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Dagad a botrány a piacügyben

Újabb Fideszhez köthető személyt hallgattak ki gyanúsítottként

Megújultak a játszóterek

Makkosháztól Baktón át Tápéig
Idén 40 millió forintot fordított a város a játszóterek
felújítására és szabadtéri
kondiparkok kiépítésére. Az
összegből huszonnyolc helyszínen végeztek munkálatokat, sok helyen új eszközöket telepítettek – Makkosháztól Újszegedig és
Baktótól Tápéig.
– A tápéi Piac téren idén
sok fejlesztés történt: egyrészt játszóteret alakítottunk ki, másrészt bővítettük
a fitneszparkot, a szabadtéri kondiparkot, és a városban egyedül itt épült ki
bocsa gyakorlópálya, amely
várja a sportolni vágyókat

– mondta Szécsényi Rózsa,
a körzet önkormányzati képviselője.
A Piac téren kialakított játszótér önkormányzati keretből bővült az idén, a hat
fitneszeszköz és a bocsapálya pedig képviselői keretből
valósult meg. A téren lévő
szolgáltatásokat a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
üzemelteti. A városi cég felelős az eszközök szabványos
kihelyezéséért és az állaguk
megőrzéséért. A teljes fejlesztés költsége önkormányzati keretből 2,5 millió forint,
a képviselői keretből pedig
1,5 millió forint volt.
Folytatás az 5. oldalon

Ménesi Imre önkormányzati képviselő elmondta, a nyomozó hatóság gyanúsítottként
hallgatott ki egy újabb Fideszhez köthető személyt.

Erdei Péter korábbi piacigazgató vagyonát már zárolták, és megfigyelő rendszer kiépítémost újabb Fideszhez köthető személyt hallgatott ki gyanúsí- sére.
tottként a Mars téri piac ügyében a nyomozó hatóság.
Erdei Péter a saját tanulmányait – tanulmányi szerSzeptemberben arról tájé- más fórumokon, a mutyiko- ződés nélkül – önhatalmúkoztatta a sajtót Ménesi alíció mindig megvédte és lag a piac pénzéből finanszíImre önkormányzati képvi- nem engedte leváltani Erdei rozta, így fizetett ki közpénzselő, hogy zárolták a ko- Pétert.
ből 1,7 millió forintot. Elvitte
A képviselő szerint mára azt a laptopot a piacról,
rábbi Mars téri piacvezető,
Erdei Péter ingó- és ingat- bebizonyosodott, hogy 45 amelyet uniós pályázaton
lanvagyonát és bankszámlá- millió forintos túlfizetés, túl- kapott a piacigazgatóság.
ját a Gyulai Járásbíróság számlázás történt 2010 és Ezt egy Fidesz-közeli cégnek
jogerős határozata alapján. 2014 között a piacnál. Ez adta el papíron, majd viszErdei Pétert 2014 előtt a úgy történt, hogy különbö- szavette tőle. A laptop értéFidesz–Jobbik-koalíció ne- ző Fideszhez közeli cégek- két azonban most vissza
vezte ki igazgatónak, és kel kötöttek szerződéseket, kellett fizetnie a piacigazgaakkor hiába jelezték több- amelyeknek a reális árnál tóságnak. Ezzel Erdei Péter
ször is a piaccal kapcsola- jóval többet fizetett ki az mintegy 200 ezer forintos
tos problémákat a szo- igazgató például a belép- kárt okozott.
cialisták a közgyűlésen és tető, a tűzjelző és video- Folytatás az 5. oldalon

Szeged legemberségesebb osztálya

Gyűjtöttek már zoknit hajléktalanoknak, mesekönyvet
beteg gyerekeknek, tanszereket rászoruló családoknak,
PET-palackokat újrahasznosításra, vettek már részt jótékonysági
mikulásfutáson,
valamint építettek fűszer- és
tankertet az iskola udvarán.
És még csak 12 évesek! Ők a
6. b – Szeged legemberségesebb iskolai osztálya a Tiszaparti Általános Iskolába jár.
Nemrégiben Ozone Zöld-díjat
nyertek.
Bővebben az 5. oldalon

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő egy nagymamával, aki a tápéi Piac téri játszótérre hozta az unokáját.

Kapu a Tiszára

630 millió forintból újul meg
a Belvárosi mozi 2020-ra.
Korszerűsítik a Zsigmond Vilmos termet, akadálymentesítenek és átjárhatóvá tesznek
minden teret. A Partfürdő
300 millió forintból bővül,
hogy az eddiginél is több vendéget fogadhasson: negyvennyolc kishajó kikötésére alkalmas
kikötőállomással,
amelyhez majd sólyapálya is
kapcsolódik, valamint horgászpályával nyitnak kaput a
Tiszára.
Részletek a 4. oldalon

November 20-án
nyit az uszoda

Már csak finomhangolásokat
végez a kivitelező cég az újszegedi sportuszoda felújításán,
amivel november 14-ére készül
el a módosított terv szerint. Addigra ér véget a műszaki átadás. A szükséges vízminőségi
vizsgálatokat követően, legkésőbb november 20-án kinyit a
létesítmény. Lapzártánk után állították fel a sátrat. Az új ponyva
szélesebb és magasabb lesz,
mint a régi. A korábbihoz hasonlóan légbefúvással emelik fel és
tartják a magasban.
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Forbes: Mészáros Lőrinc vagyona
105 milliárd forint

Valamit nagyon tudnak: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc. A felcsúti polgármester vagyona
egy év alatt 35 milliárdról 105 milliárd forintra dagadt.

Élő magyarnak nem volt még
olyan éve, mint amilyen a
2017-es Mészáros Lőrincnek: a
felcsúti polgármester 105 milliárd forintra hizlalta személyes
vagyonát, ezzel húsz helyet ugrott előre a Forbes gazdagmagyar-listáján, és már nyolcadik.
Tavaly ilyenkor a Forbes 35 milliárdra saccolta a Mészáros-vagyont, ami egy év alatt
háromszorosára dagadt – írta
a Forbes alapján a 444.hu.

A gazdasági lap szerint Mészáros cégbirodalma 121 céget
számlál, ami azért is súlyos,
mert a polgármester csak idén
82 vállalkozást alapított. A cégbirodalom sejtjei összesen
241,8 milliárd forint értékben
nyertek el közbeszerzést, 17 milliárd forint állami, illetve uniós támogatásban részesültek.

Külön tekintettel volt az idei
évben Magyarország Mészáros Lőrinc új médiapiaci befektetéseire: az állam mintegy 2,7
milliárd forint értékben helyezett el hirdetéseket a polgár-

Andy Vajna is a listán

A leggazdagabb magyarok listáját Csányi Sándor
vezeti 294 milliárdosra
becsült vagyonával, mögötte Demján Sándor
192 milliárddal második,
Gattyán György 188 milliárddal pedig a harmadik.
A 33 leggazdagabb között megtalálható Andy
Vajna kaszinómogul és
médiatulajdonos is, akinek 62 milliárd forintra
becsülik a vagyonát.

mester új lapjaiban és csatornáin, baráti cégek pedig nem
feledkeztek el a polgármester
által elnökölt Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványról
sem: a Puskás Akadémiánál
2,9 milliárd forint tao-felajánlást könyvelhettek el.
A Forbes kalkulációi szerint a polgármester hetente
átlag két céggel gyarapodik,
céghálója pedig a borászattól az építőiparon, ingatlanfejlesztésen át egészen az
agráriumig terjeszkedik. A
lap kiemeli, hogy Mészáros
az Opus és a Konzum befektetésein keresztül belépett a
médiapiacra és a turizmus
területére is (Mediaworks,
Pannon Lapok, illetve Hunguest Hotels), és mindkét
szegmensben egyből a legnagyobbak asztalához ült.

Magyar polip: bortól borig
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Migránsoknak hitték
a temetőbe látogatókat

A 2000 fős Kömlő lakosai a két éve kitartóan uszító kormánypropaganda áldásos hatásai miatt azonnal bepánikoltak, és még egy
helybelit is bevándorlónak néztek.

Izzott a kömlői polgármester telefonja mindenszentek idején, miután a Heves megyei településen a helyiek migránsnak néztek
gyakorlatilag mindenkit, aki halottak napja alkalmából felkereste
a helyi temetőt, hogy megemlékezzen szeretteiről – számolt be
az esetről több hírportál is. A telefonálók mind arról beszéltek,
hogy migránsok özönlötték el a falut. A polgármester intézkedett,
szólt a rendőröknek is, aztán kiderült, vaklárma volt az egész. Az
esetről tudósító heol.hu szerint „valószínűleg a migrációról szóló
hírekben látottak, hallottak válthatták ki e reakciókat”.
A helyiek a halottak napja miatt az esti órákban a település temetőjéhez érkezőket nézték migránsnak, de volt állítólag olyan
helyi, akit szintén bevándorlónak hittek a kömlőiek. Az észak-alföldi Kömlőn mintegy kétezren laknak. Az eset után egy helybeli
csak annyit mondott a Magyar Nemzetnek: „Mit keresnének itt
migránsok? Az Orbán Viktort kellene megkérdezni, miért tömi
ilyen hülyeségekkel az emberek fejét!” Túró Tamás kömlői polgármester pedig azt nyilatkozta a 24.hu-nak, hogy „Ez nem egy igazi
veszély itt, aztán mégis ezt mondja a tévé egész nap.”
Két éve Csongrád megyében, Nagymágocson nézték egymást
migránsnak a falu határában a közmunkások és a földmérők.
Megijedtek egymástól. A földmérők ki-be ugráltak ijedtükben a
kukoricásba, a közmunkások pedig biciklire pattantak, és a falu
felé tekertek. A rendőrséggel félúton találkoztak. – Anton, egy
barna képű gyerek volt az első, akivel összefutottak a rendőrök.
Majdnem elvitték. Mondták, hogy tegye le a biciklit, és üljön be a
rendőrségi furgonba. Valószínűleg azt hitték, hogy ő az egyik migráns – mesélte akkor az egyik résztvevő, aki szerint Anton annyira
meglepődött, hogy nem tudott megszólalni.

Stadionnyi pénzt költött
a kormány autókra

Mészáros Lőrinc Tokaj környékén és a Balaton-felvidéken
A Magyar Nemzet ír arról, hogy
a Mészáros Lőrinc közvetett tulajdonában álló Euró Generál
Zrt. építhet meg egy 3 ezer
négyzetméteres borászati üzemet a Tokaji borvidéken a Bibószakkollégiumot is felújító Penta
Kft.-vel közösen elnyert közbeszerzésen, 1,7 milliárd forintért
– szemlézte a cikket a 444.hu.
A lap arról is ír, hogy nem ez az
egyetlen Tokaj környéki nyertes
projektje a Mészáros-polipnak:
augusztus végén ugyanerre a
helyrajzi számra már nyertek
egy borászati beszerzési központ építésére vonatkozó megbízást potom 384 millió
forintért. Ezenkívül két hete is
behúztak egy tendert, akkor
683 millió forintért: Hercegkú-

ton építhetnek egy borászati
üzemet. Az Euró Generálnak
amúgy az Opus Nyrt. a tulajdonosa, amelyben március elején
szerzett tulajdonrészt Mészáros
Lőrinc.
Uniós milliárdokkal stafírozták ki a zánkai és a fonyódligeti
táborok gazdáját, az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványt: az eddigi, felújításra szánt 26 milliárd forint
közpénz mellé most 13,5 milliárd forintot nyert „esélyteremtés” címszóval – olvasható a
HVG-ben. Az egykori zánkai
gyermekváros 17 milliárd forintra becsült értékű területét
ajándékba kapta meg tavaly a
Szeged–Csanádi Egyházmegyéhez tartozó alapítvány,

amely a felújításra szánt 26
milliárd forint mellé évi 4-5 milliárd forint működési forrást is
kap az államtól. Turisztikai körökben már kész tényként kezelik, hogy a felcsúti polgármester vetett szemet az ingatlanra, ám az alapítvány ezt a
hírt vehemensen cáfolja. Mindeközben Mészáros Lőrinc már
a tábor közelségében van: az
egykor Demján Sándor nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozó Canter Borház Kft. újdonsült gazdájaként bórkóstolós vendéglátóhelyet fejlesztene Zánkán – értesült a HVG.
A helyi képviselő-testület máris
a településrendezési terv módosításáról konzultál Mészárosékkal.

A kártyák le voltak osztva. 45 milliárd forintból vettek autókat
a migrációs válsághelyzetre hivatkozva. Illusztráció: police.hu

Eredményt hirdettek a májusban kiírt 45 milliárdos tenderen.
A rendőrségi és honvédségi kocsibeszerzést multik nyerték –
nemcsak a kocsik ára, de a forgalmazók nyeresége is külföldi cégeknél csapódik le. A kisebb magyar forgalmazók sikertelenül indultak a pályázaton – számolt be a Hír TV. „23. intézkedés: teljes
telefon-, bútor-, gépkocsivásárlás- és -cserestop, -leállítás a közszférában” – hangoztatta frissen megválasztott miniszterelnökként 2010-ben Orbán Viktor, aki azonban ígéretét a két ciklus alatt
már többször megszegte.
387 rendőrségi autót például idén vásároltak, nyilvános közbeszerzés nélkül, a migrációs válsághelyzetre hivatkozva. Most
pedig egy stadionnyi pénz, 45 milliárd forint megy el kocsikra.
A több ezer autósflotta a rendvédelmi szerveké és a honvédségé.
A beszerzésre még májusban írták ki a tendert, öt cég szerepelt
sikeresen. Szörényi András szakújságíró szerint már a kiíráskor
egyértelmű volt, hogy mely cégek nyerhetnek. „Erre lehetett számítani, az történt, ahogy a kártyák le voltak osztva” – tette hozzá.
A közbeszerzésen kisebb magyar autókereskedések is indultak
– sikertelenül.
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Dorozsmán tározó, Szőregen csatorna épül

Kétmilliárd forintból fejlődik Szeged csapadékvíz-hálózata
Sorozatunkban a teljes egészében önkormányzati cégeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg? Zárásként a víziközmű-fejlesztőnél jártunk.

1994-ben alakult át a szegedi
vízmű, amikor a szolgáltatót
privatizálta a francia tulajdonos. Maradt egy üzemeltető
cég, valamint létrejött egy beruházással és egy kivitelezéssel foglalkozó társaság. Az
újabb átalakításkor az önkormányzat már csak az üzemeltetésben (Szegedi Vízmű Zrt.)
és a beruházó cégben (Szegedi Víziközmű-működtető és
-fejlesztő Zrt.) tartotta meg a
tulajdonrészét. A víziközmű
azért kezdett el kifelé is vállalkozni, hogy a szakmaiságát
tartsa.
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az önkormányzatok. Hamarosan a kivitelezés is elkezdődhet
például
Zsombón,
Üllésen, Tiszaszigeten, Földeákon, Apátfalván és Székkutason. A tervezés után a
kivitelezési munkáknál is közreműködik műszaki ellenőrként a szegedi víziközmű, ha
azzal megbízzák.
A megyei jogú városok
külön forrásból gazdálkodhattak. Hódmezővásárhelyen egymilliárd forint értékű
csapadékvíz-elvezető hálózat terveit készítette el a cég,
és ott már a kivitelezésnél
járnak. Szegeden most készítik elő a hasonlóan egyGyatra piaci helyzet
Novák Gyula: A víziközmű a piacról él meg, nem kap önkormányzati támogatást.
milliárd forintos beruházás
– Egyáltalán nem kapunk ön- közbeszerzését. A műszaki
kormányzati támogatást. A ellenőri pályázatot a vízi- tos pályázatot, amelyben szánkózódombot építettek és Wallisch Kálmán utcában
ugyancsak részt szeretnének volna, de az új elképzelés oldják meg a csapadékvíz elvenni.
szerint lődombnak halmoz- vezetését.
zák fel. Emellett például a
A kivitelezés következik szőregi Tigris, Tulipán és Le- Nehézkes pályázatok
vendula utcában építenek
Az első csomagból a leglát- csatornát, régi lakossági kez- A szegedi víziközmű elsősorványosabb beruházás a do- deményezésnek eleget téve. ban a régióban pályázik meg
rozsmai Bánomkerti-tó meg- A Hősök teréről lezúduló víz kivitelezési és ellenőrzési
építése lesz. Gyakorlatilag ez
munkákat. Egy szennyvízcsaa tározó fogadja Dorozsma
tornát és egy ivóvízminőségTenisszel kapcsol ki
és az északi rész csapadékjavító programot érintő
Novák Gyulának egy lánya
vizeit, vagyis a fölösleges vikeretközbeszerzésen már a
és egy unokája van. 1978zeket nem vezetik el, hanem
három legjobb között szeretól dolgozott a vízműnél
visszatartják száraz időszapel, de ajánlattételre még
különböző beosztásokban,
kokra. A város felvásárolta
nem kérték fel a céget. Békés
1997-től vezeti az utódmár a 60 ezer köbméteres
és Bács-Kiskun megyében is
A szőregi Tigris utcában lakossági kezdeményezésnek ele- tározóhoz szükséges terüleszervezetet. Szabadidejéhamarosan indulnak nagybeget téve építenek csatornát hamarosan.
ben szívesen teniszezik a
tet a magántulajdonosoktól,
ruházások. Novák elmondta,
barátaival.
amely a Basahíd utcától a
a pályázati rendszer sajátosvárosi fejlesztésekre is pályá- közmű már megnyerte. Ők Szélső sorig tart, 30 méter
sága miatt feltorlódnak a
zunk; az elnyert megbízatá- járnak el tehát a jövőre in- szélesen. Jövőre elindul a
megbízások, és ez mérnöki,
sok az éves árbevételünknek duló fejlesztésnél. Közben megépítése. A kitermelt föl- elborította a kerteket, ezzel illetve kivitelezői kapacitáslegfeljebb a 28-30 százalékát kiír a szegedi önkormányzat det a dorozsmai futballpálya elejét veszik ennek a problé- hiányt idéz elő.
teszik ki – mondta az árbevé- egy másik egymilliárd forin- mellé hordják át. Eredetileg mának. A mélysége miatt
A korábbi pályázati eljátelükről a Szegedi Víziközműegyes szakaszokon kénytele- rás kétlépcsős volt: az önműködtető és -fejlesztő Zrt.
nek zárt csatornát építeni. kormányzatok pályázhattak
vezérigazgatója. Novák Gyula
Ezeknek 2019 nyara a határ- külön tervezésre és kivitelehozzátette, 12 munkatársázésre. A két folyamatot azonideje.
val nem érik el a 148 millió
Ugyanebből a csomagból ban egybevonták, három
forintos éves bevételi tervüszintén Dorozsmán építenek tervezőt, illetve kivitelezőt
ket, csupán 92-93 százalékra
csatornát 2019 végéig a kérnek fel, hogy a tervek elközelítik meg. A háromneNegyvennyolcas és a Basa- készítésére, illetve megvalógyed éves összegzéskor 77
híd utcában. Marostőben sítására ajánlatot tegyen. Ez
millió forintnál tartottak.
pedig az Aranka, Borbála, a vezérigazgató szerint rendEnnek az a magyarázata,
Dorottya, Gizella, Ildikó, Iza- kívül megnehezíti a folyamahogy gyatra a piaci helyzet.
bella, Klára, Melinda és Or- tot. Emiatt a kis cégek kiUgyanis sem az uniós környesolya utca következik. A szorultak a piacról, mert
zeti és energiahatékonysági
második csomagból szintén nem kaptak lehetőséget,
pályázatok, sem a terület- és
2019-ig a dorozsmai Széche- vagy csak nagyobbakhoz
településfejlesztési progranyi, Zalán, Kút, Nap, Széna, kapcsolódva. Így nem a legmok nem indultak még el.
Ballada, Palóc, Majális és Ri- megfelelőbb színvonalú terBár az év második felében a
gómező utcában épül ki csa- vek születtek, holott körülbelterületi csapadék-elvezepadékcsatorna. Ezenkívül tekintőbben felelősséggel eltési munkákra eredményt hir- Az új szőregi csapadékvíz-csatorna a mélysége miatt egyes Újszegeden a Borostyán, Asz- végezhető lett volna a felszakaszokon zárt lesz. 2019 nyarára készül el.
dettek és szerződést kötöttek
talos, Radnóti, Babits, Krúdy adat.

4

˙

Szegedi Tükör

2017. november 11., szombat

Századik születésnapjára megfiatalodik a Belvárosi mozi

Kikötővel, horgászpályával nyit kaput a Tiszára a Partfürdő
630 millió forintból újul meg a Belvárosi mozi 2020-ra. Korszerűsítik a Zsigmond Vilmos termet, akadálymentesítenek és átjárhatóvá tesznek minden teret. A Partfürdő 300 millió forintból bővül,
hogy az eddiginél is több vendéget fogadhasson.

nak helyet. A két évig tartó felújítás alatt a tervek szerint a
mozi folyamatosan üzemel.
A munkáktól függően az egyes
termek átmenetileg zárva
A Szegedi Rendezvény- és Mé- és a székeket is lecserélik. Át- lesznek, de igyekeznek minél
diaközpont Kft. két jelentős, járhatók lesznek a terek; a kevesebb kellemetlenséget
uniós támogatással megvaló- most csak kívülről megközelít- okozni a nézőknek. A turisztisuló beruházásáról döntött a hető Csőke József és Balázs kai és energetikai célú felújíközgyűlés. A Belvárosi mozi- Béla terembe belülről ugyan- táshoz jövő nyáron fognak
hozzá, és a filmszínház megban 630 millió forintos forrás- csak el lehet jutni.
ból visszaállítják az eredetileg
A pincét szintén átalakítják, nyitásának százéves jubileuösszefüggő teret. Eltűnnek a a kazánház helyén interaktív mára, 2020. szeptember
zegzugok, és lifttel akadály- kiállítási teret nyitnak. Ebben 8-ára fejezik be.
A Partfürdő 300 millió fomentesítik a lépcsősort, hogy a Szegedhez kötődő filmes alkönnyedén megközelíthető le- kotók, Balázs Béla, Zsigmond rintból bővül a jövő év végéig.
gyen a moziterem és az új Vilmos és Csőke József hagya- A létesítmény az évi 34 ezer
mosdó is. A város legnagyobb téka és a mozihoz köthető látogatójával Szeged folyamamozivásznát, a hangrendszert egyéb muzeális relikviák kap- tosan fejlődő turisztikai attrak-

Adventi meglepetés

Új fényruhába öltözik a Tisza Lajos körút

ciója. A vendégszámot azzal
igyekszik tovább növelni a cég
vezetése, hogy kaput nyit a
vízre. Külföldön már gyakorlat,
hogy kihasználva a természet
közelségét, komplex szolgáltatást nyújtó szabadidőparkot
hoznak létre. Szeged belvárosában ez a lehetőség a Partfürdővel és a kempinggel már
most is rendelkezésre áll. A
szolgáltatásokat úgy tervezik
kiegészíteni, hogy a Tiszán érkező vendégek fogadására 48
kishajó kikötésére alkalmas
kikötőállomást alakítanak ki,
amely igény szerint bővíthető.
Ezt az úszóművet bejáróhíddal
csatlakoztatják a parthoz.

A kikötőhöz kapcsolódik
majd egy sólyapálya is, ahol a
hajókat vízre lehet tenni.
A horgászokra is gondolnak: a
kikötő melletti 300 méteres
partszakaszon versenypályát
létesítenek számukra. A kényelmes pihenést szolgálja
majd az a parti pihenőhely,
ahol egy büfé is helyet kap. Az
aktív kikapcsolódást két játszótérrel, két strandfocipályával, két röplabdapályával és
250 méter hosszú sétány kiépítésével teszik lehetővé.
A közművekről sem feledkeznek meg: a kikötőhöz odavezetik a szükséges infrastruktúrát, a villanyt és a vizet.

Egyetemisták a városért

Tegyünk együtt Szegedért! címet viseli az a jótékonysági program, amelyben Szegeden tanuló egyetemisták, egészen pontosan a Károlyi Mihály Kollégium hallgatói vesznek részt.
A város legnagyobb kollégiumában minden év november közepén rendezik meg a Kollégiumi Pajkosságokat, a Kopajt,
idén november 15–17. között. Ezen a szervezők tájékoztatása
szerint a kollégium 800 lakója közül 500 biztosan részt vesz.
A Kopajon különböző versenyszámok és feladatok vannak,
köztük jótékonysági is. A kollégisták például karitatív munkát
végeznek menhelyen, plüssállatot, kupakot, ruhát gyűjtenek
vagy vért adnak. A szervezők szerint így segítenek a városnak
és a rászorulóknak.

Háborús áldozatok
előtt tisztelegtek

Tizenhatezer méter hosszú fényfüzért használnak a fák alakjának kiemeléséhez a kiskörúton a Centrum áruháztól a Reökpalotáig. Tovább bővítik Szeged karácsonyi díszvilágítását a
dómnál. Megújul a városháza homlokzati dekorációja is: a látványkép adventi meglepetés lesz.

fővel folyamatosan dolgozunk
– mondta az igazgató. Megújul a városháza homlokzati
dekorációja is, egységesebb,
átfogóbb, látványos, ugyanakkor diszkrét világítóberende– Idén teljesen új karácsonyi ket szerelnek fel. A díszítés- zésekkel. A konkrét látványdíszvilágítást kap a Tisza hez közel 16 ezer méter hosz- kép adventi meglepetés lesz.
Felszerelték már a SomoLajos körút. A széles körben szú fényfüzért használnak,
nagyon népszerű csavart látványosan kiemelve a fák gyi utcai és Híd utcai díszeket. A napokban megjelenfényfüzéres dekorációt való- alakját.
A korábbi években a Tisza nek a megszokott belvárosi 27 helyen áll Szegeden valamilyen világháborús emlékmű,
sítjuk meg – tájékoztatott
amelyek mindegyikénél emlékezhetünk arra a több ezer
Makrai László. A Szegedi Kör- Lajos körúton látható organifiatalra, akinek az élete a háború borzalmai miatt nem
nyezetgazdálkodási
Nkft. kus fénydekorációt új helyszífolytatódhatott. Áldozatukra kötelesek vagyunk emlékezni,
ügyvezető igazgatójától meg- neken, a dóm főbejárata
tudtuk: a megszokott szaka- előtti ostorfasoron és az Aradi Ilyen hosszú karácsonyi és nem csak mindenszentekkor – mondta Csepi László
szon, a Kiss Ernő utcától a vértanúk terén láthatják majd fényfüzért használnak nyugállományú őrnagy a Belvárosi temetőben tartott koMagyar Ede térig, vagyis a a belvárosban korzózók. Így a Centrum áruháztól szorúzáson. Először az első világháborús emlékműnél helyezték el koszorúikat a különböző katonai és civil
Reök-palotáig a kiskörút több bővítik tovább Szeged karáa Reök-palotáig.
szervezetek. Az önkormányzat nevében Joób Márton önmint 50 fáját díszítik fel. De- csonyi díszvilágítását.
– Természetesen a kiskormányzati képviselő és Kerek Attila főtanácsos koszorúkorálják a törzsüket és ágaikat; korszerű kültéri, magas körút új dekorációján túl más motívumok, november végén, zott (képünkön). A második világháborús emlékkeresztnél
minőségű, nagy fényerejű és helyszíneken is dolgozunk advent előtt pedig a fényszar- a magyarok mellett német, román, orosz, cseh, szlovák,
nem utolsósorban hosszú minden éjszaka. Két darus- vast is beemelik megszokott bosnyák, lengyel, olasz és francia hősi halottak emléke
előtt is tisztelegtek.
élettartamú LED-fényfüzére- kosaras autóval, illetve 4-5 helyére a Dugonics téren.

16 000 méter
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A 6. b a Tisza-partiból

Szeged legemberségesebb iskolai osztálya

A Tisza-parti Általános Iskola 6. b osztálya.

Gyűjtöttek már zoknit hajléktalanoknak,
mesekönyvet beteg gyerekeknek, tanszereket rászoruló családoknak, PETpalackokat újrahasznosításra, vettek
már részt jótékonysági mikulásfutáson,
valamint építettek fűszer- és tankertet
az iskola udvarán. És még csak 12 évesek! Szeged legemberségesebb iskolai
osztálya a Tisza-partiba jár.

Nyáron bemutattuk a szegedi zseniosztályt, a Radnóti Miklós gimnázium 12. M
osztályát, amely egyedülálló eredményt
ért el az országban: a 146 érettségi jegyükből csak három volt négyes, a többi
mind ötös. Ezzel 4,98-os volt az érettségi
jegyük átlaga. A Schultz János vezette
matematika tagozatos osztály közel fele
angol elit egyetemeken – Cambridgeben és Oxfordban – tanul tovább.
A Tisza-parti Általános Iskola 6. b osztálya sem mindennapi. Fantasztikus
dolgokat visznek végbe a gyerekek Ceglédi Anna osztályfőnökkel.
– A 2016/2017-es tanévben lettem
a 6. b osztályfőnöke. A tanév megkezdésekor célkitűzésem volt egy olyan
osztályközösség megteremtése, egy
olyan pedagógiai projekt létrehozása,
amely egyszerre hívja fel a figyelmet a
környezetvédelemre és a társadalmi
különbségekre. Nem száraz ismeretátadásban gondolkodtam, hanem önkéntességen és tapasztalaton alapuló tevékenységi formákon, ami

az egymásra figyelést, és a világ problémáival is már idejében szembesülnek.
A gyerekek PET-palackokat és zoknikat is gyűjtöttek újrahasznosításra.
A rossz zoknikból szigetelőanyagot
csináltak, a még ép zoknikat pedig,
amiből sokat hoztak a gyerekek, odaadták a hajléktalanoknak – mesélte
Ceglédi Anna. Gyűjtöttek tanszereket
rászoruló családoknak, segítenek a

Zöld-díj

Idén nyolcadik alkalommal jutalmazta az OzoneTv a környezettudatos innovációkat. Az Ozone Zöld-díjra
általános iskolai osztályok is pályázhattak. A Tisza-parti Általános Iskola
6. b osztálya első helyezést ért el a
pályázaton.

sclerosis multiplexes betegek megyei
egyesületének, akik hulladék anyagokból készítenek ékszereket. Nekik
gombokat, valamint pólókat és farmeranyagokat gyűjtöttek, amiket felszabdalhatnak, felcsíkozhatnak.
Majd otthon feleslegessé vált, de
még jó állapotú mesekönyveket, ifjúsági regényeket, színezőket és foglalkoztatókat gyűjtöttek a gyerekek és
szüleik a beteg gyerekeknek. 2647
mesekönyvet gyűjtöttek össze a
beteg gyerekeknek, amivel
megnyerték a Mátrix Közhasznú
Alapítvány által meghirdetett
Mesedoktorok országos könyvgyűjtő akciót, vele a 300 ezer
forintos fődíjat, amiből elutaztak a Velencei-tóhoz.
Nemrégiben a Same World
nemzetközi oktatási versenyen
2647 mesekönyvet gyűjtöttek össze a beteg szerezte meg az első helyet a
gyerekeknek a Mesedoktorok akcióban.
magyar iskolák közül a fűszerés tankertjével a szegedi Tiszanemcsak a diákokra, de szüleikre is parti Általános Iskola 6. b osztálya. Az
hatással van – mondta Ceglédi Anna. osztályfőnök elmondása szerint renA pedagógusnak hitvallása, hogy a geteget segítettek a gyerekek és a
gyerekeket ki kell vinni az iskola falai szülők, akik ásót és gereblyét hoztak,
közül, és megmutatni a világ minél paradicsomot, paprikát, kukoricát,
szélesebb spektrumát nekik, más- borsmentát, lestyánt és bazsalikomot
részt az iskolában kell olyan közössé- ültettek és gondoztak hónapokon át
get teremteni, ahol megtanulhatják az iskola udvarán.
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Dagad a botrány a piacügyben

Újabb Fideszhez köthető személyt hallgattak ki gyanúsítottként

Folytatás az 1. oldalról
Ménesi Imre önkormányzati képviselő
elmondta, Erdei Péter korábbi piacigazgató fiktív számlákra vett fel pénzt, ami
mögött nem volt teljesítés. Ennek 445
ezer forint volt az értéke. A 2014-es választások előtt több százezer forint értékben készültek a piacigazgatóságon
fideszes képviselőjelölti szórólapok, és
azok terjesztését is a Mars téri piac
kasszájából fizette ki Erdei Péter. A képviselő elmondta, a vagyonzárat elren-

delő nyomozó bíró döntése nyomán alapos a gyanú, hogy Erdei Péter gondatlanul kezelte a közvagyont, és így
bűncselekményt követett el.
– A botrány tovább dagad, mert a
nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki a korábbi piacigazgatót, Nagy
Lászlót a 2010 és 2014 között történt
eseményekkel kapcsolatban. Nagy
2010 decemberétől 2011. szeptember
végéig volt ügyvezető – mondta Ménesi
Imre.

Folytatás az 1. oldalról
– Bármikor mentem ki a fejlesztést követően a térre, mindig nagyon jólesett,
hogy egyre több embert – főleg fiatalokat – láttam, akik használták a fitneszeszközöket, valamint a játszótéren
nagymamákkal találkoztam, akik unokájukkal jöttek ki az új játszótérre, hogy
kipróbálják az új játékokat – hangsúlyozta Szécsényi Rózsa.
– A körzetben nyolc tér van, mindegyik téren történt fejlesztés az idén, új
játszó- és fitneszeszközöket telepítettek.
A nyolc közül a baktói kiskertekben van
egy olyan tér, amelynek a helyén egy éve
még szemétlerakó működött, most már
gyönyörű pázsit van, játszóeszközök,
pingpongasztal, fák és virágok. Jövőre

folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket
minden téren, a Völgyérhát utcában a
sportpályát újítjuk fel legközelebb –
mondta a képviselő.

Makkosháztól Baktón át Tápéig

Megújultak a játszóterek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottsága felhatalmazása alapján
az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres
HELYISÉGEK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
AlapHelyiség helye
(Szeged)
Bocskai u. 8/A pince 19.
Tisza L. krt. 21. al. 2.
Tisza L. krt. 12. pince 1.
Dózsa u. 5.
Deák F. u. 8. pince 7.
Deák F. u. 8/A V. em. 7.
Horváth M. u. 9. pince 1.
Oskola u. 12/A pince 1.
Jósika u. 34. al. 1.
Attila u. 3. al. 1.
Kígyó u. 8. fszt. 19.
Tisza L. krt. 62. ajtó 1.
Tisza L. krt. 62. ajtó 1.

Helyiség
jellege

Helyrajzi
szám

terület
(m2)

Alapár
(Ft)

üzlet
műhely
üzlet
raktár
raktár
műterem
raktár
üzlet
egyéb helyiség
üzlet
iroda
raktár
iroda

2982/B/1
2795/B/1
4027/B/1
4016/A/23
3993/A/14
3993/A/7
3947/B/7
3818/2/B/1
3357/2/B/1
3132/B/1
3916/A/19
3759/A/13
3759/A/14

255,19
45,3
273,49
13
41,08
35,49
28,85
55,3
179,68
45,83
45,04
63,71
34,77

17900000
2500000
13200000
1000000
3200000
2700000
1300000
4300000
8200000
2400000
5000000
2300000
2500000

A bemutató

Pályázati

időpontja
2017. 11. 16.

tárgyalás
2017. 12. 07.

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
14:30

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján
aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát
szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.
A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az
IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán legkésőbb 2017. november 24. napján 12 óráig bruttó 5.000 Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az
általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat.
A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de legalább a pályázati
alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.
A pályázati ajánlat az IKV Zrt. ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben
nyújtható be 2017. december 1. napján 12 óráig.
A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati
felhívásban foglalt feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati alapár emelésének mértéke
100.000 Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.
A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök: 800–1200, 1230–1530 óráig
szerda: 800–1200, 1230–1700 óráig
péntek: 800–1300 óráig

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.
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Sportmix

Szabics az osztrák válogatottnál. A 36 éves, szegedi születésű Szabics Imre lett az
osztrák labdarúgó-válogatott
másodedzője. Franco Foda
szövetségi kapitány kérte fel a
harminchatszoros magyar válogatottat, hogy legyen az osztrák válogatott másodedzője.
Szabics korábban a magyar
válogatottnál is dolgozott, Dárdai Pál másodedzője volt. Szabics Imre a Tisza Volánnál
kezdte a pályafutását, innen
került az FTC-hez, majd játszott Ausztriában és Németországban.

Az első sikerre várva. Azt tudni lehetett a nyári felkészülési
időszakban, hogy jóval szerényebb célokkal vágnak neki az
új szezonnak a ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdázói.
A Varga Péter irányította alaku-

lat egy-két játékost leszámítva
teljesen átalakult. A Tisza-partiak egyértelműen azt a célt
tűzték ki maguk elé, hogy jövőre is az OB I-ben ugorhassanak medencébe, azaz sikerüljön kiharcolni a bennmaradást. Ám az eddigi mérleg öt
mérkőzés, öt vereség. A Vargalegénység jelenleg utolsó az
alapszakasz B csoportjában.
Ugyanakkor ne feledjük, a pólósok a Partfürdőn és Hódmezővásárhelyen voltak kénytelenek készülni az újszegedi
sportuszoda felújítása miatt.
Szintén ezért valamennyi eddig mérkőzésüket idegenben
vívták. Remélhetőleg amint
visszakapja hazai medencéjét
az együttes, az eredmények is
jönnek.
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Öregbítették Szeged hírnevét

Karate-Európa-bajnokság: jól szerepeltek a versenyzőink

Küzdelem az Európa-bajnokságon. Séllei Csenge a 10-11 évesek mezőnyében a második lett.

Négy szegedi versenyző vett részt az olaszországi karate-Európa- érmet szereztek a kontinensvibajnokságon, ahonnan érmekkel tértek haza. Bodor Gábor sze- adalon.
rint Szeged hírnevét öregbítették a kiemelkedő eredményekkel.
Kumitében, azaz küzdelemben sem maradtak medál nélAz idei év fő megmérettetése a Norbert egyéni katában tudott kül a szegediek. Séllei Csenge
Bodor Karate és Rekreációs felállni a dobogó második fo- a 10-11 évesek mezőnyében a
Közhasznú Sportegyesület szá- kára. (A karatéban a kata for- második lett, míg Hegedűs Admára a Szardínián megrende- magyakorlatot jelent, ilyenkor a rián korosztályában a legjobbzett Európa-bajnokság volt. versenybírók azt nézik, hogy nak bizonyult, és a dobogó
A szegediek négy versenyzővel melyik versenyző milyen ponto- legfelső fokára állhatott fel. Heképviseltették magukat a ma- san, fegyelmezetten tudja vég- gedűs Adrián a szegediek leggyar válogatottban. Az Eb-ről rehajtani az adott mozdulatsort eredményesebb versenyzője
összesen öt érmet hozott haza – a szerk.) A szegediek tehet- volt, mindhárom színű éremből
a Tisza-parti különítmény, ezek sége párosban is remekül sze- került a nyakába. Csapatküzdeközül egy arany, három ezüst és repelt. Klubtársával, Hegedűs lemben két másik válogatott
egy bronz lett. A 14 és 15 éve- Adriánnal páros katában a 14 versenyzővel kiegészülve bronzsek korosztályában Hajagos és 17 évesek között ezüst- érmesek lettek. A versenyzők

Túrázók a töltésen

Több mint 250-en neveztek be
– Három óra alatt futottam
a Szegedi Sport és Fürdők Kft. le a 28 kilométert a kutyámmal
gyalogos teljesítménytúrájára – mondta a célba érkezés után
november első hétvégéjén.
Makra Ágnes. Rexi, a yorkshire
terrier még a végén is vidáman
– Már közel harmincéves futkorászott a gazdája körül.
múltra tekint vissza a gyalogos Ágnes szerint ha Rexi nem futeljesítménytúránk. Ez a Sze- tott volna ilyen gyorsan, ő sem
gedi Sport és Fürdők Kft. túra- teljesítette volna három óra
sorozatának idei utolsó alatt a távot. A kisgyermekes
állomása. Ebben az évben családok 6 kilométert sétáltak.
Már az Eb-re készülnek. Ösz- rendeztünk már többek között – Kiváló program! Jobbat el
szetartó keretedzést tartott a Tavaszi hajtás néven kerékpá- sem tudnék képzelni, mint jó
magyar vízilabda-válogatott ros túrát és a Maty-éren sza- időben, jó levegőn a Tisza töltészövetségi kapitánya, Märcz badvízi úszást – mondta Virág sén sétálni – mondta Tünde,
Tamás. A csapatba bekerült a Lajos szervezési igazgatóhe- aki férjével, valamint a két és
ContiTech Szeged Diapolónál
lyettes. A túrázók 6, 12 és 28 fél éves és 6 hónapos kisfiával
négy évig játszó Manhercz
Krisztián és Sedlmayer Tamás, kilométeres távon indulhattak. teljesítette a 6 kilométeres
valamint a szegedi nevelésű A leghosszabb távot választók távot. Bodácsi Máriát a barátTörök Béla is. A magyar csapat az Öreg Kőrössy Halászcsár- nője, Cakó Angéla csábította el
a jövő évi barcelonai Európa- dától egészen Algyőig gyalo- a 28 kilométeres túrára, és nabajnokságra kezdte meg a fel- golhattak, de sokan futva gyon jól érezte magát, úgyhogy
készülést.
tették meg az utat.
jövőre is indulni fog.

Kismesterek. A Gellért SE
négy utánpótlás teniszezője indult a korosztályos mesterversenyen Budapesten: Major
Stella és Kis-Czakó Eszter a
12 éves lányok, Szakács Olivér
a 16 éves fiúk, Zádori Réka
pedig a 16 éves lányok korcsoportjában. Zádori Réka megnyerte a mesterversenyt.

Jövőre ugyanitt! Sokan gyalogoltak a töltésen.

felkészítője és egyben az egyesület elnöke és vezetőedzője,
Bodor Gábor elégedettségét fejezte ki tanítványai teljesítményével kapcsolatban.
– Büszke vagyok a válogatottunkra, mindenki igyekezett
a maximumot kihozni magából,
és örülök, hogy sikerült Szeged
hírnevét öregbíteni a kiemelkedő eredményekkel. Számunkra ez egy újabb mérföldkő volt. A sikert elkönyveltük, de
tudjuk, hogy még számos verseny áll előttünk, és folytatjuk
tovább a munkát – mondta
Bodor Gábor elnök.

A női kosarasoknak segít

Mészárosné Kovács Andrea a vezetői stábban

Mészárosné Kovács Andrea az utánpótláscsapattal már jól
szerepelt.

A magyar női kosárlabda-válogatott vezetői stábjának lett a tagja
Mészárosné Kovács Andrea, a Szeged KE női kosárlabdacsapatának edzője, aki korábban az U16-os válogatottat már az Európabajnoki címig vezette.

Új szövetségi kapitánya lett a magyar női kosárlabda-válogatottnak
Székely Norbert személyében, aki új szakmai stábot állított össze.
Ebbe meghívta a Szeged KE női kosárlabda-együttesének edzőjét,
Mészárosné Kovács Andreát. A Tisza-partiak trénerének feladata
az ellenfelek feltérképezése, videóelemzések készítése és a találkozók kielemzése lesz. A szegediek edzője az U16-os válogatottal
Európa-bajnoki címig menetelt, Győrben pedig az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon ezüstéremig vezette a csapatot. Az Európa-bajnokság selejtezőjében november 11-én Litvániában lépnek pályára
a hölgyek, november 15-én pedig Albánia lesz az ellenfél Miskolcon.
A magyarok kvartettjében még Oroszország kapott helyet.
A csoportból csak az első helyezett jut ki automatikusan a kontinensviadalra, a második selejtezőt játszik. Mészárosné Kovács
Andrea a válogatottbeli megbízása mellett marad a Szeged KE kispadján is, ahol eddig jól teljesített a csapata. Mind a négy mérkőzést
megnyerte az együttes a másodosztály Zöld csoportjában.

2017. november 11., szombat

Szegedi Tükör

˙

7

8

˙

2017. november 11., szombat

Szegedi Tükör

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV. 20.) Ösz-

szeszedi a bátorságát,
hogy véget vessen egy
káros kapcsolatnak. Nagyon sok út
tárul majd fel ön előtt, ne kötelezze
el magát az első lehetőségnél.
BIKA (IV. 21–V. 20.) Néha
nem elég figyelmes a szeretteivel, akik emiatt úgy
érezhetik, hogy nem törődik velük. Időnként egy váratlan
ajándék, esetleg egy hétvégi utazás csodákra képes.

IKREK (V. 21 –VI. 21.)

Próbálja meg nem elnyomni azokat, akik más
véleményen vannak. Nem kell
mindenben megegyezniük, a
kulcsszó a kölcsönös megértés.
Ez fontos minden kapcsolatában.
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Érzékenyebb lehet mostanában a váratlan hatásokra. Ingerültsége elő
fog jönni a szavaiban is. Ez nem
minden esetben lesz probléma,
legyen határozott és őszinte.

OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Baráti társaságá-

ban változásokra számíthat. Egy jóbarátja
máshová költözik. Ez lehetőséget ad arra, hogy tágítsa ismerősei körét és új tapasztalatokat szerezzen.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)

Kellemes időszak jön az
életében. A munkahelyén
előléptetik, és anyagi helyzete is javulhat egy váratlan nyereménynek köszönhetően. Szerencseszámai: 1, 10, 44, 66, 88.

MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)

Érdemes lesz kilépnie a
komfortzónájából és nem
elzárkóznia az ismeretlentől. Fontos, hogy kedves és nyitott
legyen, mert a héten hosszan
tartó barátság veheti kezdetét.

SKORPIó (x. 23–xI. 21.)

Hét közben rengeteg
energiáját fogja felemészteni egy új tennivaló, emiatt
fáradtabb lesz a megszokottnál.
Igyekezzen többet pihenni és a
hétvégén feltöltődni.

SZEGED ANNO. Alsóváros a
11. század elején települt
be. A városrészt a középkorban Alszegednek hívták. A
török hódoltság idején Alsóváros volt a magyar lakosság
központja; a szegedi várban

és a Palánkban túlnyomórészt törökök és délszláv betelepülők éltek. A városrész
életében fontos szerepet játszottak a ferencesek a török
korban. Az 500 éves ferences templom és kolostor a

November 11.
szombat

November 12.
vasárnap

November 13.
hétfő

November 14.
kedd

November 15.
szerda

November 16.
csütörtök

November 17.
péntek

11/5
Márton,
Martin

10/6
Jónás,
Renátó

8/5
Szilvia,
Bulcsú

8/2
Alíz,
Szidónia

7/2
Albert,
Lipót

8/2
Ödön,
Edmond

8/3
Hortenzia,
Gergő

NOVEMBER 13., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 14., KEDD
Szécsényi Ferencné és Szénási Róbert: 16.00 (Szegedi SC JóBekövetkezik a fordulat zsef Attila Általános Iskolája és Szakiskolája – Balatoni u. 11.)
az életében, amelyre oly Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (polgármesteri hivatal szőregi
régóta várt. Ne féljen meg- kirendeltség)
osztani sikereit és örömeit a sze- Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)

Amilyen gyakorlatias a
hétköznapokban, olyan
nehezen tudja kezelni a
kapcsolatait. Ha tisztelettel és
megértéssel viszonyul másokhoz,
akkor ezt viszonozni fogják.
HALAK (II. 20–III. 20.) A
fellángolások ideje jöhet.
Párkapcsolatai és munkahelyi projektjei során is
ezt tapasztalja. Aludjon egyet a
hosszú távú döntéseire, esetleg
kérje ki barátai véleményét.

asszony-templomot a 15.
század második felében
kezdték el építeni. Képünk
hetven évvel ezelőtt, 1947ben készült az alsóvárosi
templomról (fotó: Fortepan/Kozma János).

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borult, esős idő

NyILAS (xI. 22–xII. 21.)

retteivel. Nincs abban semmi
hátsó szándék, ha most dicsérik.
BAK (xII. 22–I. 20.) Mindig is értékelte a párkapcsolatok és a házasság
meghittségét. A jövőben próbáljon
meg a fizikai vonzalom mellett nagyobb hangsúlyt fektetni a belső
értékekre is.

Pannonhalmi Bencés Főapátság után Magyarország
második legrégibb ilyen jellegű épületegyüttese. A gótikus templom elődje a Szent
Péter Árpád-kori ispotálytemplom. A Havas Boldog-

NOVEMBER 15., SZERDA
Szécsényi Ferencné és Szénási Róbert: 16.00 (Nádas presszó
– Tölgyfa u.)
Dr. Binszki József: 17.00–18.00 (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
NOVEMBER 16., CSÜTÖRTÖK
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 17., PÉNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 18., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: A lakossági bejelentéseket az alábbi
elérhetőségeken várja, tel.: 30/963-8137; e-mail: szondi.ildiko@szeged.eu

Forrás: koponyeg.hu

Fehér oroszlán született
a vadasparkban!

Első alkalommal született
oroszlánkölyök a Szegedi Vadasparkban! A 2012-ben érkezett Nadja és Timba
szerelmének szüleihez hasonlóan fehér színű gyümölcse október 19-én jött világra.
Miután a nagymacskáknál az
első ellés mindig kritikus, a
lehető legnagyobb nyugalmat
biztosították az első héten.
Mivel a kicsi szépen cseperedik, és az anyai ösztönök is jól
működnek, ezért feloldották
a zárlatot. Némi szerencsével
már megleshetik a látogatók
a kisoroszlánt az oroszlánház

ablakán keresztül. A vadaspark munkatársai azonban
felhívják mindenki figyelmét
arra, hogy csak szemlélő legyen! Hangoskodással, zseblámpával ne zavarja az
oroszlánokat.

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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