Vasutas relikviák a Fekete Házban
Július 21-ig tekinthetnek bele a mozdonyok és vonatok világába a látogatók. >>

2. oldal

Mesés kalandpark Gyálaréten
Játékos tanösvényt épített a Meskete alapítvány. >>

VI. É VFOLYAM 3. SZ ÁM, 2013. április

5. oldal

Akrobatikus tánc kicsiknek is
Sportosabb és merészebb rock and rollt tanít a Kozmosz egyesület. >>
Fotók: Gémes Sándor
Fotó: Gémes Sándor

7. oldal

Új utakon a szabadtéri

Bátyai Edina leváltása után Herczeg Tamást nevezték ki
a Szeged Szabadtéri Játékok élére, személyét huszonnyolcan támogatták, egy képviselő tartózkodott. Megbízatása öt évre szól. A kulturális menedzser úgy látja,
meg lehet teremteni a játékok régen vágyott nemzetköziségét, ebben nyújthat segítséget Harangozó Gyula
Kossuth-díjas táncművész, aki művészeti igazgatóként
működik majd közre a darabjogok megszerzésében és
a nemzetközi sztárok megnyerésében Oroszországtól
az Egyesült Államokig. A tervekről mesélnek nekünk
a fesztivál vezetői, többek között arról, hogy a lokális
értékek miként épülnek be a jövőben a szabadtéri életébe a nemzetközi nyitás mellett.
Cikkünket a 6. oldalon olvashatják.

Tavaszi zsongás Szegeden
Régen vártuk már a napfény városában így a meleget, mint idén. Az utóbbi időben elszoktunk az ilyen havas, latyakos, rideg márciustól. Április elejével, ha lassan is, de kitört a tavasz, ráadásul a Tisza is apadni kezdett.
A városban egy hét alatt nagyot
változott a hangulat, az emberek mosolyognak, a hölgyek vidáman, egyre
„szoknyásabban” járnak, a korzó, a
belvárosi terek megteltek, nyüzsög
Szeged. Még a Tisza-part áradástól
szabadon maradt lépcsőin is látni napozókat. Maradva a vízállásnál, jó hír,
hogy apad már a folyónk. Ami kicsit
aggasztó, bizony heteket kell még
várni arra, hogy horgászok lepjék
el a partot, fürdőzők pancsoljanak
a Partfürdőn, Sárgán vagy a Lapos.
Az apadás mértéke ugyanis nagyon
lassú néhány centiméter naponta. A
belvízhelyzet is kedvező már, sorra
állnak le a szivattyútelepek, száradnak a földek. A vízzel kapcsolatban
egyébként a megyei kormánymegbízott, B. Nagy László beszél e lapszá-

munkban, a 3. oldalon, elmondása
szerint a víz kiemelt szerepet kap az
unió következő finanszírozási ciklusában, 2014-től, 2020-ig. A strandok május elsején nyitnak. A tavasz
és a nyár közötti átmenet hónapja
a munka ünnepével nyit. A 4. oldalon egy kis majális retróval kedveskedünk olvasóinknak. A „nyolc óra
munka, nyolc óra pihenés” szlogen
mögötti történelembe pillantunk
bele. Először Robert Owen 1817-ben
fogalmazta meg elveit („eight hours
labour, eight hours recreation, eight
hours rest”), melyek a munkások követelését summázták, többek között
az addig 10-16 órás munkaidő nyolc
órára csökkentését. Több sztrájkot is
hirdettek a munkaidő mérsékléséért
Nagy-Britanniában, de érdekvédel-

mi szabályozás hiányában ezek hatástalanul és gyakorta a munkások
elbocsátásával végződtek. Törvény
csak harminc évvel később született, ami a gyerekek és nők munkaidejét 10 órában szabályozta. Hátsó
oldalunkon igazi szegedi kuriózumot
terítünk önök el: az ötvenes évek szegedi felvonulásából mutatunk be egy
kisebb csokor képet. Egy szó, mint
száz: a tavasz végérvényesen megérkezett, lehet várni a nyarat. Ami
az előrejelzéseket illeti, 20-25 fok
közötti meleg lengi be a közeljövőt,
néha felhősebb, de általában ragyogó napsütéssel. Esőt szint egyáltalán
nem jósolnak, de van is elég tartalék
a földekben.

A Csongrád megyei kormánymegbízott szerint eddig
nem sikerült a komoly fejlesztő, munkahelyteremtő
beruházásnak Szegedre települnie A probléma hos�szú évek ózta ugyanaz: a megye és Szeged gazdasági
életében nem valósultak meg azok a beruházások, melyek az új érték előállításra képessé tennék ezt a régiót. „Szegednek fejlődési pályára állnia, a jövő az ELI, a
lézerrel, fénnyel versenyképes iparágak települhetnek
a jövőben a megyeszékhelyre. Egy másik fontos kitörési pont pedig a vízstratégia, amit az unió kiemelten
kezel 2014-től” – mondja B. Nagy László.

Folytatás a 4. oldalon.

Cikkünket a 3. oldalon olvashatják.

Szegednek lézer és víz kell

A magyar vasút történetének elmúlt évtizedeiben barangolhatnak az érdeklődők a
Fekete Ház új időszaki kiállításán. A tárlaton különböző vasutas relikviákat, régi
menetrendeket, plakátokat, maketteket
mutatnak be. A kiállítással kettős évforduló előtt tisztelegnek a szervezők.

Hív a vasút, vár a MÁV!
– most a Fekete házban

Fotók: Dobó Csaba

Az érdeklődők megnézhetik, hogyan mutatott belülről egy forgalmi iroda, és milyen módszerrel,
eszközökkel irányították az állomások mindennapi működését.
A gyermekeket és a gyermeklelkű felnőtteket vasúti terepasztal
várja. Az asztalt működés közben
fedezhetik fel, miközben további
miniatűr mozdonyokkal és vagonokkal ismerkedhetnek meg. A
MÁV szegedi üzletvezetőségének
125., a Vasúttörténeti Alapítvány
20. születésnapjára rendezték
meg e tárlatot, amit július 21ig hétfő kivételével minden nap
megtekinthetnek a látogatók.

„Azt szokták mondani, hogy
a művészetekben, a kultúrában
a nő örök téma, a társadalomban úgy tűnik, hogy a vasút az,
hiszen itt sem először emlékezünk meg a mozdonyok, vonatok
világáról, legutóbbi kiállításunkat
is közel húszezren tekintették
meg” – hangzott el a megnyitón, ahol Fehér Péter, a szegedi
MÁV területi igazgatóságának
központvezetője mesélt Magyarország legnagyobb igazgatósági
területéről. „Szegedre 1887. október 16-án került Szabadkáról
a MÁV- üzletvezetőség Baross
Gábor miniszter rendelkezésé-

re, Szeged polgármesterének
lobbitevékenysége nyomán. A
mostani Zsótér-palotában 40 helyiséget béreltek ki a hivatal számára. Pfaff Ferenc tervei nyomán
1893-ban kezdték építeni a mostani MÁV székházat a Tisza Lajos
körút és a Kossuth Lajos sugárút
sarkára. Érdekesség, hogy eredetileg kétemeletesnek épült a
palota, a harmadik emeletet a
második világháború alatt húzták fel olyan építészeti bravúrral,
hogy a tetőszerkezet megbontása nélkül létesült az új szint. A
kezdeti vonalhálózat 1027 kilométer volt, ma ez 1650 kilomé-

ter. Szegedet későn, 1974-ben
érte el a villamosítás, addig dízelmozdonyok üzemeltek. A Szeged
és Budapest távolságot a dízelek
egyébként a 60-as években 2 óra
9 perc alatt tette meg az expres�szvonat, a mostani intercity vonatok 2 óra 23 perc alatt teszik meg
ezt a távolságot” – mesélt több
érdekességet a helyi vasúthálózat törtelméből a szakember. A
szállítási csúcsokkal kapcsolatban megtudhattuk, a 60-as, 70es évek átlag 150 milliós éves
utasforgalmából 1967-ben 37

milliót a mi igazgatóságunk utaztatott. Szabó Gyula, a Vasúttörténeti Alapítvány kuratóriumának
elnöke, a gyűjteménnyel kapcsolatban arról szólt, hogy eleinte
az évfordulók szervezéséről gondoskodtak, emlékhelyek kihelyezését intézték, de egyre gazdagabb gyűjteményre tettek szert,
így nagyon várat már magára egy
állandó kiállító hely, ennek megteremtése most a legfőbb célja
az alapítványnak.
Dobó Csaba

Kutak a mélybe – megújuló energiával spórol az SZTE
Újszegedi és szegedi termálkör létesül a Szegedi Tudományegyetem, az SZBK, valamint az NGSZ részvételével.
Szeged egyik legjelentősebb
megújulóenergia-hasznosítási
projektjétől éves szinten 80100 millió forint megtakarítást
remélnek.
Az épülő új klinika melletti
parkban kezdődött meg az első
termálkút fúrása, mely mintegy
két hónapig tart – tájékoztatott
a kivitelező Geotermikus Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Péter
Tamás. A további munkafolyamattal kapcsolatban elmondta,
két héten belül a távvezetékek
és a hőközpont kiépítése is elindul. Újszegeden a Kisstadionban létesül majd termálkút,
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s ahogy a belvárosihoz, ahhoz
is két visszasajtolókút kapcsolódik. A tervek szerint a két
kaszkádrendszert másfél év
múlva, 2014 őszére adhatják át,
s összesen 36 közintézményt
fűtését oldhatják meg ezekkel.

Mint megtudtuk: az érintett
egységekben a gázfűtés 80
százalékát váltják ki megújuló
energiával, ami nemcsak jelentős költségmegtakarítással jár,
hanem környezetvédelmi szempontból is előremutató. Az idei

Megkezdődött a geotermikus fűtési rendszer kiépítése az egyetemen, mellyel akár
30 százalékot spórolhatnak a gázfűtés
költségihez képest. A belvárosi termálkút
például az új 265 ágyas magkórház és
a meglévő 410 ágya klinika teljes fűtési
rendszerét megoldja majd.

esztendő végére a klinika melletti termálkútnak már üzemelnie kell, míg az újszegedi a jövő
évi fűtésszezonban szolgálhatja
ki az igényeket.
Majó Zoltán, az SZTE gazdasági és műszaki főigazgatója
közölte, a belvárosi termálkút
az épülő 265 ágyas magkórház, a meglévő 410 ágyas klinika és a sürgősségi betegellátó
osztály fűtését teljes mértékben meg fogja oldani. Kiemelte
Kóbor Balázs geológus és csapata szerepét, akik lassan egy
évtizede hívják fel az egyetem
figyelmét a geotermikus energiában rejlő lehetőségekre. A
környezeti és a gazdasági feltételek most értek meg a beruházás megindítására.

Kóbor Balázstól megtudtuk, a
mintegy 2000 méter talpmélységű kutak elvárt vízhozama 80-90
köbméter/óra, a vízhőfok pedig
90 Celsius-fok. A kapacitásuk
6-6,5 megawatt, ennek mintegy kétharmad hőteljesítményét
hasznosítják ténylegesen. Kiemelte, a Dél-Alföldnek páratlan
esélyt kínál a felsőpannon homokkőrétegben rejlő termálkincs,
mely Szeged esetében 180 ezres
fogyasztópiacot tud ellátni. Így aztán a szakemberek bíznak benne,
hogy a két termálkör létesítése
csak az első lépés a szegedi geotermikus fejlesztések terén, s a
jövőben a rendszer tovább bővülhet. A tervezett megvalósítás költségvetése 3,254 milliárd forint.
P.M.L.

B. Nagy László: A víz és a lézer a fejlődés két iránya
A kormánymegbízott szerint eddig nem sikerült Szegednek fejlődési pályára állnia, de a lézerrel, fénnyel
veresenyképes iparágak települhetnek a jövőben a megyeszékhelyre. Közben mintegy 250 milliárdnyi
kedvező kamatozású hitelkeret biztosítanak a kis- és középvállalkozásoknak.
Fotók: Gémes Sándor

- Az utóbbi időszakban nagy nyilvánosságot
kapott a megyejárás. Mit is jelentett ez a hivatalos „kirándulás”, miért érezte úgy, hogy
most érdemes ellátogatnia a megye bizonyos
településeire?
- Csongrád megye járási hivatalait látogattam végig, mert a megalakulásuk után
három hónappal szerettem volna látni, miként működnek, a hivatalvezetőknek hogyan megy a munka. Ezenkívül vállalkozói
találkozókat is szerveztünk, több mint 600
vállalkozót sikerült elérnünk, és tájékoztatni tudtuk őket a kormány új támogatási
rendszeréről, a forráslehetőségekről.

elnökének ezzel kapcsolatban bőven akadnak mostanság feladatai.
- Amellett, hogy napról napra követjük
az eseményeket, hosszú távú elképzeléseink is vannak. A téma minden évben
napirendre kerül, vagy azért, mert sok
a víz, vagy azért, mert kevés. A klímánk

- Készül a nemzeti vízstratégia is. Mit remélnek ettől?
- A 2014-2020-as uniós ciklusra fog kiteljesedni. A koncepció most országos véleményeztetési sorozatot jár be, megyénkbe épp ezért látogatott el Mórahalomra
április 18-án a vidékfejlesztési miniszter.
Ez egy országos egyeztető fórum, amelynek a végén három hónap áll a kormány
rendelkezésére a stratégia kidolgozására,
így a Parlament elé jövő tavasszal kerülhet
a terv. Szeretném, ha ez olyan stratégia
lenne, amit végig is tudunk vinni, mert az
elmúlt időszakban nagyon sok ilyen készült többek között a Homokhátság vízkérdésében is. Be kell állítani azt a rendszert
a vízgazdálkodásban, ami biztonságos az
árvíz és a belvíz kezelésének a problémáiban is.
- Ön, aki a közigazgatáson keresztül közvetlenül rálát a gazdaságunk szegmenseire,
miként értékeli most Csongrád megye helyzetét?

másodlagos jelentősége az igazán nagy
kitörési pont. Egyéb fejlesztés tekintetében nem áll jól a város, ezek megállnak
Kecskeméten, vagy egészen más irányba
tartanak.
- Maradjunk a lézerközpontnál. Milyen irányokban indulhat el a fejlődés?
- Az ELI felépítése után mintegy 50-60
hektárnyi fejlesztési terület marad, ahová
be kell csábítani azokat az innovációval –
melyben jelenleg a legnagyobb profittartalom van – foglalkozó cégeket, melyek
az alkalmazott kutatást tudják majd itt
helyben hasznosítani. Most az a helyzet,
hogy az előbb említett hasznosulási mutatók idehaza igen alacsonyak. Megvan
a szürkeállomány, az előállított termék,
a gazdasági érdek, és mégsem jön létre
a kapcsolat. Szeged érdeke és jövője lehet az innovációs parkok, spin-off cégek,
inkubátor házak létesítése. Ez a rövid impulzusú lézerkutatás nagyon közel áll a
felhasználói szinthez. A szegedi kutatóbá-

- Forráslehetőség, úgy mint a jegybank új hitelfolyósítási filozófiája?
- Igen. Ezt már régen meg kellett volna
lépnie a pénzintézetnek, hiszen a lehetősége megvolt rá. Itt arról van szó, hogy egy
250 milliárdos keretet jelöltünk meg, amit
közvetítő szervezetek révén a kormány a
legrászorultabb gazdasági szereplőknek,
a kis- és középvállalkozásoknak tesz elérhetővé. Ennek elsődleges célja, hogy a
fejlődést és a növekedést elindítsa. Meghatározott, alacsonyan tartott kamattal
igényelhető majd kölcsön e keretből a
különböző bankoktól. Másodlagos célja,
hogy a főleg devizában lévő, magas kamatozású vállalkozói hiteleket ki lehessen
váltani. Mindkettő fontos a vállalatok életében, az első fejlesztésre, eszközvásárlásra kell; ha az egész összeget erre költhetnék a vállalkozók, akkor egyszázalékos
GDP-növekedést érhetne el az ország.
- Váltsunk témát: vízhelyzet van, az áradás
mellett a belvíz jelent még komolyabb problémát, önnek mint a megyei védelmi bizottság

ráadásul mindkét végletet felerősíti. A
vízkincsről fog szólni a következő uniós
finanszírozási ciklus fő irányvonala. A
belvízzel most az a legfőbb probléma,
hogy a már elvetett és fejlődő terményeket, térségünkben főként a repcét
veszélyezteti, illetve mivel nem lehet
rámenni a földekre, a korai vetésű növények késve kerülhetnek a földbe, de
reményeink szerint így is átlag feletti termésre számítunk.

- A problémánk továbbra is ugyanaz:
a megye és Szeged gazdasági életében
nem valósultak meg azok a beruházások,
melyek az új érték előállításra képessé
tennék ezt a régiót. Szeged kérdésében
oda jutottunk, hogy nem sok kitörési pontja van a városnak, az egyik ilyen az ELI
lézerközpont, melynek a megvalósítási
ütemében már megelőztük a cseheket és
a románokat, úgyhogy a tavalyi aggodalom már rég szertefoszlott. A lézerközpont

zis megadhatja az alapjait minden olyan
eszköz, berendezés fejlesztésének, ami
fénnyel, lézerrel kapcsolatos.
- Jelenleg a rezsicsökkentéstől hangos a közélet, a kormánypártok még aláírásgyűjtést is
szerveztek védelmére. Mint parlament képviselő hogy látja, milyen a visszhangjuk az ezzel
kapcsolatos kormányzati intézkedéseknek?
- Mindenképpen pozitív elem a rezsicsökkentés, de nehéz értékelni, mert
ilyen még nem fordult elő. Az én életemben minden január úgy kezdődött, hogy
emelkedtek a közüzemi díjak. Meg kell
nézni azokat a szolgáltatókat, vállalatokat, akik monopolhelyzetben vannak,
hogy az ő profitjuk terhére milyen lehetőségek nyílnak az emberek terheinek mérséklésére. Ez persze nem okoz osztatlan
sikert, de ideje volt meglépni. Ráadásul
még mindig vannak benne tartalékok,
jogszerűen végig kell vizsgálni a területet,
hiszen a bevételeinkhez képest irdatlan
magas arányban fizettünk eddig rezsiköltséget. A kormány összességében
nemzetközi viszonylatban is jól teljesít,
el tudta kerülni azt a gazdasági instabilitást, amit a spanyoloknak, olaszoknak,
főként a görögöknek nem sikerült.
Dobó Csaba
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Nyolc óra munka, pihenés és szórakozás
A munka ünnepe, a munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja – ez május elseje. Majális, felvonulás, na és persze „nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás”.
cagóban május 3-én szintén sortűzzel
válaszoltak a tüntetésre, másnap a
helyi anarchista vezetők a Haymarket
Square-re tiltakozó nagygyűlést hívtak össze, ahol váratlanul bomba robbant…
„Mer’ elfogyott a türelmed már, /
Pedig szabad a csók, szabad a tánc, /
Száz éve Párizsban az volt a jó, / A kommün ezért kötelet adott” – folytatva a
népszerű dalt, Párizsba érkezünk.
1889. július 14-én Párizsban megalakult a II. Internacionálé. A három
évvel korábbi amerikai tüntetés kezdetének évfordulójára, azaz 1890. május 1-jére a szakszervezetek és egyéb
munkásszerveződések együttes felvonulást szerveztek a nyolcórás munkaidő bevezetéséért. A menet egyben
a nemzetközi szolidaritást is ki akarta
fejezni.
Ausztráliában egyébként hamarabb
megértő fülekre találtak a dolgos kezek:

Fotók: Gémes Sándor

Legtöbbeknek bizonyára a Beatrice
és egy ismerős dallam ugrik be e sor
elolvasásakor, pedig ezek eredetileg a
brit gyártulajdonos, Robert Owen 1817ben megfogalmazott elvei voltak („eight
hours labour, eight hours recreation,
eight hours rest”), melyek a munkások
követelését summázták, többek között
az addig 10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését. Több sztrájkot is hirdettek a munkaidő mérsékléséért Nagy-Britanniában, de érdekvédelmi szabályozás
hiányában ezek hatástalanul és gyakorta a munkások elbocsátásával végződtek. Törvény csak harminc évvel később
született, ami a gyerekek és nők munkaidejét 10 órában szabályozta.

az ausztráliai Melbourne városában a
kőművesek és építőmunkások 1856
áprilisában sztrájkjukkal elérték a nyolcórás munkaidő bevezetését.
Május elseje a katolikus egyházban is
a munkához kötődik, Munkás Szent József, Szűz Mária jegyese, hitvalló, a munkások patrónusának ünnepe ez, melyet
XII. Pius pápa alapított 1955-ben.
Magyarországon május elsejéről
először 1890-ben emlékeztek meg.
Később a munkásmozgalmak, illetve
a Szovjetunió térnyerésével az egyik
legnagyobb nemzetközi szocialista ünneppé nőtte ki magát, a kommunista
rezsim egyik jellemző képévé váltak a
május elsejei hatalmas felvonulások
az „Éljen május 1.” transzparensekkel.
Nosztalgiázzon velünk néhány szegedi
május elsejét felidéző fotóval!
DSZ

Az 1873-as gazdasági válság is segített beláttatni a döntéshozókkal a
fennálló helyzet tarthatatlanságát: a
munkanélküliség fokozódott, a munkaidő csökkentése egyben azt is jelentette volna, hogy többen juthatnának
munkához. Több örömöt, a művelődés
előfeltételének számító szabadidőt, a
termelés és a tömegek fogyasztóképességének növekedését is elősegítené a nyolcórás munkaidő – fogalmazta
meg az Amerikai Munkásszövetség. A
változás nem ment vér nélkül. 1886.
május elsejére általános sztrájkot hirdettek az USA-ban mintegy 350 ezer
munkás részvételével, de Millwaukeeban a rendőrség a tömegbe lőtt. Chi-

Nem vagyunk egyedül” – a bűnmegelőzésről Zákányszéken
Az idősek és a külterületeken élők felvilágosítása szervesen kapcsolódik a Bűnmegelőzési Információs Pont munkájához. Legutóbb Zákányszéken tartottak filmvetítéssel egybekötött előadást a „Nem vagyunk egyedül” projekt keretében
az áldozattá válás megelőzéséről.
A Bűnmegelőzési Információs Pontnál a személyesen jelentkező ügyfelekkel foglalkoznak, ezen túl információs telefonszolgálatot és krízistelefont működtetnek. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Csongrád Megyei Szervezete irodájában, a Felső Tisza part 31-34. szám L. épület 5/13-ban minden
héten, kedden és szerdán van ügyfélfogadás. Keddenként 9 és 13 óra között, míg szerdán 12.30-tól 16.30-ig kereshetik fel személyesen a tanácsadót. Információs vonal 30/45-99-794, e-mail: szeged@szvmszk.hu.
„Mit tehetünk az áldozattá válás megelőzése érdekében?” – erre a kérdésre keresték és adták is meg a választ a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Csongrád Megyei Szervezete által
szervezett bűnmegelőzési programsorozat újabb előadásán. Mórahalom, Sándorfalva, Bordány, Ásotthalom és Algyő után legutóbb Zákányszéken, a Homokháti Szociális Központ tagintézményében tartottak
filmvetítéssel egybekötött előadást a témáról az időseknek, melynek fogadtatása rendkívül pozitív.
„A Bűnmegelőzési Információs Pont felállításával
azon réteg tájékoztatását céloztuk meg, akik valami-

lyen oknál fogva kimaradnak az egyéb tájékoztatási
programokból. Olyanokat is meg akarunk szólítani,
akik például valamiért nem mernek problémájukkal
közvetlenül a rendőrséghez fordulni. Tevékenységünk
alappillére a felvilágosítás, a prevenció, az áldozattá
válás, illetve az ismételt áldozattá válás megelőzése.
Ehhez a munkánkhoz kapcsolódik, hogy prevenciós
előadásokat szervezünk idősek számára. A kamara a
projekt részeként főleg kistelepüléseken és külterületeken élő időskorúak felvilágosítását végzi” – tájékoztatott Herczeg Anna, a projekt szakmai koordinátora.
Az idősek által is megvásárolható, könnyen beszerez-

hető technikai eszközökről tartott előadást Rakonczai
László vagyonvédelmi tanácsadó. „Ezek olyan eszközök, amelyeket bárki megvásárolhat. Praktikus
tanácsokat is adunk az érdeklődőknek, hogy saját
biztonságukat tudják növelni” – magyarázta. Az előadássorozaton résztvevők leginkább az egyszerűbb
eszközök iránt érdeklődnek, ezek közé tartozik az
elektronikus ajtóék. A vagyonvédelmi tanácsadó úgy
látja, az emberek nem félnek, de egy egészséges mértékű gyanakvás van bennük.
Ábrahám Antalné szerint elővigyázatosnak kell lennie
mindenkinek, még egy kisebb településen is. lapunknak
elmondta, nemrég volt egy rablás Zákányszéken, azóta
ő is jobban figyel. „Riasztóm nincs, de bármikor fel tudom hívni a fiamat, rá számíthatok. A kaput is mindig
zárom, ha elfelejtem, akkor fiamtól dorgálást kapok”
– emelte ki. Azon még nem gondolkozott a zákányszéki
asszony, hogy vagyonvédelmi eszközt szerezzen be, de a
rablás óta sokkal körültekintőbb.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Kalandparkkal, játszva mesél

a Meskete Gyálaréten

Szeged szomszédságában épült fel 3,5 hektárnyi
területen egy tanyasi játékokat idéző tanösvény,
ahol a népi eszközöket eleveníti fel a kalandpark, miközben a táj sajátosságaival ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok.

Mesevilág épült 10
percre a 74-es busz
gyálaréti végállomástól,
ahol rackajuhok, mangalicadisznók, tehenek,
lovak és szárnyasok fo-

gadják a vendégeket, na
meg a régi időket idéző,
modern kalandpark, amit
a Szilágyi-major területén
épített a Meskete alapítvány. A három és fél hek-

Fotók: Gémes Sándor

táros területen különböző
népi építészeti megoldásokkal, faépítményekkel,
fajátékokkal alakítottak
ki gyerekeknek és természetesen
játékos,
vállalkozó kedvű felnőtteknek kalandpályát és
tanösvényt. Az alapítvány
a Sport és Egészség Tanösvény létesítése DAOP5 . 1 . 3 -1 1 - 2 0 1 1 - 0 0 41
nevű pályázaton nyert 25
millió forintos uniós támogatást a projektre.
„Az elhúzódó havas,
csapadékos időjárás miatt kisebb csúszással,
végül március 27-ére
épült meg a tanösvény,
és megtörtént a műszaki
átadás is, április 27-én
pedig ünnepélyes keretek között a gyerekek
is átvehetik majd a játszóparkot” – mondta el
Oláhné Szántó Mária, a
Meskete alapítója. Hozzátette: a Szilágyi-majornak rengeteg az előnye,
nagy területen fekszik,
legelők, ártér közelében,
van fás terület is, nyulak,
őzek, rókák és rengeteg
madár él a környéken.
Közel fekszik a város-

hoz, helyi járatú busszal
elérhető, és mégis igazi,
vidéki, tanyasi világba
csöppen az ide látogató.
Bitó Ilona, az alapítvány
kuratóriumának
elnöke kiemelte, hogy
az eszközök, melyekből
a kalandpark felépült,
népi, tájjellegű építmények, a kukoricagóréktól
kezdve a csűrökig, lápi
tipegőn át a csodálatos
panorámát nyújtó kilátóig, ezek mellett persze
épült mezei focipálya is.
Hasonló építmények közt
játszottak, nőttek fel ré-

gen a vidéki gyerekek,
mászkáltak, kergetőztek,
bújócskáztak, erősödtek.
„Készül majd egy kiadvány is, ami részletesen
bemutatja az eszközöket, lesznek szervezett
programjaink, már megkezdődtek az előzetes
tárgyalások iskolákkal,
szeretnénk csoportokat,
egynapos kirándulásokat szervezni, ezeket
összekötni
különböző
rendezvényekkel. Az első
másfél év alatt a pályázat
értelmében ingyenes belépést biztosítunk a cso-

portoknak, később is úgy
gondoltuk, hogy a fenntartását, a szociális létesítmények üzemeltetését
finanszíroznánk csak a
belépőkből. A távlati tervek közt szerepel földházak építése, így tudunk
majd szálláslehetőséget
is biztosítani, illetve többnapos, akár tematikus,
biológus-, csillagásztáborokat szervezni” – mesélt
a jövőben rejlő lehetőségekről Oláhné Szántó
Mária.
DSZ

Szecessziós épületek rekonstrukciója Szegeden és Szabadkán
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Századfordulós ékkövek – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” (HUSRB/1203/212/121) címmel uniós projekt indul. Az együttműködés célja Szeged,
Szabadka és Zenta város közötti turisztikai és örökségvédelmi együttműködés fejlesztése és a határon átnyúló, közös kulturális,
társadalmi, gazdasági kapcsolatok erősítése. A projekt keretében Szegeden a műemlékké nyilvánított szecessziós Gróf-palota tetőrekonstrukciója és a Schäffer-palota homlokzat- és tetőrekonstrukciós terve
készül el, míg Szabadkán a világörökségi védettségű Zsinagóga kerül felújításra
és megrendezésre kerül a Raichle J. Ferenc emlékkiállítás. Emellett Szeged, Szabadka és Zenta szecessziós értékeinek bemutatását szolgáló könyv és leporelló is
készül, kiegészítve egy szecessziós tematikus útvonalajánlással, illetve egy mobil
applikációval, amellyel szélesebb körben is elérhetővé válnak a turisztikai információk. A projekt összköltsége 344.787 EUR, amelyből 293.068,95 EUR Európai
Uniós támogatás.
Ez a sajtócikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A sajtócikk tartalmáért teljes mértékben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a felelősséget, és az semmilyen
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását
tükröző tartalomnak.
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Lokális együttműködés,
nemzetközi kitekintés
– új utakon a szabadtéri
A szabadtéri játékok új menedzsmentje egy igazi kuriózummal, New Yorkból érkező operaelőadással „pótolja” a
visszamondott Kung-fu legendát - Herczeg Tamás igazgatót és Harangozó Gyula művészeti igazgatót kérdeztük a
feladatokról.
A február 22-i közgyűlés Herczeg
Tamást (felső képünkön) választotta Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatójává. A kulturális szakember korábban már dolgozott
az intézménynél igazgatóhelyettesként. Kinevezését huszonnyolcan támogatták, egy képviselő
tartózkodott, megbizatása öt
évre szól. A kulturális menedzser
úgy látja, meg lehet teremteni a
játékok régen vágyott nemzetköziségét, ebben nyújthat segítséget Harangozó Gyula Kossuthdíjas táncművész, aki művészeti
igazgatóként működik majd közre a darabjogok megszerzésében
és a nemzetközi sztárok megnyerésében Oroszországtól az Egyesült Államokig.

a szegedi közgyűlés némi politikai nyi szintű együttműködésére.
vihar után döntött az ügyvezető, Bá- Közös „nulladik bemutatókat”
készítenénk, amelyek a nemtyai Edina menesztéséről.
zetiben mennének tovább az
- H. T.: Közel tizenöt éve foglal- évadban. Az elvi felvetésen már
kozom színházi intézményveze- túl vagyunk, erről is egyeztettéssel, így számomra szakmai ki- tünk már Gyüdi Sándorral, ezt
hívás volt a pályázati lehetőség. az ideát gyakorlati tartalommal

- Áprilissal elkezdődött az átadásátvétel az intézményben, ami ha jó
értesültem, már befejeződött, és
mindjárt egy komoly feladatot kellett megoldaniuk.
- Herczeg Tamás: Minden gördülékenyen ment, viszont az
élet átszabta azt a koncepciónkat, hogy az idei műsorhoz nem
nyúlunk, tiszteletben tartjuk elődünk műsorpolitikáját. Mivel az
augusztus 9-10-re meghirdetett
kínai táncprodukciót impresszáló
ügynökség az érdekkörében felmerülő akadályokra tekintettel
lemondta az előadást, helyét a
Porgy és Bess című opera váltja,
ami egy igazi kuriózum, az amerikai Living Arts Inc. produceriroda
előadása.
- Harangozó Gyula: A Porgy és
Bess-nek hosszú idő után ez lesz
az első bemutatója hazánkban,
mely a szerző eredeti akarata
szerint kerül színre – George
Gershwin
kifejezett
kérése
ugyanis, hogy az opera karaktereit fekete művészek énekeljék.
A kényszerű váltásnak köszönhető az is, hogy nem törik meg a
szabadtéri 80 éves hagyománya,
miszerint a Dóm téren mindig van
opera. Új hír, hogy bemutatjuk Az
operaház fantomja koncertváltozatát is, valamint a Verdi-Wagner
Operagála az Ajándékkoncert keretén belül rendezzük majd meg.
- H. T.: Gazdálkodásunkban
nagy kihívás lesz idén, hogy az
önkormányzati támogatás mintegy 33 millió forinttal csökkent,
így belső megszorításokkal és
eredményes pályázatokkal próbálunk túlélni.

A két nagy városi kulturális intézmény, a Szegedi Nemzeti Színház
és a Szegedi Szabadéri Játékok
menedzsmentjét nyilvános procedúrát követően, nagy konszenzussal választotta meg a közgyűlés. Ez jó alapot adhat a közös
munkára is, már túl vagyunk az
első beszélgetésen Gyüdi Sándor
színidirektorral e témában.

Magyarországon ezt a tudományágat bölcsészettudományi
egyetemen oktatják, és nem
a színművészetin. A budapesti
Színház- és Filmművészeti Egyetemen viszont nem előadó-művé- H. T.: Szeretném egyértelművé szeti szakon szereztem diplomát.
tenni, hogy az előadó-művészeti
törvény 40-es - A szabadtéri mellett a Reökp a r a g r a f u s a palotával kapcsolatban is beszélt
alapján nevez- változásokról.
tek ki, a szokásos ügymenet- H. Gy.: A pályázatunkban azt
ben, semmiféle, írtuk, hogy nagyobb hangsúlyt
a törvény szelle- kell fektetni helyi művészek tárlamiségétől eltérő tainak bemutatására. Pályamuneljárásra nem kánkban nevesítettünk több szevolt
szükség. gedi alkotót, így kiolvasható az
A
jogszabály irányvonal is, de konkrétumokkal
több lehetősé- ez a terv is a 2014-es évben fog
get jelöl meg megtelni.
ennek alapjául: így például - Nem üzemel a palota két bérbe adelőadóművész, ható helyisége, azokkal vannak már
jogász
vagy konkrét tervek?
közgazdász diploma,
állami
- H. T.: A kávézónak a bérlője
művészeti díjak, jogfolytonos, de egy peres eljávagy – mint ese- rás zajlik jelenleg. Információink
temben – öt év szerint májusban ítélet születik.
szakirányú ta- Reméljük, hogy ezt kölcsönösen
pasztalat felső- el tudjuk fogadni, és nem lesz
fokú végzettség mellett.
akadálya a további munkának.
Nekem több felsőfokú, az EuróA volt bankfiók helyiségének
pai Unióban elfogadott, kulturális kezelői joga visszakerült hozszakirányú végzettségem van, de zánk, ez pedig most már lehea hivatkozott hazai előadó-művé- tőséget ad, hogy keressünk egy
szeti törvény nem tudja azokat alvállalkozót, akinek a tevékenyértelmezni. Például a Marosvá- sége jobban kapcsolódik a mi
sárhelyi Művészeti Egyetemen alaptevékenységünkhöz.
színháztudományi szakon szereztem PhD-fokozatot, viszont
Dobó Csaba

- Mire kell gondolni a közös munka
kapcsán?

H. Gy.: A színház és a szabadtéri ezelőtti szétválasztásával
az önkormányzat egyúttal elvárásait is megfogalmazta. Az
utóbbi önállósulásával egyre
inkább kirajzolódott az az igény,
hogy az kiemelt kulturális jelentőségű legyen a város művészeti életében, aminek egyenes következménye, hogy csekélyebb
mértékben támaszkodjunk a
színház társulatára. Olyan művészeket kell idehívni, akiket a
helyi közönség az év más hónapjaiban nem láthat. Olyan vetületet kell adni a fesztiválnak,
amely országos és nemzetközi
kitekintést is ad. Ez önmagában determinálja a szegedi művészek fellépési lehetőségét.
Mi viszont azt mondtuk, hogy
- Köztudott, hogy a fesztiváligazga- az újszegedi színpad lesz az a
tói posztra azért kellett pályázatot helyszín, ahol számítunk a Szekiírni, mert 2012. december 13-án gedi Nemzeti Színház intézmé-
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2014-től lehet majd megtölteni.
Mindamellett azt azért le kell
szögezni, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei évek
óta folyamatosan közreműködnek az előadásokban. A háttérbázis tekintetében– hang- és
fénytechnika, berendezés, kellékesek – is a szegedi szakemberekre építünk.

- A tisztánlátás végett szót kell ejteni a vezetői megbízáshoz szükséges
végzettségéről is, mert sok mindenről hallani, ezzel kapcsolatban ellentmondásos pletykák keringtek.

Fotók: Gémes Sándor

Növekvő népszerűségnek örvend
az akrobatikus rock and roll

A mozgás, a sport és a tánc iránti szeretetet egyszerre ölt testet benne: ez az
akrobatikus rock and roll. Bekukkantottunk egy próbára a Kozmosz Egyesülethez.
A rock and roll mint zenei stílus és tánc az 1940-es évek végén alakult ki, Bill Haley, Buddy
Holly vagy Elvis Presley neve
szinte mindenkinek ismerős. Magyarországra az akkori éra miatt
megkésve érkezett a rock’n’roll,
főként a ’80-as évektól hódított.
„Sportosabb”, merészebb mozgásformákkal tarkított változata
az akrobatikus rock and roll, mely
Magyarországon mint sportág
több mint húsz éve van jelen.
Régen Szegeden a Gumimacik
néven működött egyesület űzte
ezt a műfajt, ma pedig a 2005
óta fennálló Kozmosz Egyesület

vallja missziójának, hogy minél
több gyerekkel megismertesse
a sportot, illetve azon keresztül
az akrobatikus rock and rollt. Jelenleg közel 200 fiatalt foglalkoztatnak – tudtuk meg Karó Krisztiántól, az egyesület elnökétől,
aki gyerekkora óta táncol, 2004ben partnerével Boszniában
képviselte Magyarországot az
akrobatikus rock and roll bajnokságon, ahol a legjobb magyar párosként végeztek. „Mindenkinek
az, ami kell: sport és művészet,
mindkettőt magában foglalja”
– vallja az egyesület vezetője a
táncműfajról.

Pörgés, szaltó, lányok feldobása a levegőbe – a többségnek
ezek ugranak be az akrobatikus
rock and rollról. Állóképesség, jó
fizikum, atlétaalkat, balett alapok, tornászmúlt – ezek mind
előnyt jelentenek, ha valaki szeretne a parkett ördöge lenni ebben a műfajban. „Azért kezdünk
már egészen fiatal korban, mert
így lassan, fokozatosan felépítjük az alapokat, majd a későbbiekben, hosszú évek múlva
eljuthatunk odáig, hogy például
szaltózni tudjanak a tanítványaink” – magyarázta Karó Krisztián. Nyugalom, köszönhetően a
rávezető és egyensúlygyakorlatoknak, egyáltalán nem gyakoriak a sérülések. Általában formációkkal foglalkoznak, négyéves
kortól kezdik a táncoktatást, Szegeden és Szatymazon több óvodában is lehetőségük van a gyerekeknek bekapcsolódni, illetve
legutóbb az egyesület a Szeged
Plázában alakította ki a tánctermét, ahol klubhelyiség-jelleggel
működnek. „Évről évre növekszik
a gyerekek száma, köszönhetően
a munkának és a családoknak,
akik mögöttünk állnak” – árulta
el Karó Krisztián.
Megtudtuk, évek óta tervezik
a szakemberek, hogy olimpiai
sportággá váljon az akrobatikus

Fotók: Gémes Sándor

rock’n’roll A-kategóriás versenyágazata, de egyelőre csak bizakodnak. Az akrobatikus rock’n’roll
egyébként mint sportág a Magyar
Táncsportszövetséghez tartozik,
remélik, hogy ennek keretein
belül hamarosan versenyekre is
eljuthatnak. Az egyesület az ak-

robatikus rock and roll egyedüli
zászlóshajója a Dél-Alföldön.
Karó Krisztián azt is elárulta,
most a Nagy Sportágválasztóra
készülnek, idén szeptemberben
ugyanis a Kozmosz lesz az esemény szervezője.
Arany Mihály

Tisza, föld, ember

Tisa, zemlja, čovek

Meghívó

Pozivnica

A Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei
Levéltára tisztelettel meghívja Önt a

Nacionalna Arhiva Mađarske Arhiva Županije
Čongrad srdačno poziva Vas na
istorijsku-turističku konferenciju i zatvaranje
projekta HUSRB/1002/212/111
Tisa, zemlja, čovek

HUSRB/1002/212/111 kódszámú Tisza, föld,
ember című projekt történelmi-turisztikai tárgyú
konferenciájára
és záró rendezvényére.
A rendezvény időpontja:
2013. április 26. (péntek), 10 óra
A rendezvény helyszíne:
Délvidékház Közhasznú Nonprofit Kft.
Szeged Közép fasor 1-2., Konferenciaterem
Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk.
Dr. Biernacki Karol
levéltárigazgató
Projekt címe: „Tisza, land, folks” - cross border thematic

route by the Tisza- river
Projekt kódszáma: HUSRB/1002/212/111

Datum događaja:
26. April 2013. petak 10:00 časova
Mesto događaja:
Délvidékház Közhasznú Nonprofit Kft.
Szeged Közép fasor 1-2., Konferenciaterem
Dr. Biernacki Karol
direktor
„Tisza, land, folks” - cross border thematic route by the Tisza- river
HUSRB/1002/212/111
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Május 1. ANNO - életképek az ötvenes-hatvanas évek szegedi felvonulásairól

előtt. A vasutas dolgozók
Május 1-jei felvonulás a városháza
felvonulása (1946).

Május 1-jei felvonulás az ötvenes években.

n.

Május 1-jei felvonulás az ötvenes évekbe

A fotók forrása a Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye.

Úttörők békegalambokk
al a Hősök kapujánál
egy május 1-jei felvonu
lás előtt a hatvanas évek
ben.

Majális – Újszegedi liget
2013. április 30 – május 1.
17.30
19.00
20.45
21.45

április 30.

Jack Danimals koncert
Storyville Jazz Band
Radics Gigi
Blues B.R. Others Show

május 1.

9.00	Kézműves foglalkozások, családi programok, csapatjátékok
11.00
Grimmbusz gyermekszínház
12.00	Kézműves foglalkozások, családi programok, csapatjátékok
12.00	Báder Béla és zenekara - Magyar nóta csokor
14.30	Akrobatikus torna
14.45	Kozmosz Egyesület - Kroki Roki Tánccsoport
15.30	Creative Dance Club
16.00	Papes Béla Interaktív
17.30	Dodgem Együttes koncert
19.00	Stone
20.00	Bon Bon koncert
22.00	Útközband
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