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Elkezdődött a téli időszámítás a város útjain

Jöhet a hó, jöhet a fagy

Nekünk is jár 
az olcsóbb benzin

Szabó Sándor levelet írt a Mol
vezérigazgatójának, amelyben
kérte, hogy az olajipari cég ne
csak Tállai András NAV-elnök
szűkebb hazájában, Mezőkö-
vesden, hanem Csongrád me-
gyében is csökkentse az üzem-
anyagok árát. A szocialista or-
szággyűlési képviselő bízik
abban, hogy a megye fideszes
országgyűlési képviselői a kez-
deményezése mellé állnak.
Lapzártánkkor még nem kapott
választ levelére a politikus.
Részletek a 4. oldalon

A jó tanárnak minden tanítvány a gyereke
Szeged iskolaváros, és hagyomány
az önkormányzatnál, hogy minden
évben köszöntik a díszdiplomás pe-
dagógusokat – akik ötven éve vagy
annál is régebben vették át tanári
oklevelüket –, valamint a pálya-
kezdő óvónőket és tanárokat. Idén
összesen 155 díszdiplomás és pá-
lyakezdő pedagógust köszöntött a
város nevében a díszteremben Soly-
mos László alpolgármester, aki el-
mondta, minden támogatást
megérdemelnek azok, akik fáradha-
tatlanul tanítottak generációkat.
Bővebben a 4. oldalon

Újra nyitva az uszoda

Megnyitották a megújult sport-
uszodát a sportolók és a szege-
diek előtt. A közel 300 millió
forintos – taós támogatásból és
önkormányzati forrásból finan-
szírozott – rekonstrukció során
a medencék összes közművét
felújították, megújultak a me-
dencék körüli burkolatok, láb-
mosók, zuhanyzók. Acélszerke-
zettel korszerűsítették az épü-
letbe vezető, korábban ponyvá-
val burkolt folyosót. Átalakítot-
ták a légtechnikát és a vészszel-
lőztetést, valamint újak a start-
kövek és a kandeláberek is.

Felkészült a télre a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
A raktáraiban például 1500
tonna só és 500 tonna ma-
rosi homok áll. A magántulaj-
donú ingatlanok előtti járdák
tisztításáról a tulajdonosok-
nak kell gondoskodniuk.

A városi cég március köze-
péig egy-másfél órán belül
gondoskodik a 240 kilomé-
ternyi önkormányzati út elő-
zetes síkosságmentesítésé-
ről, ha a meteorológiától
ónos esőről vagy hóról kap
jelzést. Ez azt jelenti, hogy a
városi rendeletben előírtnál
is korábban. Makrai László,
a Szegedi Környezetgazdál-

kodási Nkft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta, négy fele-
lőse van az utaknak és
tereknek. A környezetgazdák
takarítják a havat a városi
közutakról és kerékpárutak-
ról, a közterek gyalogútjairól,
illetve – megbízás alapján –

a belterületi busz- és trolime-
gállókból. A cégvezető hang-
súlyozta, a hóekézést né-
hány centi hónál még nem

kezdik el, mert a csatorna-
fedlapokban nem akarnak
kárt tenni.

A környezetgazdáknál a
közutakra 1500 tonna só és
500 tonna marosi homok áll
rendelkezésre. Raktáraikat
50 tonna kalcium-kloriddal
töltötték fel, ami járdákra, te-
rekre, kerékpárutakra alkal-
mas. Hadrendbe állították 10
kis- és 12 nagygépüket, vala-
mint 5 rakodógépüket. Ezek a
multifunkcionális gépek nyá-
ron a hulladékszállítást és a
fűnyírást, majd egy kisebb át-
alakítás után télen a hóeké-
zést és a síkosságmente-
sítést végzik.
Folytatás az 5. oldalon

Már akkor is hazudnak, amikor kérdeznek! Advent alatt Fi-
desz-aktivisták zaklatják majd a szegedieket aláírásgyűjtés
címén – írta Facebook-oldalán Botka László polgármester
azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz és a KDNP aláírásgyűjtésbe
kezd a városban egy olyan kérdésben, ami hazugság, mert
Szeged nem, csak a kormány tud menekülteket befogadni.

Gyűlöletet szít a Fidesz advent idején

Botka: Már a kérdés is
hazugság

Hadrendbe álltak a környezetgazdálkodás munkagépei.

27
Ennyi munkagépet 

állítottak hadrendbe 
a környezetgazdák, 

ha támad a tél.

– A hamis levél után most olyan kérdésben kezd aláírásgyűj-
tést a Fidesz, ami teljes képtelenség – mondta Szabó Sándor.
Szeged szocialista országgyűlési képviselője feljelentette
nemrég a Szegedma kormánypárti hírportált, ami egy hami-
sított levél közlésével olyan határt lépett át, amire Szabó sze-
rint az amúgy agresszív kormánypropagandában is nehéz
példát találni.

– Most aláírást gyűjtenek, és minden szegedi otthonba be-
csöngetnek a Fidesz aktivistái, ami az egyik legnagyobb ke-
resztény ünnep, a karácsony előtt, advent idején nagyfokú
tiszteletlenség – hangsúlyozta a képviselő. Elmondta, figyel-
jenek oda a szegediek, kinek nyitnak ajtót, kit engednek be
az otthonukba, mert ilyen akciók alkalmával megjelenhetnek
magukat fideszesnek mondó aktivisták, akik a lakásba be-
jutva pénzt vagy értéktárgyat lophatnak el. 

Szabó arról is beszélt, nemrég két fideszes önkéntes a
Soros-tervről szóló konzultációs ív kitöltése kapcsán egy 65
éves vak zongoraművészt inzultált a saját lakásában. – Mert
Weszely Ernő közölte, hogy a konzultációs papírt kidobta a ku-
kába. Erre az idős nők elkezdték tépni a haját, a fülét, riká-
csoltak, hogy milyen hálátlan, és Soros-bérencnek nevezték.

Botka László is azt kérte a szegediektől, kezeljék helyén a
dolgot, ne dőljenek be a Fidesz hazug propagandájának. A pol-
gármesteri kabinet a Fidesz akciójára reagálva azt írta közlemé-
nyében, menekültstátuszt csak az állam tud adni, és menekül-
teket is csak az állam tud fogadni. Hozzátették: a Fidesz húsz-
ezer ellenőrizetlen gazdasági migránsnak adott már el letelepe-
dési kötvényt, és a menekültként a határra érkezőknek is csak
a magyar kormány tudja engedélyezni a letelepedést.

Advent a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje.
Ilyenkor érdemes végiggondolni, mi tölti el a szívünket öröm-
mel, hálával és szeretettel. Régen a keresztények advent ide-
jén hajnalonként szentmisére jártak, most a fideszesek a
szegediekhez járnak, kopogtatnak be, hogy gyűlöletet szít-
sanak – advent idején.
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A fideszes uniós biztos szerint a kormány egy-két újságcikkre építette fel a Soros-kampányt

Navracsics kifakadt egy fórumon 

ságcikkre alapozza, amit
Soros György írt a migrációs
válság kezelésére 2015
őszén” – mondta Navracsics
az N1TV videójának tanúsága
szerint. Majd hozzátette, hogy
„az Európai Bizottság a saját
munkarendje szerint halad. Az
Európai Bizottságnak azok a
lépései, amelyek a migrációs
kérdéssel kapcsolatban szü-

lettek, nagyjából már 2014-
ben megfogalmazódtak”.

Navracsics ezzel a kijelen-
tésével már szeptemberben
kihúzta a gyufát a kormány-
nál: Semjén Zsolt KDNP-s mi-
niszterelnök-helyettes pél-
dául gyakorlatilag lehazaáru-
lózta az uniós biztost. Erre re-
agált is akkor Navracsics, aki
szerint nem fair Semjén Zsolt

Húsz éve döntöttük el, hogy csatla-
kozunk a NATO-hoz. Az 1997-es
ügydöntő népszavazáson a válasz-
tópolgárok 85 százaléka mondott
igent a nyugati katonai szövet-
ségre, 49 százalékos részvétel
mellett – emlékeztetett a 444.hu.
A NATO-ban mára olyanokat mon-
danak, hogy a magyarokkal sem-
milyen bizalmas információt nem
szabad megosztani, mert összeját-
szanak az oroszokkal.
A kormány júliusig 1,5 milliárd fo-
rintért küldött leveleket az em-
bereknek. Szeptember végéig 1,5
milliárd forintot költött el a kor-
mány arra, hogy különféle leve-
leket küldözgessen az állam-
polgároknak – írja az mfor.hu a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda vonat-
kozó szerződései alapján. Ez négy
tétételből jön össze. Csak a nem-
zeti konzultáció kiküldésére önma-
gában 1,2 milliárd forintot köl-
töttek el.
Orbánnak fontosabb a Mária
Rádió, mint a hospice-ellátás. 
A gyógyíthatatlan betegeket ellátó
ház csak társadalmi nyomásra, két
hét után kapott 40 milliós kor-
mányzati támogatást. A katolikus
adó egy tollvonással jutott 102 mil-
lióhoz – írta a zoom.hu. A kormány-
zati „kivagyiság” után az EMMI
végül 40 millió forintot biztosított a
Magyar Hospice Alapítvány szá-
mára. A Magyar Közlönyben no-
vember 14-én jelent meg, hogy a
kormány „a Mária Rádió Köz-
hasznú Egyesület, a Mária Út Köz-
hasznú Egyesület, illetve a Volkra
Ottó János – Magyar Múzsa Alapít-
vány támogatása érdekében 102
millió forint egyszeri átcsoportosí-
tását rendeli el” rendkívüli kor-
mányzati intézkedések, illetve civil
és nonprofit szervezetek támoga-
tása alcímen.
Több száz amerikai milliárdos kéri
a kormányt, hogy több adót fizet-
hessen. Több mint 400 dollármilli-
omos és dollármilliárdos írta alá
azt a kongresszusnak címzett leve-
let, amely a gazdagok adóterhei-
nek növelését kéri – írta a
Washington Post. A levél előzmé-
nye a republikánusok javaslata,
amely több adónem mértékét is
csökkentené, az aláírói között
pedig számos orvos, ügyvéd és
cégvezető mellett olyan hírességek
is szerepelnek, mint Soros György,
Steven Rockefeller vagy a Ben &
Jerry's jégkrémbirodalom alapítói.
Az aláírásokat a Responsible 
Wealth (Felelős Vagyon) nevű szer-
vezet gyűjtötte, akik szerint Donald
Trump hibát követ el, amikor egy
olyan időszakban csökkenti a leg-
vagyonosabbak terheit, amikor az
ország nyakig el van adósodva, a
társadalmi egyenlőtlenség pedig
megint olyan durva, mint az 1920-
as években.

Navracsics Tibor: Magyarország Európa alapvető része.

Iskolát és kórházat újít fel 
a magyar kormány Nigériában

Navracsics Tibor fideszes
uniós biztos sajnálatosnak
tartja, hogy „sokszor Magyar-
országon úgy beszélünk Euró-
páról, mintha mi, magyarok
nem Európa részei lennénk,
és egy külső hatalommal foly-
tatunk veszekedést”.

Navracsics Tibor fideszes
uniós biztos már szeptember-
ben elmondta, hogy az egész
Soros-kampányt a választási
kampány retorikai elemének
tartja: „az Európai Bizottság-
ban nincs ilyen, nem beszé-
lünk ilyenről, és az európai
bizottság munkatervében sem
szerepel ilyen feladat” –
mondta. Most egy kecskeméti
fórumon újra megerősítette,
sőt azt is hozzátette, hogy
mire alapozza a kormány a
kampányát. „Újságcikkeket
nem szokott az Európai Bizott-
ság munkaterv részévé tenni.
Én értem, hogy a magyar kor-
mány arra az egy vagy két új-

bírálata, aki hazaárulással vá-
dolta meg, és hozzátette, „kü-
lönösen nem örülök neki,
hogyha ezt olyan emberek
mondják, akik a megelőző
10-15 évben nem győztek
ájuldozni az én úgynevezett
zsenialitásomtól, és lapogat-
tak, hogy mekkora barátok
vagyunk”.

Ezen a kecskeméti fórumon
arról is beszélt a fideszes uniós
biztos, hogy milyen sajnálatos,
hogy „sokszor Magyarországon
úgy beszélünk Európáról,
mintha külpolitika lenne,
mintha mi, magyarok nem Eu-
rópa részei lennénk, és egy
külső hatalommal folytatunk
veszekedést. Márpedig Ma-
gyarország Európa alapvető
része”. A beszámolók szerint
arról nem elmélkedett, hogy
ennek köze van-e az évek óta
tartó EU-ellenes kormányzati
kampánynak, konkrétan az Ál-
lítsuk meg Brüsszelt! mantrá-
nak – írta az Index.

Röviden

Felcsút köteles kiadni, mire 
költötte a tao-pénzeket

A Kúria kimondta azt, ami eddig is nyilvánvaló volt, de a kor-
mány mégis tagadta: a tao-támogatások közpénznek számí-
tanak. Nem változtatta meg a Fővárosi Ítélőtábla korábbi,
másodfokon született ítéletét a Kúria, így a Puskás Akadémiát
működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak be
kell mutatnia, milyen szerződéseket kötöttek a társaságiadó-
kedvezmények (tao) jóvoltából hozzájuk érkező összeg egy ré-
széből – írta a Magyar Narancs. 

A sportegyesületekhez érkező tao-összegek közpénznek
minősülnek, hiszen abban az esetben, ha nem él a felajánlás
lehetőségével egy adott vállalkozás, az államkasszában lan-
dolnának ezek az pénzek. Ezt korábban már az Európai Bi-
zottság is ugyanígy látta. A kérdés azért izgalmas, mert így
kiderül, kik kaptak megrendeléseket az Orbán Viktor által ala-
pított Puskás Akadémiától. A Magyar Narancs becslése sze-
rint nagyjából 5-6 milliárd forintnyi tao-pénzt költhettek el
Felcsúton a perben szereplő időszakban, amiből juthatott Mé-
száros Lőrinc cégeinek is.

Kormányközeli cégek – készpénzközelben 

Az ország összes kiskereskedelmi cégének, bankjának és
ATM-jének készpénzforgalmát megismerhetik a kormánykö-
zeli üzleti körök. A G7 arról írt, hogy az egész magyar kész-
pénzforgalom felett kormányközeli cégek veszik át az
irányítást – szemlézte a cikket a 444.hu. Mint írják, a magyar
készpénzszállítási piacot csak három cég tartja el. Stratégia-
ilag nagyon fontos ez az iparág, mert valakinek fel kell töltenie
a bankfiókokat és -automatákat, ki kell szállítania a nyugdíja-
kat, és össze kell szednie, majd fel kell dolgoznia a rengeteg
készpénzt, amit elköltünk a boltokban. Ez létfontosságú a gaz-
daság vérkeringését tekintve, ráadásul rengeteg érzékeny
adat kerülhet a pénzfeldolgozókhoz. Ezért sem elhanyagol-
ható hír, hogy a G7 szerint hamarosan mind a három cég kor-
mányközelbe kerül.

Oliver Dashe Doemét fogadták Budapesten. Fotó: Minisz-
terelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs/MTI/MTVA

A magyar kormány 400 mil-
lió forinttal támogatja négy
iskola és egy kórház újjáépí-
tését – Nigériában.

Szeptemberben Orbán Viktor
jelentette be, hogy Magyaror-
szág 500 ágyas onkológiai
kórházat épít Vietnamban.
Most pedig Balog Zoltán kö-
zölte az MTI-vel, hogy a kor-
mány több mint négyszáz-
millió forinttal támogatja
négy iskola és egy kórház új-
jáépítését a nigériai maidu-
guri katolikus egyházme-
gyében. Balog Zoltán el-
mondta, hogy Oliver Dashe
Doeme maiduguri püspök jú-
liusban látogatott Magyaror-
szágra, és kért támogatást

Orbán Viktor miniszterelnök-
től. Nigériában ugyanis a
Boko Haram terrorszervezet
nemcsak embereket gyil-
kol, hanem tönkreteszi az
infrastruktúrát is. A kormány 
ezért úgy döntött, hogy 
420 millió forinttal támo-
gatja az egyházmegye fej-
lesztéseit – közölte Balog
Zoltán miniszter.

A Külügyminisztérium au-
gusztusi sajtóhírek szerint azt
is fontolgatja, hogy 16,5 milli-
árdos kölcsönt nyújt egy nigé-
riai árvízberuházás megterve-
zésére. A lépés ellen tiltakoz-
tak a Budapesten élő nigéria-
iak, mivel szerintük ezeket a
pénzeket kilopnák a korrupt
programból.
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Több száz millió forintos felújítás előtt áll a Móra-múzeum

Tavasszal Doktor Csont világába pillanthatunk be
Új sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és
vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen
fejlesztéseket valósítanak meg?

Fogas Ottó: A fejlesztés részeként az épület tetején kilátót alakítunk ki, ahonnan
egész Szegedet be lehet majd látni.

A plakátkiállítás érzékelteti, mennyire hatásos tudott
lenni a húszas években egy-egy kép egyetlen szóval. 

séggel szolgáljunk ki. Hason-
lóan szakmai alapú a PlakArt-
összeállítás. A plakát mint
téma és művészeti forma ki-
váló, egyúttal a vizuális kul-
túrája jól mutatja, mennyire
szuggesztív tudott lenni már
a húszas években egy-egy
kép egyetlen szóval. Megelő-
legezve mai korunk fotós, vi-
deós kifejezésmódját. 

Nívódíjas kiállítás

Nívódíjjal ismerte el a
szakma a múzeum munká-
ját a „Láthatatlan – Előde-
ink tárgyai a sötétből” című
összeállításáért, amit a Sze-
ged Első Lions Klub segítsé-
gével rendeztek meg.
Különlegessége, hogy a lá-
togatók 40-45 perces veze-
téssel a néprajzi gyűjte-
mény eredeti műtárgyait ta-
pogathatják meg. 

vezésébe fogtak. Az újabb
nagy kiállítást a 2020-as Mú-
zeumok éjszakájára tervezik,
a renoválás utáni újranyi-
tásra. 

– Jó érzés elérni, hogy a lá-
togatók már várják, figyelik,
kérdezgetik, mi lesz a követ-
kező nagy kiállítás. Ugyanak-
kor kihívás is ez, hiszen
nagyon magasra tettük ma-
gunknak a lécet – jegyezte
meg az igazgató. – A köztes
időszakban is kínálnunk kell
tartalmas és vonzó tárlatokat.
Ne felejtsük el, hogy helytör-
téneti, néprajzi kötelezettsé-
geink is vannak. Ennek
eredménye a jelenlegi Párat-
lanok című kiállítás a szegedi
papucs történetéről, amely
bármennyire népszerű is,
nem hoz be százezer látoga-
tót. Itt nem is ez a cél, hanem
hogy rétegigényeket is minő-

A közalkalmazottakkal és a
megbízási szerződéses mun-
kavállalókkal, valamint a köz-
foglalkoztatottakkal együtt
átlagosan 115-en dolgoznak
az intézményben. A múzeumi
bolt beszállítóit és a vendég-
látásban tevékenykedő bér-
lők dolgozóit is hozzáadva
hozzávetőleg 130 ember ke-
nyérkeresetéről gondoskodik
a múzeum.

Látogatók százezreit
vonzzák

2011-ig megyei fenntartásba
tartozott, utána egy évig a
megyei intézményfenntartó
központ alá sorolták be.
2013-tól a szegedi önkor-
mányzat kapta meg a múzeu-
mot, amelynek előbb a
kezelője, majd tulajdonosa
lett, kivéve a műtárgyállo-

– Átlagosan 7-800 millió fo-
rintból gazdálkodik évente a
Móra Ferenc Múzeum, amely
a bérek, a rezsiköltség, vala-
mint a különböző pályázatok
és projektek költségéből áll
össze. Az államtól évi 140
millió forint támogatást ka-
punk, az összes többit ma-
gunknak kell előteremtenünk
– ismertette kereteiket Fogas
Ottó igazgató. Bevételük ge-
rincét a jegyeladás biztosítja,
ehhez hozzáadódik a vendég-
látásból, a múzeumi shopból
és a terembérletekből szár-
mazó bevétel, valamint a pá-
lyázati forrásokból befolyó
támogatás.

A legnagyobb forgalmat a
régészeti feltárásoknál bo-
nyolítják; az hozza a legtöb-
bet, de az egyben a legdrá-
gább tevékenységük is. 

mányt, ami állami tulaj-
dont képez. Továbbra is me-
gyei hatókörű városi múzeum
a hivatalos elnevezése, va-
gyis változatlanul az egész
megye területéről gyűjti a
néprajzi, történeti, régészeti
és képzőművészeti értékeket.  

Megszokhattuk, hogy két-
évente hozakodik elő a Móra-
múzeum nagy durranással, a
köztes években felkészülnek
az ilyen rendezvényekre.
2012-ben Munkácsy-, 2014-
ben egyiptomi, 2016-ban
Pompeji-kiállítással vonzották
a látogatók százezreit. A
2018-as év kivétel, mert
nagyarányú felújítást tervez-
tek. Mivel előreláthatólag az
épületrekonstrukció csak
2019-ben kezdődhet meg, jö-
vőre – áthidaló megoldás-
ként – kisebb tárlatok szer-

Vágó Pál Szeged szebb lesz, mint volt című festménye je-
lenti az állandóságot a múzeumban. 

kat szűr le. A Múzeumok éj-
szakájára újabb érdekesség-
gel rukkolnak ki, de mert még
egyeztetnek róla, az intéz-
ményvezető nem árult el rész-
leteket. 

Kilátó a kupola körül

Uniós pályázatból 2020-ig
megújul a Móra park, a Stefá-
nia, a Fekete Ház, a vár és a
közművelődési palota egya-
ránt. Több száz millió forintos
fejlesztésnek köszönhetően
tervezik a múzeum teljes
homlokzatának és tetőszer-
kezetének helyreállítását.
Ennek részeként az épület te-
tején, a kupola körül kilátót
alakítanak ki. Egész Szegedet
be lehet majd látni, a Tisza
kanyarulatát is beleértve.
Ettől komoly látogatószám-
emelkedést várnak, hiszen
többször megismételhető él-
ményt nyújt. Hangulatos kiál-
lítást is terveznek a magasba
régi fotókkal. 

A belső felújítás elsősor-
ban klíma-, világítás- és biz-
tonságtechnikai korszerűsí-
tést jelent. Ezeknek köszön-
hetően nagy volumenű, érté-
kes kiállításokat is befogad-
hat az intézmény.

Büszkesége a Móra-múze-
umnak, hogy Határtalan régé-
szet című minőségi folyóira-
tuk két éve várakozáson felüli
sikerrel jelenik meg országos
terjesztésben. Népszerűségét
jelzi, hogy az első szám 4
ezres példánya után a kará-
csonyit 6 ezer példányban
adják ki. 

Tavasszal antropológiai in-
teraktív kiállítás nyílik; a cson-
tok a témája az emberi testtől
a táplálkozáson, a betegsége-
ken át a csonttorzításokig. A
szervezők azt próbálják meg
érzékeltetni, hogyan dolgozik
Doktor Csont a valóságban.
Milyen jelenségekből, elválto-
zásokból milyen információ-

Fél élete 
a múzeumé

Fogas Ottó 43 éves ré-
gész-történész hat éve
vezeti a Móra Ferenc
Múzeumot. 1996-ban
régész szakos hallgató-
ként kezdett dolgozni az
intézményben, 2006-tól
került állományba mint
régész. Nős, két gyer-
mek édesapja. 
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Szalay István: Nagyobb volt 
a tanárok szabadsága

A szeged.hu villáminterjút készített Szalay Ist-
vánnal, Szeged 1994–1998 közötti polgár-
mesterével, aki 50 éve vette át a
pedagógusdiplomáját.

– Mikor volt könnyebb elindulni a pedagó-
gus pályán? Most vagy 50 éve?

– Ötven éve. Akkor a tanári pálya megbe-
csültsége is egészen más volt. Nem volt eny-
nyire irányított az oktatás. Sokkal nagyobb volt
a tanárok szabadsága, mint ma.

– Mennyivel mások a gyerekek most, mint

amikor ön kezdte a tanítást?
– Mi még hittünk abban, hogy ha az ember

tanul, akkor boldogulni fog. Ma nem ezt látom,
nem ezt tapasztalom. Ma sokkal inkább arra
neveli az élet a gyerekeket, hogy szemfülesek
és élelmesek legyenek, mert azzal halad-
hatnak előre. Ez is fontos, de ha csak ez
dominál, akkor az baj.

– Milyen tanácsot adna a kezdő taná-
roknak?

– Amikor belépsz az osztályba, sose
hidd, hogy te vagy a legokosabb, mert az
nagy baj lenne, de az adott anyagrészből
neked kell a legtöbbet tudni! Ez volt az ars
poeticám.

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

2017. november 15-i hatállyal

a Szeged II. ker. külterület 01457 hrsz.-ú ingatlant 
Fehértói halas tanyának,

a Szeged III. ker. Kkd. 0484/12 hrsz.-ú ingatlant 
Tappancs tanyának,

a Szeged III. ker. Kkd. 0487/16 hrsz.-ú ingatlant 
Sebők tanyának,

a Szeged III. ker. Kkd. 0487/18 hrsz.-ú ingatlant 
Ungvári tanyának,

a Szeged III. ker. Kkd. 0487/4 hrsz.-ú ingatlant 
Ujvári tanyának,

a Szeged I. ker. Szőreg 713 hrsz.-ú közterületet 
Palotás utcának, valamint

a Szeged III. ker. Kkd. 715/4 hrsz.-ú közterületet 
Brassói köznek nevezte el.

Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Fényruhába öltözött a város
Így szerelték fel a már megszo-
kott karácsonyi díszvilágításo-
kat a Belvárosban, és pénteken
felgyulladtak az ünnepi fények
Szegeden. A fényszarvas a he-
lyén – a Dugonics téren. Új ka-
rácsonyi díszvilágítást kapott a
Tisza Lajos körút: 16 ezer méter
hosszú fényfüzért használtak a
fák alakjának kiemeléséhez a
Centrum áruháztól a Reök-palo-
táig. Megújult a városháza hom-
lokzati dekorációja is, és a dóm
főbejárata előtti ostorfasor is
fényruhába öltözött.

Szabó Sándor képviselő is levelet írt a Molnak

Csongrád megyében is 
csökkenjen a benzin ára!

Ha a fideszes Tállai András országgyűlési képviselő, NAV-
elnök kérésére a Mol csökkentette a benzinárakat Mező-
kövesden, akkor az olajipari cég máshol sem tehet kivételt
– mondta Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési
képviselő, aki szintén levelet írt a Molnak, hogy Csongrád
megye benzinkútjainál is legyen olcsóbb az üzemanyag.
Még nem kapott választ.

– A hatalom eljutott arra a
szintre, hogy azt gondolja, min-
dent megtehet – kommentálta
a Szeged Tele-
víziónak a fide-
szes Tállai
András lépését
Szabó Sándor.
Tállai személye-
sen intézkedett
arról, hogy ol-
csóbb legyen a benzin Mezőkö-
vesden. Orbán Viktor gratulált
Tállainak ahhoz, hogy elintézte
a mezőkövesdi benzinárakat. 
A miniszterelnök azt mondta:
„Gratulálok! Akkor mindenki in-
tézze el!”

Szabó Sándor szerint a NAV-

elnök visszaélt a hatalmával.
Úgy vélte, ezt nem tehetné meg
a fideszes képviselő, legyen szó
állami vállalatról vagy multicég-
ről. A világ egyik legjelentősebb
üzleti lapja, a Bloomberg is be-
számolt Tállai akciójáról. Azt
írta, hogy a kormánypárt képes
akár a gazdaságba is beleavat-

kozni a politikai haszonért cse-
rébe. Szabó Sándor szerint a
Csongrád megyében élők is

megérdemlik,
hogy olcsóbban
tankolhassa-
nak. Ezért ő is
levelet írt a Mol
vezérigazgatójá-
nak, amelyben
azt kérte, a

megye benzinkútjainál is csök-
kenjen az üzemanyag ára.
Ahogy fogalmazott, Csongrád
megyében is ugyanolyan ma-
gyar állampolgárok élnek, mint
Mezőkövesden, ők is szeret-
nék, ha kevesebbet kellene fi-
zetni a benzinért.

A szegedi képviselő lapzár-
tánkig nem kapott választ a
Moltól. Szabó Sándor kíváncsi,
mivel fogja indokolni a Mol, ha
máshol nem mérsékeli az árait.
Továbbá abban bízik, hogy a
megye fideszes országgyűlési
képviselői a kezdeményezése
mellé állnak.

Szabó Sándor levelét megírta.

A Fidesz képes akár a
gazdaságba is bele-
avatkozni a politikai
haszonért.
Bloomberg üzleti lap

155 díszdiplomás és pályakezdő pedagógust köszöntöttek

A jó tanárnak minden tanítvány a gyereke

Idén összesen 155 díszdiplomás és pályakezdő pedagógust
köszöntöttek a városházán. Ez hagyomány Szegeden. Soly-
mos László alpolgármester szerint kevés szebb és nehe-
zebb hivatás van a pedagóguspályánál.

A város nevében Solymos
László alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket, azokat,
akik 50, 60, 65, illetve 70 éve
vették át a pedagógusdiplomá-
jukat, valamint azokat, akik
most indultak el a pedagógus-
pályán.

– Kevés szebb és nehe-
zebb hivatás van a pedagó-
guspályánál – hangsúlyozta
ünnepi beszédében az alpol-

gármester, hozzátéve, ezért
minden támogatást megérde-
melnek azok, akik gyermeke-
inket tanítják. Szerinte a jó
pedagógus saját gyerekeként
bánik a tanítványaival, és fá-
radhatatlan munkával adja át
tudását a jövő generációinak.
Solymos László elmondta, az
állam ugyan elvette az önkor-
mányzattól az iskoláit, de a
város továbbra is mindent

megtesz azért, hogy a szegedi
pedagógusok a legjobb körül-
mények között nevelhessék a
gyerekeket.

– Pedagógusnak lenni küz-
delmes, olykor kudarcokkal
teli, de gazdag életpályát je-
lent. Óriási a nevelők felelős-
sége, akik tisztességes,
becsületes és hasznos em-
berré nevelik a gyermekeinket
– mondta Pap Jánosné, a Pe-
dagógusok Szakszervezeté-
nek városi elnöke. A
díszdiplomások nevében Mol-
nárné Ferenczy Valéria mon-
dott köszönetet.

Aranytól a rubinig

Arany díszoklevelet (50
éve szerezték meg a dip-
lomájukat) hatvanhat,
gyémánt oklevelet (60
év) harminckilenc, vas
oklevelet (65 év) tizen-
négy, rubin díszdiplomát
(70 év) két pedagógus
vehetett át. A harminc-
négy pályakezdő pedagó-
gus – óvónő, általános és
középiskolai tanár –
könyvet kapott aján-
dékba a várostól.
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A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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.

Pályázati Pályázati
Bérlemény címe Rendeltetés Alap- alapár/ alapár Bánatpénz

területe nettó havi emelésének (Ft)
(m2) bérleti díj mértéke

(Ft/hó) (Ft)
Petőfi Sándor sgt. 3. iroda 211 184.800 9.000 234.696
Kisteleki Ede utca 12. üzlet 18 19.800 1.000 25.146
József Attila sgt. 134. raktár 37 29.600 1.000 37.592
Gogol utca 2. üzlet 59 59.000 3.000 74.930
Dáni utca 11. raktár 47 18.800 1.000 23.876
Deák Ferenc utca 28–30. üzlet 232 207.500 10.000 263.525
Deák Ferenc utca 28–30. iroda 110 128.100 12.810 162.687
Tisza Lajos körút 77. üzlet 95 87.000 4.000 110.490
Oroszlán utca 4. üzlet 480 346.450 17.000 439.992
Stefánia sétány 1. üzlet 220 309.770 30.977 393.408

A helyiségek megtekintésére 2017. november 27. napjától 2017. december 06. napján 15.30 óráig terjedő
időszakban a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

A helyiségekre vonatkozóan 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. Állandó garázsok esetén pályázatot nyújthat be minden ter-
mészetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek
minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely nevére szóló érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Az ajánlat be-
nyújtásakor kötelező mellékelni a pályázó nevére szóló érvényes forgalmi engedély másolatát. 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 részletes pályázati do-
kumentáció megvásárolható:

2017. november 28–december 08. 13 óráig 
állandó garázsok esetén bruttó 2.500 Ft, egyéb helyiségek esetén bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingat-

lankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
hétfő, kedd, csütörtök: 800–1200, 1230–1530 óráig Szeged, Dáni u. 14–16.
szerda: 800–1200, 1230–1700 óráig weblap: www.ikv.hu
péntek: 800–1300 óráig e-mail: ikv@ikv.hu

telefonszám: 62/563-131

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

Gyógypedagógust és ápolókat ünnepeltek

Balról jobbra: Joób Márton, Mészáros Rozália, Pazdera Zoltánné, Salemné
Pálfi Ildikó, Terteliné Albert Erika és Novkov Veszelinka, az önkormányzat

humánszolgáltató irodájának vezetője.    

A szociális területen dolgozókat ünnepel-
ték a szociális munka napján a kisszín-
házban, ahol Joób Márton, a közgyűlés
szociális bizottságának elnöke köszön-
tötte a város nevében a megjelenteket.
Beszédében elmondta, Szegeden több
mint ezren dolgoznak a szociális szférá-
ban. – Köszönjük mindazok áldozatos
munkáját, akik segítsége nélkül az idő-
sek, az elesettek, a rászorulók, de még
a gyerekek élete is sokkal nehezebb
lenne. Ők minden napjukat azzal töltik,
hogy másokon segítenek – hangsúlyozta
Joób Márton. A város Szociális munkáért

díjjal tüntette ki Mészáros Rozáliát, a Bá-
lint Sándor Szeretetotthon műszakve-
zető ápolóját, Pazdera Zoltánnét, a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás
Egyesített Szociális Intézmény tartós
bentlakásos egység osztályvezető ápo-
lóját és Salemné Pálfi Ildikót, a Bárczi
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményének gyógypeda-
gógiai tanárát. Elismerő oklevelet vehe-
tett át Terteliné Albert Erika, a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Egyesített
Szociális Intézmény tartós bentlakásos
egység ápolónője.

Kondiparkok a Gyöngyvirág utcától a Gulácsi parkig

Bekerítik a Kálvária téri játszóteret
Öt szabadtéri kondiparkot építettek idén
Szegeden, és megannyi játszótér újult
meg. Jövőre a Kálvária téri játszóteret fej-
lesztik.

Idén összesen huszonegy szegedi játszóté-
ren telepítettek új játszótéri eszközöket –
többek között csúszdát, mászókát és mér-
leghintát. Makrai László, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója

elmondta, az új játszótéri eszközök mellett
közterületi kondiparkokat is létesítettek. 
– Az edzőparkok közül a Gyöngyvirág, a
Nyitra és a Balatoni utcában telepített esz-
közök street workout típusúak. Ilyenek ko-
rábban csak a Kolozsvári téren voltak. A
Zsukov téren és a Gulácsi parkban a meg-
szokott, népszerű „izgő-mozgó” kondiesz-
közök vannak – mondta az ügyvezető.

– Speciális
feladat a Kálvá-
ria téri játszótér
fejlesztése, te-
kintettel arra,
hogy védett
parkról van szó.
A korábbi rende-
zési tervvel
ö s s z h a n g b a n
külön terveztetési és engedélyezési eljárás
után valósulhat meg a beruházás, előrelát-
hatóan a jövő év elején. Itt további hat új
játszótéri eszközt telepítünk, pótolva a ko-
rábban elbontottakat. Emellett bekerítjük a
játszóteret, amivel biztonságosabb lesz, és
így reményeink szerint a kutyások és a ját-
szóteret használók között is kevesebb lesz
a konfliktus – mondta Makrai László.

Az edzőparkok, valamint hat játszótér
eszközeinek komplett telepítését, beüze-
melését a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nkft. végezte, a többi játszótér fejleszté-
sébe alvállalkozót vontak be. A köztéri ját-
szótéri és fitneszeszközök folyamatos
üzemeltetését a városi cég biztosítja. 

Játszótérfejlesztés 2017

1. Csaba utca 41–43. előtt játszótér
2. Cseh Imre téri  játszótér
3. Gulácsi parki játszótér
4. Gyík utca 19–21.előtti játszótér
5. Gyöngyvirág utcai játszótér
6. Hont Ferenc utca 20–24. előtti játszótér
7. Kálvária téri játszótér
8. Koszorú utca
9. Liget sor

10. Liszt utcai (Gőry pince) játszótér
11. Lomnici utca 39. mögötti játszótér
12. Maróthy téri játszótér
13. Mályva utcai játszótér
14. Petőfi utcai játszótér
15. Régiposta utcai játszótér
16. Római krt. 6-10.
17. Szabadság téri játszótér
18. Tanító téri játszótér
19. Tápé, Piac tér
20. Váltó utcai  játszótér
21. Zsitva sor és Ipoly sor 7–9. közötti  játszótér

Jöhet a hó, jöhet a fagy

A kisgépek a kerékpárutak, járdák, terek tisztítására alkalmasak.  

Folytatás az 1. oldalról
Makrai László ügyvezető igazgató elmondta, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nkft. egy új, modern gépet is vásárolt a meglévő
kis- és nagygépek mellé. Készen áll a megfelelő gépjármű-vezető-
állomány. Elérte ugyan a városi céget is az országosan jellemző
sofőrhiány, de idén és jövőre is bérrendezéssel igyekeznek min-
dennek az elejét venni. A Magyar Közút Nzrt. illetékes az állami
közutakon, így a nagykörúton, az onnan kivezető sugárutakon, a
Bertalan és az Izabella hídon. Az SZKT takarítja a fizetőparkolókat
és a villamospályákat. A tulajdonosoknak, használóknak kell le-
tisztítaniuk a magántulajdonú ingatlanjaik előtt a járdaszakaszt.

Szeged a 2. legjobb egyetem
Az ELTE, a Szegedi Tudo-
mányegyetem és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem ve-
zeti a HVG 2018-as felsőok-
tatási rangsorát, amelynek
összeállításánál figyelembe
vették az első helyes jelent-
kezők számát, a nyelvvizs-
gával felvettek arányát és a
tudományos fokozattal ren-
delkező oktatók számát is.
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Sportmix

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.)

Kormányrendelet
38. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzéteszi
a Szeged, M43-as – Szillér-Baktó-Fertő-főcsatorna – közigazgatási

határ – 47-es út által határolt terület településrendezési eszközeinek
módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a 14/2017. (II. 10.) Kgy. sz. határozattal megállapí-
tott partnerségi egyeztetés szabályai szerint a Szeged, M43-as 

– Szillér-Baktó-Fertő-főcsatorna – közigazgatási határ – 47-es út által
körülhatárolt ingatlanok vagyonkezelője, vagyonhasznosítója és/vagy
a tulajdonos / tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy természe-

tes személy, illetve gazdálkodó szervezet a lakossági fórumon szóban,
illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon 
történő benyújtással a városi főépítésznél vagy elektronikus úton 

a tervezetben megjelölt e-mail-címre megküldve javaslatokat, észrevé-
teleket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A közzététel ideje:
2017. november 25-től 2017. december 24-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Szeged, Széchenyi tér 11.), 

a városi főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.), valamint Szeged város
hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

A lakossági fórum ideje:
2017. december 5. (kedd) 17 óra

Helyszín:
Petőfitelepi Művelődési Ház

kiállítóterem
(Szeged, Szántó Kovács János u. 28.)

Taroltak a parakenusok. Négy kü-
löndíjat is kapott a DÉMÁSZ Sze-
gedi VE a Magyar Kajak-kenu
Szövetség szezonzáró gáláján:
Nagy Bianka lett az év ifjúsági női
kenusa, Varga Katalin az év női ver-
senyzője, Suba Róbert pedig az év
férfi versenyzője a parakenu szak-
ágban. Csamangó Attila és Győrfi
Tamás szegedi edzőpáros lett az év
edzője a parakenu szakágban.

12 éves csúcsot döntöttek meg a
szegediek! Érmekkel tértek hazai
Kecskemétről a cápa-serdülő-junior
uszonyos úszó országos bajnokság-
ról a Muréna Szegedi Úszó- és Bú-
várklub versenyzői. Az utánpótlás-
válogatott versenyzők közül a 14
éves Varga Jázmin aranyérmet szer-
zett a 17 évesek között. A 15 éves
Kothencz Petra kétszer, a 16 éves
Hajnács Lili pedig egyszer állhatott
fel a dobogó legfelső fokára. A
4×200 méteres junior lányváltónak
is tagja volt a három szegedi, és
remek úszással egy 12 éves orszá-
gos csúcsot döntöttek meg.

Nagyot táncoltak a szegedi lá-
nyok! A szegedi Fiona Fitness Tánc-
iskola (FFT) versenyzői részt vettek
a fővárosban megrendezett Ritmus-
csapatok Modern Táncversenye or-
szágos őszi bajnokságán, amely az
egyik legnépesebb táncversenyen –
tájékoztatott Károlyi Viktória, az FFT
vezetője és koreográfusa. A szegedi
lányok kiemelkedő eredményekkel
tértek haza. Egyéni helyezések: Far-
kas Petra (Manó korcsoport) szín-
padi látványtánc kategória II.
helyezés és országos I. helyezés;
Rajki Regina (Manó korcsoport)

open kategória I. helyezés és orszá-
gos I. helyezés; Király Borbála (Mini
korcsoport) színpadi látványtánc
kategória VI. helyezés. Duóhelyezé-
sek: Farkas Petra és Rajki Regina
(Manó korcsoport) színpadi látvány-
tánc kategória II. helyezés és orszá-
gos I. helyezés. Trióhelyezések:
Farkas Petra, Rajki Regina és Király
Borbála (Manó korcsoport) open
kategória II. helyezés; Farkas Petra,
Rajki Regina és Király Borbála
(Manó korcsoport) show kategória
II. helyezés. Csapathelyezések: Far-
kas Petra, Rajki Regina és Király
Borbála (Manó korcsoport) show
kategória I. helyezés és országos I.
helyezés.

Tisza Volán-nevelés 
a legtehetségesebbek között

A szegedi nevelésű Dézsi Bence
(képünkön) is elnyerte az Ifj.
Ocskay Gábor Tehetséggondozó
Ösztöndíj Program támogatá-
sát. Bence a Tisza Volánnál
kezdte a jégkorongozást, innen
került Székesfehérvárra.

Idén is díjazták a székesfehér-
vári Ifj. Ocskay Gábor Akadémián
a legtehetségesebb fiatal jégko-
rongozókat. Ezúttal nyolc játékos

kapta meg az ösztöndíjat. A jelöl-
tek közé edzői javaslat alapján
lehetett bekerülni, majd egy ösz-
töndíjbizottság döntött arról, ki
lesz végül díjazott. A támogatás
célja, hogy a tehetséges junior
és ifi sportolók minél hamarabb
a felnőttcsapat tagjai lehesse-
nek. Nemcsak a pályán, de azon
kívül is megfelelő magatartást
kell tanúsítani ahhoz, hogy valaki
jelölt lehessen. A szegedi neve-
lésű Dézsi Bence megfelelt a fel-
tételeknek, és elnyerte az Ifj.
Ocskay Gábor Tehetséggondozó
Ösztöndíj Program támogatását.
A hokit a Tisza Volánnál kezdte,
innen került Székesfehérvárra.
Az akadémián már 3 éve palléro-
zódó jégkorongos jelenleg az
U18-as junior csapatát erősíti.
Tavaly megnyerte a bajnokságot
az együttesével.

Szegedi érmek minden idők legjobb kick-box-világbajnokságán

Arany-, ezüst- és bronzeső

Nagy Rita szegedi kick-boxos élete első felnőtt nemzetközi
versenyén második helyezést ért el. Zsarkó Dániel Péter egy
ezüst- és egy bronzéremmel tért haza, Szuknai Zsuzsanna
pedig a veteránok között aranyérmet szerzett.

Budapesten rendezték meg
idén a 23. kick-box-világbajnok-
ságot, ahol három szegedi ver-
senyző indult. A Combat „D” SC
két sportolót delegált a váloga-
tottba: a junior Európa- és világ-
bajnok Nagy Ritát, valamint az
Európa- és világbajnoki bron-
zérmes Zsarkó Dániel Pétert.
Mindkettejüknek remekül sike-
rült a viadal. A 60 kilogrammos
súlycsoportban kick-light kate-
góriában egészen a döntőig
menetelt, ahol a címvédő len-
gyel versenyző ellen szenvedett
vereséget. Így a dobogó máso-
dik foka jutott neki. Ne felejt-
sük, a szegedi kick-boxos élete
első felnőtt nemzetközi verse-
nyén vett részt.

Zsarkó Dániel Péter két ka-
tegóriában vívta ki az indulás
jogát, kick-light és light contact
szabályrendszerben. A két ka-
tegória abban egyezik, hogy
kontrollált akciók engedélyezet-

tek, a három menet végén a
bírók pontoznak, de a kick-light-
ban a comb is támadható felü-
let, míg a másikban csak övtől
felfelé vihet be ütést, illetve rú-
gást a versenyző. A szegedi
kick-boxos a 74 kilós mezőny-
ben light-contactban bronzér-
met, kick-light szabályrendszer-
ben pedig ezüstérmet nyert. 

– A világbajnokság előtt
mondtam, hogy Európa- és vi-
lágbajnoki bronzéremmel már
rendelkezem, és ezeket szeret-
ném fényesíteni. És ugye ez azt
jelenti, hogy döntőbe kell jutni,
de ott már kikapni nem egy jó
érzés. Akkor csalódott voltam,
de ma már örülök neki, nincs
szégyenkeznivalóm – értékelte
saját teljesítményét Zsarkó Dá-
niel Péter.

Akadt szegedi aranyérem is
a világbajnokságon. Szuknai
Zsuzsanna neve ismerősen
csenghet azoknak, akik járato-

sak a kick-boxban. A Boxvilág
Ökölvívóképző SE edzője 2005-
ben a szegedi világbajnoksá-
gon is ünnepelhetett világbaj-
noki címet, igaz, akkor még szo-

rítóban, most tizenkét évvel ké-
sőbb – tatamin – újra átélhette
ezt az érzést. A masters korosz-
tályban, azaz a veteránok kö-
zött megvédte vb-címét
light-contact kategóriában, míg
kick-light szabályrendszerben
megszerezte az első magyar vi-
lágbajnoki aranyérmet. Mind-
két kategóriában úgy állhatott
fel a dobogó legfelső fokára,
hogy még csak menetet sem
vesztett. És ha mindez nem
lenne elég, ő az első olyan
masters versenyző, akinek ösz-
szejött a duplázás. A többszö-
rös világ és Európa-bajnok
sportoló a válogatott többi tag-
ját is segítette a bemelegítés-
nél vagy már két menet között.

– Nagyon boldog vagyok,
hogy ez így összejött, és hagy-
tam, hogy rábeszéljenek arra,
hogy mind a két kategóriában
induljak. Így utólag tényleg jó
döntés volt, nagyon örülök
neki. Sikerült megvédenem a
korábbi világbajnoki címemet,
ami nagy álmom volt –
mondta Szuknai Zsu-
zsanna.

Szuknai Zsuzsanna, Zsarkó Dániel Péter (kék fejvédőben) és Nagy Rita. 

Második helyen 
az éremtáblázaton

Galambos Péter, a Magyar
Kick-box Szakszövetség el-
nöke szerint ez volt min-
den idők legjobb világ-
bajnoksága. – A verseny-
zőink pluszt kaptak a hazai
környezettől a jó szereplés-
hez. A színvonalas rende-
zést a világszövetség veze-
tői és a tagállamok elnökei
is dicsérték – mondta az
elnök. A magyar válogatott
összesen 15 arany, 7-7
ezüst- és bronzéremmel
zárta a tornát. Ezzel a
résztvevő 60 ország közül
a 2. helyen végzett Ma-
gyarország az éremtáblá-
zaton.
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Horoszkóp
KOS (III. 21 –IV. 20.)
Végre eljött az ön ideje.
Munkahelyén és szerelmi

életében egyaránt esélye lesz
elérni céljait. Lehetőségei adottak
lesznek, de tennie is kell érte, hogy
bekövetkezzen.

BIKA (IV. 21–V. 20.) Az el-
következő napokban haj-
lamos lehet a hangulat-

változásokra. Ne hagyja,
hogy ennek a családi béke lássa
kárát. Mozogjon kicsit, hogy le
tudja vezetni a feszültséget.  

IKREK (V. 21 –VI. 21.) Ami-
lyen segítőkész ismerőse-
ivel, annyira nem hagyja,

hogy mások beleszóljanak
az életébe. Mindent szeret kizáró-
lag a saját elképzelései alapján
megvalósítani.

RÁK (VI. 22–VII. 22.) Vér-
tezze fel magát, mert
egyik közeli barátjával né-

zeteltérésbe keveredik. Ne
akarja hamar túltenni magát
rajta, hagyjon időt magának, mert
úgy fogja a jó döntést meghozni.
Bízzon a megérzéséseiben!

OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.) Sokszor hirtelen ha-
ragú, így időnként az em-

berek elhallgatják a rossz
híreket ön elől. Figyeljen oda!
Őrizze meg a nyugalmát stresszes
helyzetekben is.

SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Realistán nézi a dolgo-
kat, amikor saját céljairól

van szó, de ez nem azt je-
lenti, hogy nem álmodhat nagyot.
Mindig figyel a részletekre, de ne
keresse mindenben a hibát.

MÉRLEG (Ix. 23–x. 22.)
Munkakedvére lelkesí-
tően hat, ha csapatban
tud dolgozni. Általában

szeret a háttérben tevékenykedni,
de ha úgy látja, magához vonja az
irányítást. Néha szükséges meg-
mutatni tudását.

SKORPIÓ (x. 23–xI. 21.)
Ne vegye félvállról az
egészségét. Heti egyszer-

kétszer járjon el sportolni, és
amennyire lehet, figyeljen oda az ét-
rendjére is. Próbáljon minden héten
felvenni egy új jó szokást.

NyILAS (xI. 22–xII. 21.)
Ha kezdi úgy érezni, hogy
megragadt a munkahe-

lyén, és a magánéletében
is egy helyben lépeget, akkor ne
féljen változtatni. Ha okosan
teszi, most sokat nyerhet vele.

BAK (xII. 22–I. 20.) Egy
csoportos kirándulás a
családdal, barátokkal

mindig remek időtöltés.
Fontolja meg, hogy a hétvégén ki-
mozduljanak, meglepődhet, hogy
mennyire feltölti egy új élmény. Jó
lesz pihenni egy kicsit.

VíZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) A
szembejövő problémá-
kat sokszor nagyobbnak

látja, mint amilyenek. Pró-
bálja hosszú távon nézni a dolgo-
kat, és ez alapján koncentrálni a
fontosabb kérdésekre. Könnyeb-
ben tud túljutni a nehézségeket.

HALAK (II. 20–III. 20.) Új
kapcsolatában problémák
adódhatnak. Ezeket meg-

oldani nehezebb feladatnak
tűnhet, mint feladni, de adjon neki
egy esélyt. Többet nyerhet, mint ve-
szíthet. Sokszor sikerült már meg-
találni a jó megoldást.
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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.

A kiadásért és szerkesztésért felelős: Vécsey Ágnes
ISSN: 1589-4282

NOVEMBER 27., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
(képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 28., KEDD
Kardos Irén: 15.00–16.00
(Móra utcai Fiókkönyvtár)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (polgármesteri hivatal
szőregi kirendeltség)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 29., SZERDA
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
13.00–14.00 (képviselői

iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi
Fiókkönyvtár – Gáspár Z. u.)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

NOVEMBER 30., CSÜTÖRTÖK
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

DECEMBER 1., PÉNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

DECEMBER 2., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

SZEGED ANNO. Szegeden
rendszeresen rendeztek ló-
versenyeket a századfordu-
lón. A Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményéből szár-
mazó képünk 1894-ben ké-
szült. Akkor a mai Kecs-
késtelep és Szentmihály kö-

zötti területen rendeztek
versenyeket. Lóversenytér-
nek hívták Szegeden azt a
területet, ahol ma a Vadas-
park lakópark és a mö-
götte lévő ligetes rész fek-
szik. Évtizedekig ez volt a
szegedi lóversenyek hely-

színe, valódi pályával, tri-
bünnel, totalizatőrrel, kala-
pos asszonyokkal, feszes
tisztekkel és kispénzű bá-
mészokkal, vagyis mindaz-
zal, ami akkoriban a
lósporthoz tartozott. A vá-
rosi nép jól szórakozott, az

iparosok, kereskedők, mun-
kások kis pénzekkel játszot-
tak és nyerhettek – és
ennek megvolt a maga vará-
zsa. A korabeli beszámolók
szerint volt, hogy 4-5 ezer
ember szorongatta a foga-
dószelvényét.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
November 25.

szombat

12/4
Katalin,
Katinka

November 26.
vasárnap

10/4
Virág,
Milán

November 27.
hétfő

7/3
Virgil,
Jakab

November 28.
kedd

9/1
Stefánia,
Trisztán

November 29.
szerda

7/2
Taksony,
Brenda

November 30.
csütörtök

7/3
András,
Andor

December 1.
péntek

8/4
Elza,
Ede

Forrás: koponyeg.hu

Anyakönyvi hírek
Szegeden kötöttek házasságot:
2017. 11. 04-én Szabó István és
Gyermán Orsolya; Lehotai István
és Hunyi Tímea Andrea; Kali-
voda Imre Gyula és Kovács Zsu-
zsanna; Tóth Máté László és
Szanka Eszter; 2017. 11. 11-én
Kakuszi Ferenc és Kapás Judit.
Szegeden születtek: Bene Áron
Lászlónak és Fuchs Ágnesnek
2017. 10. 17-én Kristóf; Gömöri
Csabának és Török Nórának
2017. 10. 31-én Sára; Masa At-
tilának és Csiszer Ildikónak
2017. 11. 03-án Nóra; Hornyák
Istvánnak és Benefield Lakyn
Nicolénak 2017. 11. 04-én
Leila; Serfőző Tamásnak és Lu-
kács Erzsébet Viktóriának
2017. 11. 05-én Viktória; Toma-
tás Gábornak és Fürjesi Judit-
nak 2017. 11. 05-én Marcell;
Pálinkó Antalnak és Kunfalvi

Zsófiának 2017. 11. 06-án
Vince; Bartók Lászlónak és He-
gedűs Viviennek 2017. 11. 06-
án Gréta; Kovács Andornak és
Szabó Eszternek 2017. 11. 06-
án  Mira; Ótott-Kovács Tamás-
nak és Kruták Anita Olgának
2017. 11. 06-án Zita; Kende-
resi-Szabó Attilának és Kárpáti
Borbálának 2017. 11. 06-án
Hanna; Nagyváti Gábornak és
Sebők-Pap Mirella Arankának
2017. 11. 06-án Mirella Pi-
roska; Somogyi Lászlónak és
Gyuris Diánának 2017. 11. 07-
én Zétény László; Szilágyi Béla
Tamásnak és Szarvas Adrien-
nek 2017. 11. 07-én Botond
Béla; Kiss Kornélnak és Engi
Georginának 2017. 11. 10-én
Koppány utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

az új fedett sportuszoda tervezési folyamatáról és az európai
uniós forrásból finanszírozott „Zöld város” fejlesztésekről 

(Újszegedi Liget, Odessza, Belső-Tarján területén)

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melynek helye: Szeged, Széchenyi tér 10., házasságkötő-terem,
időpontja: 2017. november 30. napja (csütörtökön) 17 óra
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