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Kövér László a Kövér Béla Bábszínházról
Eleshet az intézmény az állami támogatástól.

Ellenkampányt indít
Soros: A hatalom hazugságokat terjeszt.
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A Nagy Jeges Nap
Megnyílt a mobil jégpálya a Szabadkai úton.

Jöhet a BL!
A férfi tekecsapat kiválóan teljesít.

Vádat emeltek a játszótérügyben Megújult a rendelő

A Fidesz-közeli cég minden pénzt kilopott a vadasparki uniós beruházásból Egymilliárd az egészségügy korszerűsítésére

a Korondi utcában

Nagy vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás és nagy
értékre elkövetett pénzmosás miatt vádat emelt az
ügyészség három magyar
férfi ellen a vadasparki játszótérügyben. Az ügyészség tájékoztatása szerint a 230 millió
forintról kiállított számlákkal
szemben a projekt tényleges
bekerülési értéke csak 15
százalék volt.

Úgy kezdődődött, hogy 2014
júniusában büntetőfeljelentést
tett, és az Európai Csalás Elleni
Hivatalhoz fordult a Titan Project’s House Kft. uniós támogatással megvalósított vadasparki beruházása miatt Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő, aki
fideszes hiénákról beszélt
akkor a vadasparki sajtótájékoztatóján. A szegedi cég 185
millió forintot nyert uniós pályázaton interaktív tájékoztató
rendszer és tematikus játszótér létrehozására. Ménesi
akkor azt mondta, a papíron
önrésszel együtt 230-240 millió forintos beruházás csak a

Megfiatalítva kapták vissza az újszegediek a Korondi utcai orvosi rendelőt. Nemcsak az épület újult meg, hanem az ott használt eszközöket is újakra cserélték. Decemberben a Budapesti
körúti rendelőt, tavasszal pedig a dorozsmai egészségházat
adják át.

2014 júniusában Ménesi Imre tárta fel a vadasparki mutyit. A képviselő az elhíresült
játszótér előtt nyilatkozik a sajtónak.
töredékébe került. A projektet
még Gyimesi László akkori
szegedi Fidesz-elnök adta át.
Az ügy kirobbanásakor,
2014-ben a közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója politikai
támadást emlegetett, hangsúlyozva, a beruházás a szegedi
adófizetőknek egyetlen forintjukba sem került, mert a projekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
Állították továbbá, nemcsak a
vadaspark szolgáltatásai bővültek, de a városi tulajdonú

Szegedi Vadasparknak még
további bérletidíj-bevétele –
évente tízmillió forint – is származik a Titannal való együttműködésből.
Pár hónap elteltével a szegedi cég már nem tartotta karban a berendezéseket, és
bérleti díjat sem fizetett a vadasparknak. Ménesi később a
Fidesz Victor Hugo utcai székháza előtt tartott sajtótájékoztatóján is megismételte, hogy
a Titan több szálon kapcsolódott a Fideszhez.

Három év után idén szeptemberben zárult le a nyomozás, és a Csongrád Megyei
Főügyészség vádat emelt a
napokban három férfival
szemben. A vádirat szerint
miután a szegedi cég elnyerte a 185 millió forintos
támogatást, a cégvezető vállalkozási szerződést kötött
egy másik vádlott által képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generálkivitelezésére.
Folytatás az 5. oldalon

oroszlán szépen gyarapodik,
a súlya már meghaladja az öt
kilót.
A nagy érdeklődésre tekintettel a vadaspark névadó pá-

lyázatot hirdetett, és várta a
fantáziadús, de egyben jól is
csengő oroszlános neveket.
Több mint ezren küldtek be
névjavaslatot az ország minden tájáról. A névkiválasztásnál nem jöhetett szóba valami
cuki név, lévén, hogy a kölyökből komoly nőstény oroszlán
lesz. A túlságosan hosszú, nehezen kiejthető neveket sem
preferálták. Voltak persze meghökkentő névajánlatok is, mint
például a Béla, ami talán nem
annyira szerencsés egy nőstény oroszlán esetében…
Sokan ráéreztek, fontos
szempont, hogy Afrikához köt-

hető legyen a név, így számos
ilyen érkezett a pályázatra –
magyarázatokkal ellátva. Közülük választották ki végül a
szuahéli eredetű, reményt jelentő Amali nevet. A vadaspark
Trefeli Alexandrát jutalmazta
állatkertes ajándékcsomaggal.
Amali egyelőre csak az üvegen keresztül csodálható meg
– már ha szerencsénk van.
Veprik Róbert, a vadaspark
igazgatója elmondta, Amali
várhatóan egyéves koráig
marad Szegeden, utána egy
másik állatkertbe költözik a fajfenntartási program keretében. (Fotó: Endrédi Lajos)

Amali, vagyis Remény lett a kisoroszlán neve

Október 19-én
látta meg a napvilágot a Szegedi
Vadasparkban
Nadja és Timba
szerelmének
fehér színű gyümölcse. A vadaspark első oroszlánkölyke iránt
születése óta óriási az érdeklődés. Mivel az
anyja nem tud elég tejet adni
neki, a vadaspark gondozói
segítenek be a kölyök etetésébe. A két kilogrammal született fehér nőstény kis-

– Az intézményfelújítási program egyik legfontosabb lépéséhez
ért a város. Az a célunk, hogy az egészségügyi alapellátásban is
21. századi körülmények között gyógyítsanak az orvosok, és gyógyulhassanak a betegek – mondta Botka László a felújított újszegedi Korondi utcai orvosi rendelő átadóünnepségén.
polgármester emlékeztetett, uniós támogatással 224 millió forintból újult meg az intézmény. Az önkormányzat közel egymilliárd
forintot fordít egészségügyi ellátóhelyeinek korszerűsítésére. Decemberben a Budapesti körúti rendelőt, tavasszal pedig a dorozsmai egészségházat adják át.
Az 1970-ben átadott újszegedi rendelőt január 10-én kezdték
renoválni: az épület külső hőszigetelést kapott, lecserélték a
külső nyílászárókat, korszerűsítették a fűtésrendszert, akadálymentesítettek, új helyiségeket alakítottak ki. Nemcsak az épület
újult meg, hanem a rendelőintézetben használt eszközöket is
újakra cserélték, mert már technológiailag elavultak voltak, így
most új, korszerű eszközök is hozzájárulnak a betegek magas
szintű ellátásához.

Botka László adta át a megfiatalodott rendelőt.

B. Nagy: Nem történt jogsértés
A fideszes B. Nagy László 2011-ben és 2012-ben a kormányhivatal vezetője volt, és mint az önkormányzatok működésének törvényességi őre nem látott abban kivetnivalót, hogy
ingyen adott a szegedi önkormányzat parkolóbérletet a városi
és országgyűlési képviselőknek, és olyan személyeknek, akik
közszolgálatot láttak el Szeged érdekében.
A Szeged Televíziónak nyilatkozva azt mondta, ő maga is
kapott ilyen bérletet, és a szegedi önkormányzat rendeletét
áttanulmányozva ez jogszerűnek tűnt. Ezt a Gyulai Járásbíróságon is elmondta, ahol az ingyen parkolóbérletek ügyében
folyik a per.
Bővebben az 5. oldalon
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Soros: A hatalom hazugságokat terjeszt

A fideszes Budai lekommunistázta a bírókat Ellenkampányt indít a magyar származású milliárdos

Visszaszóltak a bírók

Lekommunistázta a teljes magyar bírói kart az egykori elszámoltatási kormánybiztos, a parlament igazságügyi bizottságának fideszes alelnöke, Budai Gyula az igazságügyi bizottságának
november 21-i ülésén – számolt be a HírTV. A parázs hangulatú
ülésen vesztette el önuralmát Budai Gyula fideszes politikus, aki
megfeledkezve a bekapcsolt mikrofonról lekommunistázta a teljes magyar bírói kart. „A Magyar Bírói Egyesület sajnálattal tapasztalja, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető,
a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat, a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések és vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban” – fogalmazott közleményében
a szervezet. A 444.hu szerint ugyan nem nevezik meg Lázár Jánost
(aki szerint azért minősítette a bíróság közpénznek a költségvetésből a sportba irányítható tao-pénzeket, mert van egy bíró, Baka
András, aki nagyon haragszik Magyarországra, és szerinte valamilyen „rejtélyes véletlen miatt” minden, a taóval kapcsolatos ügy
hozzá kerül), és Budai Gyulát sem, aki szerint minden bíró kommunista, elég egyértelmű, hogy rájuk gondolhatnak. Az egyesület
azt írta, hogy „ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás pártatlanságának
és függetlenségének csorbítására, a bíró karban félelem keltésére,
és sértik az Alaptörvényt is”.

Célkeresztben Lázár és minisztériuma

Négyszer is előfordul a Lázár János vezette Miniszterelnökség
neve azon a projektlistán, amelyet az Európai Bizottság auditorai nagyítóval fognak megvizsgálni. Az ellenőrök 34, uniós
forrásból támogatott projektet, illetve közbeszerzést ellenőriznek a 2015-2017 közötti termésből – értesült a 24.hu. Arra
keresik a választ, hogy megfelelő-e a magyar közbeszerzési
eljárások rendszere. Ha nem lesznek elégedettek, megeshet,
hogy felfüggesztik a 2014-2020 közötti támogatások folyósítását.
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Pontról pontra cáfolta Soros György azt, amit a magyar
kormány Soros-tervnek hív. A magyar származású amerikai milliárdos saját honlapján vette végig a magyar nemzeti konzultáció kérdéseit, szerinte egyik sem igaz – írta
a hvg.hu.
„A nemzeti konzultációs kérdőív állításai csúsztatásokat
és nyilvánvaló hazugságokat
tartalmaznak, amelyek célja, hogy szándékosan félrevezessék a magyarokat”
– írta Soros György. Az üzletember úgy véli, a „kormány
képviselői szintén tévesen
állítják, hogy Soros György
irányítja az Európai Unió
döntéshozatali folyamatát.
Valójában a migrációs válság kezelésére vonatkozó
döntéseket az EU tagállamai, intézményei hozzák,

ezeknek részese a magyar
kormány is”. Soros szerint a
magyar egészségügyi és oktatási rendszer aggasztó állapotban van, és a korrupció
mindent áthat, a jelenlegi
kormány külső ellenséget
kreál, hogy ezekről a problémákról elvonja állampolgárai
figyelmét. „A kormány Soros
Györgyöt választotta ki erre
a célra, és nagyszabású
Soros-ellenes médiaháborút
indított, amelynek költsége
több tízmillió euróra rúg az
adófizetők pénzéből, fel-

szítja az iszlámellenes hangulatot, és olyan antiszemita
szófordulatokat
használ,
amelyek az 1930-as éveket
idézik. Arról a 24.hu számolt
be, hogy a Nyílt Társadalom
Alapítvány budapesti szóvivője, Csontos Csaba a HírTV
Egyenesen című műsorában
mondta el, hogy Soros
György ellenkampányt indít
Magyarországon az őt ért
kormányzati
támadások
miatt.

Számháború

Beperli a kormány Hadházy Ákos LMP-s politikust, mert az kevesellte
a visszaküldött konzultációs íveket. A képviselő
elérte, hogy betekinthessen a kormánynak
visszaküldött nemzeti
konzultációs
ívekbe.
Hadházy mindezek után
azt mondta, 99 százalékig biztos benne, hogy
nincs 1,7 millió a visszaküldött ívek száma,
pedig a kormány ezt állítja.

Egy átlagos hét Mészáros Lőrinc életében

Röviden

Mit keresett Svájcban
Orbán? Orbán Viktornak 2014
óta ötből három olyan svájci
útja is volt, aminek a hivatalos
kormányzati kommunikációban semmi nyoma nem volt.
Az ilyen utakat ugyanis a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezi, és Orbán
sajtófőnöke, Havasi Bertalan
utólag sem magyarázta meg
megfelelően az utakat. Szijjártó Péter külügyminiszter
csupán annyit mondott: a miniszterelnök minden külföldi
útjának jó oka van. Hát, ennyivel kell, hogy beérjék, kedves
olvasók.
Ghánában építenénk sportlétesítményeket. Szijjártó Péter
külügyminiszter ghánai utazása kapcsán beszélt a közösen fejleszthető területekről
Szabó András nagykövet a
ghánai sajtónak. A diplomata
szerint Magyarország szeretne alapítani egy magyar–
ghánai üzleti tanácsot, és
együttműködne az afrikai országgal vízügyi beruházásokban, építőiparban, hulladékfeldolgozásban, mezőgazdaságban és a megújulóenergiaiparban is. Szabó szerint
Magyarország évente magyar
zenei fesztivált is rendez majd
Ghánában. Mivel a nagykövet
szerint Magyarország sportnagyhatalom,
megosztjuk
Ghánával a tapasztalatainkat,
és sportlétesítményeket is építünk az országban.

Összeszedtük, mit írtak az újságok az elmúlt napokban a nemzet gázszerelőjéről
13,5 milliárdnyi közbeszerzést nyert el. Mészáros Lőrinc
(képünkön) zászlóshajó cége a
héten egy 4,4, majd egy 9,1
milliárd forintos közbeszerzésen is befutott – vette észre az
Mfor. A kisebb összegű megbízás Vác, Nagymaros és Őrbotytyán szennyvíztisztító telepének fejlesztésére szól. Az uniós
közbeszerzési
értesítőben
megjelent hirdetmény szerint a
Mészáros és Mészáros Kft. az
Euroaszfalttal közösen nyerte
meg az eredetileg 4,7 milliárdosra becsült munkát, amit
4,4 milliárdért tervez megcsinálni 4 év alatt. A vaskosabb
megbízás az Országos Vízügyi
Főigazgatóság I. rendű árvízvédelmi fővédvonalakon történő
kivitelezési munkáira szól. A
Mészáros és Mészáros Kft. az
eredményhirdetés szerint 9,1
milliárdért végezheti el a feladatot, konzorciumban a
Békés-Drén Kft.-vel.
Beyoncé, Adele és Taylor
Swift együtt nem keresett
annyit, mint Mészáros Lőrinc.
A Forbes friss listája szerint a
zeneiparban 2017-ben a női

előadók közül Beyoncé kereste
a legtöbbet – szemlézte a listát
a 444.hu. Beyoncé ezzel egy
év alatt összesen körülbelül
105 millió dollárt (mintegy 28
milliárd forintot) keresett, ami
alig több mint negyede annak
a 100 milliárd forintnak, amivel
Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester egy év alatt gyarapodott. A legjobban kereső női
sztárok között a 2. helyre Adele
került 69 millió dolláros bevétellel. A tavalyi listavezető, Taylor Swift a 3. helyre csúszott
vissza 44 millió dolláros bevételével. Tehát Beyoncé, Adele
és Taylor Swift együtt sem tudott annyit keresni egy év alatt,
mint Felcsút fideszes polgármestere.
Mészáros Lőrinc gyerekei radioaktívhulladék-tárolót építhetnek. A Mészáros Lőrinc
gyerekeinek tulajdonában álló
FEJÉR-B.Á.L. Zrt. konzorciuma
nyerte a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. radioaktívhulladékkezelésre és -gyűjtésre kiírt
közbeszerzését – írta a
444.hu. A cég nevét a három

testvér, Beatrix, Ágnes és az ifjabbik Lőrinc nevének kezdőbetűjéből állították össze. A
konzorcium másik tagja a
West Hungária Bau Kft.,
amellyel Mészárosék korábban a Nemzeti Lovarda építését is megkapták. A West
Hungária Bau tulajdonosa,
Paár Attila volt az, aki 2015ben megvette Tiborcz Istvántól
a közbeszerzéseken szárnyaló
Eliost. A két cég konzorciumának most 835,6 millió forintért
kell csarnokot, konténmentet
és kapcsolódó infrastruktúrát
kialakítania a Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló
kapacitásfelszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához. A hvg.hu

emlékeztetett arra, hogy a két
éve alapított Fejér-B.Á.L. Zrt. tavaly nyerte el az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. minősítését.
Ez azt jelenti, hogy Mészárosék
építőipari cége kaphat megbízásokat az erőműben is.
Mészáros Lőrinc családja kétmilliárdért vásárolt földet.
Tudta? A magyar állam 1,6 millió hektár termőföldterület tulajdonosa. Ebben van minden:
erdő, szántó, halastó, nemzeti
park. Ez a terület közel akkora,
mint teljes Luxemburg – hatszor. Az Orbán-kormány azonban 2015-ben úgy döntött,
hogy a seggére ver közel 290
ezer hektár földnek. Ez nagyjából ugyanakkora földterület,

mint amekkora Luxemburg.
Egy év alatt ennek a földmenynyiségnek a nagy részét el is
adták. Magyarországon az elmúlt hét évben egyszer sem
cserélt gazdát ennyi föld, még
csak megközelítőleg sem. Sőt
valószínűleg előtte sem – írta
a 444.hu. A első földeket 2015
őszén árverezték el. A szabályok szigorúak voltak: helyben
élő gazdák jelentkezhettek
csak, és fejenként legfeljebb
300 hektárt vehettek. A kormányhoz közeli üzletemberek
feltűnően jól jártak a földértékesítéssel. Több száz millió forintért vásároltak állami földet
a miniszterelnök vejének családtagjai a Fejér megyei Mányon – derítette ki 2016
januárjában a HírTV. Mészáros
Lőrinc és a családja összesen
1400 hektár földet vásárolt
közel kétmilliárd forintért.
Ebből csak Mészáros egyedül
400 hektárnyi földhöz jutott,
amely több az előírt 300 hektárnál. Később ezt az ellentmondást maga a földügyi
államtitkár oldotta fel azzal,
hogy nem egy Mészáros vitte a
két területet, hanem kettő.

Mészáros Lőrinc élete nagy
dobására készülhet. Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester minden jel szerint
erőművet vásárol, talán Visontán, azaz a Mátra lábánál
– írta a Heti Válasz. Két villamosenergia-termelésre szakosodott
vállalatot
is
létrehozott novemberben a
Mészáros Lőrinc-féle Status
Capital Zrt. által kezelt Status
Energy Magántőkealap – írta
a Heti Válasz. Az új cégeket
Status Geo Invest, illetőleg
Status Power Invest Kft.
névre keresztelték. Előbbi tevékenységi körei között a bányászat is feltűnik, utóbbihoz
az áramelosztáshoz kapcsolódó feladatokat csoportosították. A lap piaci forrásai
szerint a visontai székhelyű,
ugyancsak bányászat–áramértékesítés profilú Mátrai
Erőmű lehet a Status-csoport
célpontja. Egy biztos, Mészáros Lőrinc épp óriási búzakeményítő-üzemet épít állami
segítséggel Visontán, amelynek működtetéséhez a Mátrai
Erőmű fogja biztosítani a gőzt
és az áramot.
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A napokban mutatták be a Jancsi és Juliska felújítását.

Kövér László a Kövér Béla Bábszínházról

Fennáll a veszélye, hogy az intézmény elesik az állami támogatástól

Új sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?
– A tavalyi évadban csökkent
a bérleteseink száma, idén
azonban újra növekedett,
ezért jól vagyunk – felelte kérdésünkre Kövér László, a
Kövér Béla Bábszínház igazgatója. Az intézmény három forrásból teremti elő az évi 75
millió forintos bevételét: önkormányzati és állami támogatásból, illetve a saját pénzeiből,
amihez hozzáadódnak a nyertes pályázatok. Sajnos fennáll
a veszélye annak, hogy 2019től elesik a bábszínház az állami finanszírozástól. Az
előadó-művészeti törvény szerint ugyanis csak az a színház
nyerheti el a kiemelt státuszt,
amelynél a művészeti munkakörben foglalkoztatottaknak legalább a 60 százaléka rendelkezik az előírt diplomával.
Ehhez képest a szegedi intézményben egy diplomás színész dolgozik az összesen 16
közalkalmazottból. A végzettségre vonatkozó türelmi idő jövőre lejár, és ennek a szigorú
követelménynek egy vidéki
bábszínház sem képes eleget
tenni. Vagy kapnak még haladékot az intézmények, vagy elismernek további diplomákat
a színművészeti egyetem bábszínész és drámainstruktori
szakán kívül. Ha a jogszabály
mégis változatlan módon ha-

tályban marad, és az állami támogatás megszűnik, az önkormányzatnak kell mélyebben a
zsebébe nyúlnia. Az intézmény
is mindent megtesz. Mivel
nincs elég hazai képzés, a ma-

nyertek, ott többet kaptak,
mint amennyire számítottak.
Származik bevétele a bábszínháznak a tao-pénzekből
is, ám míg a sportegyesületek
plafon nélkül fogadhatnak be
ilyen támogatást, a színházak
csak a nettó árbevételük 80
százalékáig tehetik meg. Minősített színházaknak a tör-

Kövér László 24 éve vezeti az édesapja által alapított bábszínházat.
rosvásárhelyi egyetemen taníttatja kollégáit.

Bizonytalan
pályázatok

A pályázati pénzek is bizonytalanok. Idei két pályázatukból az egyiket támogatta a
Nemzeti Kulturális Alap, a másikat nem, de amelyikkel

vény fenntartói megállapodást ír elő, ez három évre
szól. A szegedi bábszínházé
jövőre jár le. Ez alapján négy
bemutatót tartanak évente,
külföldön is játszanak, és előadásaik száma több mint
180. Egyhetes fesztivált is
szerveznek, amelyre a temesvári és a szabadkai bábszínházat is meghívják.

Családtörténettel kapcsol ki

Kövér László 24 éve vezeti az édesapja által alapított Kövér Béla Bábszínházat. Az ötödik mandátumát tölti. Egy lánya van. Családtörténeti kutatásokkal foglalkozik a szabadidejében, és tevékeny résztvevője az örmény nemzetiségi önkormányzatnak.

Csecsemőszínház

Színpadra állították idén a
Tücsök és a hangya, valamint a Hétszínvirág című darabjukat. A napokban mutatták be a Jancsi és Juliska
felújítását, és a terveikben szerepel a
Hurka Gyurka című is. Készülnek
egy énekes, mondókás csecsemőszínházzal is másfél
éves és kisovis kor
közöttieknek a kamarateremben, ahol
ötvenen kényelmesen
elférnek a szüleikkel.
Tantermi előadásokat is
előkészítenek. Felső tagozatos és gimnazista osztályoknak mutatnak be olyan
életszituációkat, amelyek a
fiatalokat foglalkoztathatják
– drogprobléma, szexuális
zaklatás. Előadás után feldolgozzák a látottakat. Most
már nem a kesztyűs bábokat használják, hanem teljes
alakos
maszkos
szereplőket vonultatnak
fel. A probléma itt is adódik: a színház pályázati
pénze csak a darab elkészítésére futja, az iskoláknak viszont nem mindig
jut forrásuk az előadás
befogadására.

amikor 1987-ben a Tisza
Lajos körútra költözött
az intézmény, akkor
még a Bartók Béla
Művelődési Ház amatőr csoportjaként működött, nem foglalkoztatott külön adminisztrációt.

Felújítanák
a nézőteret

Saját költségvetéséből az
intézmény nagyjából 50 millió forintot költött a 2003
óta megszerzett 324 négyzetméteres pluszterületére.
Azért kellettek az irodák és
szociális helyiségek, mert

Most már nem a
kesztyűs bábokat
használják, hanem
teljes alakos maszkos szereplőket
vonultatnak fel.

Ú j a b b
nagyszabású terv ü k ,
hogy a
színpadot
és a nézőteret is felújítanák.
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Botka: Ez túllép mindenen

Szeged polgármestere a tényekről az aláírásgyűjtés kapcsán

IKV-bérlakásokba „telepíteném” a migránsokat. Ez is
hazugság.
Szegeden három év alatt
500 rossz állapotú, korábban visszaadott bérlakás
újult és újul meg. Az önkormányzat rászoruló gyermekes családoknak adja oda –
pályáztatás útján – ezeket a
bérlakásait.
Olyanoknak,
akik legalább 5 éve Szegeden élnek. Városi rendeletünk szerint az pályázhat,
„aki 5 éves szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
és életvitelszerűen Szegeden
lakik”.
Szeged a szegedieké.

Néhány napja aláírásgyűjtők
zavarják Szeged békés karácsonyi készülődését. A város
polgárait a Fidesz–KDNP helyi
szervezete egy tudatos hazugsággal igyekszik politikai céljai
érdekében megtéveszteni. A
hazug kérdés szerint én Szeged polgármestereként „migránsok betelepítését” tervezem városunkba.
Az egyik helyi fideszes internetes újság, a Szegedma
még egy hamisított levelet is
közölt erről.

Menekültügy

52/2007. (XII. 11.) IRMrendelet a menekültügy
szervezeti rendszeréről:
1. § (1) A menekültügyi
hatóság jogszabályban
meghatározott feladatait a Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal
látja el.
Ez túllép még a kampányidőszakban megszokott politikai eszközökön is, ezért a
város nyugalma érdekében
tájékoztatom Önöket a tényekről.

Mit mond a törvény?

Menekültek,
migránsok
ügyében bármilyen döntést

Botka László polgármester tavaly decemberben adott át Besenyei Éva Mónikának és
két gyermekének egy felújított szociális bérlakást.

csak a kormány hozhat, ez az
ő kizárólagos hatásköre.
Egyik önkormányzatnak vagy
polgármesternek sincs joga
ahhoz, hogy magyar állampolgárságot osztogasson,
hogy menedékkérelmeket bí-

ráljon el, vagy betelepítsen
bárkit is.
A magyar kormány eddig
több mint húszezer gazdasági migránsnak engedélyezte Magyarországon a
letelepedést, és évente több

Menedékjog

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról:
5. § (2) Az elismerését kérő (menedékkérő) köteles: …
c) a menekültügyi hatóság által számára kijelölt szálláshelyen – az e törvényben meghatározottak szerint –
életvitelszerűen tartózkodni.

Tévéből tanulta a piruettet
a 74 éves Ferenc

Akár júniusig is korcsolyázhatunk a megújult és kibővített műjégpályán

Ingyen korcsolyázhattak a látogatók a megújult és kibővített városi műjégpálya szezonnyitó Nagy Jeges Napján. Sok
százan húztak korcsolyát, és rótták a köröket. A Szabadkai
úti jégcsarnokban új, modern jégkészítő berendezést állítottak be, amivel meghosszabbítható a szezon.
– Márciusban leszek 74 esztendős. Gyermekkorom óta
korcsolyázom. Persze nem
műjégen kezdtem, hanem a
befa-gyott csongrádi Holt-Tiszán – mondta Kis Ferenc.

Zenére korizni

A nyugdíjas férfi elmondása
szerint azért jött el a városi
műjégpálya
szezonnyitó

2017. december 2., szombat

Nagy Jeges Napjára, mert
szerette volna kipróbálni, milyen zenére korcsolyázni.
A csarnokban és a mobil pályán is zenére, különleges
fényeffektek közepette lehetett korizni. – Hétköznap délelőtt nincs zene. Azt hiszem,
zárásig maradok – mondta
Kis Ferenc, aki bámulatosan,
egyre-másra rótta a köröket,
ugrott és piruettezett. El-

mondta, a figurákat önállóan
tanulta a televízióból és videóról, és nagyon sokat gyakorolta.

száz menedékkérőnek az itttartózkodást.
Nem egy polgármester,
nem az önkormányzat, hanem
a Pintér Sándor belügyminiszter felügyelete alá tartozó Bevándorlási Hivatal jogosult erre!
Tehát: csak a magyar
kormány tud Szegedre migránsokat betelepíteni.

Mit mond a szegedi
bérlakásrendelet?

A békés város

Szeged a tisztesség és az
igazságosság városa. Városvezetőként azon dolgozom,

hogy a szegedi polgárok életkörülményei, életminősége
folyamatosan javuljon. Hogy
mi, szegediek senkit ne hagyjunk az út szélén, és a sikeres emberek is megtalálják
városunkban a boldogulásukat.
Politikai ellenfeleim legvadabb hazugságai sem tudnak eltéríteni attól, hogy
ezen az úton haladjunk tovább.
Mi, szegediek nem akarunk egy acsargó, gyűlölködő
városban élni. Advent van,
közeleg a karácsony: egymás
felé kellene ilyenkor fordulnunk, nem egymás ellen.
Békés, boldog karácsonyt, kedves szegediek!
Botka László
Szeged polgármestere

A Fidesz szerint a felújított
vagy épített önkormányzati

Aláírásgyűjtők zavarják a békés karácsonyi készülődést
Szegeden. Karácsonyi vásár a Széchenyi téren.

tanítom – magyarázta a férfi.
Elmondta, majd kipróbálja a
mobil pályát is, hiszen háromszor jön egy héten korcsolyázni három óra hosszára, és
fővárosi ismerőseit is rábeszéli majd a szegedi jégpályára.

Szezon

Az ötéves Anna
ötödször a jégen

Az ötéves szegedi Kálmán
Anna a Nagy Jeges Napon húzott életében ötödször korcsolyát a lábára. Magabiztosan lépdelt, csúszkált a
jégen, és akkor sem esett
kétségbe, amikor hasra vagy
fenékre esett. Mosolyogva azt
mondta, elfáradt, de már
ment is tovább a következő
körre. Édesapja és édesanyja
biztatta a palánk mellől.

Megközelítőleg 300 millió forint értékű fejlesztés zajlik
a Szabadkai úti műjégpályán. A pénz nagy részét a
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongszakosztályának tao-támogatása adja, a fennmaradó résszel az
önkormányzat egészíti ki. A jégkészítő berendezéseket
kicserélték, a beruházásnak köszönhetően akár júniusig meghosszabbítható a szezon. A modernizálással jelentős energiamegtakarítás érhető el. Az új berendezéssel azt a mobil, úgynevezett tanjégpályát is üzemeltetni
tudják, amelyet a jégpálya mögötti füves területen építettek fel, és méretében körülbelül harmada az eredetinek. A mobil pálya elbontható és bárhol felállítható,
akár a Széchenyi téren is. Bővítik az öltözőket nagyjából
120 négyzetméterrel. Helyet kap három új és egy kibővített játékosöltöző, orvosi szoba, tárgyaló, bírói és rekreációs helyiség.

Válogatott vendégek

A Nagy Jeges Napra gyermek-jégkorongtornát
is

Kis Ferencnek
a sport az élete

– Ehhez érzék és nagyon sok
sport kell – mondta a nyugdíjas férfi. Kis Ferenc hatféle
sportot űz: maratoni magyar
bajnok és hegyi magyar bajnok futásban, görkorcsolyázik, kajakozik és úszik. Télen
a futást váltogatja a korcsolyázással. – A sport az
életem! Az unokáimat is erre

A kormány már 20
ezer gazdasági migránsnak adott letelepedési engedélyt
Magyarországon.

Válogatott vendégek a díjkiosztón. Politikusok és
sportolók: Botka László, Joób Márton, Szuper Levente
és Vass Márton.

szerveztek hét csapattal,
amelynek
díjkiosztóján
Botka László polgármester
és Joób Márton sportbizottsági elnök mellett a magyar
jégkorong-válogatott két legendája, Szuper Levente és
Vass Márton is részt vett
vendégként. A szezonnyitó
napján több mint négyszáz
vendég használta ki a lehetőséget, hogy ingyen korcsolyázhasson a megújult
és kibővült műjégpályán.
A szervezők plüssfigurákat
kértek a gyermekklinika javára. Az este végére több
mint hat nagy zsák telt meg
az adományokkal, mintegy
négyszáz játékfigurát hoztak a családok.
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Vádat emeltek a játszótérügyben
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A Fidesz-közeli cég minden pénzt kilopott a vadasparki uniós beruházásból Fideszes politikus az ingyenbérletről
Folytatás az 1. oldalról
A szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virginszigeteki offshore céggel az interaktív látogatótájékoztató
rendszer szoftverjének kifejlesztésére annak ellenére,
hogy az már korábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az
eljárás során ismeretlenül maradt személyek készítették.
A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű
cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri
tájékoztató konzolok felállításáról, az interaktív látogatótájékoztató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a
projekt tényleges bekerülési
értéke az összeg 15 százaléka

Volt képük hozzá. A fideszes Mihálffy Béla figyeli a Fidesziroda ajtajából a szocialistákat, akik a vadasparki lopásról
tájékoztatták a sajtót, Gyimesi fotókkal.
volt csak. Mindezen túlmenően a vádlottak, hogy a bűncselekményből származó pénz
eredetét leplezzék, valótlan

tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási
szerződésekben is hivatkozott

Ménesi: Még szabadlábon a főkolompos
– Gyimesi László korábbi szegedi Fidesz-elnök adta át a beruházást, amit egyedülállónak
nevezett. Abban valóban egyedülálló, hogy a 185 millió forint uniós támogatást az utolsó
fillérig ellopták – mondta Ménesi Imre a Fidesz szegedi irodája előtti sajtótájékoztatón.
A szocialista önkormányzati képviselő közölte, három embert már letartóztattak, de – ahogy
fogalmazott – a főkolompos még szabadlábon van. Arról is beszélt, hogy az uniós támogatást elnyerő cég vezetője kötődött Gyimesihez, aki szerinte a 2014-ben kirobbant botrány
után eltűnt Szegedről. Most a BKK egyik cégvezetője havi egymilliós fizetésért. Ménesi közölte, szeretné, ha a nyomozó hatóság utánajárna, milyen szerepet játszott Gyimesi a csalásban. Szeretné, ha a Fidesz megmagyarázná, miért menekítették ki az akkori városi
elnököt Szegedről – mondta Ménesi Imre.

Újabb ajtók nyílhatnak meg

300 milliárd forint uniós támogatás érkezett Szegedre
Újabb ajtók nyílhatnak meg a szegediek előtt – mondta Szabó
Sándor országgyűlési képviselő brüsszeli látogatásakor arra
utalva, hogy Szeged fejlődése érdekében fontos, hogy a helyi
döntéshozók jó kapcsolatot ápoljanak az európai intézményrendszer képviselőivel. Az előző uniós ciklusban 300 milliárd forint
uniós támogatás érkezett Szegedre.
– Győztes csapaton nem szokás
változtatni, a szegedi csapat
pedig ragaszkodik ahhoz, hogy
Szabó Sándor és Joób Márton
legyen a két helyi körzet ellenzéki képviselőjelöltje – mondta
Ujhelyi István brüsszeli sajtótájékoztatóján. A szocialista európai parlamenti képviselő
szegedi politikusokat, városi
képviselőket látott vendégül a
napokban a belga fővárosban.
Ujhelyi hangsúlyozta, Szeged
számára mindig fontosak voltak
a hatékony európai kapcsolatok, a mostani látogatás során
is több intézményi és szakpolitikai vezetővel tárgyaltak a szegedi csoport tagjai.
– Botka László polgármester és az általa vezetett koalíció
bebizonyította, hogy olyan nehéz
helyzetben is képes a kormányzásra, amikor a Fidesz minden
lehetséges eszközt bevet a városvezetés elgáncsolására. Ez a
győztes és sikeres csapat most
arra készül, hogy jövő tavasszal
megőrzi Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselői helyét és a párton kívüli, Szegeden
elismert közéleti szereplő Joób
Márton önkormányzati képvi-

selő indításával elhódítja a
másik egyéni körzetet is. Mi,
szegediek a kormányváltáshoz
akarunk hozzájárulni, ezért ez
nem lehet alku tárgya a 106
egyéni körzetről szóló ellenzéki
egyeztetések során – fogalmazott Ujhelyi István.
Szabó Sándor az Európai
Parlamentben tartott sajtótájékoztatón kiemelten fontosnak
nevezte, hogy Szeged fejlődésének érdekében a helyi döntéshozók is közvetlen kapcsolatot
ápoljanak az európai intézményrendszer képviselőivel. Elmondta: ezért is hasznos Ujhelyi
István brüsszeli meghívása, ami
újabb ajtókat nyit meg a szegediek előtt.
– 300 milliárd forint uniós
forrás érkezett Szegedre az
előző uniós ciklusban, a vidéki
városok közül ez volt a legtöbb, amit lehívtak Magyarországon. Van feladatunk a
következő időszakban is
annak érdekében, hogy minél
több forrást hasznosítani lehessen a szegediek javára.
A rendelkezésre álló keretből
például 7 milliárdot gazdaságfejlesztésre, közel 3 milliárdot

családbarát közszolgáltatások
fejlesztésére, így például rendelők felújítására fordítunk, de
építünk új utakat, és javítjuk a
tömegközlekedést is a brüszszeli támogatásból – mondta
Szabó Sándor. A képviselő
hozzátette: azokat a vállalásokat, amelyeket képviselői
mandátuma elején tett, maradéktalanul teljesíteni tudta,
ennek folytatásához kér újabb
felhatalmazást a választóktól
jövő tavasszal.
– Kilencgyermekes családapaként megfogadtam, hogy a
magyar emberekért és családokért akarok dolgozni majd
az Országgyűlésben. Azért,
hogy a szegedi és magyar fiataloknak ne kelljen elmenniük
Magyarországról ahhoz, hogy
boldogulni tudjanak – mondta
Joób Márton önkormányzati
képviselő, a szegedi 2-es körzet országgyűlésiképviselő-jelöltje. Az egykori háromszoros
világbajnok és olimpikon
kenus hozzátette: éppen ezért
támogatja Ujhelyi kivándorlásügyi Hazaváró programját,
amit az EP-képviselő nemzeti
minimumprogramnak ajánlott
korábban.
– Olyan béreket és munkalehetőséget kell biztosítani a
magyar fiataloknak, hogy ne
akarják elhagyni hazájukat –
mondta Joób Márton a sajtótájékoztatón.

szoftver Unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasági
kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el
sem készült, és a liechtensteini céget képviselő harmadik
vádlottnak nem volt felhatalmazása a társaság képviseletére. A szerződésekre azért
volt szükség, hogy többszörös
átutalásokkal, offshore cég
bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosulatlanul felvett támogatás
összegét legális eredetűként
tüntessék fel.
A főügyészség a vádlottak
közül a szegedi és a szlovákiai székhelyű cég vezetőjét
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint
különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével, míg a liechtensteini
székhelyű cég képviseletében
magát feltüntető személyt különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével
vádolja.
A vádemeléskor előzetes
letartóztatásban lévő két vádlott, valamint a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt
szabadlábon védekező harmadik vádlott bűnösségének
kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.
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B. Nagy szerint jogszerű volt

A kormányhivatal és annak
korábbi fideszes vezetője,
B. Nagy László nem látott
abban problémát, hogy ingyen
adott az önkormányzat parkolóbérletet. A kormányhivatal
látta, látja el a törvényességi
felügyeletet, és ez jogszerűnek tűnt.

Folytatódott a Gyulai Járásbíróságon az a per, amely azt vizsgálja, szabályosan járt-e el a
szegedi önkormányzat, amikor
2008 és 2012 között ingyenes
parkolóbérleteket adott önkormányzati és országgyűlési képviselőknek, és olyan személyeknek, akik közszolgálatot
láttak el a város érdekében.
A november 24-én tanúként beidézett B. Nagy László számára
– aki maga is kapott bérletet –
jogosnak tűnt az eljárás.
A vád szerint a kiosztott
parkolóbérletek miatt 41 millió
forint kár érte a várost. A védelem szerint viszont a rendszerváltás óta gyakorlat volt a
bérletek kiosztása olyan személyeknek, akik a város érdekében dolgoztak, ezért a
vádlottak bűncselekmény hiányában kérik felmentésüket.
A november 24-i tárgyalási
napra tanúként beidézett B.
Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, aki 2011ben és 2012-ben a kormányhivatal vezetője volt, a bí-

róság előtt elmondta, ő maga
is kapott ilyen bérletet, annak
idején meg is nézte az önkormányzati rendeletet, és akkor
számára jogosnak tűnt, hogy
neki is adott a város ingyenes
parkolóbérletet.
A bíróság meghallgatta
B. Nagy László vallomását.
Ezek után Solymos László alpolgármester kérdésére a bíróság előtt az egykori kormánymegbízott elismerte, hogy a
kormányhivatal feladata a törvényességi felügyelet biztosítása az önkormányzat működése és gazdálkodása felett. Ő
sem ennek a szervezetnek az
akkori vezetőjeként, sem magánemberként nem látott kivetnivalót az önkormányzat
gyakorlatában az ingyen parkolóbérletek kiosztása kapcsán.
Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét is szerette volna már meghallgatni
tanúként a bíróság a parkolóbérletek ügyében. Sulyok
azonban nem jelent meg a
második idézésre sem, kimentette magát, így a következő tárgyalások valamelyikére kap újabb idézést. Úgy
tudjuk, hogy Sulyok Tamás
2011-ben, amikor még Szegeden dolgozott, levelet írt a
városnak, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan kérne ingyen parkolóbérletet, mert valószínűleg az SZKT-tól már
korábban is kapott ilyet.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt. versenyeztetési eljárás keretében, nyilvános pályázat útján, licitálással történő

ÉRTÉKESÍTÉSRE
hirdeti meg a

Szeged, Hunyadi tér 3.

Szeged, II. ker. 12130/A/1, 12130/A/2, 12130/A/3, 12130/A/4, 12130/A/5, 12130/A/6,
12130/A/7, 12130/A/8 helyrajzi szám alatt felvett lakás megjelölésű albetétek

tulajdonjogát
28.450.000 Ft pályázati alapáron.

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2017. december 5., 10 óra

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant 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 Zrt.
ügyfélszolgálatán legkésőbb 2017. december 8. napján 12 óráig bruttó 20.000 Ft 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, azaz min.
2.845.000 Ft. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni.
A pályázati ajánlatot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani az IKV Zrt.
ügyfélszolgálatán 2017. december 13. napján 16 óráig.
A pályázati tárgyalás helye és ideje:
az IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti irodaépületének I. emeleti tárgyalóterme,
2017. december 19. 10 óra.

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 min. 500.000 Ft. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul.
A pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdésekre Almási Gábor kiemelt ingatlanreferens ad
részletes tájékoztatást. (Szeged, Dáni u. 14–16., 62/563-198)

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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Vissza a győztesek útjára

Törött boka és orr nehezíti a szezont

A 13. bajnoki cím

Nagy Péter az ország legerősebb embere
három sikeres
p r ó b á l ko z á s t
mutatott be, először 175, majd
182, végül 192
kg-ot teljesítve.
Ez mindössze
három kilóval kevesebb, mint az
országos csúcs,
amit szintén ő
tart. Lökésben
Nagy Péter a dobogó tetején.
212 kilogrammal
kezdett,
A közhiedelem balszerencsés majd a 228-as súlyt kétszer is
számnak tartja a tizenhár- megpróbálta teljesíteni, de
mast, Nagy Péternek viszont nem sikerült. Összesítésben
biztosan ez az egyik kedvence így is 92 kilogrammot vert a
száma, mert idén is a szegedi második helyezett Holló Szisúlyemelő lett Magyarország lárdra.
legerősebb embere. MegszeEzzel az eredménnyel kérezte ugyanis a tizenharmadik szült a december eleji világmagyar bajnoki címét! A Sze- bajnokságra, ami az Egyesült
gedi Lelkesedés SK válogatott Államokban lesz. Ahol jó
versenyzője az országos baj- eséllyel indul, hiszen a Nemnokság megnyerésével han- zetközi Súlyemelő Szövetség
golt a világbajnokságra. A doppingvétség miatt kilenc
fővárosban a BKV Előre SC országot tiltott el a versenysportcsarnokában a +105 zéstől, így Kína, Moldova,
kg-osok mezőnyében ezúttal Azerbajdzsán, Ukrajna, Oroszsem talált legyőzőre, miután ország, Kazahsztán, Fehérösszesítésben 404 kilogram- oroszország, Örményország,
mot emelt.
és Törökország, tehát a
Lássuk, hogyan jött ki ez sportág több nagyágyúja sem
az eredmény! Szakításban lesz ott a vb-n.

A PC TRADE Szeged KKSE
női kézilabda-együttesének
jóval nehezebb szezonja van,
mint amilyen tavaly volt. Még
nem tart fél távnál a bajnokság, és már három vereséget
is elszenvedett a csapat.
Mindez elsőre nem tűnik
soknak, de a tavalyi teljesítményhez képest igen, mert
ha megnézzük az előző szezont, ott a teljes kiírásban
mindössze négyszer kapott
ki a gárda. Az igazsághoz
hozzátartozik,
hogy
a
2016/2017-es idényt szinte
sérülések nélkül, teljes kerettel tudták végigjátszani a szegediek. Most bokasérülés,
orrtörés és egész szezonos
kihagyás is nehezíti Bakó Botond vezetőedző munkáját.
A legutóbbi, harmadik vereség az Orosháza otthonában
sújtotta a Szegedet, akkor,
ha egy góllal is, de 20–19-re
kikaptak a hölgyek. Azóta viszont két önbizalom-növelő
győzelmet arattak: 38–17 a
városi rivális SZKKSE ellen
és 41–26 a Gyömrő ellen –
mindkettő hazai pályán.
– Ez a két mérkőzés arra

Éremeső. 51 érem került szegedi úszók nyakába.

táv

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
200 m
200 m

úszásnem

pillangó
pillangó
hát
hát
mell
gyors
gyors
hát
hát
mell
mell
gyors
gyors
gyors
gyors
pillangó
pillangó
pillangó
mell
gyors
gyors
gyors
gyors
vegyes
vegyes

név

Fábián Fanni
Pádár Nikoletta
Vas Luca
Fábián Lázár
Sliz Bálint
Pádár Nikoletta
Szaszkó Szilárd
Pádár Nikoletta
Fábián Milán
Fábián Fanni
Ulrich Botond
Vas Luca
Fábián Bettina
Seres Hanna
Ulrich Botond
Fábián Bettina
Ulrich Botond
Paksi Zsombor
Vas Luca
Fábián Fanni
Mészáros Kira
Fábián Milán
Fábián Lázár
Tóth Tamara
Pádár Nikoletta

helyezés
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
1.
1.

Szegedi úszósikerek

korosztály

2002 és idősebb
2006
2002 és idősebb
2008
2002 és idősebb
2006
2006
2006
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2004
2007
2002 és idősebb
2004
2002 és idősebb
2006
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2006
2002 és idősebb
2008
2003
2006
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táv

200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
200 m
400 m
400 m
400 m
400 m
400 m
800 m

úszásnem

pillangó
pillangó
hát
mell
gyors
gyors
vegyes
vegyes
pillangó
pillangó
pillangó
pillangó
hát
hát
mell
mell
mell
gyors
gyors
vegyes
vegyes
vegyes
gyors
vegyes
gyors
gyors

név

Bonecz Boglárka
Fábián Bettina
Fábián Fanni
Fábián Fanni
Vas Luca
Mészáros Kira
Balla Rebeka
Karai Csongor
Vas Luca
Tóth Tamara
Ruzsa Bence
Kószó Martin
Balla Rebeka
Pádár Nikoletta
Bajusz Petra
Fábián Bettina
Paksi Zsombor
Bonecz Boglárka
Gruber Milán
Szaszkó Szilárd
Pádár Nikoletta
Balla Rebeka
Vas Luca
Paksi Botond
Farkas Tamás
Vas Luca

Együtt a csapat. Ha nem izgulnak, magabiztosan nyernek.

volt jó, hogy egy kicsit nyomás nélkül tudjunk játszani.
Nem stresszeltünk, nem izgultunk, és emiatt magabiztosan tudtunk játszani.
A következő időszakban,
amennyi még hátravan a bajnokságból, mindegy, hogy ki
ellen játszunk, tisztában kell

lennünk a képességeinkkel,
a tudásunkkal, és el kell hinnünk, hogy ebben a mezőnyben bárkit bármikor meg
tudunk verni – fogalmazott
Bakó Botond vezetőedző.
Természetesen még semmi sincs veszve, hiszen a
komplett tavaszi szezon hát-

Hatodik alkalommal rendezték meg az utánpótláskorú úszóknak Hódmezővásárhelyen a Naturtexkupát. Az országból összesen 33 csapat több mint
500 versenyzője indult,
akik 2403 rajtot produkáltak. A házigazda a Szegedi
Úszó Egylet volt, és abból a
szempontból nem bizonyult
jó vendéglátónak, hogy
nem engedett mást a dobogó tetejére, ami az egyesületek összesített versenyét illeti. Mindent egybevéve 51 érem került szegedi úszók nyakába. Íme a
legjobbak:

Az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapatánál szinte az a meglepő, ha az együttes nem nyer éppen aktuális ellenfelével szemben. Ha megnézzük a csapat eddigi szereplését, akkor azt
láthatjuk, hogy a szuperliga küzdelmeiben hibátlanok, és egy Európa-kupa-bronzérem is már a zsebben van. A legnagyobb hazai
riválist, a több egykori szegedit is a soraiban tudó Répcelakot sikerült megvernie a szegedi csapatnak hazai pályán.
Csak emlékeztetőül: a Vas megyeiek vetettek véget a tavalyi
szezonban Kiss Norberték több mint hetvenmérkőzéses győztes
szériájának. Emellett Győrben is sikerült nyerni, ahol sosincs
könnyű dolguk a vendégcsapatoknak.
– Gyengült a csapatunk, és a játékosok jelenleg nem képesek
olyan kimagasló teljesítményre, mint akik elmentek tőlünk. De
amíg a győzelemhez elég ez a teljesítmény, addig nincs probléma
– mondta Karsai Ferenc klubelnök.
Amíg a győzelmek jönnek, addig nincs baj. Remélhetőleg ez
a Bajnokok Ligájára is igaz lesz, ahol a horvát bajnok Mertojak
Spliten át vezet az út a legjobb nyolc közé.

Taroltak!

helyezés
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
1.
2.
2.
2.
3.
1.

korosztály

2002 és idősebb
2004
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2002 és idősebb
2006
2004
2005
2002 és idősebb
2003
2004
2006 és fiatalabb
2004
2006
2003
2004
2006
2002 és idősebb
2006
2006
2006 és fiatalabb
2004
2002 és idősebb
2004
2002 és idősebb
2002 és idősebb

ravan. A szegediek a negyedik helyen állnak, mindössze
négy ponttal lemaradva a listavezető Kispesttől. A PC
TRADE Szeged KKSE nem titkolt célja, hogy az utolsó,
huszonhatodik forduló végeztével az élen álljon a csapat.

Jöhet a BL!

Sportmix

Szegediek a téli olimpián. A magyar női rövidpályás gyorskorcsolyaváltó a 8. helyet szerezte meg a
kvalifikációs világkupák végeztével, amivel indulási jogot biztosít a
jövő évi dél-koreai téli olimpián. A
váltó tagja a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület két versenyzője, Kónya
Zsófia és Jászapáti Petra is. Utóbbi
az egyéni számokban is kvótát érő
helyeken végzett, így őt jó eséllyel
nem csak a váltóban láthatjuk.
Világbajnokkal erősít a Szeged?
A macedón 24rakomet.mk portál
szerint a Bajnokok Ligája-címvédő
Vardar Skopje együttesétől távozik a spanyol világbajnok Jorge
Maqueda, és Németország helyett Szegedre jön. A jobbátlövő
Denis Buntic helyére érkezne.
A portál információi szerint Sergei
Gorbok év végén visszatér a ma-

cedón fővárosba. Az esetleges
klubváltás mögött az is állhat,
hogy családja még mindig Szkopjéban él.
Bronzérmes Major Endre. Az
ATSK paralimpiai negyedik helyezett asztaliteniszezője, Major
Endre a fővárosban versenyzett a
Sasváriné Paulik Ilona kupán,
ahol a szegedi versenyző bronzérmet szerzett.
Hoffmann volt a legjobb Romániában. Hoffmann Péter, a szegedi Vidux Tisza Squash SE
magyar bajnok fallabdása esélyt
sem hagyott a riválisainak Kolozsváron a Romanian Open Squash
nemzetközi squashversenyen. A
26 éves sportoló összesen hat
mérkőzést nyert a tornán, és még
csak szettet sem veszített. A döntőben görög ellenfelét győzte le.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet
Szeged MJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) határozatlan időre szóló út- és
közműhatósági ügyintéző posztjára. Részletek a www.szegedvaros.hu internetes oldalon.

2017. december 2., szombat
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TARKABARKA

Szeged anno

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV. 20.)
Nem szereti a tespedést, a tétlenséget,
akkor érzi jól magát,
ha pörög és végzi a dolgát.
Őszintén hisz benne, hogy
kellő kitartással és szorgalommal bármit elérhet a világon.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Meglepetésekkel teli
hét áll ön előtt. Lesz
része jóban és rosszban, úgyhogy fontos, hogy
minél pozitívabban álljon a
dolgokhoz. Legyen résen, és
bízzon a megérzéseiben!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Nagyon lefoglalják a
hétköznapok teendők, mind szellemileg,
mind
pedig
fizikailag. Hétvégén is adódhatnak fennakadások, ezért
igyekezzen annyit pihenni,
amennyit csak tud.
RÁK (VI. 22–VII. 22.) Elhatározta, hogy sportosabb életmódot folytat a jövőben, de az
első próbálkozások után nem
látja értelmét. A lényeg, hogy
ne adja fel, napról napra
könnyebb lesz!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Heves vitába
keveredik közeli ismerőseivel, ami párkapcsolatára is hatással
lehet. Ha már úgy érzi, hogy
nem bírja, töltsön több időt a
családjával, eressze ki a fáradt gőzt.
SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Amennyiben úgy érzi,
hogy közel a cél, nem
lát többé kihívást a
munkában, és inkább új projektekbe kezd. Ne féljen a kudarctól, különben sosem fog
tanulni a hibáiból.
MéRLEG (Ix. 23–x.
22.) A munkahelyén
határozott, magabiztos embernek ismerik,
de a magánéletében sok helyzetet nehezen tud kezelni. Ne
tétovázzon tanácsot kérni
megbízható ismerőseitől.
SKORPIó (x. 23–xI.
21.) Hozzá van
szokva, hogy a családja és barátai részéről is szeretet övezi. Tervezzen
nekik egy meglepetést a hétvégére, amivel kimutatja,
hogy nagyon fontosak az ön
számára.
NyILAS (xI. 22–xII.
21.) Kívülről erősnek
mutatja magát, de a
zord külső érző szívet
takar. Szűk baráti körében
igyekezzen jobban megnyílni,
máskülönben sosem tud
majd bízni az emberekben.
BAK (xII. 22–I. 20.)
Nem jellemző önre,
hogy fejest ugrik az
ismeretlenbe. Néha
azonban kockáztasson! Ha
egyedül nem mer belevágni,
kérje meg a jóbarátait, hogy
legyenek ebben a segítségére.
VíZöNTŐ (I. 21–II. 19.)
önnél nagyon gyakran az érzelmek dominálnak a racionalitás felett. Nehezen tudja
a saját dolgait objektíven
nézni, másoknak azonban
mindig remek tanácsokat
ad.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Jó a humorérzéke, és
figyelmes másokkal,
ezért sokan kedvelik.
Hajlamos túlköltekezni, amikor szórakozásról van szó, de
a munkájában is túlhajszolja
magát. Kicsit lassítson!

2017. december 2., szombat

SZEGEDI GYERMEKEK A MÚLTBÓL.
Gyermekkori képeket nézegetni mindig különleges élmény, mert rájövünk, mennyire elrohant az idő.
Amikor az ember fiatal, azt képzeli,
még temérdek ideje van, hogy azt

tegye, amit eltervezett. Nem veszi
észre, hogy az idő múlik. Bal oldali képünkön a grimaszoló kislánynál egy
régi játék látható a századforduló tájékáról. A helyszín pedig – aki nem ismerte fel elsőre – az újszegedi Vigadó.

A kép száztíz esztendeje, 1907-ben készült (fotó: Fortepan/Schmidt Albin).
A jobb oldali fotónk helyszíne könnyen
felismerhető – már csak a galambok
miatt is. A Dóm téren járunk 1935-ben
(fotó: Fortepan/Jezsuita Levéltár).

Szegedi Hírek: Híradó minden
hétköznap 19 órától. 20 perces
összefoglaló a nap közéleti, politikai, gazdasági, egyetemi, kulturális és sporteseményeiről,
lakosságot érintő ügyekről,
mindarról, ami aznap a városban történtekből érdekes, fontos
vagy hasznos lehet. A Szegedi
Híreket minden hétköznap 21
órakor megismétlik.
Aréna: Harmincperces sportmagazin minden hétfő este 19
óra 30 perckor. Exkluzív interjúk, összefoglalók, klasszis
sportolók és ifjú tehetségek.
Félóra tömény szegedi sport.
Fogadóóra: Szolgáltatók magazinja kedd este 19 óra 30 perctől. A városi szolgáltató cégek
mutatkoznak be a félórás magazinban. Fejlesztések, lakosságot
érintő kérdések, akciók, pályázatok. A műsor interaktív, azaz kérdezni is lehet az egyes cégek
képviselőitől.
Körút: Közéleti-kulturális magazin minden csütörtök este
19 óra 25 perctől 60 percben
művészetről, rendezvényekről,
programokról, érdekes emberekről, különös történetekről.
Minden adásban játék!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változóan felhős, párás idő

December 2.
szombat

3/-1
Melinda,
Vivien

December 3.
vasárnap

2/0
Ferenc,
Olívia

December 4.
hétfő

2/0
Borbála,
Barbara

December 5.
kedd

Anyakönyvi hírek

Szegeden kötöttek
házasságot: 2017. 11. 18-án
Jójárt Krisztián és Dombai
Katalin; Soproni Zsolt és
Szücs Ilona Erzsébet.
Szegeden születtek: Mándity

Istvánnak és Huszka Beátának 2017. 11. 10-én István;
Ignácz Viktornak és Szél Andreának 2017. 11. 14-én Liliána Jázmin; Szabó Gyulának
és Szlama Nikolettnek 2017.

1/-2
Vilma,
Bács

11. 14-én Hanna; Magyar Attila Sándornak és Dékány
Szilviának 2017. 11. 15-én
Bende Attila utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Egyévesek a négyes ikrek. Boda Beáta és férje, Boda István négyes ikrei – Flóra, Jázmin,
Boglárka és István – tavaly november 24-én születtek Debrecenben, és most ünnepelték
egyéves születésnapjukat. Fotó: MTI/Deczki Mónika

December 6.
szerda

0/-3
Miklós,
Döníz

December 7.
csütörtök

0/-4
Ambrus,
Ányos

December 8.
péntek

1/-5
Mária,
Marion

-

Forrás: koponyeg.hu

Képviselői fogadóóra

DECEMBER
4.,
HéTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00
(polgármesteri hivatal kiskundorozsmai kirendeltség),
15.00–15.30 (Családsegítő
Ház – Bölcs utca),
16.00–16.30 (Jerney János
Általános Iskola – Jerney
utca),
Szentistványi István: 17.00
(képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 5., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30
(Szegedi SZC Gábor Dénes
Szakgimnáziuma – Mars tér
14.)
16.30–17.00 (Szegedi SZC
Déri Miksa Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája – Kálvária tér 7.)
17.15–18.00 (Kreatív Formák Alapítvány – Napos u.
16.)
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Szegedi SC József Attila Álta-
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lános Iskolája és Szakiskolája Balatoni utcai Iskola)
Nagy Sándor: 16.00 (Kemes
utcai óvoda)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (polgármesteri hivatal
szőregi kirendeltség)

DECEMBER 6., SZERDA
Dr. Binszki József: 17.00
(Francia utcai fiókkönyvtár)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
13.00–14.00 (képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
DECEMBER 7., CSÜTöRTöK
Tóth Károly: 17.00 (Dózsa
György Általános Iskola –
Osztróvszky u. 1.)
Kormos Tibor: 17.00–18.00
(Odesszai fiókkönyvtár – Székely sor 11.)
DECEMBER 8., PéNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 9., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.é.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

