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Nemzeti színbe öltöztetve ünnepelte március 15-ét a város

„Legyen béke, szabadság és egyetértés”
– példamutató ünnep Szegeden

Lippai Pál, az ünnepség szónoka és Botka László polgármester koszorúz
Március 15-én a forradalom 160. évfordulóját ünnepelte Szeged. A városi megemlékezést a hagyományoknak megfelelôen a Klauzál
téren tartották. Lippai Pál, Szeged rendszer-

váltás utáni elsô, szabadon választott polgárHangsúlyozta, hogy bár 1990-ben is „sokan szabadságot és egyetértést. Végül a résztvevôk
mestere szólt az egybegyûltekhez, párhuza- sokfélét akartunk, de végighallgattuk egy- elhelyezték a megemlékezés virágait a Kossuthmot vonva a rendszerváltás és 1848 márciu- mást”.
szobor talapzatánál.
sa között.
Ennek fényében kívánt Szegednek békét,
(Részletek a 3. oldalon)

Két év múlva már trolibusz jár a klinikákig

A 8-as vonalat jövô tavasszal kezdik el építeni
Az Anna-kúti csomópont korszerûsítésével már az
idén elkezdôdik az a nagyszabású közlekedésfejlesztési program, amelynek nyomán a tervek szerint 2011-re
gyökeresen átalakul Szeged közösségi közlekedése. A
négyéves projektre 25 milliárd forintra pályázik Szeged, a teljes beruházás 29 milliárdba kerül, a város 4 milliárdos önrészt vállal a fejlesztésben.
Sorozatunkban – amelyben
eddig az 1-es villamosvonal
és az Anna-kúti csomópont
korszerûsítését mutattuk be –

most a város leendô új trolibuszvonalait, a 8-ast és a 10est vesszük górcsô alá Tapasztó Sándor projektigazgató és

dr. Németh Zoltán Ádám projektmenedzser segítségével.
A tervek szerint a nyár
végére elkészülô Anna-kúti
csomópont átépítésével párhuzamosan elkészül az új trolibuszvonal felsôvezetéke a
Kálvin tértôl a Mérey utcáig.
Ezt a munkát 2009-ben folytatják: a munkálatok végére
az új pálya egészen a klinikákig ér majd el, bekapcsol-

va az egyetemi városrészt és a
gyógyító központokat a
trolihálózat rendszerébe.
A projekt keretében elkészül a 8-as trolibuszvonal
meghosszabbítása a Kálvin
tértôl a Tisza Lajos körúton át
a klinikákig. A trolibuszok az
Anna-kúttól szintén a közös
tömegközlekedési sávban fognak majd haladni.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Két sportlétesítmény épül,
egy megújul 2010-re
Szegedhez méltatlan állapotban vannak a város sportlétesítményei. Ezért is döntött úgy a közgyûlés, hogy 2010-ig meg
kell építeni a város új fedett uszodáját. Emellett zöld utat adott
a testület a magánberuházásban épülô Mars téri rendezvénycsarnok számára is. Felújítják még a SZEOL-pályát. Cserébe viszont az SZVSE-pályáról le kell mondaniuk a szegedieknek. Úgy tervezik, hogy 2010-re újjászületik a SZEOL-pálya,
az Etelka soron pedig befejezôdik az új sportuszoda építése.
A Szeviép-csoport építi meg a multifunkciós rendezvény- és
konferencia-központot. Az itt épülô sportcsarnok már megfelel a Nemzetközi Kézilabda-szövetség által BL-meccsekre
támasztott követelményeinek is.
(Bôvebben az 5. oldalon.)
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Szegeden nem vonul ki
az önkormányzat a panelprogramból

Ujhelyi István államtitkár:
Az állam az elmúlt 6 évben
190 ezer panellakás
felújítását támogatta
Az eddigi 400 ezerrôl félmillió forintra emelkedik a
panelprogramban a lakásonként igényelhetô állami támogatás mértéke – mondta el
Ujhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára,
szegedi országgyûlési képviselô és Botka László polgármester, parlamenti képviselô
közös sajtótájékoztatón Szegeden. Változik a finanszírozás rendszere: míg korábban
a támogatás harmadát az
állam, másik harmadát a helyi
önkormányzat, a fennmaradó
harmadot pedig a lakók fizették, 2008-tól az önkormányzati részt átvállalhatják a
lakók is.
Szegeden azonban erre csak
keveseknek lesz szükségük,
az önkormányzat nem vonul
ki a panelfelújításból. Vala-

Felújított épület Tarjánban

Kéményfelújítás
Folytatódik az egycsatornás kémények felújítása. 2008ban 200 millió forintot ad erre az állam, amelybôl 2500
lakás kéményeit lehet rendbe tenni. Állami támogatással
eddig 10 és fél ezer lakás kéményét újították fel, összesen
651 millió forintért. 2008-tól támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását és beépítését. A szigetelés és a
nyílászárók cseréjének feltétele lesz, hogy legalább épületenként legyen fûtésszabályzó és mérôberendezés. Nagyobb
hangsúlyt fektetnek a tûzvédelemre is: a felújítás után a
tûzoltók is ellenôrzik majd a rendbe hozott épületeket.
mítások szerint egy teljes körû, érhetô el. Pályázni február
jól elvégzett felújítással 50 szá- vége óta lehet, a beadási határzalékos energiamegtakarítás idô szetpember 30.

Tudnivalók, információk
Újabb állomásához érkezett az
országos panelrekonstrukciós program, mely számos új elemet, módosítást tartalmaz ugyan, ám mindezek
ellenére továbbra sem érdemes kimaradni belôle. Szegeden idén újabb,
közel ötezer panelotthon korszerûsítésére nyílik lehetôség.

Ha tavasz, akkor
nagytakarítás
Ismét egy enyhe tél áll
mögöttünk, így a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Kht. szakemberei szinte
már az év elején megkezdhették a tavaszi nagytakarítási munkálatok elôkészületeit. A parkok, közterületek rendbetételét, a fák
metszését, a téli hulladék
eltávolítását, a virágosítást,
a szobor- és szökôkúttisztítást, s a közlekedési utak
környékének takarítását
folyamatosan végzik, április közepéig.

Szigorítják ugyan a támogatott panelfelújítások ellenôrzését, de nô az állami támogatás mértéke 2008-ban: az
eddigi 400 ezerrôl félmillióra. Míg sok önkormányzat
nem tudja vállalni a panelrekonstrukció támogatását, a
szegedi továbbra is részt vesz benne, de már differenciál:
a rászorultságot is mérlegeli, valamint odafigyel arra,
hogy aki nem szegedi lakos, az ne részesüljön az önkormányzat pénzébôl.
mennyi panelben élô szegedi
lakóközösség pályázhat az
immáron differenciálttá váló
önkormányzati támogatásra –
fejtette ki Botka László.
Szegeden 2003 óta 350
épületben 13 ezer 326 lakás
került be a panelprogramba,
a lakótelepi otthonok közel
fele. A beruházások összértéke 12 milliárd forint, melyhez
az önkormányzat 4 milliárd
forinttal járult hozzá az MFB
tizenöt éves lejáratú kedvezményes hitelébôl. A 4 milliárd
mögött nincs önkormányzati
vagyongyarapodás, viszont
felértékelôdött sok szegedi
egyetlen vagyontárgya.
Az országos helyzetképpel
kapcsolatban Ujhelyi István
mondta el, hogy az állam az
elmúlt 6 évben 190 ezer
panellakás felújítását támogatta, összesen 34 és fél milliárd forintért. 2008-ban
újabb 10 milliárd forintot fordítanak ilyen támogatásra,
ebbôl körülbelül 50 ezer
lakást lehet felújítani – tette
hozzá. Itthon egyébként
összesen még 820 ezer lakás
energiatakarékos felújítására van szükség, ezek között
nem csak panelek vannak.
2008-tól minden államilag
támogatott felújításnál szigorúbban ellenôrizik a kivitelezés és a felhasznált anyagok
minôségét. A lakóközösségeknek ötéves adatszolgáltatási kötelezettségük lesz, hogy
tudni lehessen, vajon megérte-e a felújítás. A mostani szá-

Hídfürdetés, virágesô, panteonmosdatás

szerkezet nem változik például akkor, ha
a tulajdonos a lakásban él, és mondjuk
nyugdíjas, ám nem kaphat majd támogatást az, aki nem a felújítandó lakásban
él, s befektetési jelleggel birtokol ingatlant
vagy ingatlanokat. A lakókra háruló
önrész, sok esetben nagyobb lesz, mint a
korábban megszokott egyharmados, ám
a panelrekonstukció következô ütemében
így is a felújítási költségek fele megszerezhetô pályázati úton. Továbbá új feltétel az is, hogy nem lehet például csak
nyílászárócserét végezni, azt minden esetben ki kell egészíteni homlokzatszigeteléssel.

A programhoz Szeged is kapcsolódott,
s a harmincnyolc magyarországi pályázó
város közül a legsikeresebbként szerepelt
e projektben. Országosan egyedülálló,
hogy Szeged önkormányzata az elmúlt
években kivétel nélkül minden beadott
pályázatot támogatott, felülrôl nyitott
kasszát hozva létre, több mint négymilliÉrtéknövelés az érv
árd forintot tett hozzá harmados arányban az állami támogatás, és a lakók önréA feltételek átalakítása ellenére továbbszeinek összege mellé.
ra is a panelfelújítás mellett szól az energiaárak növekedése, és nálunk is életbe lép
az uniós „zöld könyv”, amely azt jelenti,
Változó, de vállalható feltételek
hogy 2009-tôl kötelezô minden lakáshoz
Pályázni idén is érdemes, mert a prog- energiafelhasználási bizonylatot adni
ram folytatódik. 2008. február elején írta adásvételkor. Az otthonok forgalmi értéki a minisztérium az új pályázatokat, a két tehát ez is befolyásolhatja a jövôben.
régiekhez képest megváltozott feltételek- A tervek szerint szigorúbb lesz a pályázkel. A módosítás fontos eleme, hogy a tatás, a versenyeztetés és a kivitelezés
pályázó lakóközösségektôl nagyobb ügy- ellenôrzése, ami a minôséget javítja majd,
intézési önállóságot várva az önkor- valamint a minisztérium egyeztet a távmányzat immár nem ügyintézô, hanem hôszolgáltatás versenyképességének javí„csak” támogató lett, a lakóközösségek- tásáról is. Az idei országos költségvetésnek maguknak kell végigvinniük ügyüket. ben 10 milliárd forintot terveznek a panelKözponti döntés értelmében a támoga- pályázatok állami támogatására, Szegetásban differenciálás elve érvényesül, den egymilliárd forintot különítettek el e
ennek pontos és konkrét részleteirôl érde- célra a városi költségvetésbôl. A megválmes tájékozódni. A harmados állam- tozott feltételek mellett további közel öteönkormányzat-lakástulajdonos költség- zer panelotthon válhat korszerûbbé, egy-

milliárd forintos szegedi önkormányzati
támogatással.

Néhány gyakorlati tanács
Azok, akik most szeretnének bekapcsolódni a programba, jó, ha tudják, nagyvonalakban
mirôl is szól. A panelrekonstrukció az úgynevezett iparosított technológiával épült, legalább
négylakásos épületek energiatakarékos felújításához, korszerûsítéséhez nyújt vissza nem
térítendô támogatást – a meglévô önrész mellett. A legtöbb épület nemcsak teljesen új külsôt kap, hanem kicserélik a nyílászárókat és korszerûsítik a hôszigetelést is. Így az épületekben
lakók befektetése néhány év alatt megtérülhet
az alacsonyabb fûtésszámlák miatt.
A lakóközösségek minden információt
beszerezhetnek az önkormányzattól, illetve
a minisztérium portáljáról, de felvilágosítást
nyújthat az IKV Zrt. is. A most, februárban
kiírt pályázatokat érdemes mihamarabb
tanulmányozni, s a dokumentációhoz, a megváltozott feltételekhez az IKV-nál lehet hozzájutni, majd a közösségeknek egy jó pályázatíróval önállóan kell megfogalmazniuk igényeiket, s a kész pályázatot legkésôbb 2008.
június 30-áig szintén az IKV Zrt.-hez viszszajuttatniuk. Onnan két héten belül választ
kapnak majd, s a dokumentumaikat önállóan kell tovább vinniük. A program legfontosabb információi – összefoglalva, kérdés-felelet formában, valamint hang- és képanyaggal kiegészítve – megtalálhatók, illetve letölthetôk az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapjáról, a
http:⁄⁄www.otm.gov.hu címen.

Idén korán kezdôdhetett a
takarítási szezon, a megszokott munkák egy részét már
januárban elkezdhették a környezetgazdák. Januárban és
februárban több mint száz
ember gyûjtötte össze az ôszi
avar és a tél maradékát. Szokás szerint a lakótelepeken
kezdôdött a nagytakarítás,
ezzel párhuzamosan a város
parkjaiban, közterületein metszették a cserjéket, visszanyesték a lehajló faágakat,
valamint kivágták az elszáradt törzseket. Természetesen
folytatódik az elöregedett fák
cseréje, és újabb csemeték
tucatjait telepítik szerte a
városban.
A társaság közel 290 hektár
zöldfelület és 280 kilométernyi szilárd burkolatú út nagytakarítását végzi el idén
tavasszal, ezekkel a munkálatokkal április közepére-végére kell elkészülniük.
A már említett zöldmunkák, s benne a legszínpompásabb, a százezernyi tô virág
telepítése a parkfenntartás
körébe tartozik. A város több
pontján a tavaszi nagytakarítás mellett parkfelújítási
munkálatok is zajlanak, március-áprilisban többek között
a Dugonics téri körforgalom
környékén és az Aradi vértanúk terén. Folytatódik a
Széchenyi téri gyepfelület felújítása, e terület automata
öntözôhálózatot kap, s folyamatban van a Széchenyi téri
fô sétány gyöngykavicsos burkolatának felújítása is. A
Felsô-Tisza part ugyancsak
öntözôrendszerrel gazdagodik, s ide különbözô fajtájú
évelôk, kisebb cserjék kerülnek, jelentôsen megváltoztatva az eddig megszokott képet.
A parkosításon túl köztisztasági feladatok teljesülnek
akkor, mikor a városlakók
sepregetô embereket, úttisztító gépeket, közlekedési megállókat és táblákat takarító
munkásokat látnak az utcán,
s ehhez a feladatkörhöz csat-

Lomtalanítás
Egy évben kétszer,
ôsszel és tavasszal adatik
meg a nagy szegedi társasjáték és köztéri turkáló lehetôsége, hivatalos nevén a lomtalanítás.
Idén is többtonnányi, a
lakosság által használhatatlannak ítélt szemetet, kacatot, lomot gyûjt
össze a környezetgazdálkodási kht., a már
megszokott szabályok és
ütemezés szerint. Ezúttal
március végétôl szinte
hetente, június közepéig
zajlik a program, amelynek elsô üteme egybeesik
a tavaszi nagytakarítási
munkákkal. Március 29én Móraváros, Rókus és
Újrókus területén lesz
lomtalanítás, április 2án az Alsó kikötô soriak,
míg április 5-én a
szatymaziak, a baksiak
és a csengeleiek kacatjai
gyûlnek a porták elôtt.
Április 6-án a belvárosban és Újszegeden, a
Temesvári körútig lesz
lehetôség megszabadulni a lomtól, április 12-én
pedig Újszegeden a körúttól a Marostôi városrészig lehet kipakolni
mindazt, ami nem kell.
Áprilisban a fentieken
kívül még négy alkalommal lehet lomtalanítani, Béketeleptôl Tarjánon át Bordányig,
Szôregig és Röszkéig. A
lomtalanításról minden
lakó értesítést kap. Akinek további információra van szüksége, az a társaság weboldalán vagy
ügyfélszolgálatán érdeklôdhet.
lakozik az utcai kukák rendbetétele is.
Március második felétôl
kezdik kicsomagolni téli ruhájukból a köztéri szobrokat, és
pár héten belül a városi játszóterek is tisztán várják a legkisebbeket. Április elsô két
hetében kerül sor a bámészkodók által erôsen látogatott
eseményre, a Belvárosi híd fürdetésére, s május elejére pedig
tisztán áll mûködésre készen
a napfény városának tucatnyi
szökôkútja és csobogója.

Szedik össze a téli szemetet

2008. március

Szegedi Tükör • 3

Nemzeti színbe öltöztetve ünnepelte március 15-ét a város

„Legyen béke, szabadság és egyetértés”
– példamutató ünnep Szegeden

Ünneplô szegediek a Klauzál téren
Nem egymás legyôzése, hanem a
konfliktusok vitákban való feloldása a cél – hangsúlyozta március
15-i, ünnepi beszédében Lippai
Pál, Szeged rendszerváltás utáni
elsô, szabadon választott polgármestere a Klauzál téren.
Talpig nemzeti színben ünnepelte
1848. március 15-ének 160. évfordulóját Szeged, még a Klauzuál tér
kandelábereit is nemzeti trikolór borította. Itt tartották délelôtt – a városháza elôtti, ünnepélyes országzászlófelvonást követôen – a városi meg-

emlékezést, amelyen Lippai Pál, Szeged rendszerváltás utáni elsô polgármestere, jelenlegi díszpolgár-jelöltje
mondott ünnepi beszédet.
– Március 15-e szimbóluma a nagy
tetteket véghez vivô, közös akaratnak
– fogalmazott Lippai Pál, aki folyamatosan párhuzamot vont 1848 és a
rendszerváltás ideje között, felelevenítve például 1990 márciusának idusát, amikor „sokan sokfélét akartunk,
de végighallgattuk, és érteni próbáltuk egymást. Nem azt kerestük, ami
elválaszt, hanem azt, ami összeköt.
Aztán késôbb az egymást elválasztó

elvárások, remények jó részét kirostálta
az idô – ám ami közös vágyunk volt,
a szabadság és a demokrácia, az megvalósult. A 160 éve érte küzdô, érte életüket adó nagy elôdök emlékét, s a 18
éve itt álltak lelkesedését kell visszaidézdünk ahhoz, hogy megértsük: a
szabadság és a demokrácia nem
magától értetôdô része életünknek.
Érték, melynek ára van. Ára, hogy
nap mint nap megtanuljunk élni vele
és benne; ára, hogy megértsük, mire
való; ára, hogy megtapintsuk, hol
vannak a határai és ára, hogy elhigygyük, mindenkinek, a másiknak is:

jár. „A ‘48-as forradalom csúcs volt,
pillanat. Jelkép. Valójában a modern
polgárosodás, a modern alkotmányosság, s a modern államiság alapjait ötven év alatt, 1825-tôl 1875-ig
sikerült megteremtni.” – mondta
Antall József, a rendszerváltó miniszterelnök. Nekünk eddig 18 évünk volt
rá, s megtapasztaltuk, hogy nehéz a
feladat.
A szónok továbbá említést tett a
„szegediségrôl”, a város polgárainak
öntudatáról, amely 1848-ban, az
1879-es Nagy Árvíz, de 1956 forradalmának idején sem hagyta magát.

– Városunk 1990 óta folyamatosan fejlôdik, ehhez mindenki tehetségéhez
mérten hozzájárul – fogalmazott, kiemelve: mindehhez közös nézetek, célok
kellettek. – Nem egymás legyôzése,
hanem a konfliktusok vitákban való
feloldása a cél. Az 1848-as forradalom
legfontosabb üzenete számunkra:
Legyen béke, szabadság és egyetértés
– zárta mondandóját Lippai Pál.
Az ünnepi beszéd után a városi
kórusegyesület 48-as dalaival és a
Hóra Táncegyüttes produkciójával,
valamint koszorúzással folytatódott a
méltóságteljes megemlékezés.

Sanghaj a tizennyolcadik
testvérváros lehet
Testvérvárosi megállapodást köthet a jövôben Szeged
és a tizennyolcmilliós Sanghaj. Februárban nyolctagú
kínai delegáció járt a városházán. A két város adottságai alapján létrejöhetnek közös fejlesztések, együttmûködhetnek a kutatók, a cégek, ahogy azt a Szilánk Zrt.
már jelenleg is teszi.

Március 12-én, az árvízi emléknapon különleges ajánlattal várták a város lakóit és a turistákat a szegedi idegenvezetôk: ajándék városnézés során mutatták be az 1879-ben elpusztult és rekordgyorsasággal újjáépített
belváros nevezetes pontjait. A résztvevôk megismerhették a pusztító katasztrófa elôzményeit,
szomorú eseményeit és a hullámsírból újjászületô város megépülésének történetét. Az ismert
környezetben ritkán vagy talán még soha nem hallott információkat szerezhettek Szegedrôl
mindazok, akik végigjárták a bô egyórás sétát. A résztvevôk megemlékeztek a várost újjáépítô zseniális mérnökrôl, Lechner Lajosról is, aki 1833-ban, azaz éppen 175 éve született.

Árvízi emlékséta

Szeged és Sanghaj közeledése már egy éve elkezdôdött, ezt Ujhelyi István, az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium
mondta el, aki jó ideje a két
város együttmûködésének
lehetôségeivel foglalkozott
Hajba Tamás sanghaji fôkonzullal együtt. A kapcsolatfelvétel nemrégiben megtörtént:
februárban nyolctagú kínai
delegáció járt Szegeden.
Botka László polgármester a találkozót követôen
elmondta: az elmúlt években

sokat fejlôdött Magyarország
és Kína viszonya, a tudomány, a kutatás és a gazdasági élet területén is több
kínai cég választotta európai
központjául Magyarországot.
A polgármester szerint az a
cél, hogy megfelelô infrastruktúrával fogadják azokat
a kínai cégeket, amelyek az
egész régióban szeretnének
gazdasági tevékenységet folytatni. Ezért abban állapodtak
meg, hogy mindkét fél felméri az elkövetkezô hetekben, mely intézményeknek

van, és melyek keresik a kapcsolatokat a másik ország
partnereivel.
Sanghaj egyébként 69
hasonló, gazdasági alapon
létrejött testvérvárosi együttmûködési szerzôdést írt alá.
Szeged eddig 17 ilyen kapcsolattal büszkélkedhet, amelyek között vannak rendkívül jól mûködôk is: közéjük
tartozik
az
angliai
Cambridge, a németországi
Darmstadt, a finnországi
Turku.
A nyolcfôs sanghaji delegáció ellátogatott a Szegedi
Tudományegyetemre, valamint járt a Szilánk és a
Fôszer Electric Zrt.-nél is. A
Szilánk az a nagyvállalat,
amely már évek óta együttmûködik kínai cégekkel.
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Két év múlva már trolibusz jár a klinikákig

A 8-as vonalat jövô tavasszal kezdik el építeni
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jelenleg a Tesco Áruháztól
már a Dugonics térig trolibuszpótló autóbuszokkal
üzemel ez a vonal: sôt a
Szent István tér rekonstrukciója során a Kálvin térig
már a felsôvezetéket is kiépítették. A 8-as járat utasforgalma a meghosszabbítását követôen érezhetôen
megemelkedett.
A jövôre kezdôdô munkák
során a Mérey utcától a Tisza
Lajos körút–Semmelweis
utca–Markovits utca–Vitéz
utca–Szentháromság utca–
Tisza Lajos körút útvonalon
is elkészül a felsôvezeték, várhatóan 2009-ben.
A Honvéd tér – amely ma
autóbusz végállomás –
viszonylag távol van az oktatási intézményektôl, az egészségügyi ellátást végzô klinikáktól. A csöndes és
károsanyag-kibocsátásmentes trolibuszokkal így 2009
végétôl az Aradi vértanúk
terén túli terület is bekapcsolható a közösségi közlekedés vérkeringésébe.
Új megállóhelyek létesülnek a Honvéd téren, az Aradi
téren a Hôsök kapuja mellett
és a Semmelweis–Markovits
utca sarkánál, míg visszafelé
az SZTK elôtti buszmegállót
érintik. A vonal elkészültével
párhuzamosan néhány helyen
megváltozik az utcák forgalmi iránya is. A Markovits utca
burkolatát megerôsítik és a
jelenlegi
egyirányúsítást
„megfordítják”: a járatok a
Boldogasszony sugárutat
keresztezve haladnak majd
tovább a Vitéz utcán, amely
szintén egyirányú lesz, itt az
út mindkét oldalán parkolóhelyeket alakítanak ki, ame-

Fontos a korszerû
közösségi közlekedés
Az elektromos közösségi közlekedés fejlesztése, új
kerékpárutak építése és további zöld területek kialakítása teheti kevéssé zsúfolttá és barátságosabbá
a szegedi belvárost – vallja a terület önkormányzati képviselôje, Tóth Károly (képünkön).

A Semmelweis és a Markovits utca sarkán is megáll majd a 8-as troli
lyeket eltérô útburkolattal is
jeleznek. A Vitéz utca végén
kanyarodik majd vissza a
Tisza Lajos körút felé az új
vonal.
A trolibusz felsôvezetékek
– a tervek szerint – lényeges
sebességcsökkenés nélküli
áthaladást lehetôvé tevô
keresztezésekkel és váltókkal
épülnek meg. Így a hagyományos rendszerrel ellentétben,
ahol 5-10 kilométer⁄órás

sebességkorlátozásuk volt a
trolibuszoknak, szinte sebességcsökkentés nélkül hajthatnak majd át a keresztezôdéseken.
A trolibuszhálózat fejlesztése 2010-ben folytatódik,
ekkor kezdôdik meg a 10-es
autóbusz vonalának kiváltása
a környezetbarát elektromos
közösségi közlekedéssel. A tervek szerint a leendô 10-es troli
– a mai ugyancsak 10-es szá-

mot viselô autóbuszvonal
útvonalán közlekedik majd –
Tarjántól a Szent István tér
érintésével, és a 8-as trolihoz
hasonlóan szintén a klinikákig
fog közlekedni.
Az utasok komfortérzetének növelése és a biztonságos
közlekedés javítása céljából
az önkormányzat a projekt
részeként 2010-ig összesen tíz
új csuklós trolibuszt szerez
majd be.

– Tipikusan belvárosi
körzet a 11. számú választókerület – mondja a képviselô. – A városrész közlekedését alapvetôen befolyásolja, hogy 2004 végén
megnyílt a TIK, így a
Dugonics térrôl az Ady térre
tevôdött át a forgalom egy
jelentôs része, az egyetemi
könyvtárba ugyanis naponta több mint ezren látogatnak el olvasni vagy internetezni.
Az elmúlt években Szegeden nôtt az egyetemi
hallgatók száma, többségük pedig a város távolabbi részén lakik, így fontos,
hogy korszerû tömegközlekedés segítse ôket.
– Az egyetemi hallgatók
és dolgozók, valamint a klinikákra igyekvô betegek
miatt is fontos az elektromos közösségi közlekedés
kapacitásának bôvítése.
Ezzel párhuzamosan a jármûparkot és a villamos
pályát is modernizálni kell
ott, ahol ez még nem történt
meg, hogy jó minôségû
legyen a szolgáltatás.
Tóth Károly szerint a
troli- és villamosközlekedés jelentôs fejlesztése idôvel csökkentheti a sze-

mélygépkocsi-forgalmat a
belvárosban, így a kiskörút zsúfoltságát is. Ezt segíthetné elô, ha a Tisza Lajos
körúton a gyalogjárdából
felfestéssel kerékpársávot
alakítanának ki, mert a
Fekete Sas utcai bicikliút
veszélyes. A körzet több
pontján – például a Kálvária sugárút elején – pedig
zöld növények telepítésére
is szükség lesz a közlekedésfejlesztés nyomán.
A közösségi közlekedés
fejlesztése a parkolási gondokon is enyhíthet. A körzetben – a Honvéd téren –
hamarosan parkolóház és
üzletközpont is épül. A
Tisza Lajos körút felôli rész
nyilvános parkolóházában
150 jármûnek lesz majd
helye.

Új praxis új kihívásokkal a Franciahögyön

Ritka rendelô, tele ötlettel
Bátraké a szerencse – tartja a mondás, melynek igazáért
erôsen drukkolunk, amikor egy fiatal háziorvos igényesen felépített rendelôjében járunk. Dr. Deim Beáta azon
kevesek egyike, akik vadonatúj praxissal, a nulláról
indulva egy vadonatúj városrészben szeretnének valóban
minôségi egészségügyi szolgáltatást nyújtani.
A Franciahögy képe az
elmúlt két-három évben jelentôsen megváltozott, nemcsak
új házak nônek ki a földbôl,
hanem egy teljesen új lakóövezet épült föl, saját bejáratott
útvonalakkal, szokásokkal,
sok új, s mint ilyen kapcsolatkeresô, bizakodó lakóval.
A közös gödörkerülgetés, a
terület folyamatos formálódása, szépülése közösséggé
kovácsolja az ittenieket, ez jól
érzékelhetô akkor, amikor a
háziorvosi rendelô holléte felôl
kérdezôsködünk.
A rendelôt gyorsan megtaláljuk, szép, igényes, szinte
még festék- és friss faillatú,
annyira új. Tömeg, várakozás nincs, aminek az újságíró
örül, fotós kollégám azonban
kevésbé, merthogy hiányozni fog a képrôl a „betegállomány” mint fotótéma. Deim
Beáta mosolyogva invitál, s a
páciensek tömegének hiányáról elmondja, nem véletlen.
Ôk valóban arra törekszenek,
hogy az idôpontokat betartva,
a beteg idejét tisztelve ne

legyen tömeg a váróban. Az
asszisztensével gyakran külön
helyiségben dolgoznak, az idômegtakarítás jegyében, hiszen
egy visszatérô páciensnek, ha
mondjuk pusztán a rendszeresen szedett gyógyszereiért
jött, nincs értelme köhögô
betegek között sorban állniülni a receptért.
Tavaly januárban a körzethatárok módosultak, s ennek
következtében lett itt egy szerencsés „lyuk” – meséli az
elôzményeket. Akkor vettem
egy nagy levegôt, és megpá-

lyáztam az önkormányzati
lehetôséget. Meg is nyertem, s
akkor jött a neheze, hiszen
akkor még nem tudtam,
miként, mikor lesz nekem a
feltételekben kikötött vadonatúj rendelôm, felszerelve,
csillogva. Lett. Megvettünk
egy földszinti, 68 négyzetméteres lakást, az elôírásoknak
megfelelôen át- és kialakítottuk, építkeztünk – bajlódvaörülve, csakúgy, mint bárki
más a környéken – mondja. A
mûszerezettségi minimumfeltételek sok egyéb más mellett, az EKG, a vércukorszintés vérnyomásmérôk, a számítógépek és az ahhoz kapcsolódó programok csak az alapokat jelentik – mondja a
háziorvos asszony –, de pluszszolgáltatást, orvos nyújtotta
kényelmet nem jelentenek a

Névjegy
Dr. Deim Beáta szegedi születésû, Kiskunfélegyházán
nôtt fel. A Tisza-parti városba az orvosegyetem „hozta
vissza”. A falusi, közvetlenebb orvoslásban „szaladó
helyettesítôként”, háziorvosként szerzett hosszú éveken
át szakmai és emberi tapasztalatokat. Deszken él, egy
kilenc és egy tizenegy éves kisfiú anyukája. Bátorságát
a családjának is nagyban köszönheti, s bár nyugodtan
alvó típus, álmaiban azért jönnek-mennek még a bátrak
kételyeibôl összeálló, be nem teljesedett vállalások nyugtalanító képei.

páciensek számára. Így további beruházásokban és ötletekben látta a siker zálogát.
Az eredmény önmagáért
beszél, tisztaság, jól átgondolt, funkcionális tervezés,
kellemes környezet. Mindez
kiegészül azzal a hozzáadott
értékkel, amelyet ô maga képvisel. Ebben a praxisban
ugyanis kiemelt szerepet kap
a szolgáltatás minôsége és a
prevenció. Megelôzni mindazt, amit lehetséges, ez az út
az egészségtudatosság és a jó
közérzet felé – vallja. Az elvek
itt eleven szokásokká válhatnak, hiszen ebben a rendelôben sokat dolgoztak azon,
hogy minden szerdán helyben legyen megoldva a vérvétel lehetôsége, s olyan szûrôprogramok szerepelnek
a „kínálatban”, mint a
csontsûrûségmérés, az allergológiai szûrôvizsgálatok, a
mozgásszervi, sôt szakorvos
kolléga
segítségével
a
nôgyógyászati szûrések. Tervezik a prevenciós program
kiterjesztését, urológiai, ultrahangos és általános, komplett rizikószûréssel kiegészíteni, s az is megtalálhatja a
számítását, aki a homeopátiás
gyógyulás híve. A munkát
mûszer is segíti: vizeletvizsgáló automata, és a 24 órás
vérnyomásmonitor sokaknak

Dr. Deim Beáta munka közben. A beruházásokban látta a siker
zálogát
segít idôt, energiát spórolni, s
bizalmat építeni az új rendelô iránt.
Deim Beátát a betegek véleményérôl is faggattuk, s véleménye szerint a jó körülményekért sokat tett, mégis job-

ban örülne, ha a páciensek ezt
vennék természetesnek, s nem
hüledezve csodálkoznának rá
a rendelôre, szolgáltatásra,
ôszinte mosolyra, bizalomra
egyaránt. Mert ez jár, járna
mindnyájunknak.

2008. március

Szegedi Tükör • 5

Fedett uszoda, Mars téri rendezvénycsarnok, sarkaiból kifordított SZEOL-pálya

Két sportlétesítmény épül, egy megújul 2010-re
Szeged híréhez és fényéhez méltatlan állapotban
vannak a város sportlétesítményei. Mivel a sportberuházásokat az Európai
Unió forrásokkal nem
támogatja, ilyenekre pályázni sem lehet, Szeged
város a saját erô mozgósítása mellett elsôsorban a
sportegyesületek mögött
álló szponzorok támogatását igyekszik megnyerni. Ily
módon két új sportberuházás megvalósítását szavazta meg a közgyûlés: az egyik
a fedett uszoda, a másik a
Mars téri rendezvénycsarnok. Az egyik városi fejlesztésként, a másik a
szponzori támogatásnak
köszönhetôen épülhet fel,
és még a SZEOL-pályát is
felújítják.
Kimagasló sporteredményekre nem lehet számítani,
ha közben pusztulnak a létesítmények, rendezvények lebonyolítására sem lehet pályázni, ha nincs megfelelô épület –
magyarázta Botka László polgármester azzal kapcsolatban,
miért vett a városvezetés egy
nagy levegôt, amikor átfogó
koncepciót dolgozott ki a
sporttal kapcsolatos fejlesztésekrôl.
Vagy minden így maradt
volna, amilyen állapotban
jelenleg van, majd az évek
során az épületek állaga
tovább romlik, vagy a sportegyesületek mögött álló
magántôkét, cégeket nyerjük
meg ahhoz, hogy építsék fel a
nélkülözhetetlen létesítményeket – jelentette ki a polgármester. A város ez utóbbit
választotta: a Mars téri rendezvénycsarnok magánerôbôl
és uniós forrásból, a fedett
uszoda részben a SZEOLpálya árából és az újszegedi
élményfürdô – Aqualand –
önkormányzati üzletrészének
eladásából épül meg, miközben maga a SZEOL-pálya is
újjászületik. Figyelembe kellett
venni azt is, hogy az EU nem
támogatja a sportberuházásokat, az önkormányzat pedig
legfeljebb a sportélet szponzoraként léphet fel. Nem volt
kérdés, hogy melyik utat
válasszuk – mondta Botka
László –, ha azt szeretnénk,
hogy 2010-ben Szeged új
oldaláról mutatkozzon be a
sport világában: addigra elkészül az új fedett uszoda, az új
rendezvénycsarnok és az új
SZEOL-pálya. A sport bará-

A Mars téri rendezvényközpont látványterve

Botka László:
2010-re elkészül három
új létesítmény
tainak egyedül a már korábban is nagyrészt kiürült
SZVSE-pályáról kell lemondaniuk, ha az egyesület is
egyetért az új helyre költözéssel.
De miként valósulnak meg
egymás után, lépésrôl lépésre
a döntések? A részletekrôl
Szentgyörgyi Pál gazdasági
alpolgármester beszélt. A
SZEOL-pályát már meg is hirdette eladásra az önkormányzat, 700 millió forintot szeretne kapni érte. Olyan befek-

tetôt keresnek, amely felújítja
a center-, a futó- és a dobópályát, a parkolót, valamint a
szociális létesítményeket, egyszerre teremtve meg a labdarúgásnak és az atlétikának is
a huszonegyedik századi
körülményeket. Az új tulajdonosnak – a sportegyesületekkel közösen – azt kell vállalnia,
hogy együttmûködik az önkormányzattal, és 15 évig kizárólag sportcélokra hasznosítja
a területet.
A tervek szerint 2010-re a
SZEOL-pálya újjászületik,
miközben vele párhuzamosan
– az Etelka soron – befejezôdik
a fedett sportuszoda építése is.
Az uszodához az induló tôke a
pálya eladásából származik, de
ez az összeg a hárommilliárdos
beruházáshoz természetesen
nem elegendô. Az önkormányzat tehát hitel vesz fel és kötvényeket bocsát ki, hogy megvalósítsa a fejlesztést. A kölcsön
nagy részét majd az Aqualand
önkormányzati üzletrészének
eladásából fizetik vissza. Az
üzletrész értékét 1,4 milliárd
forintra becsülik, értékesítésére

A jelenlegi sportuszoda a ponyvatetôvel, az Etelka soron fedett
épül
pedig a 2009-es átadást követô hatodik évben kerül sor.
Másik helyszín, másik fejlesztés, és a harmadik a sportberuházások sorában a
Szeviép-csoport Mars téri
multifunkciós rendezvénycsarnoka (rendezvény- és konferenciaközpont, RKK) a jelenlegi buszpályaudvar helyén.

Létrehozását azzal indokolják, hogy a Nemzetközi Kézilabda-szövetség 2009-tôl már
olyan feltételekkel írja ki a
Bajnokok Ligáját, ha a
továbbjutók legalább ötezer
fôt befogadó kulturált csarnokban mérkôzhetnek.
Mivel az RKK az eredeti tervek szerint a buszport fölött

épült volna meg a Móravárosi
körút és a Kálvária sugárút
sarkán, a Tisza Volán Zrt. és
a Szeviép-csoport új szerzôdést írt alá a beruházással
kapcsolatban. A buszportot
még az idén elkezdik építeni,
jövôre elkészül, s amint az
autóbuszok kiköltöztek a belvárosból, 800 millió forintos
uniós támogatásból, valamint
saját erôbôl, mintegy 2,5 milliárd forintból megvalósulhat
a szegedi „Syma-csarnok”. A
város is be tudja tartani a
kereskedôknek tett ígéretét,
hogy élelmiszert árusító cég
nem költözik a Mars térre. Azt
követôen, hogy a csarnokot
átadják, lebontjuk az U pavilont, hogy a tér kellôképpen
szellôs maradhasson.
Szegednek két vadonatúj és
egy felújított sportlétesítménye
lesz 2010-re, egyet azonban fel
kellett áldozni: az SZVSEpályát. Az egyesület ugyanis
tönkrement, a MÁV kihátrált
mögüle. Helyén városkapu jellegû, a plázával szimmetrikus
kereskedelmi célú fejlesztés
valósul majd meg.

Hetvenezren látták a város standját Budapesten

Szeged idén is fesztiválváros lesz
Szeged három esztendeje a leglátogatottabb magyar városok közé
tartozik, évrôl évre több belföldi vendég és külföldi turista érkezik.
Ahhoz, hogy ez a teljesítmény ilyen jó maradjon, a turisztikai szakemberek gondoskodnak igényes látnivalókról és azok reklámjáról.
Száznegyvenezer vendég fordult
meg tavaly Szegeden, akik háromszázezer éjszakát töltöttek a városban. Nôtt a külföldiek száma, egytizedével többen érkeztek, mint 2006ban. Ez jó teljesítmény – értékelte az
eredményeket Polgár Antal, a polgármesteri hivatal turisztikai referense. 2002 óta a külföldi vendégek
száma Szegeden közel 20 százalékkal, a belföldi vendégeké több mint
egy tizedével, az összes vendégszám
pedig közel 11 százalékkal emelkedett. 2005-ben Szeged felkerült a

leglátogatottabb magyar városok
tízes ranglistájára, azóta a város az
élvonalba tartozik.
Szeged három fô vonzerejére
támaszkodhat: az épített örökségre,
az igényes fesztiválprogramokra és az
egyre erôsödô termálturizmusra. Idén
a város rendezvénynaptárában kétszáz kisebb-nagyobb rendezvény
kapott helyet, de ezek gyakran több
másikat is magukba foglalnak. Például a Szeged-napi eseménysorozat
mintegy kétszáz eseményt köt csokorba. A tavaszi fesztiváltól az egye-

temi ôszi fesztiválig a hagyományos
rendezvények sorakoznak. Júniusban rendezik meg Szôregen a tizedik
jubileumi rózsafesztivált. Egymást
követik a sportprogramok: itt rendezik júniusban a Mol Kajak-kenu
Világkupát 45 ország ezer sportolójának részvételével, ez a világbajnokság „kistestvére”. Júliusban lesz
a pekingi olimpia elôtti utolsó válogatóverseny, ezután pedig utánpótlás Európa-bajnokságnak ad otthont
a Maty-ér. A sort a jövôbeli reménységek versenye zárja. Igényes elôadásokat ígér a Szegedi Szabadtéri
Játékok, a jegyeit tavaly óta a TUI
nemzetközi utazásszervezô iroda is
árulja. Jelenleg már a belépôk 40
százaléka elkelt. A biztos program-

szervezés a várossal tavaly kötött
hároméves támogatási szerzôdésnek
is köszönhetô. Valami tehát mindig
történik Szegeden. Idén a szervezôk
még a korábban haloványabb
novembert is kihasználják: Szeged

lesz a helyszíne a Mezzo nemzetközi operaversenynek. Látványosan
megújuló karácsonyi ünnepi hetek
búcsúztatják az évet; igazi békebeli
hangulat, több kulturális esemény
tölti meg a belvárost.

Az Utazás kiállításon
Idén a nemzeti ünnep és a húsvét korai idôpontja miatt az Utazás
kiállítást a szokásosnál három héttel korábban rendezték a fôvárosban, ahol természetesen Szeged is bemutatkozott. Minden eddiginél
több, 49 ország volt jelen. Közel 70 ezren látogató nézte végig az ajánlatokat, erôsebb volt az utazási irodák jelenléte. A szegedi stand a
Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett Víz éve jegyében a Tiszát jelenítette meg a Belvárosi híddal. Középpontba pedig a rengeteg rendezvény állt.
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Zebra, zsiráf és törpekrokodil érkezik a Szegedi Vadasparkba

Új lakók vonzzák a látogatókat
Gepárd, törpekrokodil és
törpecerkóf – májustól ezeket az állatokat is meglátogathatjuk
a
Szegedi
Vadasparkban. Az intézmény pályázik továbbá szavanna és Kárpát-medence
bemutatóra, melyeknek
köszönhetôen zsiráf, zebra,
farkas és medve is költözne
a területre. Egy új rendszernek hála pedig az óvodások
és az iskolások kedvezményes belépôt válthatnak.
A közeljövôben zsiráfot,
zebrát és antilopot is láthatunk a Szegedi Vadasparkban
– tudtuk meg Veprik Róbert
igazgatótól. Az intézményben
azonban nem ez lesz az egyetlen változás, hiszen évrôl évre
újdonságokkal várják a látogatókat.
Az állatkerteknek a világ
minden táján négyes szerepük van: a természetvédelem,
a kutatás, a szórakoztatás és
az oktatás. Utóbbi miatt Szeged Város Önkormányzata és
a vadaspark egy Magyarországon állatkerti szempontból teljesen új rendszert kíván
bevezetni. Ennek lényege,
hogy a városi fenntartásban
lévô oktatási intézmények
óvodásai, általános és középiskolásai évente egy alkalommal, rendkívüli kedvezménynyel, szakmai belépôjegyet
váltva – mely jelenleg 100
forint – látogathatják a Sze-

A szegedi nyugdíjasbálon 270-en vettek részt

Az utolsó villamosig
ropták
Kétszázhetvenen mulattak a második alkalommal
megrendezett szegedi nyugdíjasbálon. A városban rendkívül aktívak az idôsek, hiszen összesen hetvennégy
klubjuk van 11 ezer taggal, számos programot rendez
nekik az önkormányzat, de maguknak is szerveznek
kirándulásokat, összejöveteleket.

A vadaspark családi programnak is kiváló
gedi Vadasparkot. A gyerekek
korosztályuknak megfelelô feladatlapot töltenek ki, így játékos tanulás során ismerhetik
meg a vadasparkban élô állatfajokat, azok környezetét és
természetvédelmi kötôdéseit.
Újdonság még, hogy ebben

Az oroszlán és látogatói

az évben, várhatóan májusban adják át a park új fôbejáratát. Ehhez az eseményhez
kapcsolódva, gyermeknapon
mutatják be az új lakókat is:
a rozsomákot, a gepárdot, a
törpekrokodilt és a törpecerkófot.

Hosszú távú tervek
Az állatkert hosszú
távú tervei között szerepel egy minden korosztály igényeit kielégítô kalandpark és
szavannabemutató építése is, így zebra, zsiráf,
antilop, lapátfülû kutya,
bojtosfülû disznó és hiénakutya költözne a
területre. A park 2010re készülne el, a költségekre pályáznak. Mint
ahogyan a Kárpátmedence bemutatóra is,
amelynek köszönhetôen
medvét és farkast is láthatnánk a Szegedi
Vadasparkban.
A tavaly szeptemberi emlékezetes kutyatámadásból
okulva – melynek következményeként elpusztultak a
derby kenguruk és a mezopotámiai szarvasok – év végéig
megerôsítik a kerítést. Új
takarmánytároló is épül, és a
2007-ben befolyt adók egy
százalékából új tigriskifutót
hoznak létre.

Szeressük egymást, gyerekek – énekelte együtt az elôadókkal az Üvegvár étterem
vidám vendégserege. A második alkalommal megtartott
szegedi nyugdíjasbálon 270en vettek részt, a városi nyugdíjasklubok, szervezetek delegáltjai.
Ujhelyi István országgyûlési képviselô köszöntôjében
kiemelte, hogy a legaktívabb
klubélet Szegeden van, hiszen
hetvennégy szervezetnek 11
ezer idôs a tagja. Az idôsügyi
tanács szervezte bál nagyon
jó hangulatban telt, mivel
olyan mûsorokat, dalokat hoztak, melyeket az érintett korosztály szeret.
Boros Gyula nyugdíjasügyi
referenstôl megtudtuk, hogy
hagyományt szeretnének
teremteni ennek a rendezvénynek, hiszen az országban
nem nagyon tudnak hasonlóról. A város vezetése is fontosnak tartja az idôsek segítését, s ennek az egyik jele,
hogy idén ôsszel birtokba is
vehetik az Eszperantó és a
Hét vezér utca sarkán lévô
400 négyzetméteres új székházukat.
A rövid báli köszöntô után
az Akropolisz Táncszínház

tagjai táncoltak keringôt és
palotást. Nemsokára az asztaloknál helyet foglalók is
táncra perdültek a Vasacsa
zenekarnak köszönhetôen.
A 65 esztendôs Sinyi Imre
gerincsérve ellenére azért megforgatta feleségét. A nyugalmazott ezredes elárulta, hogy
csak a finomabb lépésekre
vállalkozott, mivel vigyáznia
kell magára. Az egykori szentesi, majd szegedi katona most
sem tétlenkedik: ô vezeti a
dél-alföldi régió bajtársi klubjait, több mint kétezer tagjuk
van. Fô feladatuk a kulturális programok szervezése, de
négy éve a Koszovóban szolgálatot teljesítô magyar békefenntartókhoz vitt el kétbusznyi nyugalmazott katonát.
A bálon azonban nem kellett katonásan viselkedni,
hiszen itt a szórakozás volt az
egyetlen feladat. Önkormányzati cégek jóvoltából 510 ezer forint értékû tombolatárgyak is gazdára találtak.
A szervezô a végén megjegyezte: azért kezdik el a rendezvényt délután négy órakor, hogy aki nem akar taxira költeni, az az utolsó villamossal haza tudjon menni.

A kistérségi Ki mit tud? produkcióiból is láthattak összeállítást
a vendégek

Százéves lett Irénke néni

„Latin negyed”
a Dugonics téren

A szegedi Weigel Endréné idén töltötte be századik életévét. A
több szakmai elismeréssel is büszkélkedhetô nyugdíjas pedagógust a város kis küldöttsége köszöntötte.
Solymos László várospolitikai alpolgármester és a város kis küldöttsége századik születésnapján köszöntette a szegedi Weigel
Endrénét. Irénke néni egy második emeleti bérlakásban él
Zsuzsanna nevû lányával. Szabadidejében Bibliát olvas vagy
televíziót néz. Kedvenc idôtöltése évekig a horgolás volt, errôl
tanúskodnak a lakás összes pontján díszelgô terítôk, ágytakarók,
párnahuzatok.
Az idôs néni világéletében visszafogott életet élt. Pedagógusként dolgozott a Kiskunmajsai Általános iskolában, amelynek
majd tizenhat évig igazgatója volt. Szigorúan bánt a gyerekekkel, de mindig szívesen és nagy hozzáértéssel adta át tudását tanítványainak. Munkájáért több szakmai elismerést is kapott:
arany-, vas- és rubindiplomával büszkélkedhet. Számára nagyon
fontos a család szeretete. Férjével – aki sajnos már elhunyt – fiatalon házasodtak össze. Három gyermekük született. Ma még élô
fiúgyermeke vadászpilóta lett, idôsebb lánya pedig gyógyszerészként dolgozott.
Irénke nénit századik születésnapja alkalmából két gyermeke és három unokája köszöntötte.

A Dugonics téri Vajda-ház emeletére – az olasz és
a román intézet mellé – költözött Petôfi sugárúti
helyérôl az Alliance Francaise. A francia intézet új
székhelyének ünnepélyes avatóján részt vett
Szentgyörgyi Pál alpolgármester, René Roudat francia nagykövet, Jean-Pierre Debaere, a francia intézet igazgatója, Jean Baudry, az Alliance Francaise
magyarországi igazgatója és Szénási Éva, a szegedi
egyesület elnöke.
Az intézet régi helyén is városi tulajdonú épületben mûködött, ám közelebb szeretett volna kerülni
az egyetemi vérkeringéshez. Az önkormányzattól
ezért kapta a felújított mûemlékház emeletén a most
megszépült 135 négyzetméteres termeket. Ezzel egy
tetô alá kerültek a neolatin kulturális intézmények.
Valódi „latin negyed” van születôben Szegeden.
Az Alliance Francaise továbbra is nyelvórákat és
rendezvényeket szervez. A nyitás utáni napokban
helyet adott a Szegedi Tavaszi Fesztivál programsorozatában a Frankofónia ünnepének. Az új Dugonics
téri székházban rendezték a frankofón filméjszakát
és a kanadai irodalmi estet.

A nyugdíjas pedagógus rubindiplomával is büszkélkedhet

A százéves Irénke nénit Solymos László alpolgármester köszöntötte
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Duda Éva és Juronics Tamás új darabja a kisszínházban

A kisfiú és az oroszlánok,
no meg Fekete Péter

Utazás a tudattalanba
A jubiláló Szegedi Kortárs Balett a kisszínházban
mutatta be A tudattalan címû új, kétrészes produkciót,
Duda Éva és Juronics Tamás koreográfiáját.
A Hattyúk tava sikeres ôszi egyre kuszábbak a viszonyok.
premierje után újabb izgal- Amikor arra számítana a
mas bemutatót tartott a meg- nézô:
össznépi
vad
alakulásának húszéves jubi- szexorgiába csap át a külöleumát ünneplô szegedi nös szertartás, mégsem ez törbalettegyüttes. A társulat ténik: finom érzelmi láncremûvészeti vezetôje, Juronics akció fut végig a szereplôkön.
Tamás a klasszikus világhoz
A második részt Juronics
közelebb álló Csajkovszkij- Tamás koreografálta, aki arra
balettel szemben ezúttal nem kérte a közönséget: ne a sztotörténetre épülô darabot rit próbálják megfejteni,
álmodott. A tudattalan társ- hanem a szívükre, ösztöneikkoreográfusának a Szegedrôl re hallgassanak. A tánc külöindult fiatal Duda Évát kérte nös nyelvén a lélek olyan terüfel, aki a produkció elsô leteit szeretnék bemutatni,
részét, A Zöld Szalont jegyzi. amelyeket szavakkal, verbáAz alcím egy olyan helyre lis kommunikációval nem
utal, ahova megérkeznek a lehet. A Semmi és soha mintszereplôk, és ott mindenféle ha a freudista pszichoanalitiakciók, etûdök történnek meg kus elmélet színpadi szemlélvelük.
tetése lenne: a tudattalan a
Zöld körfüggöny elôtt tíz tudat számára hozzáférhetetpiros forgófotel – mindössze len emlékképeket, vágyakat,
ennyi a darab minimalista impulzusokat ôrzi. Juronics
díszlete. Öt pár, öltönyös- Tamás – aki darabja kezdetén
nyakkendôs urak, elegáns és végén színpadi jelenlétével
hölgyek randevúznak: a „sza- is jelzi a vízió személyességét
lon” megtelik fülledt erotiká- – ezúttal kisebb szerepet ad a
val, bizonytalan fogáskeresé- táncnak, az alig húszperces
seknek, hol visszafogott, hol vad játékban álomszerû jelenyílt közeledési kísérleteknek netek és hollywoodi horrorlehetünk szemtanúi.
filmeket idézô zaklató képek,
Duda Éva bízik a testbe- fény- és hangeffektusok
széd, a tánc erejében, kevés teremtenek különös hangulaeszközzel is hatásos, szép tot.
duetteket komponált. KülöA jubiláló együttest a pronösen vonzó mozgássort dukció végén vastapssal ünneálmodott a nyúlánk-karcsú pelte a premier közönsége.
Jónás
Zsuzsának és Haller Jánosnak,
Finta Gábor és
Czár Gergely is
ízelítôt adhatott tánctudásából. Titokzatosan erotikus
Szarvas
Krisztina és
Palman Kitti
leszbikus párosa.
Ahogy
egyre magasabb hôfokon
izzanak
a
vágyak, egyre
több ruhadaPillanatkép A Zöld Szalonból
rab kerül le,

Nyolc produkciót tart
mûsoron, A kisfiú és az
oroszlánok címû Lázár
Ervin-mese, valamint a
népszerû Eisemann-operett, a Fekete Péter bemutatóját tartja márciusban a
Szegedi Nemzeti Színház.
Az egész család számára szórakoztató és tanulságos produkció A kisfiú és az oroszlánok – mondta a Szigfrid, a vén
oroszlán bôrébe bújó Gáspár
Tibor színmûvész, aki a Szilviát
alakító Szilágyi Annamáriával
és a kisfiút megformáló Papp
Gabival a Lázár Ervin-mesébôl készült zenés mesejáték
egyik fôszereplôje. Bal József
rendezésében március 14-én
mutatták be a darabot a nagyszínházban.
A hónap másik bemutatóját, a március 21-étôl játszott
kisszínházi Fekete Pétert rendezô Horváth Péter úgy fogalmazott: Járai Mátét Isten
jókedvében teremtette a címszerepre. Az operett szerzôjét,
Eisemann Mihályt, akit a harmincas években az élet császáraként ismertek Pesten,
1945 után megbélyegezték,
és mûveit a giccs kategóriájába sorolták. Hogy könnyed
melódiái ma is hatnak, arra a
szereplôgárda, többek között

Jelenet A kisfiú és az oroszlánokból
Járai Máté, Cseh Zsuzsa,
Szabó Gabi és Rácz Tibor is
garancia.
Pál Tamás karmester vezetésével javában készül az operatagozat a nagy kihívást
jelentô áprilisi Otello-bemutatóra. A dirigens véleménye
szerint a címszerepben vendégként két elôadáson is fellépô José Curánál kevés sokoldalúbb, izgalmasabb, népszerûbb – ugyanakkor többet

támadott és kritizált személyisége van ma a nemzetközi
operaéletnek. Székhelyi József
fôigazgató szerint a sztár máris
megkereste az árát: szinte
mind elfogytak jegyek.
Nagy László marketingigazgató emlékeztetett arra is:
a következô évad a színház
125 éves jubileuma jegyében
zajlik majd. Gyüdi Sándor, a
nyáron hivatalba lépô új fôigazgató úgy vélte: nagy lehe-

tôség rejlik abban, hogy konszenzussal választották meg a
teátrum élére. Így sem a városban, sem pedig a társulatban
nem kell ellenállást legyôznie.
Juronics Tamás, a leendô
mûvészeti vezetô arról beszélt:
fontosnak tartja a különbözô
tagozatok szakmai autonómiáját, a próza élére felkért
Telihay Péter szakmai hozzáértése, elfogadottsága sem nem
megkérdôjelezhetô.

Szegedi Tavaszi Fesztivál – ötödször
Ötödik alkalommal rendezik meg a
március 30-áig tartó Szegedi Tavaszi
Fesztivált. Elekes Zoltán fesztiváligazgató elmondta: a rendezvény öt évvel
ezelôtt, 2004-ben mûvészeti találkozóként indult. Az évrôl évre bôvülô kulturális repertoárt idén rengeteg gyermekprogram egészíti ki. A népszerû színésznô, Kéri Kitty március 29-én hívja
kalandra a gyerekeket kétrészes elôadásával a Belvárosi moziban.
A szervezôk kiemelt programként említették a Mindhalálig Beatles koncertet: a
Thália Színházban hosszú sikersorozatot megért azonos címû elôadás legszebb
számai csendülnek fel. A „magyar

Beatles” március 28-án lép fel a Belvárosi
moziban. A Szegedi Zsidó Hitközség díszterme ad helyet az egyre népszerûbb tradicionális klezmerzenét a modern,
bluesos hangzással vegyítô Klezmer R’s
együttes koncertjének. A jazz kedvelôinek
a Millenniumi Kávéház kínál programot
március 26-án, a dán Strange Party
Orchestra estjén. Mátyás király trónra
lépésének 550 éves évfordulója alkalmából a Somogyi-könyvtárban a magyarországi reneszánsz képzômûvészetet
bemutató kiállítás nyílik. A tárlat Mátyás
szegedi látogatásaival és a város reneszánsz kori mûveltségével is foglalkozik.
Kapcsolódások címmel látható Szeged és

Hódmezôvásárhely képzômûvészeinek
kiállítása a Gulácsy Galériában. Szegedi
fotográfusok tárlata látható a Tavaszi
Fotószalonban, az Olasz Kulturális Központ Dugonics téri székházában. A kiállítók: Básthy Gábor, Frank Yvette, Gyenes
Kálmán, Németh György, Schmidt
Andrea, Segesvári Csaba, Veréb Simon.
A tavaszi fesztivál révén Szeged bekerülhet az ország kulturális vérkeringésébe – hangsúlyozta Solymos László alpolgármester. Az idei programokra a szervezôk a régió lakóin kívül az egész országból várnak látogatókat. A teljes programválaszték megtalálható a fesztivál
honlapján: www.sztf.hu.

A REÖK és a múzeum együtt kínálja a két nagy kiállítást

Picasso és Vasarely Szegeden
Vasarely munkáiból a Móra-múzeumban nyílt tárlat
február közepén. Két hétre rá újabb világfi érkezett Szegedre, Picasso remekmûvei a Reökben láthatók. A megyei
fenntartású közgyûjtemény és a városi kiállítóhely együttmûködést kötött: kedvezményes jeggyel látogatható a két
kiállítás.
A huszadik századi képzômûvészet
legjelentôsebb
magyar származású alkotója,
Victor Vasarely fôbb mûvei
február közepétôl láthatók a
Móra Ferenc Múzeumban. Az
összeállításhoz a legnagyobb
hazai Vasarely-gyûjtô, Csepei
Tibor három képet kölcsönzött, köztük a Világûr címû
szitanyomatot, amely 18 millió forintos értéket képvisel.
Ez a szerigráfia egyszer még
a Földet is elhagyta: 1982.
június 24-én Jean-Loup
Chrétien, az elsô francia ûrhajós vitte fel a bôröndjében a
Szojuz T-6 fedélzetén a Szaljut
7 ûrállomásra. A pécsi
múzeum Vasarely-gyûjteményébôl összesen 31 alkotást
láthat a közönség, ezek biz-

tosítási értéke 253 millió forint
felett van. Így Szegedre hozták Vasarely talán legismertebb, legnépszerûbb alkotását is, az 1970-ben készített,
Cheyt-Pyr címût. A 150-200
milliós aukciós értékû mûvet
legutóbb Milánóban láthatta
a nagyközönség. A Szépmû-

vészeti Múzeumtól a közgyûjtemény 9 olajképet, illetve kollázst kapott kölcsön.
Ezek összértéke 155 millió
forint. Ezek közül az 1974ben alkotott Quirar a legértékesebb, ára szerény becslések
szerint is meghaladja a 30
millió forintot.
Március 1-jétôl a Regionális Összmûvészeti Központ
szolgáltatja a másik nagy durranást: a németországi
Bambergbôl Richard H.
Mayer magángyûjteményébôl
nyílt meg a Picasso és a nem-

Egy csomagban
Együttmûködést kötött a városi fenntartású REÖK és
a megyei önkormányzathoz tartozó Móra-múzeum. Elsô
lépése egy kedvezmény; aki a március végéig nyitva tartó
Vasarely-tárlatra váltott jegyét felmutatja a Reök-palotában, 20 százalék kedvezménnyel nézheti meg május 13áig a Regionális Összmûvészeti Központ Picasso-kiállítását. Ugyanez érvényes fordítva is.

zetközi avantgárd címû kiállítás. Magyarországon még
sohasem állították ki Pablo
Picasso illusztrációsorozatát
Balzac Az ismeretlen remekmû címû kisregényéhez, amelyet a mûvész 1931-ben készített.
Az intézmény igazgatója,
Herczeg Tamás úgy fogalmazott: egyedülálló kultúrtörténeti koncepció volt Wieland
Schmied német mûvészettörténészé, aki a hetvenes évek
elején arra kérte a korszak
legnagyobb festôit, grafikusait, szobrászait, készítsenek
Picasso tiszteletére egy-egy
alkotást.
A spanyol mester már nem
érhette meg a Hommage á
Picasso címû kiállítás megnyitását, a berlini sajátos nekrológ lett: negyven mûvész –
így Miró, Rauschenberg,
Vasarely, Warhol – tisztelgése
a picassói életmû elôtt. A kiállítás anyagát 150 millió forintra biztosították.

Elmélyült látogató Picasso elôtt
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A Bajnokok Ligája-teher már lekerült

A Pick a bajnokságra
és a kupára koncentrál
A Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Európa legjobb tizenhat csapatának
küzdelmébôl már nem
tudta továbbverekedni
magát. A hazai pontvadászat címvédôje ezután már
csak két vasat tart a tûzben: a bajnokit és a hazai
kupát. Természetesen az
lenne a legjobb, ha mindkettôt sikerülne megnyerni,
de a klubvezetés elégedett
lenne, ha csak az egyikben
végezne az élen.
A férfi kézilabda különbözô frontjain egyre jobban tisztul a kép. A Bajnokok Ligájában már a középdöntôn is
túljutottak a csapatok, s kialakult a legjobb négy mezônye. Szeged legnépszerûbb
csapatának, a Picknek sajnos nem sikerült beverekednie magát a fináléba. Ha minden körülményt a mérleg serpenyôjébe rakunk, akkor
megállapíthatjuk,
hogy
Vladan Matics edzônek
nagyon nehéz dolga volt: a
norvégiai Európa-bajnokság
miatt több hónapig nem találkozott a csapat válogatottjaival. Aztán pedig az influenza, valamint a sérülés okozott gondot az összeállítás
terén. Sajnos ezek a mai
napig végigkísérik a klubot.
Ennek ellenére hazai pályán
óriási csatában – a kézilabda
igazi népszerûsítésével – sikerült legyôzni a Bajnokok

A többszörös BL-gyôztes Barcelona Szegeden nagy falatnak bizonyult, így hiába gyôzött
március 15-én ellenfele otthonában immár tét nélküli mérkôzésen a Pick
Ligájában korábban gyôztes
szlovén Celjét. Vagy az
Európa-bajnok dán válogatottba is játékost adó Gudmét.
Sajnos a többszörös BL-gyôztes Barcelona nagy falatnak
bizonyult, pedig a Tisza-parti
együttes negyvenöt percig
még nyerésre állt. A már említett okok miatt azonban a
nagy terhet hordó játékosok
egy része elfáradt. Sajnos idegenben mind a szlovén, mind
pedig a dán csapat otthonában kis szerencsével akár

nyerhetett volna a Tisza-parti
gárda.
Ennek ellenére nem kell
temetni a Pick Szegedet,
hiszen már mérkôzésrôl mérkôzésre egyre markánsabb
arcát mutatja a csapat. A
hosszú ideig távol lévô játékosok kezdik visszanyerni a
formájukat. Ismét beépülnek
a csapatba, s nemzetközi szinten is kimagasló teljesítményt
nyújtanak. Ezután minden
erôvel a bajnokság elôdöntôjére kell koncentrálni. Mivel a

Veszprém nyerte a negyeddöntôt, ezért, csakúgy, mint
az elmúlt bajnokságban, a
harmadik helyen végzett
Dunaferr jutott az elôdöntôben a Pick Szegednek ellenfélként. Három gyôzelemig
tartó párharcuk március 29én kezdôdik, s a csapatkapitány, Puljezevics Nenad szerint
most nem öt összecsapás alatt
döntik el a fináléba kerülést.
A Magyar Kupában pedig a
Debrecenen keresztül vezet az
út a négyes döntôbe.

Új edzô a szegedi vízilabdacsapatnál

A Beton kerülné a dominózást
Mozgalmas hetek állnak a Szeged Beton férfi vízilabdázói mögött. A csapat a Gyöngyösi–Kásás edzôváltás
után próbálja teljesíteni a szezonra kitûzött célokat.
A szegedi pólósok január
végén elszenvedett 5–1-es egri
veresége és LEN-kupabúcsúja a vártnál is mélyebb nyomot hagyott a klub életében.
Jóllehet Gyöngyösi András
vezetôedzô ominózus kudarc
utáni lemondását a felek
cáfolták, maga az érintett
néhány nappal késôbb egy
televíziós interjúban bevallotta: csalódottságában tény-

leg leköszönt, Körtvélyessy
Péter elnök azonban meggyôzte a folytatásról.
Alig egy hónap múltán a
Betonnak újra Egerben volt
jelenése, a hevesiek a bajnoki rangadón 10–6-ra múlták
felül riválisukat. „Tojás”
ekkor ült utoljára a csapat
kispadján. A következô
napokban az influenzával bajlódó tréner alig bukkant fel az

Kásás Zoltán edzést tart

uszodában, a foglalkozásokat
Varga Sebastian másodedzô
és Juhász György szakosztályigazgató vezényelte. Gyöngyösi újabb lemondását már a
vezetôk is elfogadták, a felek
közös megegyezéssel szerzôdést bontottak, ám a kenyértörés okait egyikük sem kommentálta.
Az utód az olimpiai bajnok
magyar válogatott másodedzôje, Kásás Zoltán lett, aki
az idény végéig szóló szerzôdést kötött az egyesülettel. A
korábban a szerb Becsejt és a

görög Olympiakosz Pireuszt
is Bajnokok Ligája-gyôzelemig repítô szakember székfoglaló beszédében úgy fogalmazott: elsô és legfontosabb
feladata, hogy játékosainak
önbizalmat adjon. Habitusát
illetôen Gyöngyösi illetve
Kásás a „tûz és víz” kategória, és nem kizárt, hogy a bajnoki rájátszáshoz közeledve
a második helyen álló csapatnak éppen erre a higgadtságra volt szüksége. Az új
mester és tanítványai az OSC,
majd a Szolnok legyôzésével
hangoltak a listavezetô Honvéddal vívott hazai derbire, a
Domino ellen nyeretlen szegedieket sújtó átok azonban
ezúttal sem tört meg. 9–9 után
a végjátékot a fôvárosiak bírták jobban, és 11–9-es sikerükkel megerôsítették vezetô
helyüket a tabellán.
A Beton számára nincs más
hátra, mint elôre. Amennyiben
Varga Tamásék a hét végén
két vállra fektetik a címvédô
Vasast, várhatóan 2–2-es
állásról veselkedhetnek neki
az Eger elleni, nyolc pontig
tartó elôdöntônek. Egy esetleges, a Vasastól elszenvedett
hazai vereség a Honvédot, és
0–4-es indulást sodorná a csapat útjába.
Jó játék a dominó, de a
Tisza-partiak egyelôre eltekintenének tôle. A döntôben
viszont már szívesen számolnák a pontokat.

Lékó Péter versenyrôl
versenyre
A szegedi Lékó Péter az
idei szezonban nem unatkozik majd. A nemzetközi
sakknagymester versenyrôl
versenyre jár.

Modiahki (katari, 2569).
Doha – Katar, december
13–29.
Mamedgyarov
(azeri,
2760), Lékó Péter (magyar,
2753), Radzsabov (azeri,
2735), Carlsen (norvég,
2733), Adams (angol, 2726),
Jakovenko (2720), Cseparinov
(bolgár, 2713), Griscsuk
(orosz, 2711), Bacrot (francia,
2700), Wang Yue (kínai,
2698), Inarkijev (2681),
Gasimov (azeri, 2665),
Pelletier (svájci, 2600), Al
Modiahki (katari, 2569).
Montreux – Svájc, 2009.
április 14–28.
Résztvevôk: Szvidler (orosz,
2763), Mamedgyarov (azeri,
2760), Lékó Péter (magyar,
2753), Ivancsuk (ukrán,
2751), Aronjan (örmény,
2739), Gelfand (2737),
Radzsabov (azeri, 2735),
Carlsen (norvég, 2733),
Karjakin (ukrán, 2732),
Kamsky (amerikai, 2726),
Griscsuk (orosz, 2711), Bacrot
(francia, 2700), Pelletier
(svájci, 2600), Al Modiahki
(katari, 2569).
Eliszta – Oroszország,
2009. augusztus 1–17.
Résztvevôk: Lékó Péter
(magyar, 2753), Ivancsuk
(ukrán, 2751), Aronjan
(örmény, 2739), Gelfand
(izraeli, 2737), Karjakin
(ukrán, 2732), Adams (angol,
2726), Kamsky (amerikai,
2726), Jakovenko (orosz,
2720), Bacrot (francia, 2700),
Wang Yue (kínai, 2698),
Inarkijev (orosz, 2681),
Navara (cseh, 2698), Gasimov
(azeri, 2665), Pelletier (svájci, 2600).
Karlovy Vary – Csehország, 2009. december
7–23.
Résztvevôk: Szvidler (orosz,
2763), Mamedgyarov (azeri,
2760), Lékó Péter (magyar,
2753), Ivancsuk (ukrán,
2751), Aronjan (örmény,
2739), Gelfand (izraeli,
2737), Carlsen (norvég,
2733), Adams (angol, 2726),
Jakovenko (orosz, 2720),
Cseparinov (bolgár, 2713),
Inarkijev (orosz, 2681),
Navara (cseh, 2680), Pelletier
(svájci, 2600), Al Modiahki
(katari, 2569).

Idén játszott már Hollandiában, Mexikóban, Spanyolországban.
Három
országban versenyzett a szegedi sakknagymester, Lékó
Péter. Nincs igazán kirobbanó formában, a legutóbbi
linaresi viadalon csak az utolsó elôtti, azaz hetedik lett.
Sokáig nem szomorkodhat a
szegedi versenyzô, hiszen a
Nemzetközi Sakkszövetség
által létrehozott Grand Prixsorozaton is asztalhoz ül. Az
elsô kört Bakuban tartják.
Lékó vállalta a szereplést,
nem úgy a nagyágyúk, Anand,
Kramnyik, Topalov és Shirov.
Ôk biztos, hogy egyik versenyen sem indulnak, Lékó
viszont ott lesz, igaz, csak a
harmadik körben, decemberben Katarban ül elôször asztalhoz.
A szegedi versenyzô most
néhány hétig pihen, után
következik a már megszokott
miskolci párosmérkôzés, majd
a dortmundi torna. Sûrû a
programja hazánk jelenlegi
legjobb férfi versenyzôjének.
Lékó többször elmondta, hogy
most a játékra helyezi a
fôhangsúlyt, arra, hogy minél
tapasztaltabb legyen, és kéthárom év múlva harcba szálljon az egyéni világbajnoki
címért.
A Grand Prix-sorozat helyszínei, idôpontjai és a résztvevôk:
Baku – Azerbajdzsán,
április 20.–május 6.
Résztvevôk: Szvidler (orosz,
2763), Mamedgyarov (azeri,
2760), Radzsabov (azeri,
2735), Carlsen (norvég,
2733), Karjakin (ukrán,
2732), Adams (angol, 2726),
Kamsky (amerikai, 2726),
Cseparinov (bolgár, 2713),
Griscsuk (orosz, 2711), Bacrot
(francia, 2700), Wang Yue
(kínai, 2698), Inarkijev
(orosz, 2681), Navara (cseh,
2680), Gasimov (azeri, 2665).
Szocsi – Oroszország,
július 30.–augusztus 15.
Résztvevôk: Szvidler (orosz,
2763), Ivancsuk
(ukrán, 2751),
Aronjan
(örmény, 2739),
Gelfand (izraeli,
2737),
Radzsabov
(azeri, 2735),
Karjakin (ukrán,
2732), Kamsky
(amerikai,
2726),
Jakovenko
(orosz, 2720),
Cseparinov (bolgár,
2713),
Griscsuk (orosz,
2711), Wang
Yue
(kínai,
2698), Navara
(cseh, 2680),
Gasimov (azeri,
Lékó Péter a táblánál
2665),
Al
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