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A Klapka tér is megújul

Rendbe teszik a környező utcákat, járdákat és parkolókat

Karácsonyi forgatag
– sok újdonsággal

November 24-én felgyulladnak az ünnepi fények

Jégszobrász látványshow, fényfestés a fogadalmi templom
falain, csokoládémanufaktúra, valamint Bogyó és Babóca
kiállítás is várja az ünnepre készülőket november 24-étől
december 24-éig a Szegedi Karácsonyi Heteken. A hagyományos Széchenyi téri és a tavaly megújult Dóm téri kézműves vásár mellett sok különleges újdonsággal bővült az
ünnepi program.

Sok év után igazi tér válhat a Klapka térből – parkosítással, ivókúttal, játékokkal és sportpályával.
Rendezik a környék parkolóhelyeit is.

az önkormányzat. Három
ajánlat érkezett, a győztest
a jogi bizottság hirdeti ki,
majd tíznapos szerződéskötési moratórium következik. Csak ezután lehet
megállapodni a kiviteleHamarosan szerződik a ki- zővel.
vitelezővel az önkormányzat, és tavaszra igazi szép
parkká változhat a Klapka
Ennyiből újul meg
tér. A közgyűlés városüzea Klapka tér
meltetési és fejlesztési biés környéke.
zottsága hozzájárult, hogy
a város műszaki ellenőrA tervek szerint teljesen
zéssel együtt bruttó 103
millió forintot költsön a megújul a tér, rendbe hozKlapka térre a zöldterület- zák az azt övező utcákat és
felújítási keretből. A kivite- járdákat. Kiszélesítik a
lezést megversenyeztette Jakab Lajos utca folytatá-

103 millió forint

sát. A Párizsi körúttól zöld
sávval választják el a teret,
hogy csökkentsék az autóforgalom beszűrődő zaját,
porát. A jelenlegi játszóteret elbontják, helyette több
korosztálynak is alkalmas
játszóeszközöket szerelnek
fel. A szánkódomb helyén
bekerített aszfaltos sportpályát létesítenek, és lesz
ivókút is. A pálya mellé helyezik el az eddigi szabadtéri
fitneszeszközöket,
amiket továbbiakkal bővítenek. A most keresztbekasul
parkoló
autók
eltűnnek a térről; az új
park körül alakítanak ki
járműbeállókat.

Hamisított levelet közölt a Szegedma

– Mi a következő lépés? Holnap
összephotoshoppolnak egy köztörvényes bűnözővel? Azt gondolják, hogy ezt meg lehet tenni?
Meddig akarnak elmenni? Nem
szégyellik magukat? – kérdezte
Szabó Sándor (képünkön) rendkívüli sajtótájékoztatóján a Szegedma újságírójától. A kormánypárti hírportál egy hazug, minden
elemében hamis levelet hozott
le, amivel le akarták járatni a szegedi szocialista országgyűlési
képviselőt.
Írásunk a 2. oldalon

– Az idei Szegedi Karácsonyi Hetekre rengeteg meglepetéssel készülünk: az
ünnepi forgatag egyik lenyűgöző attrakciója lesz a fogadalmi templom falaira
történő fényfestés. Ez az
egyébként is gyönyörű Dóm
térre különleges hangulatot
fog varázsolni – fogalmazott
Németh István, a szervező

Szegedi Városkép és Piac
Kft. ügyvezetője.
Idén két év után visszatér Szegedre az egyedülálló
láncfűrészes jégszobrász
látványshow. A vendégek
jégfaragó verseny és jégszobrász műhelymunkában
maguk is kipróbálhatják a
jégszobrászkodást.
Folytatás a 4. oldalon

Szeged vendégei

Nagy jeges nap

Szegeden nőttek a legnagyobb
mértékben az idegenforgalomból származó önkormányzati
adóbevételek a megyei jogú városok közül. A tavalyi év hasonló
időszakához képest a vendégszám 14 százalékos, a vendégéjszakaszám pedig 13 százalékos emelkedést mutat. Ez
azt jelenti, hogy összesen 143
ezer vendég 295 ezer vendégéjszakát töltött Szegeden, ahol
nem telik el úgy hét, hogy
ne rendeznének valamilyen
fesztivált.
Részletek a 4. oldalon

November 25-én nyit a mobil
jégpálya a Szabadkai úti jégcsarnok mögötti területen.
Ebből az alkalomból egész
napos rendezvényre várják az
érdeklődőket, amelyre díjtalan
a belépés, de minden résztvevőt arra kérnek, hozzon magával egy plüssállatot, amit majd
a beteg gyermekek kapnak
meg. November 25-én lesznek
hokimeccsek, ügyességi versenyek és szabad korcsolyázás
mindkét pályán extra fény- és
hangtechnikával.
Bővebben a 6. oldalon
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Szabó Sándor feljelentette a Szegedma hírportált

Szintet lépett a fideszes propaganda: már levelet hamisítanak

Minden etikai normát felrúgott a Szegedma kormánypárti hírportál, amely Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési
képviselő állítása szerint egy hamis levelet közölt az oldalán.
A képviselő rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette: feljelentést tesz a rágalmazó hírportál ellen.

A Szegedma állítása szerint szerinte minden sajtóetikai haegy október 11-én kelt elekt- tárt átlépett a Szegedma, amironikus levélben Szabó Sán- ért felelősségre fogják vonni. A
dor azt kérte
képviselő
Botka László pol- Minden határt átlépett szerint a Hagármestertől: áp- a Szegedma.
bony-műSzabó
Sándor
országgyűlési
rilis előtt nehogy
vek ma már
beszéljen a több képviselő
semmitől
ezer menekült
sem riad viszszegedi befogadásáról, akiket sza, ha ellenzéki politikusok lea kormánypárti hírportál állí- járatásáról, ellehetetlenítésétása szerint üres önkormány- ről van szó.
zati lakásokba költöztetSzabó Sándor a sajtótájénének.
koztatón külön megszólította
Szabó határozottan ta- a Szegedma jelen lévő újsággadta: október 11-én egyet- íróját, és arra hívta fel a figyellen e-mailt sem írt vagy mét, jól gondolja meg, mihez
küldött el. Pofátlan hamisítás- adja a nevét. A levélhamisítás
nak nevezte a cikkben fénymá- ugyanis már olyan szintű masolatként közölt levelet, amivel nipuláció, amit a hírnevére

Egyházi frekvencián tört be
Szegedre Andy Vajna rádiója

Értetlenség, szomorúság és düh – így fogadták a szegedi
Európa Rádió korábbi rajongói, hogy november 7-én elhallgatott a kedvenc adójuk. Helyette Andy Vajna rádiója szól Szegeden – a református egyház frekvenciáján.

Gergő nem vallotta magát főszerkesztőnek, így a jogi eljárást egyelőre a hírportál
kiadója ellen indítja meg a
képviselő.
A hamisítványnak nevezett
levelet azzal tették közzé a
hírportálon, hogy az a szerkesztőség postaládájában
landolt. Így igen nehéz visszakövetni, kitől származik a szöveg, de ettől még a
szerkesztőség felelőssége
egyértelmű, mert ez olyan rágalmazás, amire a képviselő
Szabó Sándor mutatja a hamis levelet. A képviselő mocskos szerint még a mostani aghazugságról, aljas lejáratásról beszélt.
resszív kormánypropagandában is nehéz példát találni.
Szabó felhívta a figyelmet
valamit is adó újságíró nem kat? – mondta felháborodva
arra, hogy megálljt kell paranvállal fel. – Mi a Szegedma a hírportál újságírójának.
Szabó elmondta, telefonon csolni az ilyen aljas lejárató
következő lépése? Holnap
összephotoshoppolnak egy hívta a szerkesztőséget, és kampányoknak, mert így azok
köztörvényes bűnözővel? Azt mivel a cikket senki sem sem érezhetik magukat bizgondolják, hogy ezt meg lehet jegyzi névvel, a szakmai veze- tonságban, akik az elmúlt 15tenni? Meddig akarnak el- tőt kereste, de sem Pintér M. 20 évben az országért és a
menni? Nem szégyellik magu- Lajos, sem pedig Kapitány városért dolgoztak.

Megcibálták a vak zongoraművészt,
mert nem töltötte ki a konzultációs ívet

Weszely Ernő vak zongora- és
harmonikaművész lánya fordult
a nyilvánossághoz azt követően, hogy a 65 éves zenészt a
lakásában inzultálták idős ön„Ez szégyen”, „Ez nagyon fájdalmas!”, „Kifosztott bennünket kéntesek, akik a kormány
a kormány strómanja”, „Nem tudom, miért van az, hogy ahová Soros-tervről szóló konzultációs
a Fidesz-politika beteszi a lábát, az sz.rrá megy.” Ilyen és ívének kitöltésére buzdítottak
ehhez hasonló hozzászólásokat írtak a Facebookra azok a – írta az Index. Az Óbudán élő
hallgatók, akiket felháborított a Rádió 1 megjelenése Szege- Weszely Ernőhöz két idős nő
den – írta a zoom.hu. A hírportál beszámolt arról, hogy no- csöngetett be, akik azt mondvember 7-én a Cooky Show-val elindult a Rádió 1 Szeged a
87.9 MHz-en. Akkor még nem lehetett tudni, hogy Andy Vajna
rádiója milyen megállapodást kötött a református egyház adójával. A Rádió 1 később kiadott közleményében az szerepel,
hogy az üzemeltető Radio Plus Kft. és az Európa Rádió Non- „Ön szerint helyes, hogy az
profit Kft. hálózatba kapcsolódási kérelmet nyújtott be az MNB alapítványa 23 millió foNMHH Médiatanácsához, amelyet a testület elfogadott.
rintot költött négy gyapjúszőAz egykori – köztük sok vallásos – hallgatók leginkább azt nyegre?” – kérdezte az MSZP-s
nehezményezik, hogy a 87.9-en ezentúl nem a megszokott Bárándy Gergely a jegybank elgondolatokkal, interjúkkal, riportokkal találkozhatnak. Az nökétől. Matolcsy György (kéEurópa Rádión a lekapcsolás előtt nem sokkal például egy pünkön) megvédte a vásárlást
nyolcvanéves néni beszélt arról, hogyan telepítették ki őket a – írta a 444.hu. A Magyar NemFelvidékről Csanádalbertire, és miként imádkozott az édes- zeti Bank elnöke szerint a szőanyja a vasúti vagonban.
nyegek egy budapesti, 800
Ezután kezdődött a Rádió 1 Cooky Show-ja. „Miközben az éves múltra visszatekintő épüautórádió kijelzője még az Európa Rádió feliratot mutatta, letbe kerülnek, és „az épületCooky ezen a sávon arról győzködte a betelefonálót, hogy be- nek mind a múltjához és
széljen szexisebben! Szégyenletes! (…) Hívőként nem kérek a
Kuki rádióból, Andy Vajnából, de az egyházi segédlettel kiépülő egyeduralmi rendszerből sem!” – írta Facebookjára Mol40 ezer focilabda
nár Róbert kübekházi polgármester. Vannak persze olyanok
is, akik örülnek a Rádió 1 szegedi megjelenésének. Ők na- Összesen nettó 26 millió foringyobb versenyt és jobb műsorokat remélnek.
tot költhet a gyerekek számára
A 24.hu azt írta, Andy Vajna októberben megszerezte a Dél- vásárolt gumi focilabdákra a
magyarországot, így hirtelen jelentős médiabefolyásra tehet Magyar Labdarúgó Szövetség.
szert Szegeden. Azt is írták, hogy Vajnáék azért is kényszerül- Ez a korábbi közbeszerzések
hettek a református egyházkerülettel való megállapodásra, árai alapján 40 ezer focilabda
mert a városban csaknem három évtizede helyi rádióként mű- – számolta ki az MFor, amely az
ködő Rádió 88 tulajdonosai nem voltak hajlandók hálózatba uniós közbeszerzési értesítőkapcsolódni a budapesti Rádió 1-gyel.
ben szúrta ki a felhívást.

ták, tájékoztató anyagot hoztak
Soros Györggyel kapcsolatban,
és szeretnék megtudni, hogy kitöltötte-e már a nemzeti konzultációt. Miután Weszely Ernő
közölte, hogy kidobta a kukába,
a nők elkezdték tépni a haját és
a fülét, rikácsoltak, hogy milyen
hálátlan, migránsoztak, kerítéseztek, Soros-bérenceztek.
A szomszéd vetett véget a

helyzetnek, amikor kinézett az
udvarra, és megkérdezte, segíthet-e valamiben. Az idős nők
azonnal elmentek. A Fidesz
közleményében azt írta, az önkéntesek békés beszélgetést
folytattak a köztiszteletben álló
művésszel. És az álhír, hogy
bántották, ami Weszely Ernőt
és az álhír is Soros érdekeit
szolgálja.

23 millió négy szőnyegért? Matolcsy megindokolta!

alapjaiban veszélyezteti a szőnyegszövők kiöregedése és az
utánpótlás hiánya, valamint a
gépi gyártás elterjedése. Ipartörténeti jelentősége van
annak, hogy ez a tradíció Majelenéhez, mind az unikális köz- gyarországon fennmaradjon. Az
gazdászképzéshez méltó be- MNB alapítványa a békésrendezési tárgyakkal kell szentandrási szőnyegek megrendelkeznie”.
rendelésével támogatja a hazai
Matolcsy szerint „a magyar kézműipart, a kézi szőnyegszökézi szőnyegszövési szakma- vés szakmakultúrájának fennkultúra fennmaradását jelenleg maradását támogatja”.

Orbán szaúdi hercege

Magyar Érdemrend kitüntetést adott át még 2014-ben a Parlamentben Orbán Viktor Al-Valíd szaúdi hercegnek, akit most
másokkal együtt letartóztattak hazájában korrupció gyanúja
miatt. Orbán azt mondta három éve, a kitüntetést azért adja
a magyar állam, mert nagyra tartja azt a tevékenységet,
amellyel a herceg túllép az üzlet hagyományos keretein. A kormányfő „jó embernek” nevezte a szaúdi herceget, akinek az
életútja – Orbán megfogalmazása szerint – figyelemre méltó,
és elismerést vált ki a világon mindenhol.
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Országos élvonalban a Somogyi-könyvtár

Nyugdíjba készül Palánkainé Sebők Zsuzsanna igazgató

Új sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?

– A négy- és hatórás munkatársakkal együtt 130 fővel
dolgozik az intézmény. Az
anyukák, akik visszatérnek
szülési szabadságról dolgozni, eleinte rövidebb munkaidőt vállalnak, és a
könyvtár vezetése ezt nagy
empátiával engedi – mutatja be csapatát Palánkainé Sebők Zsuzsanna. A
Somogyi-könyvtár igazgatója a gazdálkodásukról elmondta, idén 541 millió
forint bevételre számít az intézmény. Ebből az önkormányzati támogatás 234
millió forint, az állami 203
millió forint, és további 31
milliót kapnak a megyei
könyvtári szolgáltatási rendszerre, 27 millió forintot

Ez alatt a bő hét alatt látszik városunkban legjobban
a könyvtáros közösség tevékenysége, munkája. Önálló
weboldalukon még fotókkal
is visszakereshetők az
utóbbi évek könyvünnepei.
Városi támogatást kapnak a
zenei album sorozatuk megszervezésére is. Ezenkívül
működtetik a Szeged folyóiratot is, amely új főszerkesztővel, új köntösben
nyáron kelt új életre, és elindult online formában is.
Az utóbbi években kevesebb a pályázat, így kisebb
arányban kap támogatást a
könyvtár. Idén csak a NemJövőre nyugdíjba vonul Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatója.
zeti Kulturális Alaptól érkezett 1,5 millió forint az
októberi könyvnapokra, 760 leg is két uniós pályázatuk szefogott munkája alapján. más fiókokból is lehessen
megközelítőleg 80, illetve Pályázatuk lényege az volt, könyvtárközi kölcsönzéssel
30 millió forint értékben. hogy minőségi szempont- dokumentumokat
kérni.
Képviselői keretből gyara- ból, a közös értékelési rend- Számon tartják a kollégák,
szernek megfelelően vé- hogy ki mióta olvasója a
gezzék el az intézmény ön- fiókkönyvtáraknak. Hiszen
értékelését. Az értékelés kis közösségekben lehet
alapján bizottság döntött a igazán jó, személyes kapcím odaítéléséről. A követ- csolatot tartani. Meg is ünregisztrált a könyvtár kező lépcsőfok a Minőségi neplik a törzsolvasóikat.
a tavalyi évben.
Tavaly 40 ezer 938 haszDíj. Összeállították a pályázatot, és várják a kiírást. Ez nálót regisztrált a Somogyipodott technikai eszközök- a fokozat már pénzdíjas könyvtár, amiből 5500 volt
kel az odesszai, Móra utcai, lesz, nagyon nagy elisme- az új beiratkozó. Aktívan 26
északvárosi, rókusi, dorozs- rést jelentene a csapatuk- ezer, az internetezőkkel
mai, petőfitelepi, szőregi nak.
együtt pedig 34 ezer olvasó
fiókkönyvtáruk és a han– Számomra is értékes használja a könyvtárat. Az
Gyakran tartanak foglalkozásokat a legkisebbeknek
goskönyvtár.
lenne nyugdíj előtt, gyö- intézmény egyik kimagasló
a könyvtárban.
nyörű ívet zárna a pályám.
A következő lépcsőfok Tíz éve vezetem a Somogyit,
Meseírással
pedig a kulturális pótlékra ezer forint marketingkonfeazt gondolom, ez idő alatt
kapcsol ki
és bérkompenzációra.
renciára és 450 ezer forint Januárban az intézmény ki- jól futott a könyvtár szekere.
Érdekeltségnövelésként a könyvtármozi népszerűsí- érdemelte a Minősített Jöhet a következő vezető,
3 millió forint érkezik állo- tésére. Elbírálásra vár jelen- Könyvtár címet több év ösz- aki új lendülettel irányítPalánkainé Sebők Zsuzsanna 2007 decembere
mánygyarapításra az államhatja a könyvtárat a digitalióta vezeti a könyvtárat,
tól; ennek az összege
zált világunkba. Az értémindig attól függ, mennyi
kinevezése jövő október
keléshez három projektet
pénzt áldoz a város a dokuvégén jár le. Szándéka
mutatunk be a bírálóbizottmentumok beszerzésére. Az
szerint a Nők 40 progságnak, amiben példamutarammal készül nyugdíjba.
igazgatónő megjegyezte,
tónak érezzük magunkat –
Meseírással kapcsolódik
ebben a szegedi önkormondta Palánkainé Sebők
mányzat nagyvonalú. Összeki. Tankönyvekben korábZsuzsanna.
hasonlítva más nagyvároban már jelentek meg
sokkal az élvonalhoz tartoztörténetei.
34 ezer látogató
nak. Saját bevételre is nagy
A 130 fős létszámba beleszüksége van az intézménytartozik a műszaki, gazda- tevékenysége 36 kistelepünek, amely éves szinten 43
sági háttér és a fiók- lés ellátása, amire külön álmillió forint felett rentábilis.
könyvtárak is. A városban lami támogatást kapnak. Az
13 fiókkönyvtár működik, ötezer főnél kisebb telepüKevesebb pályázat,
ezek fedik le azokat a terü- lésekkel szerződést kötnek,
kevesebb támogatás
leteket, ahol olyanok veszik és a Somogyi-könyvtár bizLegnagyobb rendezvényük
igénybe a szolgáltatásokat, tosítja a könyvtári ellátást.
hagyományosan az Ünnepi
akik otthon tanulnak, kis- Az önkormányzat foglalkozKönyvhét, amelyhez az önmamák vagy nyugdíjasok. A tatja a könyvtárost, és műÉvente megközelítőleg 34 ezren látogatják a Somogyit.
kormányzat támogatást ad.
hálózat abban is segít, hogy ködteti a helyiséget.

40 938
felhasználót
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November 24-én 16 óra 20 perckor felgyulladnak az ünnepi fények Folyamatosan nő a város adóbevétele a turizmusból
Folytatás az 1. oldalról
– Újra felépítjük Dél-Magyarország legnagyobb szalmalabirintusát, amelyet 10 ezer izzóból
készült fényboltozat alá helyezünk el. Ismét felállítjuk a gigantikus Mesekastélyt is, ahol
újdonságként az adventi csokoládémanufaktúrában ínycsiklandó kézműves édességeket
lehet majd készíteni ismert szegediekkel. Szintén a kastélyban, a gyerekek nagy örömére
Bogyó és Babóca kiállítás nyílik,
amely először érkezik a Dóm
térre – mondta Németh István,
a Szegedi Városkép és Piac Kft.
ügyvezetője.
A Széchenyi téren most is
rengeteg interaktív programmal
készülnek a szervezők. A Szegedi Téli Játékokon óriás LEDfalon próbálhatják ki magukat

a jelentkezők egy virtuális téli
sportbajnokságon. A Karácsonyi Angyalvárban kézművesfoglalkozásokon lehet majd
részt venni, és Szeged gigantikus építőkockáival is játszhatnak a gyerekek és a családok.
– A jótékonysági programban a rászorulóknak segíthetnek a látogatók. A Karácsonyi
Szeretetkuckóban azoknak
gyűjtünk, akik nehéz körülmé-

nyek között kénytelenek tölteni
a karácsonyt – mondta az
ügyvezető.
A szegedi advent két fő
helyszíne – a Dóm és a Széchenyi tér – mellett a Dugonics
téren
hangulatos
gasztrohelyszín várja az ünnepi forgatagban megéhezett
vendégeket: lacikonyha, melegedő és forralt borozó üzemel december 24-éig.

Gólyalábasok vonulnak
a Széchenyitől a Dóm térig

A Szegedi Karácsonyi Hetek nyitányaként november
24-én, pénteken 16 óra 20 perckor felkapcsolják az ünnepi fényeket, pár perccel később, fél öttől pedig gólyalábasok vonulnak fel az ünnepi forgatagban a Széchenyi
tértől a Kárász utcán át a Dóm térig.

Bővülhet a helyi védett épületek száma

Szeptemberben újabb kilenc
ingatlan, zömében iskolaépület
került fel a helyi védett házak
listájára. Helyi egyedi védelem
alá vonták a Bolyai János utca
11. számú sarki épületet is,
amit az 1879-es nagy árvíz és
1889 között építhetett Rónai
János. A későbbi tulajdonos,
Brecher Albert a századforduló
után az akkori Polgár utca felőli
oldalra toldalék építését határozta el, amelynek terveit Ligeti
Béla készítette. Az épület híven
tükrözi Szeged építészeti arculatát, meghatározza az eklektikus
utcaképet több mint száz éve.
A novemberi közgyűlésen
arról döntöttek a képviselők,

Már védett a Bolyai János utca 11. számú sarki épület.

hogy a városi főépítész vizsgálja
felül a történeti beépítésű területeken a helyi egyedi védelemre
érdemes épületek körét, és folytassa le a védelem alá helyezési

Mi a történeti épület?

Történeti épület a történeti beépítések területén lévő
mindazon műemléki, helyi egyedi védettséget nem élvező, 1970 előtt épült korabeli épületek, amelyek sajátos építészeti megjelenésükkel részét képezik a
történeti városrész egészének, hozzájárulva ezzel Szeged egyedi településképi arculatának kialakulásához.

eljárást. Szeged nagy hangsúlyt
fektet a helyi építészeti örökség
értékeinek feltárására és védelmére. A munka 2004-ben indult,
és a mai napig tart.
Jelenleg Szegeden 420 helyi
egyedi védelem alatt álló épület
van. Ez a lista bővülhet most a
közgyűlési döntéssel. Miközben Szeged országos szinten is
élen jár az építészeti örökségek
megőrzésében, hiszen Debrecenben 247, Pécsen 146, Győrben pedig csak 72 helyi egyedi
védelem alatt álló épületet tartanak nyilván.

Számítógép és függöny a rókusi könyvtárnak

Képviselői keretéből 300 ezer forintot adott
Ménesi Imre önkormányzati képviselő (képünkön) a Somogyi-könyvtár rókusi fiókkönyvtárának, amelyből új számítógépet és sötétítő
szalagfüggönyt vásároltak. Ménesi elmondta,
2002 óta képviseli Rókust, és igyekszik minden évben támogatni a könyvtárat. Mihalecz
Gyöngyi fiókkönyvtár-vezető elmondta, tavaly
az ajtót cserélték ki, és kifestették a helyiségeket. Ménesi jövőre egy fénymásolót szeretne
adományozni a könyvtárnak.

Egyre többen kíváncsiak Szegedre

A hídi vásárra tízezrek jönnek Szegedre.

Az elmúlt két évben a 23 megyei jogú város közül Szegeden
nőttek a legnagyobb mértékben az idegenforgalomból származó
önkormányzati adóbevételek – adta hírül a Szeged Televízió. Tavaly Szegedé volt a második legnagyobb ilyen összeg, 167,9 millió
forint. Ennél csak Eger látványosságai voltak vonzóbbak a turisták
számára. Pécs bevétele – 81,2 millió forint – azonban a felét sem
érte el Szegedének.
Két évvel ezelőtt 135 millió forintot, idén várhatóan már 170
millió forintot termel a városnak a turizmus. Az idegenforgalom
eltartja a város szálláshelyeit, valamint a vendéglátók, kereskedők
és szolgáltatók egy részét. – A KSH statisztikai adatai augusztus
végéig állnak rendelkezésünkre. Ez alapján a tavalyi év hasonló
időszakához képest a vendégszám 14 százalékos, a vendégéjszakaszám pedig 13 százalékos emelkedést mutat – mondta Ács
Szilvia, a Tourinform Szeged ügyvezetője.
Mind a belföldi, mind pedig a külföldi vendégszám növekedett.
Ez azt jelenti, hogy összesen 143 ezer vendég 295 ezer vendégéjszakát töltött Szegeden. A külföldi vendégek közül első helyen a szerbek, a másodikon a románok, a harmadikon pedig a
német vendégek vannak. A szerbeknél 13, a románoknál 8, a németeknél pedig 22 százalékos emelkedés tapasztalható a tavalyi
év hasonló időszakához képest.

Adományokat gyűjtöttek

Joób Márton vette át az adományokat.

Rászoruló családoknak gyűjtött ruhákat és játékokat Újszegeden Joób Márton önkormányzati képviselő. Nagy volt az adományozókedv, folyamatosan jöttek az emberek. Három óra
alatt több mint kétszáz zsák ruha és játék gyűlt össze. Joób
minden adományt megköszönt. Elsősorban a téli holmiknak
látják majd hasznát a rászorulók, hiszen a hideg közeledtével
szükség lesz a meleg kabátokra, sapkákra, hótaposókra.
– Örülök, hogy ennyire aktívak az emberek – mondta Joób
Márton. Már tavaly is nagy sikere volt a gyűjtésnek, de most
szerinte még többen jöttek, volt, aki többször is fordult, mert
egyszerre nem tudta elhozni a több zsák ruhát. Volt, aki autóba való gyerekülést, más társasjátékot, mesekönyvet és rollert hozott. – Nagyon fontos, hogy segítsünk a rászoruló
családoknak – hangsúlyozta a képviselő. Előbb átválogatják,
szortírozzák a ruhákat és játékokat, amiket november végétől
kezdenek kiosztani – a tervek szerint – a Mars és a Csillag
téren.
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Tavasszal indulhat az uszodaépítés az Etelka soron

Bölcsődét és óvodákat korszerűsít az önkormányzat

Döntött a közgyűlés: kiírják az Etelka sori uszoda építésére a
közbeszerzési eljárást, és közterület-fejlesztési szerződést
kötnek a Cédrusliget beruházójával. Döntésleltár.

Tizennyolc napirendi pontról
szavazott legutóbbi ülésén a városi közgyűlés. Több mint 300
millió forintos közterület-fejlesztési szerződést köt az önkormányzat az egykori kábelgyár
területén épülő Cédrusliget beruházójával. Mire a 600 lakásos
új városrész elkészül, az építtetőnek fel kell újítania a környező
járdákat és utcákat, valamint át
kell helyeztetnie a Bakay Nándor
utcai troli-felsővezetéket, és a
két megállópárt is modernizálnia kell. Emellett vállalja a beruházó, hogy közlekedési tervet
készít a Rigó utcára.
Az SZKT napijegyet vezet be
a sárga parkolóövezetben januártól. Jóváhagyták a teljes egé-

szében önkormányzati tulajdonú cégek háromnegyed éves
beszámolóját. Egy kivétellel minden társaság eredményesen
működik. Egyedül a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nkft.
küzd komoly gondokkal: egymilliárd forintos hiányt halmozott fel
kilenc hónap alatt. Ennek az az
oka, hogy tavaly államosították
a szemétdíjak számlázását, és
az állami kukaholding működésképtelen.
Több pályázatot is benyújt a
város uniós támogatással megvalósuló fejlesztésekre. Intézményeket
korszerűsítenek.
Többek között bővül a Partfürdő, modernizálják a Belvárosi
mozit, a Kemes utcai és a kle-

belsbergtelepi óvodát, illetve a
Gyík utcai bölcsődét. Hivatalosan is megszavazta a közgyűlés,
hogy felépüljön az Etelka sori új
fedett sportuszoda. Most írják ki
ugyanis a kivitelezésére vonat-

kozó közbeszerzési eljárást. A
tervek szerint tavasszal indulhat
a munka, és 2019 nyarára elkészülhet a komplexum.
Elfogadták a város esélyegyenlőségi programjának fe-

lülvizsgálatát, amely a mélyszegénységben élők, valamint a romák, gyermekek,
nők, idősek és fogyatékossággal élők megsegítésére
koncentrál.

nácsadó és Vagyonértékelő
Kft. bruttó 80 millió 200
ezer forintra becsülte az ingatlan piaci forgalmi értékét. Mivel a területet
régészeti lelőhelyként tart-

ják nyilván, ezért azt fel kell
tárni, mielőtt bármi épülne
rajta. A régészeti feltárás
mértéke a tervezett beruházás nagyságrendjétől függ.
A közgyűlés határozott: nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárásban, licitálással kívánja értékesíteni

a város az ingatlant, amelynek 80 millió 200 ezer forint a kikiáltási ára.
A másfél hektáros területet 2013 végén minősítették
át zöldövezetből központi vegyes zónává, így azon társasház, irodaépület, de akár
kereskedelmi centrum is

épülhet. Autóval nem vagy
csak nagyon körülményesen
közelíthető meg a terület.
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester ugyanakkor
elmondta, az útkapcsolatot ki
lehet például építeni a Lidl
bejáratával szemben, de az a
beruházót terheli majd.

Eladó a volt tankert!

Nyolcvanmillió forintról indulhat a licit a Szabadkai
úti egykori főiskolai tankert
másfél hektáros területéért.
Erről legutóbbi ülésén döntött a közgyűlés. A LIMIT Ta-

Kemény munka. A magyar fociválogatott megalázó luxemburgi vereségéről olvasgatott
a közgyűlésen Hüvös László KDNP-s képviselő.

Húsz helyre telepítenek új kerékpártámaszokat

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 BÉRBEVÉTELÉRE.
A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése, bérleti jog
ellenérték megfizetése nélkül, a bérleti díjra történő licitálással.
Bérlemény
címe

Új kerékpártámasz került többek között a Temesvári körúti önkormányzati
bérház elé is.

Szeged idei költségvetésében bruttó
10 millió forint áll rendelkezésre kerékpártámaszok telepítésére, valamint felújítására.
Az új kerékpártámaszok helyszínét úgy
választotta ki a város, hogy átnézte a korábbi években érkezett igények alapján
elkészített és engedélyezett terveket.
– A kerékpártámaszokat jellemzően
nagy forgalmú közintézményeknél, tömegközlekedési megállóhelyek közelébe telepítjük, ahol a szakhatósági
engedélyek azt lehetővé teszik – magyarázta Makrai László. A Szegedi Környe-

zetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója elmondta, a rendelkezésre álló
keret 129 különféle, a főépítész által jóváhagyott típusú kerékpártámasz telepítését teszi lehetővé idén nettó 6,3
millió forintért 20 helyszínen.
A Belváros Tisza Lajos körút által határolt területén meglévő kerékpártámaszok állapotát társaságuk felmérte, és
javítja, felújítja a kopott biciklitámaszokat nettó 1,5 millió forintért.
A telepítési és felújítási munkálatokkal a vállalt határidőnél korábban, előreláthatóan november végéig elkészülnek.

Petőfi Sándor sgt. 3.
Kisteleki Ede utca 12.
József Attila sgt. 134.
Gogol utca 2.
Dáni utca 11.
Deák Ferenc utca 28–30.
Deák Ferenc utca 28–30.
Tisza Lajos körút 77.
Oroszlán utca 4.
Stefánia sétány 1.

Rendeltetés
iroda
üzlet
raktár
üzlet
raktár
üzlet
iroda
üzlet
üzlet
üzlet

Alapterülete
(m2)
211
18
37
59
47
232
110
95
480
220

Pályázati
alapár/
nettó havi
bérleti díj
(Ft/hó)
184.800
19.800
29.600
59.000
18.800
207.500
128.100
87.000
346.450
309.770

Pályázati
alapár Bánatpénz
emelésének
(Ft)
mértéke
(Ft)
9.000
234.696
1.000
25.146
1.000
37.592
3.000
74.930
1.000
23.876
10.000
263.525
12.810
162.687
4.000
110.490
17.000
439.992
30.977
393.408

A helyiségek megtekintésére 2017. november 20. napjától 2017. november 29. napján 15.30 óráig terjedő
időszakban a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű
gazdasági tevékenység folytatására jogosult.A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget 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 dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.
A helyiségekről a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat.
A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható: 2017. november 20.–december 01. 12 óráig
bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán.

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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A nagy jeges nap

November 25-én nyit a mobil jégpálya

November 25-én adják át a nagyközönségnek a Szabadkai úti jégcsarnok mögötti mobil jégpályát. Ebből az alkalomból egész napos
rendezvényre várják az érdeklődőket. Reggel 9 órától U8-as és U10es utánpótlás nemzetközi jégkorongtornát rendeznek aznap a jeges
centrumban, ami után Vass Márton négyszeres magyar bajnok,
hatszoros magyarkupa-győztes és volt magyar válogatott jégkorongozó tart foglalkozást és ad autogramot.
Délután 1 órától Jeges csata elnevezéssel vetélkedők kezdődnek, ahol a kilátogatók három korosztályban (12 év alattiak, 13–
16 év közöttiek és 17 év felettiek), három ügyességi versenyben
(1. Célozz pontosan!, 2. Korcsolyázz gyorsan!, 3. Csússz messzebb!)
mérhetik össze ügyességüket a centerpályán: 1. Minden résztvevőnek három próbálkozása van, az alapvonalról a másik alapvonalon elhelyezett kapuba kell beütni a korongot. 2. Minden jelentkező
egy kört korcsolyázik. Az nyer, aki a leggyorsabban teljesíti a távot.
3. A jelentkezők 12 méter korcsolyázás után a jégre huppannak és
csúsznak. Az nyer, aki a legmesszebbre csúszik.
Délután 3 órától U12-es jégkorongmérkőzés rendeznek, majd
délután 5 órától este 8 óráig szabad korcsolyázás lesz mindkét pályán extra fény- és hangtechnikával.
A rendezvényre díjtalan a belépés, de minden résztvevőt arra
kérnek, hozzon magával egy plüssállatot, amit az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermekegészségügyi Központ kap majd meg.

Sportmix

Deák-győzelem. A Szeged város diákolimpiai bajnokságát megnyerő Deák
Ferenc Gimnázium kézilabdacsapata
a megyei döntőben is diadalmaskodott. 1. Deák Ferenc Gimnázium
(Szeged), 2. Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola (Szeged), 3. Batsányi János
Gimnázium és Szakközépiskola
(Csongrád).
Ötödik a sakkcsapat. A két évvel ezelőtti izlandi sakkcsapat-Európa-bajnokságon elért bronzérem után most
nem sikerült dobogóra állnia a Lékó
Pétert is a soraiban tudó magyar
sakkválogatottnak. Öt győzelmet, két
döntetlent és két vereséget értek el,
12 pontot gyűjtve. Ez az ötödik helyre
volt elég. Az első három sorrendben:
Azerbajdzsán, Oroszország és Ukrajna.
Zubai lemondott a csapatkapitányságról. Zubai
Szabolcs (képünkön), a
M O L- P I C K
Szeged beállósa lemondott a karszalagról,
ahogy fogalmazott, az
idei szezonban
kevesebb játéklehetőséget kap, és a lelátóról nem tud
a csapat kapitánya lenni. Döntését
Juan Carlos Pastor vezetőedző elfogadta. A jövőben Jonas Källman lesz
a csapat-kapitány.
Juhos Levente a tizenhetes keretben. Juhos Levente, a NaturtexSZTE-Szedeák játékosa hetek óta
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Történelmi szegedi siker bothúzásban

Dávid Vanessza aranyérmet, Dávid Martin pedig ezüstérmet nyert
A szegedi Dávid Vanessza
aranyérmet, testvére, Dávid
Martin pedig ezüstérmet nyert
a győri bothúzó világkupán.

Magyarországon pár éve rendeznek bothúzó versenyeket,
amely ősi jakut sport. Szegeden tehetséges és eredményes
művelői vannak már a sportágnak. A Deli Team testvérpárja,

30 centis bot

A bothúzáson két versenyző ül
egymással szemben. A lábukat
egy deszkához támasztják. Azt
szabályozzák, milyen szélességben kell lenniük a lábaknak. Egy 30 centis botot az
egyik versenyző a szélén, a
másik pedig középen ragad
meg. Az nyer, aki elszedi a másiktól a botor, vagy az ellenfelet áthúzza a térfelére.

csapatának egyik legjobbja. Ez a
magyar válogatott szövetségi kapitány, Sztojan Ivkovics figyelmét sem
kerülte el, aki behívta a nemzeti
gárda bő keretébe. A szakember a
héten szűkítette a létszámot, és
Juhos ott van a 17 fős válogatottban. A mieink november 24-én játsszák első világbajnoki selejtezőjüket
Lengyelországban. A kapitány a mérkőzés előtt hirdeti ki azt a tizenkét
nevet, akikre számít.
Szuknai Zsuzsanna továbbra is a
csúcson. A világ- és kétszeres
Európa-bajnok kick-boxos Szuknai
Zsuzsanna a szenior korcsoportban
is a világ tetején áll. A budapesti
kick-boksz-világbajnokságon a Boxvilág Ökölvívóképző SE edzője két
kategóriában is a torna legjobbja
lett. Szuknai már 2005-ben a szegedi vb-n is nyert aranyérmet, akkor
még ringben, most tatamin is eredményes volt. Light-contact és kicklight kategóriában sem talált
legyőzőre a 65 kilogrammos mezőnyben.
Béres Dezső 6. lett a bocsa-Eb-n.
Egyéniben és csapatban pontszerző
helyeken végeztek a szegedi bocsások az Európa-bajnokságon. A portugáliai
kontinensviadalon
a
szegedi Béres Dezső és Hegedűs
László képviselte Szegedet a válogatottban. A magyar egység csapatban a 6. helyen végzett, miután
Spanyolországot sikerült megvernie,
az orosz és szlovák együttestől
azonban vereséget szenvedett. Az
utolsó összecsapáson pontosan céloztak a mieink, aminek köszönhetően a szlovénokat sikerült legyőzni.
Egyéniben Béres Dezső lett a magyarok legjobbja, egyéniben 6. helyen végzett, míg Hegedűs László a
16. helyen zárta a viadalt.

Dávid Vanessza és Dávid Martin egy arany- és ezüstérmet
„húzott” a világkupán. – Ilyen
még nem volt, hogy magyar versenyző aranyérmet nyert volna.
Ez történelmi pillanat. Eddig is
jól szerepeltünk a világbajnokságokon, sőt világkupán dobogósaink is voltak, de ez most
nagyon nagy öröm volt –
mondta a világkupagyőztes bothúzó, Dávid Vanessza.

Kicsi hiányzott ahhoz, hogy
a férfiak között is szülessen egy
szegedi arany, de Dávid Martin
így is nagyon boldogan tért
haza Győrből. – Szerencsés voltam, mivel az elején sorsolással
döntik el, kit kapunk ellenfélnek. Elkerültem a mesteremet,
Deli Tamást. A döntőben egy
nagyon erős orosszal küzdöttem, akitől kikaptam – értékelt
Dávid Martin.

A Szegedért Alapítvány felhívása
a 2018. évi díjakra és támogatásokra
I. A Szegedért Alapítvány 2018-ban 29. alkalommal ismeri el díjaival azon személyiségetevékenységét, akik kiemelkednek a város szellemiségének alakításában, tudományos,
kulturális, művészeti és társadalmi életének gazdagításában, értékei megóvásában, akik hírt
és megbecsülést szereznek Szeged városának.
Az alapítvány a következő díjakat adományozza:

1. A Szegedért Alapítvány fődíja 500 ezer forint pénzjutalommal.
A fődíj adományozásának célja olyan személyiség életútjának elismerése, akinek eredményei
Szeged városának fejlődését szolgálják, aki a városért múlhatatlant alkot, akinek hírneve a
várost gazdagítja.
2. A Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla-díja; a Művészeti
Kuratórium Gregor József-díja; a Társadalmi-állampolgári Kuratórium Debreczeni Pál-díja 250250 ezer forint pénzjutalommal.
A kuratóriumi díjak adományozására alapul szolgálhat minden egyedi alkotás, eredmény a
következő területekről:
– tudományos kutatások és alkalmazásaik,
– publicisztika és közélet,
– a művészetek minden ága, olyan elismerésre méltó emberi teljesítmények, amelyek nem
sorolhatók e kategóriákba, de méltánylásuk összhangban áll az alapítvány eszméjével.

A fődíj és a kuratóriumi díjak átadására ünnepélyes keretek között 2018. március 10-én kerül
sor a Szegedi Nemzeti Színházban.

A Szegedért Alapítvány ügyvezető és szakmai kuratóriumai felkérik a szegedi jogi és magánszemélyeket, közösségeket, hogy tegyenek javaslatot az ismertetett alapítványi díjak adományozására. Az ajánlásokat az alapítvány honlapjáról letölthető ajánlólapon, papíralapon vagy
elektronikus formában (az ajánlólapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, szkennelve) lehet benyújtani
2018. január 12-éig az alapítvány titkárságához (6720 Szeged, Klauzál tér 7., fszt. 13. – Wagner
Udvar vagy szegedert.alap@invitel.hu).
II. A Szegedért Alapítvány pályázatot hirdet 2018. évre a város társadalmának alakításában,
tudományos, művészeti, kulturális életének gazdagításában, hagyományainak ápolásában,
értékeinek megóvásában kiemelkedően tevékenykedő szegedi polgárok és közösségeik
részére.
A pályázattal elnyerhető támogatási formák:

1. Egyének, kutató- és alkotócsoportok, művészeti közösségek Szeged város érdekeit szolgáló
kimagasló tevékenységének támogatása.
2. Szeged város rangját, hírnevét emelő rendezvények, konferenciák támogatása.
3. A városhoz kapcsolódó művészeti alkotások, kötetek, kiadványok megjelentetésének támogatása.

Az alapítvány 3 szakmai kuratóriuma egyenként 1 millió forint, összesen 3 millió forint támogatást
ítél oda. Egy támogatás nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, és nem lehet több 200 ezer
forintnál. A kellően megalapozott igényeket ennek figyelembevételével kérjük megfogalmazni.

Pályázni
az
alapítvány
honlapjáról
letölthető
pályázati
űrlapon
lehet
(www.szegedertalapitvany.hu), amelyet papíralapon vagy elektronikus formában (a pályázati
űrlapot kitöltve, kinyomtatva, aláírva, szkennelve) kérünk benyújtani az alapítvány titkárságára.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat be. A 2018. január 12-éig beérkező pályázatokat a
kuratóriumok 2018. február 28-áig bírálják el, a támogatott pályázatok listája nyilvánosságra
kerül.
A 2018. január 12. után érkező ajánlásokkal és pályázatokkal a kuratóriumok nem foglalkoznak.
A Szegedért Alapítvány
ügyvezető és szakmai kuratóriumai
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KOS (III. 21–IV. 20.) Viszályokra kell mostanában számítania a magánéletében. Próbálja konstruktívan
megoldani ezeket a nézeteltéréseket, utána erősebb lesz a kapcsolata, mint valaha.
BIKA (IV. 21–V. 20.) A
héten rengeteg tennivalója lesz a munkahelyén.
Ne idegeskedjen, ha nem
jut ideje mindenre. Az a fontos,
hogy szem előtt tartsa, mik a legsürgetőbb feladatok.
IKREK (V. 21–VI. 21.) Kritikus szemléletmódját
gyakran jobban hangoztatja, mint szükséges. Érdekli másokat a véleménye, de
azt könnyen befogadható, barátságos formában ossza meg!
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Eddig
szinte mindig könnyen,
nagy energiaráfordítás
nélkül ért el sikereket. Ez a
közeljövőben megváltozhat, úgyhogy el kell köteleznie magát
amellett, amit el akar érni.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Az ön számára a
család az első, és igyekszik mindent megtenni
értük. A héten lesz lehetőségük
pár napot együtt tölteni. Tervezzenek kirándulást vagy városnézést!
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Jellemző önre a nyugodtság és visszafogottság,
ezért barátai élvezik a társaságát. Emellett tele van optimizmussal, így szívesen fordulnak
önhöz a problémáikkal is.
MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Környezetében sokan
tisztelik a munkájába vetett hitét, szorgalmát és
kitartását. Mindig igyekszik a legtöbbet kihozni magából, de a kritikát nehezen fogadja.
SKORPIÓ (x. 23–xI. 21.)
Bár határozottsága a legtöbb helyzetben előnyt
jelent, időnként talán túlságosan is makacs. Ne ragaszkodjon elképzeléseihez akkor is,
ha látja, hogy rossz úton halad.
NyILAS (xI. 22–xII. 21.)
Többnyire átlát azokon,
akik csak hízelgéssel
akarnak közel kerülni
önhöz. Azonban vigyázzon, könynyen áteshet a ló túloldalára, ha
senkiben sem tud már megbízni!
BAK (xII. 22–I. 20.) Problémákba ütközhet a
pénzügyeit illetően, de
egészségét tartja a legfontosabbnak, és erre továbbra is
odafigyel. Igyekezzen örömet találni a kis dolgokban is!
VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) Nehezen enged közel magához másokat, ezért
kevés igazán jó barátja
van. Megveti a felszínes kapcsolatokat. Legyen nyitott, ne szalassza el egy új barátság
lehetőségét!
HALAK (II. 20–III. 20.) Törődik a barátaival, ezért
fontosnak érzi megoldani
a problémáikat. Időnként
a
túlzásba
vitt
gondoskodása azonban már inkább érződhet tolakodásnak, mint segítségnek.

SZEGED ANNO. A hatvanas
években, amikor ez a felvétel
készült a Széchenyi téren, az
árnyékot adó platánok alatt,
még sehol sem volt a szelfizés.
Csak fotóztak az emberek. Fő-

November 18.
szombat
8/6
Jenő,
Román

ként egymást kapták lencsevégre. Itt például az egyik fotós
a másikat. Ami lehet teljességgel véletlen. Egy elkapott pillanat. A kicsi gyerek nézi is a
babakocsiból, hogy mit csinál

a bácsi, aki az is lehet, hogy az
apukája. A régi, összecsukható székeken békés nyugalomban üldögél egy férfi, tőle
pár székkel arrébb egy nő, aki
lehet, hogy köt, de az is elkép-

zelhető, hogy a táskájában
keres valamit. A fényképen
nem kivehető a mozdulat. A lényeg: mesél a kép 1960-ból,
Szegedről, a Széchenyi térről
(fotó: Fortepan/Nagy Gyula).

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borús, esős őszi idő
November 19.
vasárnap

November 20.
hétfő

November 21.
kedd

November 22.
szerda

November 23.
csütörtök

November 24.
péntek

7/3
Erzsébet,
Zsóka

6/1
Jolán,
Bódog

6/0
Olivér,
Rúfusz

5/0
Cecília,
Csilla

6/0
Kelemen,
Klementína

6/1
Emma,
Flóra

NOVEMBER 20., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

Hekáné dr. Szondi Ildikó:
13.00–14.00 (képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/9638137)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 21., KEDD
Nógrádi Tibor: 17.00–18.00 NOVEMBER 23., CSÜTÖRTÖK
(Gyálaréti Művelődési Ház – Ko- Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
szorú u. 35.)
Kardos Irén: 15.00–16.00
(Vám téri Idősek Klubja – Vám NOVEMBER 24., PÉNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Jobtér 5.)
Tóth Péter: 17.00–19.00 (Job- bik-iroda – Püspök u. 9.)
bik-iroda – Püspök u. 9.)
NOVEMBER 25., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
NOVEMBER 22., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00–18.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
(DK-iroda – Kiss Menyhért u. 2.) tér 1.)

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek házasságot: 2017. 10. 21-én Papp
Zoltán Sándor és Darázs
Anita Anikó.
Szegeden születtek: Bene
Áronnak és Fuchs Ágnesnek
2017. 10. 17-én Kristóf; Győri
Attilának és Kiss Nikolettának

2017. 10. 19-én Botond; Tóth
Tamásnak és Vas Vandának
2017. 10. 19-én Bálint; Majosházi Gábornak és Masa
Beatrixnek 2017. 10. 21-én
Viktória utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu

Márton-napi plüssliba

A Gedói Óvoda idén is megrendezte a Márton-napi lampionos
felvonulását, amelyen 150-en vettek részt: gyermekek, szülők, óvónők, de jelen volt Mészáros Tamás és Tóth Károly önkormányzati képviselő is. Megkerülték az óvodát, közben
énekeltek, a gyerekek pedig egy plüsslibát vittek a menet elején.
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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