Meghívó

Újszeged napja
Tisztelt Újszögediek!
Szegeddel szemközt a Tiszán túli terület hajdan, mint ahogyan az öreg híd lábánál álló tér – a
Torontál tér – is emlékezik, már torontáli terület volt. A Trianonnál megcsonkított, majd
nevében is elpusztított ezeréves vármegyénknek kevés emléke maradt. A hajdan e Torontál
vármegyéhez tartozó Újszeged független mezőváros 1880. június 5.-én egyesült Szegeddel,
vált Szeged városrészévé, üdülőövezetévé.
Az 1879-es Szegedi Nagyárvíz didergető, fagyos éjjelén a szárazon maradt Újszegedre
menekült az elázott szögediek javarésze. Újszeged így sokáig a szögediek menedékeként élt
tovább a köztudatban…
Június 5.-e Szeged és Újszeged városok egyesülésének napja. 2005-ben a 125. évfordulót
tisztességgel megünnepeltük a Szögedi Védegylet szervezésében.
2007-ben „Újszeged Napja” néven hagyományteremtő rendezvényt indítunk, melyet minden
esztendőben a jún. 5.-ét követő hétvégén tervezünk megünnepelni.
Ez alkalomból szeretettel várom Önöket, Újszeged régi és új lakóit a rendezvényünkre.

2007. Nap hava (jún.) 9.-én szombaton a következő programok várják Újszegeden az
érdeklődőket:
10. 00 Szentmise az Újszegedi Szent Erzsébet Templomban
11. 15 Az I. Magyar Királyi honvéd Hagyományőrző Egyesület csapatainak
fölvonulása a ligeten át
11.40 Az I. Magyar Királyi honvéd Hagyományőrző Egyesület bemutatkozása a
Bálint Sándor Művelődési Házban, majd Ismertető előadás a Magyar Királyi
Honvédségről és a Magyar Királyi Hunyadi János 9. Honvéd Gyalogezredről
Családi Rendezvény
Helyszíne: UTC pálya (Újszeged) Kertész utcában (a Füvészkert mögött)
15 órakor a rendezvényt megnyitja a körzet képviselője: Dr Szabó László
15 óra 10 perctől turulbemutató, a régi (új)szögedi labdajáték népszerűsítése
Turult oktat Berecz Árpád és Bronner Dezső, a turul egykori bajnoka, ma
legöregebb aktív játékosa. Ezt követően folyamatos turuloktatás…

15 óra 30 perckor íjászbemutató az ősi hun és magyar íjak mai másaival (a
bátrabbaknak tanítás is), bemutatkozik az UTC íjászcsoportja
16 óra 30 perctől Füvészkert látogatás
13 órától utánpótlás labdarúgó mérkőzés UTC – Tömörkény
17 órától fölnőtt II. osztályú labdarúgó mérkőzés UTC – Tömörkény
A délután folyamán foci utánpótlás toborzás.
Jó tudni, az UTC (Ujszegedi Torna Club) megyénk legjobb utánpótlás csapata
18 órakor „(Dél-)Újszeged jövője” fórum.
Szó lesz az Újszeged életét veszélyeztető botrányos tervekről,
a körút szögletesítéséről, a Lövölde-liget elpusztításának terveiről,
a Város balvezetésének impotenciája nyomán ránkzúduló balkáni
kamion-özönről… és a lehetőségeinkről…
Sötétedéstől: a Csillagda megtekintése.
A külföldi magánbefektetői érdekeket kiszolgáló botrányos áruház-tervek a Csillagda
további működését is lehetetlenné teszik. Lehetséges, hogy most láthatják utoljára a
Dél-Alföld egyetlen csillagvizsgáló állomását…
Egész délután kifestő-kör a gyermekeknek óvónői segédlettel
Fogadónapjára is várja Önöket szeretettel:

Dr. Szabó László

Kelt: Szegeden, 2007. Ígéret hava (május) 31.-én
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