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Megújult
Közel 300 millió
forintot költött
az önkormányzat a kiskundorozsmai Jerney-iskola felújítására.
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Közönségdíjas
A járvány alatt
készült alkotásoknak hirdetett
pályázaton
Ádámné Szűcs
Ilona közönségdíjas lett.

10.

Szalay Zoltán
szegedi képei
Az 1960–70-es
években többször járt nálunk
a hazai fotózás
egyik legnagyobb
alakja.

Eb lesz Szegeden
Az Európai KajakKenu Szövetség
Szegednek ítélte
oda a 2024-es
gyorsasági Európa-bajnokság rendezési jogát.

Március 29-ig biztosan
maradnak a korlátozások
A húsvétról külön dönt a kormány – Azonnali szigorítást kér az orvoskamara
Drámai hangvételű, a lakosság és a kormányzati döntéshozók felé is
komoly kéréseket megfogalmazó közleményt tett közzé hétfőn este
a Magyar Orvosi Kamara. Ennek lényege az, hogy mivel elfogytak a
vezényelhető emberek az egészségügyben, amely egyébként is extrém terhelés alatt áll, ezért drasztikusan csökkenteni kell az emberek
közötti kontaktusszámot, hogy az új fertőzések üteme lassuljon, és így
az egészségügy terhelése enyhülhessen.
„A COVID-19 betegség minden eddiginél erősebben támad. A baj
nagy, és ha nem vigyázunk, még
nagyobb lesz. A népességarányos
halálozási mutatókban napok óta
elsők vagyunk a világon, a kórházi
osztályok túlnyomó része már COVID-osztály, az intenzív osztályok
sokszoros terhelés alatt vannak, a
műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már COVID-betegek
küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítésé-

re – fogalmazott az orvoskamara.
– A járvány legyőzése, az ország
kinyitása, a negyedik hullám megelőzése az oltási program gyors,
eredményes végrehajtásán múlik.
Ebben kifejezetten jól állunk, de
az, hogy most, a harmadik hullám
csúcsán hányan kerülnek kórházba, hány honfitársunkat veszítjük
el, az a korlátozó intézkedéseken
és a lakosság önfegyelmén, szabálykövetésén múlik. Ezért egyszerre kell erőltetett menetben folytatni az oltási programot és erősíteni a személyes védekezést,

távolságtartást, kapcsolat-minimalizálást.”
Kérik a lakosságot, hogy
• tervezzék meg a bevásárlást,
lehetőség szerint hetente maximum
1 alkalommal menjenek boltba,
• az egyedül végzett kerti
munka veszélytelen, de ne a barkácsáruház legyen az új pláza, ahol
közösségi életünket éljük,
• aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket,
• ne látogassuk szeretteinket,
ne találkozzunk barátainkkal, jelenleg ezzel vigyázunk a legjobban
rájuk,
• ne menjenek hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre,
• kerüljenek minden halasztható utazást, belföldön is,
• idén maradjon el a húsvéti
rokonlátogatás, locsolkodás, hogy

jövőre is meglocsolhassuk szeretteinket.
Kérik a döntéshozókat, hogy
• azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát,
• tiltsák meg közterületen a 3
főnél nagyobb, beszélgető csoportok kialakulását, ez alól kivételt
csak az egy háztartásban élők jelenthessenek,

Áthangolják a szegedi lámpákat
Gyorsabban haladhatnak majd a buszok és a trolik

F

Tizennyolc csomópontban módosítják a lámpák beállítását. Többek között az újszegedi
Torontál tér–Székely sor–Vedres utca találkozásánál. Fotó: Szabó Luca

elmérte az önkormányzat a közlekedési társaságok bevonásával,
hogy hol kell a jelzőlámpákat
áthangolni. A cél, hogy előnyben részesítsék a közösségi
közlekedést. A legtöbb esetben csak finomhangolásról
van szó, hosszabb ideig kapnak majd zöld jelzést a buszok és a trolik, hogy elérjék
a következő szabad jelzést,
amivel gyorsul, dinamikusabbá válik a városi forgalom, és nem mellesleg egyegy járat teljes menetideje
akár két-három perccel is rövidülhet. Július végéig tizennyolc csomópontban hangolják át a közlekedési jelzőlámpákat.
Részletek az 5. oldalon

• rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását, azokban kizárólag az élelmiszerbolt
és gyógyszertár tarthasson nyitva,
és a közösségi tereket kizárólag a
boltok megközelítésére lehessen
használni.
A szegedi egyetem urológiai
klinikájáról azt a hírt idézi a portfólió, hogy sajnos válogatniuk kell
a betegeik között, annyira nagy
már a túlterhelés. Az orvoskamara Győr-Moson-Sopron megyei
területi szervezete tréninget szervez azoknak, akik hajlandóak önkéntesként beállni a kórházakba
a koronavírusos eseteknél való
segítségnyújtáshoz. Az Országos
Kórházi Főigazgatóság is egészségügyi tanuló és végzettségű önkénteseket kezdett toborozni a koronavírus-járvány elleni védekezés
segítésére.

Elszabadultak az árak
A benzinár emelése olaj volt a tűzre

E

lszabadultak az élelmiszerárak, amely folyamatot tovább erősíti az üzemanyagok robbanásszerű áremelkedése. Január óta literenként összesen már több mint
hatvan forinttal emelkedett a benzin ára, melynek adótartalma továbbra is a legmagasabb Európában, pedig a Fidesz
2002 és 2010 között hetente követelte a kormánytól a benzin jövedéki adójának csökkentését… Cikkünk a 3. oldalon
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Ahol nem sarcolják,
Karikó Katalin véleménye szerint
hanem támogatják a nyár végére szorulhat vissza a vírus
a rászoruló
önkormányzatokat
Amerikában nem sarcolják, hanem dollármilliárdokkal
támogatják a rászoruló önkormányzatokat a járványban.
Amerikában a kevesebbet keresők egyszeri, közvetlen
juttatásként 1400 dollárt (440 ezer forintot) kapnak a
járványhelyzetben. A gazdagabb réteg nem kap semmit.
„Nincs még a világon egy olyan ország, ahol veszélyhelyzetben elvonnák az önkormányzatok támogatását. Sőt Ausztriában és Németországban eurómilliárdokkal segítik az önkormányzatokat a minél eredményesebb védekezés érdekében. De Amerikában is most jelentett be Joe Biden egy
1900 milliárd dolláros mentőcsomagot, amelyből a rászoruló városokat és szövetségi államokat is támogatni fogják. Életveszélyes felelőtlenség, amit az Orbán-kormány
tesz az önkormányzatokkal, például Szegeddel” – nyilatkozta Botka László polgármester a múlt heti számunkban azzal kapcsolatban, hogy Fidesz a veszélyhelyzet kihirdetése óta több mint 10 milliárdos veszteséget okozott Szegednek.
Pár napja szavazta meg az amerikai képviselőház a Joe
Biden amerikai elnök által javasolt 1900 milliárd dolláros
koronavírus-mentőcsomagot, amely már érvénybe is lépett.
A csomagot a képviselőház 220 demokrata képviselője szavazta meg, 211 republikánus képviselő ellene szavazott. Ez
az ötödik mentőcsomag, amelyet elfogadtak a járvány kezdete óta, de az első azóta, hogy Joe Bident beiktatták és a
Kongresszus mindkét házában a demokraták kerültek pár
fős többségbe.
A megszavazott jogszabályok nagy része tükrözi a Joe Biden által januárban kidolgozott tervet. Szűkítették például
az egyszeri, 1400 dolláros kifizetésekre jogosultak körét az
éves bevételük alapján, tehát a gazdagabb réteg nem kap
semmit.
Minden szegényebb háztartás egyszeri, a felnőttek számának megfelelően fejenkénti 1400 dolláros (440 ezer
forint) kifizetésben részesül, és minden gyerek után újabb
1400 dollár (440 ezer forint) üti a markát a szerényebb jövedelmű amerikai családoknak. A mentőcsomag egyéb fontosabb elemei:
•heti 300 dollár (93 ezer forint) munkanélküli segélyt folyósítanak mindazoknak, akik a járvány miatt elveszítették a
munkájukat,
•a gyermekek után járó adókedvezmény összegét hat
év alatti gyermekek esetében 2000-ről 3600 dollárra, míg
a hatévesnél idősebbeket nevelő szülőknél 3000 dollárra
növelik,
•350 milliárd dollárt különítenek el az állami kormányoknak és önkormányzatoknak, amelyeknek a válság miatt
tátongó űr keletkezett a költségvetésében,
•130 milliárd dollár jut az iskoláknak a vírus elleni védekezés finanszírozására, arra, hogy segítsék az oktatási intézmények kinyitását,
•49 milliárd dollár jut a koronavírus-tesztelésre és a víruskutatásra,
•és 14 milliárd dollár a vakcinaosztásra és az oltási
kampány népszerűsítésére.
A mentőcsomagból mindemellett bőven jut még egyebek
közt lakhatási és étkezési támogatásokra, adókedvezményekre, az egészségügyi biztosítás állami támogatására, a
tömegközlekedés és az infrastruktúra fejlesztésére, valamint a vendéglátóipar megsegítésére.
Joe Biden a mentőcsomag elfogadását követő sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott: „Az amerikai emberek beoltása az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a járványt,
helyreállítsuk a gazdaságot, s visszakapjuk az életünket és a
szeretteinket. Ezért annyira fontos a mentőcsomag.”

Szeged idei díszpolgára,
Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus szerint
– aki a koronavírus-világjárvány leküzdéséhez az első,
klinikailag is bizonyítottan
hatásos ellenszert fejlesztette ki – nyár végére szorulhat vissza a vírus.

M

inden
oltóanyagnak, a koronavírus
ellenieknek is lehet
mellékhatása, de az sokkal
kisebb kárt okoz az emberi
szervezetnek, mint a megbetegedés – mondta Karikó Katalin (képünkön) a Hír
TV Magyarország élőben extra című műsorának, amit az

Index idézett. A friss Széchenyi-díjas tudós – aki esélyes
a Nobel-díjra is –, a BioNTech alelnöke, a Pennsylvania

Egyetem professzora beszélt
arról is, hogy a szakemberek
szerint nem okoz vérrögképződést az AstraZeneca. Hoz-

zátette, az is kiderült, hogy a
Szputnyik V hasonlít az Amerikában elfogadott Johnson
& Johnsonhoz, így az megfelelő védelmet nyújt. Kiemelte
továbbá, hogy már bizonyos,
hogy a Pfizer vakcinája a brit
és a brazil variánssal is felveszi a harcot. Karikó úgy látja,
hogy a járvány Amerikában
nyárra, a világ más részein a
nyár végére szorulhat vissza.
Elmondta: nagy megtiszteltetés számára a Széchenyi-díj, hiszen a kormány
ezzel ismeri el a munkásságát, mégis a legnagyobb elismerést számára a vakcina
által védett emberek öröme
jelenti.

Közérdekű közlemény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szeged területén az alábbi közterületek és magánutak elnevezése
várható:
Elnevezéssel érintett út
földrajzi helyzete
Szeged III. kerület belterület
Szeged III. kerület belterület
Szeged III. Kkdorozsma
külterület
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma
Szeged III. Kkdorozsma;
Szeged II. kerület külterület
Szeged II. kerület külterület
Szeged II. kerület Tápé
külterület
Szeged II. kerület belterület
Szeged II. kerület belterület
Szeged I. kerület belterület
Szeged I. kerület belterület
Szeged I. kerület belterület

Elnevezéssel érintett út
helyrajzi száma
26013/10
25562/9
0542/1, 0542/2, 0542/3 és
0546/3
0456
0457/32
0458
0460
0466
0481 és 0468
0480/43
0480/44
0480/41
0480/31
0480/42
0525 és 0521
0522 és 0483
0519 és 0520/18
0514/11
0484/31
0575
0571
0598/1, 0598/2, 0598/3; 01421/2

Javasolt név

Pesthy Pál út
Kékfrankos utca
Ipar dűlő
Burgundi utca
Rizling utca
Sóvirág út
Perje köz
Őszirózsa köz
Porcsin köz
Mécsvirág köz
Zsázsa köz
Sia dűlő
Kocsord út
Szulák utca
Vasfű utca
Csucsor köz
Márták dűlő
Vérfű utca
Kettőshatári út

01222/8 és 01223/73
02032/49

Rózsamajor köz
Margitvirág utca

14503
16474/4
3543
4046/36, 4046/13 és 4046/37
5635/5 és 5646/7

Acél utca
Zsámbok-réti sor
Vitéz utca
Bagoly utca
Altorjay István utca

Kollégiumi út
Kenyérgyári út
Tóth János út

A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. rendelet 3. § (2) bekezdése
értelmében a településrész, közterület és magánút nevének megállapítása vagy megváltoztatása előtt az
előkészítés során az érintett terület lakosságának és a magánút tulajdonosának, valamint a képviselői
fórumnak vagy a részönkormányzatnak a véleményét meg kell ismerni.
Tájékoztatom az érdekelteket, amennyiben a fent megjelölt közterületek és magánutak elnevezése
vonatkozásában érdemi észrevétellel vagy javaslattal kívánnak élni, úgy azt névvel és lakcímmel ellátva
postai úton (Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, 6720 Szeged,
Széchenyi tér 11.) vagy ügyfélkapun (https://epapir.gov.hu/) keresztül tehetik meg 2021. április 4-ig.
Felhívom a figyelmet, hogy az adott elnevezés kapcsán kizárólag az érintett közterület, magánút közvetlen
környékén élők véleménye vehető figyelembe.
Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Elszabadultak az élelmiszerárak:
a benzinár emelése is olaj a tűzre

Vélemény

Tetszettek volna…

A

Pokoli tempóban emelkednek az árak. Áprilisban már 5 százalék fölé ugorhat az infláció. Fotó: Iványi Aurél
Drasztikusan emelkednek
az élelmiszerárak, amely
folyamatot tovább erősíti
az üzemanyagok robbanásszerű áremelkedése. Január óta literenként összesen
már több mint hatvan forinttal emelkedett a benzin
ára, melynek adótartalma
továbbra is a legmagasabb
Európában. Mindeközben a
magyar emberek fizetését
jócskán megsarcolja az Orbán-kormány.

A

Központi Statisztikai
Hivatal jelentése szerint februárban 3,1
százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint
egy évvel korábban.

Tovább nőhet az infláció
A folyamat elsősorban a lakossági fogyasztókat sújtja,
mert az átlagosnál jobban,
3,4 százalékkal nőttek az
élelmiszerárak. Egy év alatt
az étolaj ára 25,1 százalékkal, a cukoré 9,9 százalékkal, a liszté 7,1 százalékkal,
az idényáras élelmiszereké
(zöldség, gyümölcs) 5,8 százalékkal drágult.
Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője az
MTI-nek elmondta, arra számít, hogy áprilisban az üzemanyagárak felszöknek az egy
évvel azelőtti alacsony bázis
miatt is, valamint a dohány-

termékek jövedéki adójának
további emelésével együtt
5 százalék fölé ugorhat az
infláció.

azonban semmit sem tett az
Orbán-kormány, csak emelte az üzemanyagok jövedéki
adóját, amely nálunk a legmagasabb Európában. A fideszes politikusok 2002 és
2010 között tett nyilatkozatait a Népszabadság porolta
le anno benzináremelés-ügyben. A dátum mellett feltüntették a KSH által nyilvántartott akkori üzemanyag-átlagárat, zárójelben pedig a

rakon. A Fidesz szerint vagy
a jövedéki adót kell drasztikusan, 20 százalékkal
csökkenteni, vagy a benzin
áfáját.” (Orbán Viktor Fidesz-elnök)
Nagy sarcot vet ki
(Az Orbán-kormány az
a kormány a fizetésekre
adóemelésekkel a korábbiAz mfor vette észre az Euroaknál jóval több bevételre
stat pár napja megjelent
tesz szert.)
2020-as adatsorát arról,
2009. március (255 fohogy melyik EU-s országban
rint)
mekkora a bérekre rakódó
„A Fidesz kezdeményezi
adóterhelés. A lega benzin literenkénti
magasabb adóék- Két éve arról írt a hvg.hu, hogy csak 103,5 forintos jövekel rendelkező or- 2011 és 2018 között 665 milliárd déki adójának 87 foszágok sorrendje így forintot vett ki az Orbán-kormány rintra csökkentését,
néz ki:
az autósok zsebéből azzal, hogy valamint a gázolaj jö1. Németország,
nem csökkentette az üzemanya- vedéki adójának szin45 százalékkal,
gok jövedéki adóját az uniós mini- ten tartását.” (Szijjár2. Belgium, 44,1
tó Péter)
mumszintre. Akkor azt írták, hogy
százalékkal,
(Az
Orbán-korma már nem lehetséges a csök3.
Magyarormány nem csökkenkentés a gyenge forint miatt.
szág, 43,6 százatette a benzin jövedélékkal.
ki adóját.)
Az adóék azt mutatja nyilatkozathoz képest a va2009. december (289
meg, hogy a bruttó bér és az lóságot.
forint)
erre fizetendő munkaadói já2002. július (216 forint)
„Az év eleji benzináremerulékok összértékének hány
„A magyar benzin- és gáz- lés megelőzhető lett volna, ha
százalékát vonja el az állam olajár ma Közép-Európában a kormány időben kezdemékülönböző adók és járulékok a legmagasabb. A parlamen- nyezi Brüsszelben a felmenformájában.
ti többség jelentősen emeli tést az uniós jövedéki szabáa jövedéki adót. A Fidesz-in- lyok alól.” (Szijjártó Péter)
(Az Orbán-kormány sem
Amikor hetente követelte dítvány elfogadásával ez elkerülhető lett volna.” (Varga kezdeményezte az uniós
a Fidesz
Mihály Fidesz-alelnök)
jövedéki szabályok alóli fela benzinárcsökkentést
(A Fidesz kormányra ke- mentést.)
2002 és 2010 között heten- rülve csak emelte az adóLapzártánkkor a holtante követelték a Fidesz po- kat.)
koljak.hu információi szerint
litikusai az azonnali üzem2004. május (236 forint) a 95-ös benzin átlagára 432
anyagadó- és áfacsökken„Az állam nyerészkedik forint, a gázolajé pedig 439
tést a kormánytól. 2010 óta a magasabb üzemanyagá- forint volt literenként.
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NER az első olyan berendezkedés az elmúlt három
évtizedben, amely bízvást nevezhető rendszernek.
Valódi elmúlása szintúgy csak rendszerváltás útján
képzelhető el, miként a Kádár-rendszert is ekképp fejezte be
Magyarország.
Tíz év alatt olyan drasztikusan átrajzolták az ország
struktúráit, hogy ezek jelentős része legfeljebb nevében emlékeztet előző formájára. Vagy abban sem: az alaptörvény
nem képes ellátni a korábban alkotmánynak hívott jogforrás
funkcióit. Mókás és önleleplező, hogy a szintúgy semmire
nem jó Alkotmánybíróságot nem is nevezték át Alaptörvény-bíróságra.
Nyugi, ez a cikk nem közjogi fejtegetésekről szól, hanem
mindannyiunk egyik legfontosabb dilemmájáról, a 2022-es
választással kapcsolatos elvárásainkról.
Hiszem, hogy egy „sima” országgyűlési választás és
egy „hétköznapi” kormányváltás nem oldja meg a Fidesz
kormányzásával kapcsolatos problémáinkat. Akkor Orbán
Viktor nyer, mert normává tette az
illiberalizmust, és cinkossá az ellen- Őszinte leszek:
zékét. Akkor Orbán csak félreült pi- a zenés őrséghenni. Közben az Állami Számvevőváltás nem érszék, az ügyészség, a médiahatóság
dekel.
pályán marad – ahogy a NER gazdasági hátországa is. Aki abban bízik, hogy ezekkel a szereplőkkel elkerülik egymást, vagy dealt kötnek, az valójában
Orbánnak dolgozik.
Az ellenzék legfontosabb feladata a rendszerváltás előkészítése, bemutatása és kormányváltás esetén a végrehajtása. Mi, szavazók azt fogjuk mérlegelni, hogy ezt elhisszük
és akarjuk-e. Nem költői a kérdésem. A politikusok gyakran
gondolják, hogy triviális mézesmadzagokat kell lengetni,
mint a nem létező hónapok nyugdíja, és beesik a szavazat.
Nos, Orbán 2006-ban 14. havi nyugdíjat ígért, és veszített.
Karácsony Gergely első, de nem utolsó miniszterelnök-jelöltsége idején a 13. havi nyugdíjjal kampányolt, végül a 12
százalékot sem érte el. A szavazó voksolhat persze dühből,
félelemből, előítéletből vagy félretájékozottság okán, de a
legfontosabb kérdése mégis az: milyen világot hozna, akit
beikszeltem?
2022-ben a választói dilemma a NER meghosszabbítása
vagy lezárása. Senki nem arra szavaz, hogy „maradjon minden, csak legyen magasabb a miniszterelnök és kedvesebb
a külügyminiszter”. Azt mérlegelem, hogy jó-e nekem ez a
világ újabb négy évre. Akarok-e így adózni, relatíve alacsony
elvonásokkal, de brutálisan alacsony visszaosztással? Akarok-e úgy élni, hogy az állami egészségügy ezer sebből vérzik, hálapénzzel fertőzött, van ugyanakkor egy bővülő fizetős
verziója? A szülők mérlegelik, hogy a digitális oktatásnak
hazudott szobafogsághoz képest mi jó és mi nem a közoktatásban, folytatódjon-e az irány? Mérlegeljük a tandíjas-alapítványos egyetemet, a keleti nyalást és a nyugati gyárakat.
A szegediek mérlegelik, hogy a legsikeresebb magyar nagyvárosnak a Fidesz-kormányzás, ez a hol ellenszél, hol szélcsend jó-e.
Antall József annak idején a forradalom hiányával, a
békés átmenettel magyarázta a lusztráció elmaradtát, a
szocialista vagyon- és befolyásátmentést. Pedig mennyivel
forradalmibb volt az 1990-es választás! Bárcsak reális cél
lehetne egy parlament, amelyben az utódpárt alig 8,5 százaléknyi mandátummal bír!
Őszinte leszek: a zenés őrségváltás nem érdekel. Akkor
megyek, művelem balkonkertjeimet, és ha végre nem lesz
betiltva, fellépek a dumaszínházas estemmel. Arra nincs
szavazatom, ami nem gyökeresen más, mint a mai élet. A
NER-t a legjobban úgyis a NER tudja művelni. Ha lesz arra
válasz, hogy miként kapja vissza Szeged a pénzét és a jogait, a sajtó a szabadságát, a vállalkozók a piacot, Európa Magyarországot, és még ezer ilyen példám van, akkor és arra
szavazok. Más már nem érdekel.
Ceglédi Zoltán
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Megújult a dorozsmai Jerney-iskola
Kívül-belül megszépült intézmény várja vissza a diákokat
Közel 300 millió forintot költött az önkormányzat a kiskundorozsmai Jerney-iskola felújítására. A kivitelező határidőre elkészült a munkával, folyik az intézmény műszaki átadás-átvétele.

A

felújított
kiskundo- Most a műszaki átadás-átvérozsmai iskola a he- teli eljárás zajlik, amely egy
tedik a sorban. Sze- hónapig tart, ezt követően
ged önkormányzata eddig 3 vehetik teljesen birtokukba
milliárd 94 millió forintot köl- az épületet. Az igazgató hoztött iskolafelújításokra, ami- zátette: a munkálatok ideje
ből 2 milliárd
alatt – amed566 millió fo- Nemcsak szebb lett dig lehetett –
rint uniós tá- kívül-belül az iskola, zavartalanul
mogatás, a de a fenntartása is folyt a tanítás
város pedig olcsóbb lesz a fel- az épületben,
528 millió fo- újításnak köszönhe- az iskola és a
rint saját for- tően – hangsúlyozta kivitelező forást biztosí- Fodor Antal, a kör- l y a m a t o s a n
tott erre a célzet önkormányzati e g y e z t e t e t t ,
ra.
hogy
zökkeképviselője.
Az 1974nőmentesen
ben elkészült
menjen a munépület már megérett a teljes ka, és a tanításban se legyen
felújításra. A tizenegy tan- fennakadás.
termes iskolában 237 diák
Fodor Antal, a körzet
tanul. Lázár Zoltán iskola- önkormányzati képviselője
igazgató elmondta: a mun- hangsúlyozta: az iskola felkálatok tavaly szeptember újítása állami feladat lett
elején kezdődtek, és a kivite- volna, de az állam helyett
lező határidőre, február 24- az önkormányzat vállalta
ére el is készült a felújítással. magára a munkát. Európai

Az 1974-ben felhúzott iskola már megérett a teljes felújításra. Lázár Zoltán igazgató (balra) és Fodor Antal, a körzet
önkormányzati képviselője. Fotó: Iványi Aurél
uniós támogatásból és saját
forrásból közel 300 millió
forintot fordított a felújításra
az önkormányzat.
– Már nagy szükség volt
az épület korszerűsítésére,
hiszen teljesen elavult a közel ötvenéves épület. Nem-

csak szebb lett kívül-belül
az iskola, de a fenntartása
is olcsóbb lesz a felújításnak
köszönhetően – hangsúlyozta Fodor Antal.
A felújítás során új tetőszigetelést
kapott
az
épület, kicserélték a nyí-

Férjhez ment,
majd rögtön jött a háború
„A járvány miatt nem tudjuk személyesen köszönteni a századik születésnapját ünneplő Marika nénit,
de bízunk abban, hogy a
fokozott fertőzésveszély elmúltával pótolhatjuk az
ünnepet” – írta a százéves
Kocsis Mária unokahúga,
Csecserits Imréné Ildikó,
aki megosztotta lapunkkal a nagynénje életrajzát.
„Kriván Kálmánné Kocsis
Mária 1921. március 28-án
született Csanádpalotán egy
háromgyermekes család középső gyermekeként. Gyermekkorában a sokat dolgozó szülei mellett elsősorban
a nagymamája nevelte szorgalomra, a természet iránti kíváncsiságra, a növények
és állatok szeretetére. Jó tanuló lévén egy életre szólóan elsajátította az iskolában
a mezőgazdasági ismereteket. Tizenhét évesen ment
férjhez, de a boldog évek helyett a II. világháború következett. A férjét elvitték há-

Kocsis Mária a hétvégén tölti be a századik életévét. Családi fotó/Csecserits Imréné Ildikó
rom évre katonának, majd
hatéves fogság következett,
amely alatt azt sem tudta,
él-e még a férje.
A férje hazatérése után
mezőgazdasági ismereteik,
kitartásuk és szorgalmuk
segítette őket az életkörülményeik fokozatos javításában. Ma is boldogan meséli

a fáradhatatlan munkával, a
sok törődéssel elért növénytermesztési rekordjait és
állattartási sikereit. 1960ban költöztek be Szegedre.
Közel 78 év házasság után,
öt évvel ezelőtt maradt magára Marika néni. Szeretett
testvérei korán meghaltak,
gyermeke nem született, így

rokonai, barátai és kedves
szomszédai jelentenek nagyon sokat a számára, még
akkor is, ha ebben a járványos időszakban nem tud
velük személyesen találkozni. Ez nagyon hiányzik neki.
A járványidőszak előtt, közel
százévesen is szívesen intézte személyesen az ügyeit,
figyelte a város változását,
örömmel fogadta rokonait,
barátait, és mindig finom,
saját készítésű tortával, csinosan felöltözve, kedvesen
mosolyogva vendégelte meg
őket. Híres volt a rendkívül
igényesen elkészített, finom
dió- és lúdlábtortája.
Tavaly tavasz óta azonban rokonai, barátai a fertőzés elkerülése érdekében
személyes látogatás helyett
gyakran hívják telefonon, és
érdeklődnek a hogyléte felől,
de gyengülő hallása miatt is
nagyon várják a járvány végét, hogy személyesen találkozva, maszk nélkül, mosolyogva köszönthessék és
ünnepeljék meg Marika néni
100. születésnapját.”

lászárókat, hőszigetelték a
homlokzatot, vízszigetelést
kapott a lábazat. Emellett
kicserélték a radiátorokat,
újrafestették a termeket és
a folyósokat, napelemek kerültek a tetőre, melyek előreláthatólag az iskola ener-

giaszükségletét biztosítják.
Megújult a padlóburkolat
egy része, valamint taktilis
vezetősávokat alakítottak ki
a gyengénlátóknak, akadálymentesítették a főbejáratot,
és akadálymentes mosdót is
kialakítottak.

Közlemény
óvodai beiratkozásról
Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzatának óvodáiba

a 2021/2022. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2021. április 20–21. (kedd–szerda)
Az óvodákról, felvételi körzetükről, valamint a beiratko-

zással kapcsolatos aktuális információkról, teendőkről a
http://ovi.szegedvaros.hu linken vagy

az Óvodák Igazgatóságán (Szeged, Sólyom u. 6.,
tel.: 62/549-350; 20/441-23-37) tájékozódjanak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a 2021. évi művészeti támogatásokra
(alkotói támogatás, pályakezdői
támogatás, művészeti ösztöndíj)
A pályázati dokumentáció és a pályázathoz szükséges adatlap letölthető
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu),
a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.
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Áthangolják a szegedi lámpákat
Gyorsabban haladhatnak majd a buszok és a trolik
Felmérte az önkormányzat a közlekedési társaságok bevonásával, hogy hol kell a jelzőlámpákat áthangolni, hogy
gyorsabban haladjanak a buszok és a trolik. Tizennyolc
csomópontban finomhangolnak.
– A műveletek célja, hogy a
forgalomban előnyben részesítsük a közösségi közlekedést, ezzel is segítsük a
gyorsabb munkába járást –
mondta Nagy Sándor.
A városfejlesztési alpolgármester hangsúlyozta: a
szabályozástechnikai
beavatkozásokat komoly ter-

vezés előzte meg. A szakemberek
természetesen
figyelembe vették az SZKT
és Volánbusz Zrt. észrevételeit.
– A legtöbb esetben csak
finomhangolásról van szó,
hosszabb ideig kapnak majd
zöld jelzést a buszok és a trolik, hogy elérjék a következő

A 18 csomópont,
ahol finomhangolnak
• Londoni körút–Mikszáth Kálmán utca csomópont
• Budapesti út–Zápor utca csomópont
• Dorozsmai út–Fonógyári út csomópont
• Kossuth Lajos sugárút–Párizsi körút csomópont
• Londoni körút–Kálvária sugárút csomópont
• Brüsszeli körút–József Attila sugárút csomópont
• József Attila sugárút–Rózsa utca csomópont
• Torontál tér, Székely sor–Vedres utca csomópont
• Rókusi körút–Vértói út csomópont
• Rókusi körút–Csáky utca csomópont
• Rókusi körút–Körtöltés utca csomópont
• Rókusi körút–Szatymazi utca csomópont
• Makkosházi körút–Agyagos utca csomópont
• Rókusi körút–Csongrádi sugárút csomópont
• Tisza Lajos körút–Attila utca–Nagy Jenő utca csomópont
• Tisza Lajos körút, a Kígyó utcától az Anna-kútig meglévő csomópontok
• Széchenyi tér–Kelemen utca–Híd utca csomópont
• Tisza Lajos körút–Boldogasszony sugárút csomópont

Előnyben lesznek a közösségi közlekedés járatai a finomhangolás után. Két-három perccel is rövidülhet egy-egy járat
menetideje. Fotó: Iványi Aurél
szabad jelzést, ezzel pedig
gyorsuljon, dinamikusabb legyen a városi forgalom, és javuljon a menetrendszerűség
– magyarázta Nagy Sándor.
A város tizennyolc pontján a beavatkozások jellemzően egyes irányok zöld
idejének néhány másodperces növelését, elcsúsztatását jelentik a csomópontok
jelzőlámpaprogramjában.
Lesznek csomópontok, ahol
az úgynevezett kiürítési idő-

Közel két év csúszással épül
a kerékpárút Ópusztaszerig
2019 szeptemberéig kellett volna megépítenie a Szeged és Ópusztaszer közötti
kerékpárutat a Sándorfalva, Dóc, Ópusztaszer és megyei önkormányzat alkotta konzorciumnak. Idén nyárra talán el is készül.

A

Szegedtől harminc kilométerre fekvő
Ópusztaszerig vezető kerékpárút első,
szegedi szakaszát a szegedi önkormányzat már két évvel ezelőtt, május végére megépítette. A 4519-es út mentén a Fehér-tói csatornától egészen Szeged közigazgatási határáig tartó szakasz 655 millió forintos támogatást kapott az Európai Uniótól,
a beruházás teljes költsége 881 millió forint
volt, ennyiből készült el a 2 és fél méter széles, 6235 méter hosszú kerékpárút.
A munkák folytatására Sándorfalva, Dóc
és Ópusztaszer a megyei önkormányzattal
közösen, konzorciumban pályázott, majd
a munkák megkezdése óta szakaszosan

haladnak a kerékpárút építésével, mivel a
munkaterületeket nem egyszerre tudták átadni a kivitelezőnek. Most úgy tűnik, ha a
járvány nem szól közbe, akkor a több mint
egymilliárd forintból épülő kerékpárutat teljes hosszában májusban vehetik hivatalosan is birtokba a kerekezők, ami azt jelenti,
hogy a jövőben Szegedtől egészen Ópusztaszerig biztonságosan, a közúti forgalomtól
elkülönített kerékpáros sávon tehetik majd
meg a nagyjából harminc kilométeres utat a
biciklizők.
Szeged élen jár a kerékpáros közlekedésben: húsz év alatt 5-ről közel 20 százalékra emelkedett azoknak a száma, akik
kerékpárral járnak iskolába, illetve a munkahelyükre. A szegediek nagyjából felének van
otthon kerékpárja, ami azt jelenti, hogy alkalmanként sokan használják a kétkerekűeket
rekreációs célra, igénybe véve a környező
településekre vezető bicikliutakat is.

ket módosítják, hogy a sárga
jelzésen még bekanyarodó
járművek se kerülhessenek
konfliktusba az egyenesen

Július végére fejezhetik be a munkát.
haladó, és már zöld jelzésre
elinduló közösségi közlekedési járművel.
Minden
csomópontra
külön terv készült. A 13,5

millió forintos munkálatok
során nem csak egyszerűen
áthangolják a közlekedési
lámpákat, de lesz, ahol a
meglévő hurokdetektorokat
kiváltják kamerás érzékelő
rendszerrel, több helyen pedig a meglévő burkolati jeleket felmarják és újakat festenek.
– A csomópontonként
néhány másodperces finomhangolás miatt egy-egy
járat teljes menetideje akár

két-három perccel is rövidülhet, és jobban kiszámíthatóvá válik. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a
közlekedési lámpáknál rövidebb ideig várakozó járművek a környezetet is kevésbé
szennyezik – mondta Nagy
Sándor.
A közbeszerzési eljáráson nyertes Signalterv Forgalomtechnika Kft. július
végére fejezheti be a munkát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 2021. évi Ünnepi Könyvhét alkalmából
pályázatot hirdet a
Szegedi Könyvkiadás támogatására és az
Év Könyve díj odaítélésére.
Pályázhatnak szegedi székhelyű kiadók, valamint a városban élő
vagy Szegedhez kötődő szerzők.
A pályázati dokumentációk és a pályázathoz szükséges adatlapok
letölthetők a város honlapjáról (www.szegedvaros.hu), a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.
A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani, postai úton.
A pályázatok beküldésének határideje: 2021. április 16.
A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos
értesítést kapnak.
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A szakmának nem tetszett, az Agórában
közönségdíjat nyert Icu a csipkekesztyűjével
Közönségdíjas lett az Agóra 30/60
nap az alkotásra elnevezésű pályázatának Ünnepre várva kategóriájában Ádámné Szűcs Ilona. A
felhívásra a járvány idején született
képzőművészeti alkotásokat vártak. Az asszony pedig menyasszonyi csipkekesztyűt küldött be. Azt
mondja, lelkileg nagyon jót tesz
neki a kézimunkázás.
– Ismerősöm hívta fel a figyelmemet
az Agóra alkotói pályázatára, menyasszonyi csipkekesztyűt adtam be, a
hozzá tartozó ékszerekkel, fülbevalóval és nyakékkel. A művészvilág kétfajta csipkét ismer el, a varrott és a
vert csipkét, én az utóbbival foglalkozom – mutatta be ezt a kényes és
igen finom kézimunkát az 54 éves,
mezőtúri Ádámné Szűcs Ilona. –
Mindkét válfaja borzasztó időigényes, a varrott csipkéhez csak tű és
cérna szükséges, a verthez viszont
egyéb eszközök is kellenek, mint a
verőke. Ezek botocskák, amikre feltekerjük a cérnát, kell egy párna is,
amin dolgozunk, és természetesen
kell hozzá a minta.

portnál földügyeket intézek, és
csak este 8-kor tudok hozzáfogni.
Elkészült már a kalap, a kesztyű és
az ékszerek, az ernyőnek is kész a
terve, és a ruha csipkebetétje következik még. A kesztyűben és az
ékszerekben például százhúsz óra
munka fekszik. Előre megrajzolom,
bár azt nem szeretem csinálni, akkor igazán jó, amikor már megvalósíthatom.

Jó játék

Ádámné Szűcs Ilona saját tervezésű és kivitelezésű kalapban és
blúzban tartott nyáron csipkeverő bemutatót.
je. Nem kell keményíteni ezt a fajta
csipkét, mert lencérnával dolgozik,
és olyan erősen veri, hogy attól lesz
tartása az anyagnak.

Egy centi egy óra
Saját minta
Icu 2010-ben talált rá a csipkeverésre, Varga Dolly mutatta meg az alapfogásokat, majd autodidakta módon
fejlesztette tovább magát, mert an�nyira megtetszett neki.

Icu a menyasszonyi szettet egy másik pályázatra készítette, de ott
nem ért el sikert vele. Az volt a kifogás ellene,
hogy
gyöngyöt nem tehet bele ilyen
jellegű munkába.
Bár
nem

értett egyet a kritikával, elfogadta. Így ezt a munkáját a
szakmai zsűri elutasította. A szegedi közönségnek viszont nagyon tetszett, így nyerte el a díjat. Eladásra szánja a termékeit, bár nehezen
válik meg tőlük, hiszen mialatt elkészíti, mind a szívéhez nő, mintha mind a gyermeke lenne. Azzal is
tisztában van, hogy csipkére kevesen áldoznak, hiszen luxuscikknek

– Borzasztó depressziós világban élünk, mindenkinek
meg kellene találni benne
magának azt a valamit, azt
az elfoglaltságot, ami megnyugtatja, kikapcsolja. Nekem a csipke az. Igyekszem
is mindenkinek segíteni, aki
engedi, és van hozzá egy pici
érzéke. Ha csak gyöngyöt
fűzöl és sikerélményt szerzel, már az is nagyon sokat
segít. Egyébként most tanulok nemezelni, de az örök
szerelem a csipke marad.
Mozgok is rendszeresen, hetente háromszor: az aerobikra épülő különböző órákra
járok, most online – mesélte
Ádámné Szűcs Ilona.

A menyasszonyi kollekció egy része már elkészült: fülbevaló, nyakék és a
kesztyűk.
bahagyta, csak an�nyit mondott: ez egy
k.rva jó játék volt. Érdekli a gyerekeket, élveznék, ha az iskolában tanítanák őket.
Én is gyerekkoromtól
kötöttem, horgoltam,
varrtam, aztán hos�-

Zöld csipkefülbevaló gyönggyel
(fent). Szokatlan szín, egyedi ös�szeállítás.
Legyező (jobbra). Csodaszép és
praktikus kiegészítő is egyben.
Elmesélte, ez annyira időigényes
munka, hogy egy centit egy óra alatt
lehet elkészíteni. Ha megkérdezik
tőle, „neked még erre is van időd?”,
azt szokta válaszolni, időt mindig találunk arra, amit szeretünk csinálni,
vagy ami kikapcsol és lelkileg segít.
És ez neki lelkileg sokat segít. Este
tévénézés helyett kézimunkázik.
A csipke színe általában fehér
vagy ekrü. Ezért az asszony nagyon
óvatosan, csakis tiszta kézzel nyúl
hozzá, és kiállításra is úgy viszi, hogy
lehetőleg a portól és fényektől véd-

számít, nem mindenki engedheti meg magának. Legutóbb egy félméteres terítőjét vette meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. Az árát a vele eltöltött idő
alapján szokta kiszámolni.
– Kaptam régi mintákat,
amikor elkezdtem csipkét
verni. Korábban viszont
csak terítőket készítettek,
ezekből már nemigen tesznek ki a lakásokban, ezért
én megpróbálom a mintákat
átvinni olyan formákra, amik
használhatók, viselhetők. A
kesztyű saját mintám alap-

– Vásárokba, iskolákba is el szoktak
hívni bemutatókra a karcagi csoportunkkal, én meg szívesen megmutatom, hogyan is készül a csipke. Sokan megnéznek bennünket. Egyik
alkalommal egy hét-nyolc éves kisfiú
leült mellém csipkézni. Egyszer csak
rám szólt, hogy ne mutassam neki
tovább, mert érti, és tényleg csinálta saját maga. Egy óra hosszat kézimunkázott mellettem. Majd mikor
a nagyszülei unszolására végül ab-

Csipkét ver,
nemezel,
aerobikozik

szabb szünet következett, majd mikor a gyerekem elkerült itthonról,
belefoghattam olyan feladatba, ami
több időt, türelmet igényel. Akkor vagyok nyugodt, ha tudom, hogy vár
otthon a kézimunka, és folytathatom
– tette hozzá derűsen.

ján készült, amiben
Mezőtúr címerét fogalmaztam újra liliommal –
magyarázta. – Egy egész
menyasszonyi kollekciót
szeretnék összeállítani,
bár az nekem több évbe
telik, mert óriási munka.
Hazaérek este 6-kor a
munkából, egy cégcso- A pályázaton közönségdíjas menyasszonyi kesztyű.

Dombai Tünde
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Tary Pál, a szerelmes főkapitány
Tary Pált, Szeged város egykori
főkapitányát a maga korának legműveltebb vezéregyéniségeként és
kiváló kultúrférfiúként említik kortársai. A szegedi könyvgyűjtő ügyvéd, keménykezű főkapitány élettörténetében azonban felfedezhető
egy romantikus szerelmi szál is.

T

ary Pál (1803–1855) szegedi kereskedőcsalád gyermeke
volt. Iskoláit Szegeden, a piaristáknál végezte, majd a pesti egyetemen tanult jogot. 1825–1829 közt
a joggyakorlatát Szegeden töltötte,
1829-ben ügyvédi vizsgát tett, s így

Kukkonka Judit, a Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteményének
munkatársa, történész.
megszerezte diplomáját. Közigazgatási pozíciókat töltött be a város és a
vármegye jogi területein. Naplójában
részletesen olvashatunk arról, hogyan haladt előre a hivatali ranglétrán. Közös munkát és több utazást
említ meg a kor másik kiemelkedő
szegedi kultúremberével, Vedres István városi főmérnökkel. Mindkettőjük életének és munkásságuknak
közös jellemzője a város iránti hűség
és alázat, illetve a könyvgyűjtés, valamint a helyi kulturális élet fellendítésére tett erőfeszítés.

a Dugonics utcában, villája volt a
szatymazi földeken, mégis szívén
viselte a városi szegények sorsát,
Felsővároson összeírattatta a szegényeket, koldusokat, és tervezetet készített az ellátásukról. Felsővároson
büszkén hirdették, hogy megszűnt a
koldulás.
Jogi munkássága mellett írói
tevékenységet is folytatott. Közgazdasági tudósításokat írt például az
első magyar közgazdasági lapba, a
Kémlőbe, verseket és színikritikákat az országos terjesztésű folyóiratokba. Értő tudással gyarapította
könyvgyűjteményét, amelyben szegedi szerzők köteteit is megtaláljuk.
A Tary-család hagyatékát 1888ban árverezték el, ekkor került
a Somogyi-könyvtár tulajdonába
könyvgyűjteménye, családi iratai
és levelezése.
Pesti joghallgató korában ismerkedett meg nemes kónyi és kovácsi
Kováts Terkával, első feleségével.
Kapcsolatuk Tary szegedi joggyakorlatra történt távozása után „távkapcsolatként”, leveleken keresztül
tartott egészen házasságuk megkötéséig.
A könyvtár tulajdonában lévő
félszáz levél 1824 és 1835 között
íródott. A többség 1824–1825-ben.
Miről ír két szerelmes az 1820-as
években?
Az elválás okozta hiányról, családi eseményekről, közelgő jurátusi
vizsgáról és számos félreértésről.

Jóakarók
Minden szerelmi kapcsolatban megtalálhatók a „jóakarók”. Tary Pál és
Kováts Terka életében ezek a „jóakarók” a közvetlen barátok és Terka háziasszonyai voltak.

Kemény koponya, vaskéz
Tary Pált 1844-ben választják meg a
város főkapitányának. A közigazgatási munkája során kemény koponyáját, erős jellemét és vaskezűségét
emelik ki kortársai. Nagyon nehéz
korszakban felelt a város közbiztonságáért. A városlakók nem szívelték,
kemény ítéletei miatt kényúrnak, gőgös zsarnoknak tekintették.
Aktív résztvevője volt az
1848/49-es forradalom és szabadságharcnak a III. szeged-felsővárosi
nemzetőr gyalogszázad kapitányaként. A forradalmat követő választásokon azonban a nép „kiszavazza
félelmetes állásából”, s méltatlan
perek után csak 1851-ben nyugdíjazzák.
Tary Pál ügyvédi tevékenysége
során tetemes vagyonra tett szert.
Szépséges barokk házat építtetett

A címzés egyszerű, így csoda, ha
megérkezett a küldemény.
Tary Pál szülei előtt nem volt titok
a fiatalok kapcsolata: egy tévesen
kézbesített levél fedte fel. Mivel Tary
Pál édesapja is a Pál keresztnevet
viselte, a futár az otthon tartózkodó
apa kezébe kézbesítette Terka levelét, így mire Pál hazaért a munkájából, már az édesanyja és a testvérei
is elolvasták szerelme levelét.
Az 1820-as években még kezdetlegesek voltak a postai szolgáltatások, a leveleket futárok, ismerősök, barátok kézbesítették. Több
utalást is olvashatunk, hogy Terka

Tary Pál versesfüzete belülről, gyöngyírással. Forrás: Somogyi-könyvtár gyűjteménye
leveleit Tary Pál fizeti ki a futárnak,
illetve Terka kéri szerelmét, hogy ne
költsön annyit postára, de előfordul,
hogy a „postai futár” tévesen másik
címre szállítja a levelet, s Tary Pál
csak egy véletlen családi látogatás
során jut Terka leveléhez. A téves
szolgáltatáshoz a levelek címzése
is hozzájárulhatott, hiszen abban az
időben elég volt csak ennyi címzésként: Kováts Terka hölgynek Pesten
(vajon hány Kováts Terka élhetett
Pesten, a sárga házban, a Duna mellett?), vagy Tary Pálnak Szegeden,
Felsőváros. Ezek után nem csoda,
ha a levelek barátok által történő
közvetítése biztosabb volt a futárszolgálatnál.
Tary Pál megmaradt levelei egytől egyig magyar nyelvűek, néhányon a szép viaszpecsét nyomai is
megőrződtek. Iskolázottságához és
végzettségéhez méltóan szép, kalligrafikus, olvasható írással és finom
megfogalmazással, néha rímekbe
szedetten, verseket faragva írt. Kováts Terkánál ugyanakkor felfedezhető a „köznépibb, már-már parasztos” megfogalmazás, és írásképe
sem egy „iskolázottabb” hölgyet
mutat.

Dolgos, szorgos, istenfélő leány
Tary Pál leendő választottját − a levelekben írottak alapján − jó szívvel fogadta a családja, bár Terkát többször
kétségek gyötörték, melyekhez az is
nagyban hozzájárulhatott, hogy Pál
messze volt tőle, s több alkalommal
nem sikerült a várva várt találkozás.
Sokszor szerepel a levelezésben
Kováts Terka egészségi állapota. A
szerelmes Tary Pálnak gyakran okoz

A főkapitány verseit tartalmazó
füzetecske.
aggodalmat a betegsége. (Valószínűleg az asszony korai halálát is gyenge egészségi állapota okozhatta.)
A két fiatal 1828-ban vagy 1829ben, Pál ügyvédi vizsgája után kötött
házasságot, egy fiúgyermekük született, Gyula (1830–1853). Terka az
esküvő után pár évvel, 1837 februárjában elhunyt. Tary Pál pedig alig
három hónappal később, 1837 pünkösdjén újranősült. Második felesége Rózsa Erzsébet hajadon, házasságukból két fiuk született: József és
Edmund.
Tary Pál első házasságából született Gyula nevű fiát nem találjuk
az anyakönyvi bejegyzésekben, és
Tary Pál Naplókönyveiben sem.
Tary 1828 és 1854 között napra
pontosan jegyzi napi kiadásait és
bevételeit. Az itteni adatokból részletesen értesülhetünk a család mindennapjairól: mennyi bért fizetett a
szolgálóknak, a cigányoknak az újévi
köszöntésre, a sertéseknek árpára,
ki milyen adósságot adott meg stb.
Gyermekei közül a beírásokban csak
az említett József és Edmund neve-

lési költségei jelennek meg, Kováts
Terkával közös élete során ilyen típusú bejegyzéseket nem találunk a
naplókönyvekben. Naplójában nem
történik utalás közös gyermekükre
− így feltételezhető, hogy a későbbi
kutatók tévesen azonosították Tary
Pál gyermekeként Tary Gyulát.
Tary Pál és Kováts Terka érzelmekkel fűtött kapcsolata még az
1800-as évek közepén is ritkaságszámba ment. Amikor még elvárás
a jó házasság kötése, és főként a
családi érdek számít, kevés házasság köttetett meg igaz szerelemből.
A két fiatal azonos társadalmi körökből származott, s nem volt akkora
társadalmi szakadék kettőjük között, mint például báró Wesselényi
Miklós frigyénél, ki saját szobalányát
vette feleségül.
A szülői elismerés még mindig
nagyban hozzájárult egy sikeres és boldog
házassághoz, s
Terka minden
adottsággal
rendelkezett (dolgos, szorgos, istenfélő leány), hogy a Tary-szülők elismerését és jóváhagyását elnyerje.
Kapcsolatukért megküzdöttek,
az idő és a távolság próbáját is sikerrel teljesítették. S a gondos „levélmegőrzésükért” a mai olvasó csak
hálával tartozhat, hogy egy szép
szerelmi történetet ismerhetett meg
közel 200 évvel később.
Kukkonka Judit
A tanulmány teljes terjedelmében a Szeged folyóirat 2021. márciusi számában olvasható. A szerző a
Somogyi-könyvtár munkatársa.
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Hatalmas farönköket úsztattak le 1967-ben a Tiszán Tuzsérról Szegedre, az erdészeti vállalat telepétől a fafeldolgozó üzemekig, amit végigfotózott Szalay Zoltán. A képen a szegedi Tisza-part, távolban a Pick-szalámigyár.

Szalay Zoltán: Kalandos élet volt

Lovas kocsival viszik el az alsóvárosi templom tövéből a törmeléket 1974-ben.

SZ

Gyerekek rohannak a Csongor téren 1976-ban.

Bicikliszerelő fiúk 1971-ből az Olajos utcából.

alay Zoltán 1935-ben született
Budapesten. Apja a dunai hajózás egyik képviselője volt, így
gyermekként Giurgiuban, Bécsben és a szülővárosában élt. „Kalandos élet volt, szerettem. A kaland később sem hiányzott az életemből, de nem mindig szerettem” – mondta egy interjúban. Szalay előbb betanított
optikai csiszoló volt, majd személyiigazolvány-képeket készített, aztán tíz évet töltött
– 1954 és 1964 között – a Főfotó riportosztályán. Innen a magyar Stern magazinként
is emlegetett Tükör című hetilaphoz került,
ahol 1985-ig dolgozott. Ezután a Magyar Hír- Portré 1967-ből az egyik
lap, a Kurír és a Blikk fotórovatának vezető- faúsztatóról.

A fából faragott királyfi című táncjátékot 1964-ben mutatták be a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Olajkutat fúrnak Móravároson
1974-ben.

je volt. A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás
szellemi atyja, kitalálója, melyet harminc éven
át, 2012-ig rendezett. Táncsics Mihály-díjjal és
Pulitzer-emlékdíjjal is kitüntették.
Göncz Árpád az Ilyenek voltunk című Szalay-album köszöntőjében így ír: „Jó, ha tudjuk:
ezeknek a képeknek nem csupán a nézői vagyunk, nemcsak a tárgyai vagyunk, hanem az
alkotói is. Mint az életünknek, ami megfoszthatatlanul a mienk.” Szalay Zoltán többször
járt a hatvanas, hetvenes években Szegeden,
s az ekkor készült fotóiból válogattunk. Szalay
Zoltán négy éve hunyt el, 82 éves korában.
Fotók: Fortepan. Szöveg: Sz. C. Sz.

Piaci árusok 1974-ben a Boros József utcában.
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Szegeden divat
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A

S o m o gyi-könyvtár
új sorozatában Barnák László,
a Szegedi Szabadtéri Játékok ügyvezetője, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója Anton Pavlovics Csehov Sirály
című tragikomédiáját ajánlja:
„Már kamaszkoromban nagyon
szerettem olvasni
és azon keresztül
elmerülni egy számomra ismeretlen
világba. Mivel gyerekkorom óta érdekel a színház, nagyon sok színházzal foglalkozó könyvet gyűjtöttem össze. Ezek között volt a Csehov
darabjait és elbeszéléseit bemutató kötet. Ebben olvasható a
Sirály című darab is, melyet az ősz folyamán a Szegedi Nemzeti Színházban megrendezhettem. Amikor a Színművészeti
Egyetemre készültem, ebből a kötetből tanultam meg a felvételire Trepljov monológját. A felvételi első fordulójában Jordán Tamás – későbbi osztályfőnököm – hallgatta meg ezt a
monológot, aki korábban Szorint játszotta egy előadásban. A
színdarabban Trepljov Szorinnak tárja fel a gondolatait, és Jordán Tamás nagyon közvetlen volt, azt kérte, hogy üljek oda elé
és úgy mondjam el a szöveget. Különleges élmény volt, mert
partnerként tekintett rám, és ez feloldotta a gátlásaimat. Több
olyan karakter is van a
történetben, akinek a
gondolatait magaménak Mivel gyerekkorom óta
érzem, illetve azok mö- érdekel a színház, nagöttesét érteni vélem. A gyon sok színházzal fogfiatalokét éppúgy, mint lalkozó könyvet gyűjtötaz idősebb figurákét. Et- tem össze.
től is izgalmas Csehovot Barnák László
olvasni, mert mélyen,
tisztán és finom humorral láttatja az emberi személyiséget.
Az üzenet, amit Szorin mond: … színház nélkül nem az igazi.”
A darab 1896-ban, a szentpétervári Alekszandr Színházban az ősbemutatón megbukott. Két évvel később a Moszkvai Művész Színház is műsorára tűzte a színművet, amely
már óriási sikert hozott a szerzőnek. Később a sirály alakja a
színház grafikus emblémája lett. Ezentúl Csehov valamennyi
drámáját nagy várakozással fogadta a közönség. A Sirályt
Magyarországon 1912-ben mutatták be. Napjainkban is folyamatosan találkozunk vele színházaink kínálatában. A mű
középiskolában kötelező olvasmány.
A Sirályban mindenki olyasvalakibe szerelmes, aki nem
viszonozza az érzéseit. Mindenki nyomorult, cipeli magában a viszonzatlan szerelmet, a meg nem értettséget és a
magányt. Mindenki kicsinyes, nevetségesen önző és kizárólag saját magával van elfoglalva. Az emberek elbeszélnek
egymás mellett, miközben vágyakoznak a boldogságra és a
szakmai elismerésre – olvashatjuk a Szegedi Nemzeti Színház honlapján Csehov 2020-ban repertoárra tűzött tragikomédiájáról.
Csehov drámái – a korlátozások feloldása után – kölcsönözhetők a Somogyi-könyvtárból!

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

Vissza a múltba?

A

kérdés helyett bátran írhatnám
tényként is, hogy a magyar ember dicsősége akkor következhetne be, ha egy teljesen más és jobb útra
térne regnáló hatalmunk. Igen ám, csakhogy a mi jó politikusaink olyan tévútra
tértek az elmúlt tíz év alatt, ahonnan –
bár nem tartom lehetetlennek – 180 fokos fordulatot kellene venni, mielőtt végleg a szakadékba zuhanna országunk.
A demokráciában a hatalom és a
pénz azok kezében van (a mindenkori
legális kormány vonatkozásában), akiknek a kezébe a polgárok szavazatukkal
teszik azt. A szavazatokhoz viszont el-

köteleződés kell, amelyet az ismert tények alapoznak meg. Ha viszont ezek
a tények nem ismerhetők vagy csak
eltorzítva fordulnak elő, akkor de facto
sérül az információszabadság, deficitessé válik a népuralom. Illiberálissá,
méltatlan gúnynevén kereszténydemokráciává, és innen már csak a távoli
Kelet felé van számunkra járható út.
Az orbáni rezsim a saját hibái miatt
esik rendre nagyokat (különböző alapítványok kierőszakolásával, a tao-milliárdok eltűnéseinek takargatásával etc.).
Az államhatalom mindig a saját érdekeit akarja megvédeni, és ha teheti,

nem köti az adatkérők orrára, még akkor sem, ha azok vitathatatlanul közérdekűek. Az elmúlt tíz évben, teszi hozzá
Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója,
valami mégis nagyon elromlott: a hatalom egyre elzárkózóbb, egyre nehezebb
ellenőrizni.
A kormány csúnyán játszik, többször menet közben változtat – nemegyszer visszamenőleges hatállyal – a
játékszabályokon.
Magyarországon
gyakorlatilag
„megszűnt” a jogállamiság, a világ
egyik legcentralizáltabb országa lett,
ahol a hatalmon kívül senki másnak
nem lehet szava.
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

A lemenő nap háza. A fotót Méhes János olvasónk küldte be.

A mindennapok szociológiája

H

a újra születnék, szinte biztos, hogy szociológus lennék, de nem
olyan, mint a lányom, aki a fiókjában tartja a szociológus
diplomáját közvetlenül a Balaton átúszását igazoló diploma mellett.
Nem először fordult elő
velem, hogy egy bizonyos
üzletben a vásárlás után egy
udvarias, többnyire hölgy
engedélyt kért arra, hogy
lefotózhassa a blokkomat
a vásárlási szokások felmérése céljából, amihez szíves-örömest mindig hozzájárultam. Legközelebb meg
fogom kérdezni a blokkfotóstól, hogy a felmérés
eredményéről hol szerezhetnék tudomást, mert felettébb érdekelne.

Meg ne vessenek ezért,
de gyakran végzek magánjellegű kutatást az embertársaimnak a különféle
szituációkban tapasztalható viselkedési szokásairól.
Például az út mentén állva a villanyrendőr szabad
átkelést biztosító jelére
várva a pszichológiai személyiségtípusok
széles
skálája figyelhető meg,
úgymint szangvinikus, kolerikus, melankolikus, flegmatikus. Megfigyeléseimet,
hála a maszkviselésnek,
kellő körültekintéssel és a
legnagyobb diszkréció mellett végzem. Minthogy még
nem rendelkezem elegendő adattal e tárgyban, így
tapasztalataim publikálása még várat magára. Aki

esetleg arra lenne kíváncsi,
hogy én vajon melyik személyiségtípusba tartozom,
talán egyszer lesse meg az
útszéli viselkedésemet.
Nemrég ötlött fel bennem egy új kutatási terület
lehetősége, de ezt sajnos
nem tudnám megvalósítani
egyéni módon a személyemre nézve káros mellékhatások nélkül, pedig érdekes és
hasznos lenne. Ugyanis szívesen faggatnék felnőtt embereket arról, hogy hányas
lábbelit hordanak. Elegendő
számú adat összegyűjtése
révén megtudhatnánk végre, hogy szép hazánkban a
magyar emberek nagy lábon
élnek, avagy sem.
Méhes János

Bejgli húsvétra

É

vek óta belém rögzült
rossz szokás, hogy a
várva várt csütörtök
előtt figyelmesen átlapozom
a nagyáruházak postaládánkba gyömöszölt ingyenes reklámújságait. Meglepve vettem észre legutóbb, hogy az
egyik közkedvelt bolt a lapjában az ünnepi lakomákhoz
a szokásos sonka, csokitojás
mellett a maguk sütötte bejglit is ajánlja. Bejglit húsvétra?!
Szerintem ez majdnem olyan
visszatetsző, mint karácsonykor keresztet állítani, mely kereszt szinte azt sugallja, hogy
az épp megszületett kisded a
későbbiek során ezen fog kínhalált halni. Na jó, érettünk,
de akkor is! A bejglire visszatérve, tudtommal az utolsó vacsorán nem ez volt a desszert.
M. J.
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Vujin a Pickben

Sportmix

Csak a BL-ben számíthatnak rá a szegediek
ÚJABB
VILÁGKUPA
A
MATY-ÉREN. Győr rendezheti meg 2025-ben a maratoni szakág világbajnokságát
– döntött ülésén a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség igazgatótanácsa. Arról is határoztak, hogy 2023-ban ismét a
szegedi Maty-ér, illetve a lengyelországi Poznan lehet a
felnőtt gyorsasági és parakenu-világkupa helyszíne.
DOHAI KIRÁNDULÁS. A
Szegedi Úszó Egylet sportolói közül Olasz Anna 21., Vas
Luca pedig 31. lett a nyílt vízi
világkupa dohai szezonnyitóján, 10 kilométeren. A szegedi szövetségi kapitány, Gellért
Gábor vezette női csapat legjobbja a kilencedik Rohács
Réka volt. Gellért beszámolójában elmondta, meglehetősen verekedős két órát töltöttek a sportolók a vízben.
A májusi olimpiai selejtezőre
készülő Olasz a 4 kilométeres
ellenőrző pontnál még vezetett, és 6 kilométernél az ötödik helyen úszott, ám aztán
egy fordulónál beragadt, az
adok-kapokból pedig rosszul
jött ki. A tervek szerint a világkupa folytatása május 9-én
a Seychelle-szigeteken jön,
majd június 12-én a Lupa-tavon lesz a magyar állomás.
CSÁNYI AZ ELITBEN. A Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdacsapatának kulcsembere, Csányi Dániel lett az NB
I alapszakaszának legjobb
pontarányú játékosa. A statisztikák szerint több kategóriában további szegediek is
kerültek a top 10-es listákra:
a legjobb pontszerzők között
Nacsa Gábor a negyedik helyen végzett, a legjobb sáncolóknál Piti Richárd ötödik
lett, míg a bajnokság legjobb
nyitásfogadói közé két SZRSE-játékos került be, hiszen
Somosi Levente a harmadik,
Nacsa pedig az ötödik legjobb mutatóval zárta az alapszakaszt.
MEGMŰTÖTTÉK RÉVÉSZT.
A kaposvári első osztályú kosárlabdacsapat edzésén egy
szerencsétlen mozdulatot követően ujjsérülést szenvedett
Révész Ádám. A remek formában lévő, szegedi születésű egykori Szedeák-center
gondja inkább kellemetlen,
mintsem súlyos, de a szalagok sérülése miatt a műtéti beavatkozás így is indokolt
volt. Az operációra már sor is
került, Révészre többhetes kihagyás vár.

A

szerb Marko Vujin a
MOL-Pick Szeged férfi
kézilabdacsapatához
igazolt. A jobbátlövő bocsánatkéréssel kezdte itteni pályafutását.
– Tudom, hogy a jelenlétem mit jelent a szurkolók
számára. Sajnálom, éretlenül viselkedtem, fiatal
voltam, nem volt sportemberhez és a két csapathoz
méltó, éppen ezért szeretnék elnézést kérni a szegedi
szurkolóktól is – mondta a
klub honlapján.
A 36 éves játékos február 17-én, egy nappal a Szeged elleni BL-meccs előtt
távozott előző klubjától, a
Vardar Szkopjétól. Korábban, 2003 és 2006 között
a Dunaferr, utána 2012-ig
a Veszprém kézilabdázója
volt, majd a német Kiel és a
portugál Sporting együttesét
erősítette. A magyarul jól beszélő Vujint 13 éve nem kedveli a szegedi közönség, amikor egy Szeged–Veszprém

A szegedi Nádas Bence is örülhet a Maty-éri Eb-nek. Fotó: MVM Szeged VE

Szegeden lesz a 2024-es Eb
Újabb világeseményt rendeznek a Maty-éren kajak-kenuban
Az Európai Kajak-Kenu Szövetség (ECA) Szegednek
ítélte a 2024-es gyorsasági
Európa-bajnokság rendezési jogát. A Maty-éri pálya
22 év után ad majd otthont
ismét kontinensviadalnak.
– Az elmúlt években számos
nagy eseményt rendezett Magyarország és Szeged, de
azok mind a nemzetközi szövetség égisze alá tartozó versenyek voltak. Rendeztünk
világbajnokságot 2011-ben
és 2019-ben, illetve több világkupát is. Jövőre az ifi és
U23-as világbajnokság szintén Szegeden lesz. Ezek
mind az ICF eseményei, az
ECA égisze alá tartozó rendezvény viszont régóta nem
volt nálunk. Ezért is jött az
ötlet, hogy megpályázzuk a
2024-es Európa-bajnoksá-

got – mondta Kárai Péter, a
Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke és az ECA vezetőtestületének tagja a szövetség honlapján. Magyarország
eddig egyszer, 2002-ben rendezett felnőtt gyorsasági Eb-t.
Az akkori kontinensviadalnak
is Szeged adott otthont, a hazai csapat 10 arany-, 7 ezüstés 2 bronzéremmel zárt.
Szeged mellett a lengyelországi Poznan, a bulgáriai
Plovdiv és a csehországi Racice pályázott az esemény megrendezésére. Kárai elárulta,
hogy Jovana Stanojevic, az
ECA technikai delegáltja,
akinek a javaslatát mindig
meghallgatják a döntés előtt,
egyértelműen Szegedet jelölte meg ideális helyszínnek.
– Azt mondta, hogy Szeged már régen rendezett európai eseményt, ellentétben a

többi jelölttel. Emellett a pálya
egyszerűen fantasztikus, valamint fontos, hogy itt a televíziós közvetítés is világszínvonalú. Végül, mivel 2024 az
olimpia éve, és Magyarországon hatalmas népszerűsége
van a sportágnak, használjuk
ezt ki és vigyük oda az Eb-t,
ahol a legnagyobb a közönség
– mondta az alelnök. Hozzátette: a következő három Eb
mindegyike különlegesnek
ígérkezik.
– 2022-ben, Münchenben
debütál a sportág a multisport
Eb-n. 2023-ban, Krakkóban
az Európa Játékok keretein
belül lesz az esemény. 2024ben pedig a sportág szentélyébe, Szegedre is visszatérünk.
A pályázatban május 23.
és 26. közötti dátum szerepel
lebonyolítási időpontként, ez
viszont még változhat.

Kékbe öltözött Marko Vujin. Fotó: MOL-Pick Szeged

Újra meghívták az olimpiára
Tóth Cecília játékvezetőként ott lehet majd Tokióban

A

Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA)
már egy éve kijelölte
a tokiói olimpia 3×3-as változatának játékvezetőit, akik
között ott volt a szegedi Tóth
Cecília is. Miután a játékokat
idénre kellett halasztani, a
FIBA újra kihirdette azoknak
a sípmestereknek a névsorát, akiket meghívnak a tornára. Ezúttal is helyet kapott
a listán a magyar játékvezető, aki 2019-ben, Minszkben az Európa Játékok döntőjét, Tbilisziben az U18-as
Európa-bajnokság fináléját,
Debrecenben pedig a felnőtt Eb-aranyéremről döntő
csatát is vezette már. A tokiói olimpia kispályás, 3×3as versenyeit július 24. és
28. között rendezik meg az

Aomi Urban Sports Parkban.
Tóth nemrég interjút
adott a wbasket.hu oldalnak, amelyben elmesélte a
legmeghatározóbb 3×3-as

pillanatait játékosként és játékvezetőként.
– Sportolóként két emlékezetes pillanat van. Az
egyik, amikor Károlyi Andi
felhívott, lenne-e kedvem

Játékvezetőként a legjobbak között jegyzik Tóth Cecíliát.
Fotó: MKOSZ

rangadón sportszerűtlenül
viselkedett, színészkedett,
majd büntetőből fejbe dobta
Nenad Puljezevics kapust,
és nem kért elnézést tőle.
Azóta bármikor lépett pályára Szegeden ellenfélként,
akármelyik csapat mezében,
hangos füttyszó várta.
A sportágban Magyarországon jelenleg nincs átigazolási időszak, így Vujin
bajnoki és kupameccseken
nem léphet pályára, de a
BL-ben igen. A szegediek a
címvédő Kiellel találkoznak
a nyolcaddöntőben – Vujin
szerződése addig érvényes,
ameddig a Pick versenyben van a sorozatban. Juan
Carlos Pastor vezetőedző
elmondta, csapatának Luka
Stepancic
Achilles-ín-sérülése miatt volt szüksége
új játékosra, mivel így a
jobbátlövők között csak a
cseh Stanislav Kaspárek
maradt volna, Vujin viszont
tapasztalt és azonnal bevethető.

utazni a moszkvai világbajnokságra. Még most is
könnybe lábad a szemem,
ahogy felidézem, hogy hol,
mikor történt, milyen érzések voltak bennem. A másik, amikor kiderült, hogy a
Kínába utazó vb-keret tagja
vagyok.
Játékvezetőként
az első nagy visszaigazolás
a minszki Európa Játékok
döntője volt, a második pedig a debreceni Európa-bajnokság férfidöntője. Hazai
közönség előtt felejthetetlen
élményt adott az a mérkőzés. Egy hétbe telt felfogni,
mi történt. Az egy történelmi
pillanat volt, mert nő még
nem fújt férfi Európa-bajnoki
döntőt 3×3-ban – mesélte.
A következő nagy feladat Tokióban vár majd rá.

Mindent vitt
Jászapáti

J

ászapáti Petra öt aranyat nyert a rövidpályás
gyorskorcsolyázók
országos bajnokságán. A szegedi klasszis 500, 1000 és
1500 méteren is a legjobbnak bizonyult, így első lett
összetettben, majd a Szegedi Korcsolyázó Egyesület váltóját segítette aranyhoz. Klubtársa, Kónya Zsófia
500-on második lett, összetettben harmadik, a váltóval
szintén győzött – mellettük
Somodi Maja és Kormányos
Nina kapott helyet a csapatban. A Tuti KKSE férfi váltója
ezüstöt nyert, a klub korábbi
sportolója, a már az FTC-ben
szereplő, de szegedi Nógrádi
Bence 500-on és a váltóban
nyert, 1000 méteren második, összetettben harmadik
lett.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
március 12-én és 13-án: Makra Zsolt és
Herczeg Nóra, Szentmihályi Zoltán és Urbán
Andrea, Juhász-Nagy Attila és Nagy Ilona,
Hódi Péter József és Légrádi Tünde Rozália, Gomorka Zsolt Károly és Borbély Erika
Tünde, Tornyai Szabolcs Béla és Tóth-Kása
Tímea, Hlavács Dávid és Hutvágner Rea, Ördög Dávid Dániel és András Nikolett, Rácz
Róbert Károly és Vincze Nóra Gréta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Csukonyi Áronnak és Pálhidai Nikolettnak 2021. 03. 12én Nina Nikolett, Fodor Antalnak és Szántó
Veronikának 2021. 03. 13-án Zente, Budai
Ferencnek és Solymosi Lillának 2021. 03.
14-én Hédi nevű gyermeke született.

Képviselői
fogadóóra

MÁRCIUS 31., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
ÁPRILIS 3., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett időponton belül
elérhető a 30/510-1774 telefonszámon.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
megérkezik a tavasz
Március
27.
szombat

Március
28.
vasárnap

Záporok
erős széllel
17/3
Hajnalka,
Lídia

Március
29.
hétfő

Március
30.
kedd

Március
31.
szerda

Április
1.
csütörtök

Erősen
felhős
14/4

Közepesen Gyengén
felhős
felhős
16/3
18/5

Gyengén
felhős
20/7

Gedeon,
Johanna

Auguszta,
Bertold

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
20/8
18/7
Áron,
Hugó,
Tünde
Nagypéntek
Agád
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 31. 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: Értékes
műemlék a szegedi vár vízi tornyának maradványa. A nyertes: Papy Béla. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Jókedvűen telnek a
mindennapjai, ez többek
között pozitív hozzáállásának
is köszönhető, hiszen nem
hagyja, hogy az újsághírek
negatívan befolyásolják a hangulatát.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Úgy érzi, teljesen magára
marad a hétköznapokban.
Nem bánná, ha segítséget
kapna akár otthon, akár
a munkahelyén. Hívja fel
környezete figyelmét arra, hogy
szüksége van rájuk!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Nem létezik most lehetetlen az ön számára.
Nagy tervei vannak, és neki
is fog a megvalósításuknak, bár
családtagjai nem rajonganak
annyira az ötleteiért. Figyeljen
az ő igényeikre is!
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Állandó
rohanásban
telnek a napjai, rengeteg
fronton kell helytállnia. Úgy
érzi, szüksége lenne már egy
kis feltöltődésre, ezért próbálja
úgy szervezni a teendőit, hogy
jusson ideje önmagára is!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Egyre többször
érzi úgy, hogy jobb lenne
félretenni régi sérelmeit,
és újra felvenni a kapcsolatot
régen látott ismerőseivel.
Legyen ön a kezdeményező, a
helyzet most kedvező ahhoz,
hogy jól fogadják közeledését!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Jó a hangulata,
energikusnak érzi magát, köszönhetően a kitartásának és a sok befektetett
munkájának, ami mostanra
kezdi meghozni a gyümölcsét.
Most bármibe fog, az jól fog
sikerülni!
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Örül, hogy sikerül
telefonon keresztül fenntartania a kapcsolatot az
önnek fontos emberekkel,
ugyanakkor nagyon hiányolja
a személyes találkozásokat.
Meglátja, hamarosan annak is
eljön az ideje!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Rájön, hogy nagy
felelősséggel
tartozik
azért, hogy családtagjaival
minden rendben legyen. Ezért
érzi, hogy rá kell szánnia magát
egy régóta halogatott döntésre.
Legyen határozottabb a saját
dolgait illetően!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Tudjon lazítani
is olykor, ne mindig a
munka álljon első helyen
a fontossági rangsorban!
Az utóbbi időben eléggé elhanyagolta a barátait, próbáljon
többet foglalkozni az önhöz
közel állókkal is!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Igencsak megsokasodtak
a tennivalói, és nehezen is
fog hozzá mindenhez. Ne
várja, hogy mások oldják meg
ön helyett a problémáit! Legyen
kitartóbb és szorgalmasabb,
és akkor könnyebben tudja
elvégezni a feladatait!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Legyen tudatosabb, tegyen is az álmaiért, ne
hagyja, hogy az állandó bizonytalankodása gátat
szabjon a tervei megvalósításának! Állandó lemaradásban van a feladataival, ezért
próbálja jobban beosztani az
idejét!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Élje meg jobban a pillanatot, ne hagyja, hogy
csak úgy elrepüljenek
a napok! Kicsit jobb szervezéssel mindenre jutna ideje,
önmagára is. Családjának is
szenteljen többet a figyelmességéből, ne hanyagolja el őket
sem!

Szeged régen
MEGÉRKEZIK A TAVASZ VÉGRE. A leírás alapján csak találgathatunk, hogy 1935-ben apa
és lánya a Móra-parknak melyik részén sétálhatott. A háttérben facsemetéket fedezhetünk fel. Lehetnek ezek a Belvárosi híd feljárójánál ma is álló
példányok, de a mellvédhez közelebbi sétányt díszítő fák is. A
ruházatuk alapján tavaszi langyos idő lehetett a fényképezés pillanatában, amiben mi is
reménykedünk, hogy a hosszú
bezártság után minél többet
lehessen a szabadban tölteni.
Sétálni, gyönyörködni a természet éledésében. Az egyre szebben zöldellő Tisza-parton, a Móra-park növényzetében vagy a
Stefánia sétányaiban. Érdemes
olyan szépségekre is felfigyelni,
mint a múzeum és a vár felújított épülete, a közművelődési
palota előtti múltidéző padok.
A Stefánia érdekességei azok a
természet formálta „sárkánytojások”, amiket a sétautak mentén vehetünk észre. A „feleki
gömbök” eredeti képződési helye a Kolozsvártól délre húzódó
dombságban, Erdőfelek környékén található. Az erdőkben, legelőkön, patakvölgyekben hatalmas mennyiségben találhatóak meg ezek a kőgolyók. Fotó:
Fortepan/Plesovszki Ákos

Utcakiállítás és a mozgás öröme online
Március 31-ig teljesíthetőek
az Agóra Árvízi Kukucskáló
programfüzetének feladatai,
amellyel a szegedi árvíz márciusi évfordulójára emlékeznek. A füzetke felvehető az
Agóra portájáról és letölthető
a honlapjáról. Március 31-ig
látható az Agóra és a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma

pedagógia szakos hallgatóinak utcakiállítása, mellyel
március 15-re emlékeznek.
A tárlatot a Szegedi Városkép
és Piac Kft. támogatásával a
Széchenyi téren és a Kárász
utcán tekinthetik meg a sé-

tálók. A kiállítás mottója egy
Széchenyi-idézet: „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent
és munkálkodhass a jövőn.”
Számos közművelődési
intézmény és cég kínál online
műsorokat és játékokat a következő napokra. Az online
programok a Facebook-oldalukon és YouTube-csatornájukon megtekinthetők. Az

információk egy helyen, a
http://szegedtourism.hu/hu/
esemenyek/ oldalon megtalálhatók.
Március 31. a beadási határideje az Így segítek én című
rajzpályázatnak, amit a So-

dozásában. Szintén március
31-ig online kiállítással emlékezik meg a nagy árvíz 142.
évfordulójáról a Móra Ferenc
Múzeum Szegedet lesújtva
felemeltem címmel.

mogyi-könyvtár és a Három
Királyfi Három Királylány Mozgalom közösen hirdetett meg
óvodásoknak és általános
iskolásoknak a láthatatlan
munka világnapja alkalmából.
Ugyancsak március 31ig látható a Somogyi-könyvtár Eszperantó pillanatképek
a ’48-as szabadságharc tükrében című videója. A városi közgyűjtemény Talpra magyar! című online foglalkoztatófüzete ugyancsak március 31-ig letölthető. Március
31-ig látható a Bálint Sándor
Művelődési Ház irodalmi ös�szeállítása A tűz márciusa
címmel. Beszélgetés látható
március 31-ig Markovics Ágnes táncművésszel A mozgás
és a létezés öröméről címmel
ugyancsak az intézmény gon-

Mese a királyról, aki a
boldogságot kereste címmel online mesét kínál a tápai Heller Ödön Művelődési
Ház március végéig. Április
30-ig alkotói pályázatot hirdet a Somogyi-könyvtár a 10

és 14 év közötti fiataloknak
Neked mit jelent Szeged?
címmel, melynek jutalmaként a díjazottak ingyenesen
vehetnek részt a könyvtár A
víztől vett város – árvíz és újjáépítés helyismereti táborában, 2021. július 26-a és
30-a között. A témában hagyományos technikával (kreatív rajz, festmény, kollázs,
képregény, poszter, vers, novella, esszé, napló stb.) vagy
digitális eszközökkel készült
alkotásokat (animáció, gif,
fotósorozat, digitális kollázs,
digitális képregény, 3D számítógépes modellről videó,
kisfilm stb.) várnak.

