váltják fel, és hamarosan új edényekbe gyűjthetjük majd a zöldhulladékot is.
Rafai Gábor

Év végére elkészül
az új uszoda
Jelentős sportfejlesztések is
zajlanak a városban: év végére elkészül Magyarország
legmodernebb és legszebb,
európai színvonalú fedett
uszodája az Etelka soron.
A több mint 13 ezer négyzetméteres létesítmény nemcsak a versenyúszásra, hanem a szabadidő kellemes
eltöltésére is lehetőséget
nyújt majd.
A mintegy 15 és fél milliárd forintból épülő sportuszodában a versenymedence mellett bemelegítő
és meleg vizes tanmedence,
valamint külső-belső lazító
ülőmedence is helyet kap.
Az úszómedencéken kívül

Önkormányzati pénzből fiatalodott meg az újszegedi víztorony környéke. A városrészi felújítások sorában a szőregi Hősök tere következik. Fotó: Szabó Luca
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Szeged születése
Só, hal, bor, napfény, Szeged
Szegeden olyan mostoha körülmények uralkodtak az
árvizek gyakori pusztítása miatt, hogy évszázadokig lakatlan volt a Tisza partja. A várostól nyolc-tíz kilométerre viszont sokan éltek a középkor előtt a Maty-éri magaspartokon, az öthalmi dombokon és a Subasa-hegy
keleti lejtőjén. Szeged születése címmel erről írt könyvet Szalontai Csaba szegedi régész-történész.

S

zalontai Csaba új alapokra helyezte a városkutatást. Az önkormányzat által is háromszázezer forinttal támogatott
Szeged születése – Megtelepedés a szegedi tájban a város alakulásáig című könyvében rekonstruálta Szeged és
környéke évszázadokkal ezelőtti természetföldrajzi és
vízrajzi viszonyait; elemezte a tájat, amelyben Szeged
megszületett. A régész hét
éven át dolgozott az M5-ös
autópálya nyomvonalának
feltárásán, ahol több száz
avar és honfoglalás kori sírt,
emléket találtak nyolc-tíz kilométerre a várostól. A 10,7
kilométernyi dorozsmai autópályaszakaszon például 6,2
km hosszúságban kerültek
elő leletek. Ezzel szemben
Szegeden elenyésző e régészeti lelőhelyek száma. Vajon miért?

Vízgyűrű
a város körül
– Mert az állandó árvizek
miatt nem telepedtek le az
emberek a Tiszánál – mondta a régész. Bár a Tisza–Ma-

ros torkolata már a középkor előtt is stratégiai pontnak számított – hiszen itt
ért véget az erdélyi vízi út,
ide jött az áru, a nyersanyag
–, évszázadokig lakatlan
volt a Tisza partja.
Az emberek a folyótól
jóval távolabb telepedtek
le, olyan magaspartokon,
dombokon, amelyek a legnagyobb árvizek idején is
szárazak maradtak. A torkolatot azonban így is ellenőrzés alatt tartották, de innen
csak meghatározott utakon
lehetett kijutni, melyek lápokon, mocsarakon, gázlókon vezettek keresztül. A
torkolattól nyolc-tíz kilométerre lévő, délen és északon
is közvetlenül a Tiszához
kapcsolódó összefüggő vízgyűrű – Maty-ér, Fehértó,
Fertő és sok kis víz – mintegy 30 kilométer hosszan
ölelte körbe a várost. Ezen
mindössze hét átkelőhely
volt. Szalontai szerint helyismeret nélkül lehetetlen volt
átjutni a hatalmas kiterjedésű, ágas-bogas vízrendszeren, melynek sűrű növényzete vész esetén búvóhelyet
nyújtott az itt élő népeknek:

keltáknak, avaroknak, szarmatáknak, magyaroknak.

Már volt az a pénz
A 11. századtól lassan kezdett benépesülni a város. A
középkori Szegedet három
sziget – Alszeged, Felszeged és a Palánk – alkotta,
melyeket mocsarak, tavak,
erek választottak el egymástól. Az önállóan fejlődő Alsóvárosnak, Felsővárosnak és
a Palánknak saját kormánya, vagyona és bírósága
volt. Az elszigeteltség évszázadokon át tartott, és csak a
15. században egyesült jogilag és közigazgatásilag a három városrész. Egységessé
azonban csupán a 18–19.
század folyamán vált a városterület, miután az Alsóvároson, Felsővároson és a
Palánkban élők fokozatosan
feltöltötték a szigetek közötti
mocsarakat, vizes morotvákat, az úgynevezett csöpörkéket.
– Az erdélyi sóbányákból
a Maroson keresztül szállították a sót. A leírások szerint Szent István korában
Ajtony vezér kezében volt a
sókereskedelem, aki komoly
bizánci kapcsolatokkal rendelkezett. Bizánc volt akkor
Európa egyik vezető nagyhatalma. Ajtony gyakran megdézsmálta a sószállítmányokat, amit nem nézett jó
szemmel a király, és letörte

Szalontai Csaba régész-történész új alapokra helyezte a városkutatást frissen megjelent, Szeged születése című könyvében. Fotó: Szabó Luca Fotó: Szabó Luca
az oligarchát. Ajtony vereséget szenvedett Csanád vezértől az 1028-as nagyőszi
csatában. Ajtonyt megölték,
lefejezték, felnégyelték, és
széthullott az Al-Duna és a
Maros közti törzsi uradalma.
A sókereskedelem pedig állami monopóliummá vált.
A 11. században – ott,
ahol ma a sóházi diszkont áll
a Felső Tisza parton – már
működött egy elosztóközpont, ahol a sót átpakolták a
hajókról a szekerekre, amelyek megrakottan indultak el
az ország belsejébe. Ehhez
rakodómunkásokra, az adók
beszedéséhez vámosokra,
a hajók és szekerek javításához iparosemberekre volt
szükség, akiknek kosztot és

4

A folyószabályozás előtt a Szegedet körülölelő mintegy 30 kilométer hosszú vízgyűrűn hét átkelőhely volt, amelyen
hadi- és kereskedelmi utak vezetettek keresztül. Számok és útirányok: 1.: Algyő, 2.: Csongrád, 3-4.: Buda, 5.: Kiskunmajsa, 6.: Kiskunhalas/Dunaföldvár, 7.: Balkán.

kvártélyt kellett biztosítani. A
mesteremberek, kereskedők
és vendéglátósok elkezdtek
letelepedni családjukkal a

A kiváltságok a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódtak. Az Árpád-korban
már olyan kiváltságokkal rendelkeztek
a szabad szegediek,
mint Buda és Fehérvár polgárai.
Tisza-parton. A sókereskedelem beindulásával már
volt az a pénz, amiért érdemes volt a mostoha körülményeket is vállalni. Így lett
Felsőváros
évszázadokon
keresztül a kézművesség, a
vízi élet és a tiszai közlekedés központja. Alsóvároson
földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, a
város élelemellátását biztosították. A Palánkban a jobb
módú, kézművességgel és
kereskedelemmel foglalkozó polgárok éltek. A só és
a hozzá kapcsolódó ipar,
kereskedelem beindította a
város fejlődését. A halkereskedelemnek is Szeged volt
az egyik központja a középkortól. Távoli monostorok
– Tihany, Zalavár, Dömös –
kaptak itt halászóhelyeket,
mert a sóval tartósított tiszai
halat könnyebb volt nagyobb
távolságra elszállítani.
– A só kiváltságos helyzetbe hozta az Árpád-korban
Szegedet, amelynek lakói a
só és a hal mellett borral is
kereskedtek. A gazdagabbak
a Szerémségben termeltek
bort, amelyet az egész országban forgalmaztak. A 14.
században hetven-nyolcvan

szegedi család élt a borból.
Zsigmond királytól kapták a
vámmentességet, amelyet
Ulászló és Mátyás megerősített. A kiváltságok a kereskedelmi tevékenységhez
kapcsolódtak. Az Árpád-korban már olyan kiváltságokkal rendelkeztek a szabad
szegediek, mint Buda és Fehérvár polgárai. A só-, bor- és
halkereskedelem mellett a
török kor után komoly marhakereskedelem is folyt. A
kereskedelem volt az egyik
legfontosabb városalkotó és
-alakító tényező a középkori
Szegeden – mondta Szalontai Csaba.

Megváltozott a klíma
– A Tisza-part benépesülésében nagy szerepet játszott az
éghajlatváltozás. A 11. századtól Európában, így Szegeden is megváltozott a klíma. Többet sütött a nap, szárazabb, melegebb periódus
jött, kevesebb lett a csapadék, így az árvíz is. Csökkent
a vízzel borított területek száma, jelentősen megváltozott
a partszakasz. Ez a klímaoptimum a 15–16. századig tartott. Épp amikor a császári seregek visszafoglalták
a töröktől a várost, újra csapadékos, árvizes időszak következett, és a Tisza megint
hatalmas pusztításokat végzett. 1712-ben például az
egész várost elöntötte az ár;
az emberek a környező szőlőkre, például a Szillér-dombra és Öthalomra menekültek. Aztán 1879-ben végérvényesen megsemmisült az
ősi város, melynek pusztulásában született újjá a mai,
európai Szeged.
Szabó C. Szilárd
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Tehetséges szőregi kossuthos diákokat
támogatott a Péterné Aranka Alapítvány

Postabontás

Mindig az egyenes úton

M

A díjátadón készült képen balról jobbra: Bányainé Seprenyi Gabriella kuratóriumi tag, Petőcz Petra támogatott diák,
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna kuratóriumi elnök, Lakatos Lajos alapító megbízott, Szabó Hanna támogatott diák és
Hegedűs György kuratóriumi tag

A

„nép tanítója”, Péter Lászlóné Lakatos Aranka, aki készüljetek a felnőtt életre!” Az egykori kiváló pedagógus,
2005-ben hunyt el, példaként szolgálhat a mai peda- Aranka néni emlékére férje, Péter László irodalomtörténész
gógusok számára. Kedvessége, munkássága, gyer- professzor, Szeged díszpolgára alapítványt hozott létre.
mekszeretete kiemelte őt pályatársai közül.
Minden évben Aranka-napon anyagi támogatást kap a
Szegénysorból küzdötte fel magát. Édesanyja számos szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola egy vagy két végzős
alkalommal elmondta: sok krumplipaprikást kellett megen- tanulója, aki kiemelkedő eredménnyel zárja tanulmányait.
niük, hogy taníttathassák őt és testvéreit. Már gyermekként Ezzel a nemes gesztussal megkönnyítik egy-két jó képesbabáival és az utca csöppségeivel játszott tanítósat. Leány- ségű diák továbbtanulását.
líceumba kerülésekor tagja lett az irodalmi szakkörnek, és
Idén a Péterné Aranka Alapítvány elnöke, a Kossuth Laa verselemzésekben is jeleskedett. Ady Endre költészetét jos Általános Iskola igazgatója, Kecse-Nagyné Bánszki Zsunagy hozzáértéssel elemezte. Harmóniuzsanna köszöntő beszédével kezdődött a
mozott, zongorázott, majd 1946-ban népmegemlékezés. A műsorban szerepeltek:
Újszőregen kaptam
iskolai tanítói oklevelet szerzett.
Kállai Fanni, Kedves Róza, Kurai Marcell,
állást. Negyedik osz„Újszőregen kaptam állást. Negyedik
Nemes Emma, Székely Petra, Székely Nitály, 50-60 diákkal.
osztály volt, 50-60 diákkal. Olajos padló,
kolett, Talpai Regina 1.a, Hevesi Linett,
Olajos
padló,
szenesszeneskályha, ilyenek voltak a körülméFarkas Anna, Farkas Nóra, Germann
kályha.
nyek. A gyerekek nagyon szegények volEszter, Kiss Jázmin, Nagy Izabella, Ortak, de szerettük egymást. Színdarabokat
sós Dóra, Székely Noémi 5.a, Patakfalvi
tanultunk, és kirándulni jártunk. A tanári munkámhoz hoz- Johanna 7.a, Fazekas Réka és Vitaszek Dóra 8.b osztályos
zátartozott a kócos fejek fésülése, és hogy mosakodásra tanulók. Felkészítő tanárok és kuratóriumi tagok: Bányainé
bírjam a nebulókat” – emlékezett Péter Lászlóné Lakatos Seprenyi Gabriella és Hegedűs György.
Aranka.
Tizenöt esztendeje, a 2005–2006-os tanév óta kerül sor
Ezután került a szőregi Fabó-iskolába, ahol elsős fiúosz- a támogatás kiosztására. Eddig az iskola 22 volt tanulója
tályt oktatott és nevelt. Folyamatosan képezte magát. 1951- részesült e támogatásban. A Péterné Aranka Alapítvány kuben beiratkozott a pedagógiai főiskolára, magyar–történe- ratóriuma úgy döntött, hogy a 2019–2020-as tanév támogalem szakra, majd 1964-ben a szegedi egyetemre. 1954-ben tottjai Szabó Hanna Laura 8.a és Petőcz Petra Kitti 8.b oszáltalános iskolai, 1967-ben középiskolai tanári diplomát tályos tanulók. Osztályfőnökeik, Gubikné Haraszti Katalin és
szerzett.
Csasznyné Halász Ágnes tanárnők méltatták tanítványaikat
Nyugállományba menetele után a következő év szeptem- és iskolai munkájukat. Hanna a Dugonics András Piarista
berében fájdalmas szívvel, könnyes szemmel nézte az isko- Gimnázium angol szakán, Petra a Tömörkény István Gimlába vonuló diákokat.
názium és Művészeti Szakgimnázium magyar–spanyol két
Egykori kollégái és tanítványai emlékezetében úgy ma- tanítási nyelvű szakán szeretne továbbtanulni.
radt meg, mint nagyon aranyos, mosolygós, kedves, segítőMiután Aranka néni testvére, Lakatos Lajos megemkész tanítónő, aki szakmailag és emberileg is kiváló, igazi lékezett szeretett nővéréről, a kuratórium elnökével, Kepedagógus volt.
cse-Nagyné Bánszki Zsuzsannával együtt átadták az anyagi
A szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg támogatást a Péterné Aranka Alapítvány idei díjazottjainak.
tanári hitvallását, amely útmutató lehet minden pedagógus
A közös fényképezés után kötetlen társalgásra került sor
számára: „A gyereket szeretni kell! Fölemelni a lehajtottak a díjazottakkal és szüleikkel. Gratulálunk Hannának és Petfejét, beszélgetni velük, nevelni és oktatni őket!”
rának, s jó egészséget és sok sikert kívánunk nekik további
A mai tanulók számára örök érvényű üzenete: „Szeres- tanulmányaikhoz!
sétek szüleiteket, tiszteljétek tanáraitokat! A társadalmi élet
Hegedűs György
szabályait mindig tartsátok be; olvassatok, és tudatosan
kuratóriumi tag

indig volt, van és
lesz, hogy egyesek,
helyzetüknél fogva,
kihasználják a másikat. Vannak „kívánságaik”, amelyek
teljesítésétől teszik függővé a
kedvezmények vagy lehetőségek megadását. A zsarolásnak azonban soha nem szabad eleget tenni, mert a sors
mindig úgy hozza, hogy a célt
kompromisszum nélkül is elérhetjük.
Még a hatvanas évek
elején a végzős hallgatóknak
rendeztek „állásbörzét”, amelyen több intézmény vezetője
is megjelent. A hallgatók itt
keresték a megfelelő munkahelyet. Mint végzős, szerettem volna Szegeden maradni, hogy a szüleim közelében
lehessek. Sajnos Szegeden
nem volt állás, csak a környező községekben és a dunántúli városokban. Egy győri gimnázium mellett döntöttem,
mert több hallgatótársam is
azt a várost választotta.
Az állásbörzén felfigyelt a
szomorúságomra egy „vezető
típusú” férfi, és felajánlotta
segítségét a Szegeden maradáshoz. Magas beosztású
emberként volt beleszólása
az állások betöltésébe. Másnapra megbeszélésre hívott.
Az irodában elővettem az
irataimat, a tanulmányaim

alatt végzett közéleti tevékenységeim dokumentumait.
Végiggondoltam azokat az
érveket, amelyek nyomósak
voltak, hogy Szegeden dolgozhassak. A „segítőkész” főnököt azonban nem érdekelték
az iratok. Rövidesen rátért a
feltételeire, aminek nyomatékául elfordította az ajtó kulcsát.
Nagyon megdöbbentem.
– Köszönöm! Inkább Győrbe megyek! – mondtam, és az
ajtó felé indultam.
– Maga sohasem fog állást kapni Szegeden! – vetette oda, amikor kiléptem az
ajtón.
Pár nap múlva elutaztam
Győrbe. Leendő munkatársaim nagy szeretettel fogadtak.
A következő nap épp a munkába állás hivatalos papírjait
akartam intézni, amikor Szegedről táviratban értesítettek,
hogy ne adjam le a munkakönyvemet. Szegeden az iskolám, ahol tanulmányaimat
befejeztem, szeretné, ha az
intézményben maradnék, és
részt vennék az oktató-nevelő
munkában. Azt nem lehet leírni, hogy mekkora volt az örömöm – de nemcsak nekem,
hanem drága szüleimnek is,
akik nem tudtak az előzményekről.
Dr. Berecz Árpádné

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

Aki éhes, mindenre képes

E

gyszer a farkas arra ébredt, hogy iszonyúan korog a
gyomra. Ez bizony az éhség legbiztosabb jele. Elindult
hát az erdőbe vadászni. Ment, mendegélt a sűrűben,
és amikor egy tisztásra ért, megpillantott egy nyulat és egy
libát. Azok a farkas láttán moccanni se mertek a rémülettől.
Pedig ha időben kétfelé futottak volna... Na, de késő bánat.
A farkas, mert azért belé is szorult némi jó modor, nem rontott rájuk rögtön, hanem nyájasan megkérdezte tőlük, hogy mit
keresnek ebben az erdőben, ahol ezer veszedelem leselkedik
két olyan piciny jószágra, mint ők. Talán eltévedtek?
A nyúl és a liba erre elmesélte, hogy állítólag lakik az erdőben egy nagy varázsló, aki teljesíti minden hozzá forduló kívánságát. Őt keresik.
– Én bátorságot kérek majd tőle – mondta a nyúl.
– Én meg észt – szólt a liba.
– Gyere velünk, farkas koma, és kérjél a varázslótól szelíd
szívet – kérlelte a két megszeppent állat a farkast.
– Szelíd szív? Nem is lenne rossz… – mélázott el csöppet
a farkas, akinek egy kicsit már elege volt abból, hogy minden
mesében ő a vérszomjas, gonosz teremtmény. De sajnos ez a
történet mégsem végződött happy enddel, mert a farkas túlságosan éhes volt.
Méhes János
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BÍRÓ SIKERE AZ ÖSSZETETT OB-N. Bejczi Botond és
a szegedi Bíró Hanna sikerével zárult a gyorskorcsolya
felnőtt összetett bajnokság.
Bejczi az 500, 1500, 3000 és
5000 méter közül csak utóbbiban szorult a második helyre, a többit megnyerte. Mögötte Dékány Bence, a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület sportolója szerezte meg az ezüstöt.
A nőknél a Tornádó Team képviseletében Bíró 500, 1000
és 1500 méteren is győzött,
3000-en harmadik lett.
SEBŐK HENGERELT. A Vidux
Tisza Squash SE fallabdázója,
Sebők Benedek nyerte a Százhalombattán rendezett 4. ös�szevont férfi ranglistaversenyt.
A magyar válogatott sportoló
mindhárom meccsén magabiztosan, 3 : 0-ra győzött.
FÉL ÉVIG NEM JÁTSZHAT.
Térdműtét miatt fél évig nem
kézilabdázhat Fekete Bálint,
a spanyol Liberbank Cuenca válogatott jobbszélsője. A
24 éves korábbi szegedi játékos a klubjában sérült meg.
Az esetnél már a helyszíni orvos is keresztszalag-szakadásra gyanakodott, amit az
MRI-vizsgálat megerősített.
Feketét megműtötték, és mivel egykori klubja, a MOL-Pick
Szeged lehetőséget adott
neki, hogy a hosszú rehabilitációt náluk végezze, hazatér
Magyarországra.
TOVÁBB A BRONZÉRT. A
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű az elődöntő második mérkőzésén is kikapott a címvédő KMH ellen a jégkorong OB
II.-ben, így a fővárosiak kerültek a fináléba, míg a szegedi
együttes a bronzért folytathatja. Az ellenfél az Egerszegi Titánok lesz.
KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY. A két szegedi gokartos, a 13 éves Szabó Ádám
és testvére, a 15 éves Szabó
Zalán kiváló eredményekkel
kezdte a szezont. Az országos amatőr bajnokság 12 versenyből álló idényében Ádám
az utánpótlás szériában a junior és az I. kategóriában versenyez, míg Zalán a profik között szintén két kategóriában
méreti meg magát. Előbbi az
idénynyitón
mindkettőben
megnyerte az időmérőt, majd
a versenyeken is diadalmaskodott. Utóbbi is jó teljesítményt nyújtott: megnyerte a II.
kategóriát, míg az I.-esben egy
pozíciót javítva a rajthoz képest másodikként intették le.
A testvérpár kiemelkedő eredménnyel a maximális 100
pontból 95-öt szerzett.
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Muréna-érmek a világkupáról
Jól szerepeltek a szegediek Egerben
A Muréna Szegedi Úszó- és
Búvárklub sportolói három
érmet nyertek az Egerben
megrendezett
uszonyosúszó világkupán: Varga
Réka aranyat, Varga Jázmin
ezüstöt, Kanyó Dénes pedig
bronzot szerzett saját kategóriájában.

K

iválóan szerepeltek
a magyar sportolók
az Egerben rendezett uszonyosúszó világkupán. Kijutott a sikerekből
a szegedieknek is: a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub tagjai közül Varga Réka
400 méteres búvárúszásban aranyat nyert kategóriájában, 100 méteren kilencedik, 400 méteres felszíni
úszásban tizenkettedik lett.
Varga Jázmin is begyűjtött
egy ezüstérmet 800 méteres felszíni úszásban, 400on hetedik lett. A felnőttek
között a 43 éves, világ- és
Európa-bajnok Kanyó Dénes 800 méteres felszíni
úszásban bronzérmet szerzett, 400 méteren pedig hetedik helyen zárt.

Varga Jázmin és Varga Réka az érmekkel. Fotó: Muréna
Szegedi Úszó- és Búvárklub
– Pár nappal a verseny
előtt lebetegedtem, így örültem, hogy egyáltalán kap-

Bejelentkezett az aranyért
a Tisza Tollas SE
Két győzelemmel kezdte az
I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokságot a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE.
Pápai Miklós klubvezető
elmondta, a bajnoki cím a
céljuk.
– A szegedi csapat bejelentkezett az aranyért – kezdte Pápai Miklós, a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE vezetője, amikor az I. osztályú
tollaslabda-csapatbajnokság
első fordulóját értékelte. Ezen
a tavaly ezüstérmes szegediek a Fehérvár BSE és a Hajdúszoboszló ellen is győztek,
annak ellenére, hogy tartalékosan álltak fel. A Tisza SE jó
helyzetből vághat neki a most
hétvégén esedékes második
körnek, ahol újabb három ellenféllel mérkőznek.
– A bajnoki cím a célunk,
ezt az első körben világossá
tettük minden ellenfelünk
számára. Nem tudni, mit
hoz a jövő, de bizakodóak
vagyunk – folytatta. Az érmek sorsa a március 21-i
rájátszás során dől el, de
az alapszakasznak is van
jelentősége: a csapatok vi-

szik magukkal a mérkőzésarányukat. A kiírás szerint a
záróeseménynek az a klub
adhat otthont, amely az élen
zárja az alapszakaszt.
– Ez hatalmas motivációt
jelent, nagy dolog lenne Szegeden megrendezni a rájátszást – fogalmazott.
A szegedi keret jelentős
része saját nevelésű játékosokból áll, az indonéz edzői
házaspár, Didi Purwanto és
Dian Ayu Mayasari pedig
évek óta Szegeden él, ám
ebben a szezonban két újabb
honfitársuk, Febby Angguni
és Silvi Wulandari is a Tisza
SE-t erősíti.
– Sajnos legnagyobb riválisunk, a pécsi együttes
ukrán és thaiföldi légiósai
mellé leigazolja a legtöbb kiemelkedő képességű magyar
játékost. Ennek köszönhető,
hogy itthonról nem tudtunk
erősíteni női vonalon, saját
nevelésű lányaink pedig még
rutintalanok, tizenhat éves
a legidősebb. Ezért érkezett
hozzánk Febby és Silvi, akik
hamar letették a névjegyüket
játékukkal – fűzte hozzá Pápai.

tam rendesen levegőt, ettől
függetlenül kellemes úszás
volt. Elégedett vagyok az

eredménnyel – mondta a
szegedi sportoló és edző a
bronz megszerzése után.
A további szegedi indulók közül a junior A szintet
teljesítő István Béla legjobb
eredménye egy ötödik hely
volt 100 méteres búvárúszásban; Márton Balázs
nyolcadik lett 400 méter
felszíniben, Borka Panna
két tizedik helyet is szerzett,
míg a mindössze 13 esztendős Sztancsik Mária 400
méteres felszíni úszásban
volt a legjobb, ahol a tizennegyedik helyen végzett.
Az egri CMAS uszonyosúszó világkupára 18
országból 559 résztvevő
jelentkezett, ők 58 versenyszámban mérték össze tudásukat. Négy kontinens
képviseltette magát, az
európai országok mellett
érkeztek sportolók az Egyesült Államokból, Indonéziából és Tunéziából is. A
vk következő állomása az
olaszországi Lignano Sabbiadoróban, míg a harmadik
a franciaországi Aix-en-Provence-ban lesz.

Kovács Árpád
duplázott az ob-n

K

ét bajnoki címet szerzett a Titán TC atlétája, Kovács Árpád a
fedett pályás serdülő magyar bajnokságon: a szegedi sportoló 60 és 300 méteres síkfutásban sem talált
legyőzőre. Menyhárt Zoltán
tanítványa a rövidebb távon
a négyes pályán új egyéni
csúccsal, 7,22 másodperccel diadalmaskodott. A 300
méteres versenyen a 2005ös születésű atléta az első,
a legerősebb futamban kapott helyet a kettes pályán.
A táv felénél saját bevallása szerint újítani tudott, így
kiváló eredménnyel, 36,31
másodperces idővel, új egyéni csúccsal ért célba, és lett
ismét magyar bajnok!

Kovács Árpád és edzője,
Menyhárt Zoltán.
Fotó: Titán TC

Bejelentések a MOL-Pick Szegednél
Bombač hosszabbított, Kárpáti a Pick-akadémia szakmai vezetője lesz

Ú

j, 2024-ig szóló szerződést írt alá Dean
Bombač, a MOL-Pick
Szeged
kézilabdacsapatának szlovén irányítója. Ezt
a Sport TV Harmadik félidő
című műsorában, élő adásban jelentette be a klub elnöke, Szűcs Ernő Péter, valamint
a játékos.
– A második otthonom
Szeged! Egy élsportoló mindig
arról álmodik, hogy ilyen kézilabdát szerető helyen sportolhasson. Ami nagyon fontos, az
az, hogy a családom is jól érzi
magát, így örömmel hosszabbítottam meg a szerződése-

met. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy Szegeden játszhatom,
komoly céljaink vannak a csapattal, és én ehhez szeretnék
hozzájárulni – idézte a klub
honlapja az irányítót.
Szintén
bejelentették,
hogy július 1-től Kárpáti Krisztián lesz a csapat bázisán
kiépülő utánpótlásközpont,
a Pick Kézilabda Akadémia
igazgatója. A Balatonfüredről
érkező, 36 éves tréner hatalmas kihívásnak tartja a szegedi munkát.
– Pastor mester volt az
egyik vonzerő abban, hogy
Szegedre szerződjek. Komoly

Kárpáti Krisztián az utóbbi két évben a magyar fiú ifjúsági
válogatott szövetségi edzője volt. Fotó: pickhandball.hu

kihívás lesz a szakmai munka és vezetés, tudom, hogy
rengeteget tanulhatok a spanyol szakembertől. Nekem ez
is egy fontos szempont volt a
váltásban. Nagyon sok apróságot leshetek el tőle, ezáltal
rengeteg tapasztalatot szerezhetek – fogalmazott.
A szakember kifejtette, milyen tervei vannak új állomáshelyén.
– Nagy megtiszteltetés,
hogy egy ilyen tradíciókkal
rendelkező klubhoz szerződhetek. Komoly szerepet
kapok. A legfontosabb az
egységesítés, a délelőtti
edzések bevezetése az utánpótlásban, felépíteni, menedzselni az akadémiát, szóval
lesz munka bőven. Már megismerkedtem a tereppel, a
kollégákkal, így biztos vagyok abban, hogy sikeresek
leszünk. A távolabbi célunk
nyilvánvalóan az, hogy több
olyan játékost kineveljünk,
aki a felnőtt csapatban szerepet kaphat. Ha összegezni
kell, akkor a nevelő feladatok és a tehetségek kiválasztása a legfontosabb – fogalmazott Kárpáti.
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Programok
É G H A J L AT VÁ LT O Z Á S :
MEGÚSZHATJUK?
Időpont: március 9., hétfő,
18 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.

Hol tart most az éghajlatváltozás, és mire számíthatunk? Valóban az ember
okozza? Ha volt a múltban
is sok éghajlatváltozás, akkor miért aggódunk mégis
a mostani miatt? Van vészhelyzet? Ha igen, be lehet
még húzni a vészféket? Mit
tehetünk egyéni, társadalmi
és gazdasági szinten, hogy

civilizációnk ne csak túlélje, de esetleg egy egészségesebb, tisztább, élhetőbb,
igazságosabb és boldogabb
világot hagyjunk az unokáinkra? Ürge-Vorsatz Diána,
a klímakutatás nemzetközileg is ismert és elismert
szakembere, Magyarország
vezető klímaszakértője a tudomány legfrissebb eredményei és az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének legújabb jelentései
alapján próbál ezekre a kérdésekre válaszolni a Pedagógiai esték sorozat előadásán.
JAZZAROSA = AZ IGÉNYES JAZZ
Időpont: március 12., csütörtök, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A zenekar repertoárjában

igényes, dallamos jazzstandardek
szerepelnek,
amelyeket számos ismert
előadótól hallhattunk már
(Ella Fitzgerald, Stan Getz,
João Gilberto, Frank Sinatra,
Ray Charles, Norah Jones).
A programot különlegessé
teszi, hogy számaikat általában magyar nyelvű szövegekkel adják elő, amelyek
zöme saját szerzemény. A
dalok sorát ismert régi magyar slágerek színesítik Fényes Szabolcstól és más kiváló magyar zeneszerzőktől
– ugyancsak jazzstílusban.
A zenekar tagjai: Horváth
Piroska (ének), Török Péter
(gitár), Pálinkó Péter (zongo-

ra), Árva Gábor (bőgő), Szabó Csaba (dob).
ALFÖLDI RÓBERT & VEISZER ALINDA PÓDIUMBESZÉLGETÉSE

váltott jegyet, hogy láthassa
Alföldi Róbert előadásait. A
Palladium Színház meghívására Szegedre látogat Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas
színművész, rendező, akivel
Veiszer Alinda Prima Primissima díjas újságíró, televíziós műsorvezető-szerkesztő beszélget. Mit jelent a siker? Mi is az Alföldi-hatás?
Mit jelentenek a közéleti és
színházi szerepek? Rendezések és szerepek Szegeden,
jön a West Side Story (Szegedi Szabadtéri Játékok) és
George Orwell 1984-e (Szegedi Nemzeti Színház). Veiszer Alinda stílusosan, célra
törően és barátságosan irányítja az esti beszélgetést.

WAGNER: BOLYGÓ HOLLANDI
Időpont: március 14., szombat, 18 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Wagner első vállalt operája
személyes élményen alapul.
Feleségével hajón szöktek
az őket oly gyakran szorongató hitelezők elől, s a kényelmetlen utazás egy sötét
színekben pompázó, borongós, misztikus, de mégis a
szerelem legyőzhetetlenségét hirdető librettó írására
ihlette a német mestert. E
minden ízében romantikus
történetnek Sir Bryn Terfel
a címszereplője; a produkciót pedig François Girard rendezte.

Időpont: március 13., péntek, 19 óra.
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
A 2018/2019-es évadban
427 színházi eseményen
összesen 140 ezer 693 néző

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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 11. 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: Paál István
a híres Egyetemi Színpad vezetője volt. A nyertes: Majer-Preissig Terézia. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Valaki, aki fontos önnek,
nem lesz elragadtatva
az állandó jelenlététől. Hirtelen jött utazási lehetőséggel lephetik meg. Igyekezzen
bevonni a társát, így összekapcsolhatja a kellemest a
hasznossal.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Fogadja el az elkerülhetetlent. A rokonokkal kapcsolatos problémák gondot
okozhatnak ön és a társa
között. Biztosítsa párját arról,
hogy mindig számíthat önre!
Pénzét ingatlanba fektesse.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
A héten könnyen szerezhet rossz hírnevet, vigyázzon, kivel hogyan viselkedik. A magánéletét ne
engedje belefolyni a munkába.
Olvasson sokat, ettől megnyugszik. Ne sokat költsön fölösleges
dolgokra.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Energiáit okosan használja fel. Szeretteivel akadhatnak kisebb nézeteltérések, ám ezek türelemmel
feloldhatók. Szabad idejében
csinosítsa otthonát, ezzel a
családnak is örömet fog okozni.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Tanuljon a
munkatársaitól, sok újat
mutathatnak önnek a héten. A pszichológia és az
egészséges életmód kiemelten
érdekelhetik. Számíthat a barátai segítségére, amennyiben
kérni mer tőlük.
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Több társasági eseményre kap meghívást.
Sodródjon az árral, ne
engdje, hogy nyugtalanság
telepedjen önre. Érzelmileg
ne zsaroljon senkit, ezzel csak
rontana az amúgy is bonyolult
helyzeten.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Kiszámíthatatlan viselkedésével
fejfájást
okozhat a kedvesének.
Gyors döntést kell hoznia
egy önnek fontos kérdésben,
és ettől ideges lehet. A hirtelen
változások problémákat okozhatnak ön és a környezete
között.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Először teljesítse
a kötelességeit, utána
lazíthat. Nyugodtan vágjon bele eddig pihentetett tervei megvalósításába, biztos nyereséget ígérnek. Beszélgessen
többet barátaival, remek tanácsokat kaphat tőlük.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Befektetési lehetőséggel találják meg a
héten. Jól gondolja meg,
milyen feltételekkel vág bele! Új ismerősei által hasznos
információkhoz juthat. Ne engedje a helyzeteket kicsúszni a
kezei közül.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Amennyiben élni mer a
tehetségével, nagyszerű
dolgot hozhat létre. Próbáljon nem túlzottan bevonódni
más emberek problémáiba.
Magánéletében pozitív változás
állhat be.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Nagyszerű időszak társadalmi kötelezettségei
teljesítésére. Kedvesével
csináljanak valami szórakoztatót együtt, ezzel erősödhet
a kötelék kettejük között.
Vigyázzon a pénzére!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ötletei meghallgatásra találnak. Napirendjébe iktasson be több mozgást,
szervezetének most erre
van leginkább szüksége. Kisebb pluszmunkákkal is szép
bevételhez juthat. Munkatársait
ne avassa be a magánügyeibe.

Szeged régen
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Március 9., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének magazinja a hétvége eseményeivel jelentkezik.
FORGÓSZÍNPAD
Március 10., kedd, 19.55
Szeged, Békéscsaba, Zalaegerszeg, Debrecen – négy
színház, négy előadás.
SZEMKÖZT
Március 11., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset – a hét
emberét a hét témájáról kérdezi a két újságíró.
SZTE SZABADEGYETEM
Március 13., péntek, 17.55
A mostani részben Szajbély
Mihály beszél Csáth Gézáról.

CIGÁNYZENEKAR A LEGENDÁS HÁGI SÖRÖZŐBEN,
AZ 1970-ES ÉVEKBEN. Negyven-ötven éve nem létezett vendéglő, kiskocsma vagy kávéház cigányzenészek
nélkül. Szegeden a hetvenes-nyolcvanas években több
mint tíz cigányzenekar is húzta. Nóta- és operettcsokor,

valamint az épp futó slágerek követték egymást például a
Hungária, a Tisza Szálló, a Szeged étterem, a Hági és az
Alabárdos esti műsorában. Forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum

Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot
hirdet a Szeged MJVÖ
Óvodák Igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére, 2020. augusztus
1-jétől 2025. július 31-ig
tartó, 5 éves, határozott
időre szóló magasabb vezetői megbízással.
Részletek a www.szegedvaros.hu oldalon.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő
Március 7.
szombat

Március 8.
vasárnap

Március 9.
hétfő

Március 10.
kedd

Március 11.
szerda

Március 12.
csütörtök

Március 13.
péntek

12/4
Tamás

11/3
Zoltán

12/3
Franciska,
Fanni

11/2
Ildikó,
Emil

11/3
Szilárd,
Tímea

12/3
Gergely,
Maximilián

13/2
Krisztián,
Ajtony

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK február 22-én: Nyeste László és Torma Margit,
Szalkai Antal és Tóth Krisztina, Kovács Sándor és Posgay Krisztina Judit, Papp Máté és
Guba Csenge, Szűcs Sándor és Puskás Zita,
Kulik Attila és Ábrahám Aletta, Vetró Attila és
Nemes Anikó, Balogh Ádám Csongor és Wolcz
Petra Veronika.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Török Sándornak és
Jambrich Zsuzsannának 2020. 02. 08-án Brendon, Guba Zoltánnak és Szűcs Juditnak 2020.
02. 14-én Natália, Szűcs
Gyulának és Lódri Évának
2020. 02. 15-én Emma, Nótári Zsoltnak és Kisgyörgy Erzsébet Tündének 2020. 02.
16-án Zétény, Tóth Tamásnak és Makkai Mariannának
2020. 02. 17-én Viktória, Al-

bert Péternek és Csulak Zsófiának 2020. 02.
17-én Emma, Gál Andrásnak és Csáti Anikónak 2020. 02. 17-én Noémi Petra, Baics Attilának és Dózsa Andreának 2020. 02. 17-én Linett, Sőregi Róbertnek és Landler Adrienn-nek
2020. 02. 17-én Soma, Balázs Zoltán Lászlónak és Ágoston Eszter Ildikónak 2020. 02. 17én Zénó, Siklósi Bálintnak és Elekes Edinának
2020. 02. 18-án Viktória Tamara, Siket Györgynek és Dovalovszki Zsanettnek 2020. 02. 20án Gerda, Szatmári István Jánosnak és Kántor
Erzsébetnek 2020. 02. 20-án
Bíborka, Szécsi Marcellnek és
Gyura Szabinának 2020. 02.
22-én Botond, Antal Gábornak
és Bálint Viviennek 2020. 02.
22-én Dorottya nevű gyermeke
született.
GRATULÁLUNK!
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

Képviselői fogadóóra
MÁRCIUS 10., KEDD
Dr. Kozma József: 16.30 (Bonifert Domonkos
Általános Iskola, Ortutay u. 3.)
Szénási Róbert: 16.30 – 17.30 (Petőfitelepi
művelődési ház, Fő tér)
MÁRCIUS 11., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 17.00
(Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 21.), 17.30
– 18.30 (Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szabadkai
út 3.)
Szénási Róbert: 16.30 – 17.30 (Tarjáni Infó
Közösségi Pont,, József A. sgt. 132.)
Nagy Sándor: 16.00 – 17.00 (Kemes Utcai
Óvoda, Kemes u. 6.)
Avramov András: 16.00 – 17.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség, Szerb u. 21.)
MÁRCIUS 14., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér
12.)
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

