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

Ellenkampányt indít
Soros: A hatalom hazugságokat terjeszt.

A Nagy Jeges Nap
Megnyílt a mobil jégpálya a Szabadkai úton.

Jöhet a BL!
A férfi tekecsapat kiválóan teljesít.

3. 2. 4. 6.

Amali, vagyis Remény lett a kisoroszlán neve
Október 19-én
látta meg a nap-
világot a Szegedi
Vadasparkban
Nadja és Timba
s z e r e l m é n e k
fehér színű gyü-
mölcse. A vadas-
park első orosz-
lánkölyke iránt
születése óta óri-
ási az érdeklő-
dés. Mivel az
anyja nem tud elég tejet adni
neki, a vadaspark gondozói
segítenek be a kölyök eteté-
sébe. A két kilogrammal szü-
letett fehér nőstény kis-

oroszlán szépen gyarapodik,
a súlya már meghaladja az öt
kilót. 

A nagy érdeklődésre tekin-
tettel 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 min-
den tájáról. A névkiválasztás-
nál nem jöhetett szóba valami
cuki név, lévén, hogy a kölyök-
ből komoly nőstény oroszlán
lesz. A túlságosan hosszú, ne-
hezen kiejthető neveket sem
preferálták. Voltak persze meg-
hökkentő névajánlatok is, mint
például a Béla, ami talán nem
annyira szerencsés egy nős-
tény oroszlán esetében… 

Sokan ráéreztek, fontos
szempont, hogy Afrikához köt-

hető legyen a név, így számos
ilyen érkezett a pályázatra –
magyarázatokkal ellátva. Kö-
zülük választották ki végül a
szuahéli eredetű, reményt je-
lentő Amali nevet. A vadaspark
Trefeli Alexandrát jutalmazta
állatkertes ajándékcsomaggal. 

Amali egyelőre csak az üve-
gen 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 faj-
fenntartási program kereté-
ben. (Fotó: Endrédi Lajos)

B. Nagy: Nem történt jogsértés

A fideszes B. Nagy László 2011-ben és 2012-ben a kormány-
hivatal vezetője volt, és mint az önkormányzatok működésé-
nek 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 Járásbíró-
ságon is elmondta, ahol az ingyen parkolóbérletek ügyében
folyik a per.
Bővebben az 5. oldalon

Egymilliárd az egészségügy korszerűsítésére

Megújult a rendelő
a Korondi utcában

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

– 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 gyó-
gyulhassanak a betegek – mondta Botka László a felújított új-
szegedi Korondi utcai orvosi rendelő átadóünnepségén. 
polgármester emlékeztetett, uniós támogatással 224 millió fo-

rintból újult meg az intézmény. Az önkormányzat közel egymilliárd
forintot fordít egészségügyi ellátóhelyeinek korszerűsítésére. De-
cemberben a Budapesti körúti rendelőt, tavasszal pedig a do-
rozsmai 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, akadály-
mentesítettek, 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.

A Fidesz-közeli cég minden pénzt kilopott a vadasparki uniós beruházásból

Vádat emeltek a játszótérügyben
Nagy vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás és nagy
értékre elkövetett pénzmo-
sás miatt vádat emelt az
ügyészség három magyar
férfi ellen a vadasparki játszó-
térügyben. Az ügyészség tájé-
koztatása 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 Pro-
ject’s House Kft. uniós támo-
gatással megvalósított vadas-
parki beruházása miatt Mé-
nesi Imre szocialista önkor-
mányzati képviselő, aki
fideszes hiénákról beszélt
akkor a vadasparki sajtótájé-
koztatóján. A szegedi cég 185
millió forintot nyert uniós pá-
lyázaton interaktív tájékoztató
rendszer és tematikus játszó-
tér létrehozására. Ménesi
akkor azt mondta, a papíron
önrésszel együtt 230-240 mil-
lió forintos beruházás csak a

töredékébe került. A projektet
még Gyimesi László akkori
szegedi Fidesz-elnök adta át.

Az ügy kirobbanásakor,
2014-ben a közgyűlés Fi-
desz–KDNP-frakciója politikai
támadást emlegetett, hangsú-
lyozva, a beruházás a szegedi
adófizetőknek egyetlen forint-
jukba sem került, mert a pro-
jekt az Európai Unió
támogatásával valósult meg.
Állították továbbá, nemcsak a
vadaspark szolgáltatásai bő-
vültek, de a városi tulajdonú

Szegedi Vadasparknak még
további bérletidíj-bevétele –
évente tízmillió forint – is szár-
mazik a Titannal való együtt-
működésből.

Pár hónap elteltével a sze-
gedi cég már nem tartotta kar-
ban a berendezéseket, és
bérleti díjat sem fizetett a va-
dasparknak. Ménesi később a
Fidesz Victor Hugo utcai szék-
háza előtt tartott sajtótájékoz-
tatóján is megismételte, hogy
a Titan több szálon kapcsoló-
dott a Fideszhez. 

Három év után idén szep-
temberben zárult le a nyomo-
zás, és a Csongrád Megyei
Főügyészség vádat emelt a
napokban három férfival
szemben. A vádirat szerint
miután a szegedi cég el-
nyerte a 185 millió forintos
támogatást, a cégvezető vál-
lalkozási szerződést kötött
egy másik vádlott által képvi-
selt szlovákiai székhelyű cég-
gel a projekt generálkivitele-
zésére.
Folytatás az 5. oldalon

2014 júniusában Ménesi Imre tárta fel a vadasparki mutyit. A képviselő az elhíresült
játszótér előtt nyilatkozik a sajtónak.

Botka László adta át a megfiatalodott rendelőt.



„A nemzeti konzultációs kér-
dőív állításai csúsztatásokat
és nyilvánvaló hazugságokat
tartalmaznak, amelyek cél-
ja, hogy szándékosan félre-
vezessék a magyarokat” 
– írta Soros György. Az üzlet-
ember úgy véli, a „kormány
képviselői szintén tévesen
állítják, hogy Soros György
irányítja az Európai Unió
döntéshozatali folyamatát.
Valójában a migrációs vál-
ság kezelésére vonatkozó
döntéseket az EU tagálla-
mai, intézményei hozzák,

ezeknek részese a magyar
kormány is”. Soros szerint a
magyar egészségügyi és ok-
tatási rendszer aggasztó ál-
lapotban van, és a korrupció
mindent áthat, a jelenlegi
kormány külső ellenséget
kreál, hogy ezekről a problé-
mákról 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-
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A fideszes Budai lekommunistázta a bírókat

Visszaszóltak a bírók
Lekommunistázta a teljes magyar bírói kart az egykori elszámol-
tatási kormánybiztos, a parlament igazságügyi bizottságának fi-
deszes 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 tel-
jes magyar bírói kart. „A Magyar Bírói Egyesület sajnálattal tapasz-
talja, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető,
a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat, a bírói kart indo-
kolatlanul sértő kijelentések és vélemények láttak napvilágot mér-
tékadó politikusok nyilatkozataiban” – fogalmazott közleményében
a szervezet. A 444.hu szerint ugyan nem nevezik meg Lázár Jánost
(aki szerint azért minősítette a bíróság közpénznek a költségvetés-
ből a sportba irányítható tao-pénzeket, mert van egy bíró, Baka
András, aki nagyon haragszik Magyarországra, és szerinte valami-
lyen „rejtélyes véletlen miatt” minden, a taóval kapcsolatos ügy
hozzá kerül), és Budai Gyulát sem, aki szerint minden bíró kom-
munista, elég egyértelmű, hogy rájuk gondolhatnak. Az egyesület
azt írta, hogy „ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult ki-
jelentések 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 audi-
torai nagyítóval fognak megvizsgálni. Az ellenőrök 34, uniós
forrásból támogatott projektet, illetve közbeszerzést ellenőriz-
nek 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 folyósí-
tását.

Mit keresett Svájcban
Orbán? Orbán Viktornak 2014
óta ötből három olyan svájci
útja is volt, aminek a hivatalos
kormányzati kommunikáció-
ban semmi nyoma nem volt.
Az ilyen utakat ugyanis a Kül-
gazdasági és Külügyminiszté-
rium szervezi, és Orbán
sajtófőnöke, Havasi Bertalan
utólag sem magyarázta meg
megfelelően az utakat. Szij-
jártó Péter külügyminiszter
csupán annyit mondott: a mi-
niszterelnök minden külföldi
útjának jó oka van. Hát, ennyi-
vel kell, hogy beérjék, kedves
olvasók.
Ghánában építenénk sportlé-
tesítményeket. Szijjártó Péter
külügyminiszter ghánai uta-
zása kapcsán beszélt a közö-
sen fejleszthető területekről
Szabó András nagykövet a
ghánai sajtónak. A diplomata
szerint Magyarország sze-
retne alapítani egy magyar–
ghánai üzleti tanácsot, és
együttműködne az afrikai or-
szággal vízügyi beruházások-
ban, építőiparban, hulladék-
feldolgozásban, mezőgazda-
ságban és a megújulóenergia-
iparban is. Szabó szerint
Magyarország évente magyar
zenei fesztivált is rendez majd
Ghánában. Mivel a nagykövet
szerint Magyarország sport-
nagyhatalom, megosztjuk
Ghánával a tapasztalatainkat,
és sportlétesítményeket is épí-
tünk az országban.

Ellenkampányt indít a magyar származású milliárdos

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

Összeszedtük, mit írtak az újságok az elmúlt napokban a nemzet gázszerelőjéről

Egy átlagos hét Mészáros Lőrinc életében
13,5 milliárdnyi közbeszer-
zést nyert el. Mészáros Lőrinc
(képünkön) zászlóshajó cége a
héten egy 4,4, majd egy 9,1
milliárd forintos közbeszerzé-
sen is befutott – vette észre az
Mfor. A kisebb összegű megbí-
zás Vác, Nagymaros és Őrboty-
tyán szennyvíztisztító telepé-
nek fejlesztésére szól. Az uniós
közbeszerzési értesítőben
megjelent hirdetmény szerint a
Mészáros és Mészáros Kft. az
Euroaszfalttal közösen nyerte
meg az eredetileg 4,7 milliár-
dosra becsült munkát, amit
4,4 milliárdért tervez megcsi-
nálni 4 év alatt. A vaskosabb
megbízás az Országos Vízügyi
Főigazgatóság I. rendű árvízvé-
delmi fővédvonalakon történő
kivitelezési munkáira szól. A
Mészáros és Mészáros Kft. az
eredményhirdetés szerint 9,1
milliárdért végezheti el a fel-
adatot, 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 pol-
gármester egy év alatt gyara-
podott. A legjobban kereső női
sztárok között a 2. helyre Adele
került 69 millió dolláros bevé-
tellel. A tavalyi listavezető, Tay-
lor Swift a 3. helyre csúszott
vissza 44 millió dolláros bevé-
telével. Tehát Beyoncé, Adele
és Taylor Swift együtt sem tu-
dott annyit keresni egy év alatt,
mint Felcsút fideszes polgár-
mestere.

Mészáros Lőrinc gyerekei ra-
dioaktívhulladék-tárolót épít-
hetnek. A Mészáros Lőrinc
gyerekeinek tulajdonában álló
FEJÉR-B.Á.L. Zrt. konzorciuma
nyerte a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelő Közhasznú Nonpro-
fit Kft. radioaktívhulladék-
kezelésre és -gyűjtésre kiírt
közbeszerzését – írta a
444.hu. A cég nevét a három

testvér, Beatrix, Ágnes és az if-
jabbik Lőrinc nevének kezdő-
betűjéből állították össze. A
konzorcium másik tagja a
West Hungária Bau Kft.,
amellyel Mészárosék koráb-
ban a Nemzeti Lovarda építé-
sét is megkapták. A West
Hungária Bau tulajdonosa,
Paár Attila volt az, aki 2015-
ben megvette Tiborcz Istvántól
a közbeszerzéseken szárnyaló
Eliost. A két cég konzorciumá-
nak most 835,6 millió forintért
kell csarnokot, konténmentet
és kapcsolódó infrastruktúrát
kialakítania a Radioaktív Hulla-
dékokat Feldolgozó és Tároló
kapacitásfelszabadítás, bizton-
ságnövelés következő ütemé-
nek végrehajtásához. A hvg.hu

emlékeztetett arra, hogy a két
éve alapított Fejér-B.Á.L. Zrt. ta-
valy nyerte el az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. minősítését.
Ez azt jelenti, hogy Mészárosék
építőipari cége kaphat megbí-
zásokat az erőműben is.

Mészáros Lőrinc családja két-
milliárdért vásárolt földet.
Tudta? A magyar állam 1,6 mil-
lió hektár termőföldterület tu-
lajdonosa. Ebben van minden:
erdő, szántó, halastó, nemzeti
park. Ez a terület közel akkora,
mint teljes Luxemburg – hat-
szor. Az Orbán-kormány azon-
ban 2015-ben úgy döntött,
hogy a seggére ver közel 290
ezer hektár földnek. Ez nagyjá-
ból ugyanakkora földterület,

mint amekkora Luxemburg.
Egy év alatt ennek a földmeny-
nyiségnek a nagy részét el is
adták. Magyarországon az el-
múlt 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 szabá-
lyok szigorúak voltak: helyben
élő gazdák jelentkezhettek
csak, és fejenként legfeljebb
300 hektárt vehettek. A kor-
mányhoz közeli üzletemberek
feltűnően jól jártak a földérté-
kesítéssel. Több száz millió fo-
rintért vásároltak állami földet
a miniszterelnök vejének csa-
ládtagjai a Fejér megyei Má-
nyon – 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 hek-
tárnál. Később ezt az ellent-
mondást maga a földügyi
államtitkár oldotta fel azzal,
hogy nem egy Mészáros vitte a
két területet, hanem kettő.

Mészáros Lőrinc élete nagy
dobására készülhet. Mészá-
ros Lőrinc felcsúti polgármes-
ter minden jel szerint
erőművet vásárol, talán Vi-
sontán, azaz a Mátra lábánál
– írta a Heti Válasz. Két villa-
mosenergia-termelésre sza-
kosodott 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 te-
vékenységi körei között a bá-
nyászat is feltűnik, utóbbihoz
az áramelosztáshoz kapcso-
lódó feladatokat csoportosí-
tották. A lap piaci forrásai
szerint a visontai székhelyű,
ugyancsak bányászat–áram-
értékesítés profilú Mátrai
Erőmű lehet a Status-csoport
célpontja. Egy biztos, Mészá-
ros Lőrinc épp óriási búzake-
ményítő-üzemet épít állami
segítséggel Visontán, amely-
nek működtetéséhez a Mátrai
Erőmű fogja biztosítani a gőzt
és az áramot.

Pontról pontra cáfolta Soros György azt, amit a magyar
kormány Soros-tervnek hív. A magyar származású ameri-
kai milliárdos saját honlapján vette végig a magyar nem-
zeti konzultáció kérdéseit, szerinte egyik sem igaz – írta
a hvg.hu. Számháború

Beperli a kormány Had-
házy Ákos LMP-s politi-
kust, mert az kevesellte
a visszaküldött konzultá-
ciós íveket. A képviselő
elérte, hogy betekint-
hessen a kormánynak
visszaküldött nemzeti
konzultációs ívekbe.
Hadházy mindezek után
azt mondta, 99 százalé-
kig biztos benne, hogy
nincs 1,7 millió a vissza-
küldött ívek száma,
pedig a kormány ezt ál-
lítja.

Röviden



Csecsemőszínház

Színpadra állították idén a
Tücsök és a hangya, vala-
mint a Hétszínvirág című da-
rabjukat. A napokban mu-
tatták be a Jancsi és Juliska
felújítását, és a terve-
ikben szerepel a
Hurka Gyurka cí-
mű is. Készülnek
egy énekes, mon-
dókás csecsemő-
színházzal is másfél
éves és kisovis kor
közöttieknek a ka-
marateremben, ahol
ötvenen kényelmesen
elférnek a szüleikkel.
Tantermi előadásokat is
előkészítenek. Felső tagoza-
tos és gimnazista osztályok-
nak mutatnak be olyan
életszituációkat, amelyek a
fiatalokat foglalkoztathatják
– drogprobléma, szexuális
zaklatás. Előadás után fel-
dolgozzák a látottakat. Most
már nem a kesztyűs bábo-
kat használják, hanem tel-
jes alakos maszkos
szereplőket vonultatnak
fel. A probléma itt is adó-
dik: a színház pályázati
pénze csak a darab elké-
szítésére futja, az iskolák-
nak viszont nem mindig
jut forrásuk az előadás
befogadására. 

Felújítanák 
a nézőteret

Saját költségvetéséből az
intézmény nagyjából 50 mil-
lió forintot költött a 2003
óta megszerzett 324 négy-
zetméteres pluszterületére.
Azért kellettek az irodák és
szociális helyiségek, mert

amikor 1987-ben a Tisza
Lajos körútra költözött
az intézmény, akkor
még a Bartók Béla
Művelődési Ház ama-
tőr csoportjaként mű-
ködött, nem foglal-
koztatott külön ad-

m i n i s z t r á c i ó t .

Ú j a b b
nagysza -
bású ter-

v ü k ,
hogy a

színpadot
és a néző-
teret is fel-
újítanák.

– A tavalyi évadban csökkent
a bérleteseink száma, idén
azonban újra növekedett,
ezért jól vagyunk – felelte kér-
désünkre Kövér László, a
Kövér Béla Bábszínház igazga-
tója. Az intézmény három for-
rásból teremti elő az évi 75
millió forintos bevételét: önkor-
mányzati és állami támogatás-
ból, illetve a saját pénzeiből,
amihez hozzáadódnak a nyer-
tes pályázatok. Sajnos fennáll
a veszélye annak, hogy 2019-
től elesik a bábszínház az ál-
lami finanszírozástól. Az
előadó-művészeti törvény sze-
rint ugyanis csak az a színház
nyerheti el a kiemelt státuszt,
amelynél a művészeti mun-
kakörben foglalkoztatottak-
nak legalább a 60 százalé-
ka rendelkezik az előírt diplo-
mával.

Ehhez képest a szegedi in-
tézményben egy diplomás szí-
nész dolgozik az összesen 16
közalkalmazottból. A végzett-
ségre vonatkozó türelmi idő jö-
vőre lejár, és ennek a szigorú
követelménynek egy vidéki
bábszínház sem képes eleget
tenni. Vagy kapnak még hala-
dékot az intézmények, vagy el-
ismernek további diplomákat
a színművészeti egyetem báb-
színész és drámainstruktori
szakán kívül. Ha a jogszabály
mégis változatlan módon ha-

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

rosvásárhelyi egyetemen tanít-
tatja kollégáit.

Bizonytalan 
pályázatok

A pályázati pénzek is bizony-
talanok. Idei két pályázatuk-
ból az egyiket támogatta a
Nemzeti Kulturális Alap, a má-
sikat nem, de amelyikkel
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Új sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és veze-
tőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejleszté-
seket valósítanak meg?

Most már nem a
kesztyűs bábokat
használják, hanem
teljes alakos masz-
kos szereplőket
vonultatnak fel. 

Családtörténettel kapcsol ki
Kövér László 24 éve vezeti az édesapja által alapított Kövér Béla Bábszínházat. Az ötö-
dik mandátumát tölti. Egy lánya van. Családtörténeti kutatásokkal foglalkozik a sza-
badidejében, és tevékeny résztvevője az örmény nemzetiségi önkormányzatnak.

A napokban mutatták be a Jancsi és Juliska felújítását. 

Fennáll a veszélye, hogy az intézmény elesik az állami támogatástól

Kövér László a Kövér Béla Bábszínházról
nyertek, ott többet kaptak,
mint amennyire számítottak.
Származik bevétele a báb-
színháznak a tao-pénzekből
is, ám míg a sportegyesületek
plafon nélkül fogadhatnak be
ilyen támogatást, a színházak
csak a nettó árbevételük 80
százalékáig tehetik meg. Mi-
nősített színházaknak a tör-

vény fenntartói megállapo-
dást ír elő, ez három évre
szól. A szegedi bábszínházé
jövőre jár le. Ez alapján négy
bemutatót tartanak évente,
külföldön is játszanak, és elő-
adásaik száma több mint
180. Egyhetes fesztivált is
szerveznek, amelyre a temes-
vári és a szabadkai bábszín-
házat is meghívják.

Kövér László 24 éve vezeti az édesapja által alapított báb-
színházat. 
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Akár júniusig is korcsolyázhatunk a megújult és kibővített műjégpályán

Tévéből tanulta a piruettet
a 74 éves Ferenc

Ingyen korcsolyázhattak a látogatók a megújult és kibőví-
tett városi műjégpálya szezonnyitó Nagy Jeges Napján. Sok
százan húztak korcsolyát, és rótták a köröket. A Szabadkai
úti jégcsarnokban új, modern jégkészítő berendezést állí-
tottak be, amivel meghosszabbítható a szezon.

tanítom – magyarázta a férfi.
Elmondta, majd kipróbálja a
mobil pályát is, hiszen három-
szor jön egy héten korcso-
lyázni három óra hosszára, és
fővárosi ismerőseit is rábe-
széli majd a szegedi jégpá-
lyára.

Az ötéves Anna
ötödször a jégen

Az ötéves szegedi Kálmán
Anna a Nagy Jeges Napon hú-
zott életében ötödször kor-
csolyát a lábára. Magabizto-
san 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.

Válogatott vendégek

A Nagy Jeges Napra gyer-
mek-jégkorongtornát is

szerveztek hét csapattal,
amelynek díjkiosztóján
Botka László polgármester
és Joób Márton sportbizott-
sági elnök mellett a magyar
jégkorong-válogatott két le-
gendája, Szuper Levente és
Vass Márton is részt vett
vendégként. A szezonnyitó
napján több mint négyszáz
vendég használta ki a lehe-
tőséget, hogy ingyen kor-
csolyázhasson a megújult
és kibővült műjégpályán. 
A szervezők plüssfigurákat
kértek a gyermekklinika ja-
vára. Az este végére több
mint hat nagy zsák telt meg
az adományokkal, mintegy
négyszáz játékfigurát hoz-
tak a családok.

– Márciusban leszek 74 esz-
tendős. Gyermekkorom óta
korcsolyázom. Persze nem
műjégen kezdtem, hanem a
befa-gyott csongrádi Holt-Ti-
szán – mondta Kis Ferenc.

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

Nagy Jeges Napjára, mert
szerette volna kipróbálni, mi-
lyen zenére korcsolyázni. 
A csarnokban és a mobil pá-
lyán is zenére, különleges 
fényeffektek közepette lehe-
tett korizni. – Hétköznap dél-
előtt 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 vi-
deóról, és nagyon sokat gya-
korolta.

Kis Ferencnek 
a sport az élete

– Ehhez érzék és nagyon sok
sport kell – mondta a nyugdí-
jas férfi. Kis Ferenc hatféle
sportot űz: maratoni magyar
bajnok és hegyi magyar baj-
nok futásban, görkorcsolyá-
zik, kajakozik és úszik. Télen
a futást váltogatja a korcso-
lyázással. – A sport az
életem! Az unokáimat is erre

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

és Vass Márton.

Szeged polgármestere a tényekről az aláírásgyűjtés kapcsán

Botka: Ez túllép mindenen
Néhány napja aláírásgyűjtők
zavarják Szeged békés kará-
csonyi készülődését. A város
polgárait a Fidesz–KDNP helyi
szervezete egy tudatos hazug-
sággal igyekszik politikai céljai
érdekében megtéveszteni. A
hazug kérdés szerint én Sze-
ged polgármestereként „mig-
ránsok betelepítését” terve-
zem városunkba.

Az egyik helyi fideszes in-
ternetes újság, a Szegedma
még egy hamisított levelet is
közölt erről.

Ez túllép még a kampány-
időszakban megszokott poli-
tikai eszközökön is, ezért a
város nyugalma érdekében
tájékoztatom Önöket a té-
nyekről.

Mit mond a törvény?

Menekültek, migránsok
ügyében bármilyen döntést

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

ráljon el, vagy betelepítsen
bárkit is.

A magyar kormány eddig
több mint húszezer gazda-
sági migránsnak engedé-
lyezte Magyarországon a
letelepedést, és évente több

száz menedékkérőnek az itt-
tartózkodást.

Nem egy polgármester,
nem az önkormányzat, hanem
a Pintér Sándor belügyminisz-
ter felügyelete alá tartozó Be-
vándorlási Hivatal jogosult erre!

Tehát: csak a magyar
kormány tud Szegedre mig-
ránsokat betelepíteni. 

Mit mond a szegedi
bérlakásrendelet?

A Fidesz szerint a felújított
vagy épített önkormányzati

IKV-bérlakásokba „telepíte-
ném” a migránsokat. Ez is
hazugság.

Szegeden három év alatt
500 rossz állapotú, koráb-
ban visszaadott bérlakás
újult és újul meg. Az önkor-
mányzat rászoruló gyerme-
kes családoknak adja oda –
pályáztatás útján – ezeket a
bérlakásait. Olyanoknak,
akik legalább 5 éve Szege-
den élnek. Városi rendele-
tünk szerint az pályázhat,
„aki 5 éves szegedi bejelen-
tett lakóhellyel rendelkezik,
és életvitelszerűen Szegeden
lakik”.

Szeged a szegedieké.

A békés város

Szeged a tisztesség és az
igazságosság városa. Város-
vezetőként azon dolgozom,

hogy a szegedi polgárok élet-
körülményei, életminősége
folyamatosan javuljon. Hogy
mi, szegediek senkit ne hagy-
junk az út szélén, és a sike-
res emberek is megtalálják
városunkban a boldogulásu-
kat.

Politikai ellenfeleim leg-
vadabb hazugságai sem tud-
nak eltéríteni attól, hogy
ezen az úton haladjunk to-
vább.

Mi, szegediek nem aka-
runk egy acsargó, gyűlölködő
városban élni. Advent van,
közeleg a karácsony: egymás
felé kellene ilyenkor fordul-
nunk, nem egymás ellen.

Békés, boldog kará-
csonyt, kedves szegediek!

Botka László
Szeged polgármestere

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

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

Menekültügy
52/2007. (XII. 11.) IRM-
rendelet a menekültügy
szervezeti rendszeréről:
1. § (1) A menekültügyi
hatóság jogszabályban
meghatározott felada-
tait a Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatal
látja el.

Menedékjog

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

A kormány már 20
ezer gazdasági mig-
ránsnak adott lete-
lepedési engedélyt
Magyarországon.

Szezon
Megközelítőleg 300 millió forint értékű fejlesztés zajlik
a Szabadkai úti műjégpályán. A pénz nagy részét a 
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongszakosztá-
lyának tao-támogatása adja, a fennmaradó résszel az
önkormányzat egészíti ki. A jégkészítő berendezéseket
kicserélték, a beruházásnak köszönhetően akár júniu-
sig meghosszabbítható a szezon. A modernizálással je-
lentős energiamegtakarítás érhető el. Az új berendezés-
sel azt a mobil, úgynevezett tanjégpályát is üzemeltetni
tudják, amelyet a jégpálya mögötti füves területen épí-
tettek fel, és méretében körülbelül harmada az erede-
tinek. A mobil pálya elbontható és bárhol felállítható,
akár a Széchenyi téren is. Bővítik az öltözőket nagyjából
120 négyzetméterrel. Helyet kap három új és egy kibő-
vített játékosöltöző, orvosi szoba, tárgyaló, bírói és rek-
reációs helyiség.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az IKV Zrt. versenyezte-
tési 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 megte-
kintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendel-
kező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy
személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pá-
lyázati 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 rész-
letes 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 eredmény-
hirdetéssel 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: 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.

300 milliárd forint uniós támogatás érkezett Szegedre

Újabb ajtók nyílhatnak meg
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 intézményrend-
szer képviselőivel. Az előző uniós ciklusban 300 milliárd forint
uniós támogatás érkezett Szegedre.

családbarát közszolgáltatások
fejlesztésére, így például ren-
delők felújítására fordítunk, de
építünk új utakat, és javítjuk a
tömegközlekedést is a brüsz-
szeli támogatásból – mondta
Szabó Sándor. A képviselő
hozzátette: azokat a vállaláso-
kat, amelyeket képviselői
mandátuma elején tett, mara-
déktalanul teljesíteni tudta,
ennek folytatásához kér újabb
felhatalmazást a választóktól
jövő tavasszal.

– Kilencgyermekes család-
apaként megfogadtam, hogy a
magyar emberekért és csalá-
dokért akarok dolgozni majd
az Országgyűlésben. Azért,
hogy a szegedi és magyar fia-
taloknak ne kelljen elmenniük
Magyarországról ahhoz, hogy
boldogulni tudjanak – mondta
Joób Márton önkormányzati
képviselő, a szegedi 2-es kör-
zet országgyűlésiképviselő-je-
löltje. Az egykori háromszoros
világbajnok és olimpikon
kenus hozzátette: éppen ezért
támogatja Ujhelyi kivándorlás-
ügyi Hazaváró programját,
amit az EP-képviselő nemzeti
minimumprogramnak ajánlott
korábban.

– Olyan béreket és munka-
lehetőséget kell biztosítani a
magyar fiataloknak, hogy ne
akarják elhagyni hazájukat –
mondta Joób Márton a sajtó-
tájékoztatón.

– Győztes csapaton nem szokás
változtatni, a szegedi csapat
pedig ragaszkodik ahhoz, hogy
Szabó Sándor és Joób Márton
legyen a két helyi körzet ellen-
zéki képviselőjelöltje – mondta
Ujhelyi István brüsszeli sajtótá-
jékoztatóján. A szocialista euró-
pai parlamenti képviselő
szegedi politikusokat, városi
képviselőket látott vendégül a
napokban a belga fővárosban.
Ujhelyi hangsúlyozta, Szeged
számára mindig fontosak voltak
a hatékony európai kapcsola-
tok, a mostani látogatás során
is több intézményi és szakpoliti-
kai vezetővel tárgyaltak a sze-
gedi csoport tagjai. 

– Botka László polgármes-
ter és az általa vezetett koalíció
bebizonyította, hogy olyan nehéz
helyzetben is képes a kormány-
zásra, amikor a Fidesz minden
lehetséges eszközt bevet a vá-
rosvezetés elgáncsolására. Ez a
győztes és sikeres csapat most
arra készül, hogy jövő tavasszal
megőrzi Szabó Sándor szocia-
lista országgyűlési képviselői he-
lyét 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 – fogalma-
zott Ujhelyi István.

Szabó Sándor az Európai
Parlamentben tartott sajtótájé-
koztatón kiemelten fontosnak
nevezte, hogy Szeged fejlődésé-
nek érdekében a helyi döntés-
hozók is közvetlen kapcsolatot
ápoljanak az európai intéz-
ményrendszer képviselőivel. El-
mondta: ezért is hasznos Ujhelyi
István brüsszeli meghívása, ami
újabb ajtókat nyit meg a szege-
diek előtt. 

– 300 milliárd forint uniós
forrás érkezett Szegedre az
előző uniós ciklusban, a vidéki
városok közül ez volt a leg-
több, amit lehívtak Magyaror-
szágon. Van feladatunk a
következő időszakban is
annak érdekében, hogy minél
több forrást hasznosítani le-
hessen a szegediek javára. 
A rendelkezésre álló keretből
például 7 milliárdot gazdaság-
fejlesztésre, közel 3 milliárdot

Fideszes politikus az ingyenbérletről

B. Nagy szerint jogszerű volt 
A kormányhivatal és annak
korábbi fideszes vezetője, 
B. Nagy László nem látott
abban problémát, hogy ingyen
adott az önkormányzat parko-
lóbérletet. A kormányhivatal
látta, látja el a törvényességi
felügyeletet, és ez jogszerű-
nek tűnt.

Folytatódott a Gyulai Járásbíró-
ságon az a per, amely azt vizs-
gálja, szabályosan járt-e el a
szegedi önkormányzat, amikor
2008 és 2012 között ingyenes
parkolóbérleteket adott önkor-
mányzati és országgyűlési kép-
viselőknek, és olyan sze-
mélyeknek, akik közszolgálatot
láttak el a város érdekében. 
A november 24-én tanúként be-
idézett 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 véde-
lem szerint viszont a rendszer-
váltás óta gyakorlat volt a
bérletek kiosztása olyan sze-
mélyeknek, akik a város érde-
kében dolgoztak, ezért a
vádlottak bűncselekmény hiá-
nyában kérik felmentésüket.

A november 24-i tárgyalási
napra tanúként beidézett B.
Nagy László fideszes ország-
gyűlési képviselő, aki 2011-
ben és 2012-ben a kor-
mányhivatal vezetője volt, a bí-

róság előtt elmondta, ő maga
is kapott ilyen bérletet, annak
idején meg is nézte az önkor-
mányzati 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 al-
polgármester kérdésére a bíró-
ság előtt az egykori kormány-
megbízott elismerte, hogy a
kormányhivatal feladata a tör-
vényességi felügyelet biztosí-
tása az önkormányzat műkö-
dése és gazdálkodása felett. Ő
sem ennek a szervezetnek az
akkori vezetőjeként, sem ma-
gánemberként nem látott ki-
vetnivalót az önkormányzat
gyakorlatában az ingyen parko-
lóbérletek kiosztása kapcsán.

Sulyok Tamást, az Alkot-
mánybíróság elnökét is sze-
rette volna már meghallgatni
tanúként a bíróság a parkoló-
bérletek ügyében. Sulyok
azonban nem jelent meg a
második idézésre sem, ki-
mentette magát, így a követ-
kező tárgyalások valamelyi-
kére kap újabb idézést. Úgy
tudjuk, hogy Sulyok Tamás
2011-ben, amikor még Sze-
geden dolgozott, levelet írt a
városnak, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan kérne in-
gyen parkolóbérletet, mert va-
lószínűleg az SZKT-tól már
korábban is kapott ilyet.

A Fidesz-közeli cég minden pénzt kilopott a vadasparki uniós beruházásból

Vádat emeltek a játszótérügyben

Volt képük hozzá. A fideszes Mihálffy Béla figyeli a Fidesz-
iroda ajtajából a szocialistákat, akik a vadasparki lopásról

tájékoztatták a sajtót, Gyimesi fotókkal.

volt csak. Mindezen túlme-
nően a vádlottak, hogy a bűn-
cselekményből származó pénz
eredetét leplezzék, valótlan

tartalmú szerződéseket kötöt-
tek egy liechtensteini gazda-
sági társasággal a támogatási
szerződésekben is hivatkozott

Folytatás az 1. oldalról
A szlovák honosságú cég az-
után valótlan tartalmú szerző-
dést kötött egy brit-virgin-
szigeteki offshore céggel az in-
teraktív látogatótájékoztató
rendszer szoftverjének kifej-
lesztésére annak ellenére,
hogy az már korábban a sze-
gedi székhelyű cég rendelke-
zésére állt, illetőleg azt az
eljárás során ismeretlenül ma-
radt személyek készítették. 
A szerződések alapján a szlo-
vák cég a szegedi székhelyű
cég felé 230 millió forintról ál-
lított ki számlát a játszótér ele-
meinek beszállításáról, kültéri
tájékoztató konzolok felállítá-
sáról, az interaktív látogatótá-
jékoztató rendszer kiépítésé-
ről. A számlákkal szemben a
projekt tényleges bekerülési
értéke az összeg 15 százaléka

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 támoga-
tást elnyerő cég vezetője kötődött Gyimesihez, aki szerinte a 2014-ben kirobbant botrány
után eltűnt Szegedről. Most a BKK egyik cégvezetője havi egymilliós fizetésért. Ménesi kö-
zölte, szeretné, ha a nyomozó hatóság utánajárna, milyen szerepet játszott Gyimesi a csa-
lásban. Szeretné, ha a Fidesz megmagyarázná, miért menekítették ki az akkori városi
elnököt Szegedről – mondta Ménesi Imre.

szoftver Unión kívüli felhasz-
nálására. A valóságban azon-
ban a felek között gazdasági
kapcsolat nem volt, a szerző-
déskötéskor a szoftver még el
sem készült, és a liechtenste-
ini céget képviselő harmadik
vádlottnak nem volt felhatal-
mazása a társaság képvisele-
tére. A szerződésekre azért
volt szükség, hogy többszörös
átutalásokkal, offshore cég
bevonásával és a cégek kö-
zötti pénzmozgatásokkal a jo-
gosulatlanul felvett támogatás
összegét legális eredetűként
tüntessék fel.

A főügyészség a vádlottak
közül a szegedi és a szlová-
kiai székhelyű cég vezetőjét
különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó költségvetési csa-
lás bűntettével, valamint
különösen nagy értékre elkö-
vetett pénzmosás bűntetté-
vel, míg a liechtensteini
székhelyű cég képviseletében
magát feltüntető személyt kü-
lönösen nagy értékre elköve-
tett pénzmosás bűntettével
vádolja.

A vádemeléskor előzetes
letartóztatásban lévő két vád-
lott, valamint a lakhelyelha-
gyási tilalom hatálya alatt
szabadlábon védekező har-
madik vádlott bűnösségének
kérdésében a Szegedi Tör-
vényszék fog dönteni.



A közhiedelem balszerencsés
számnak tartja a tizenhár-
mast, Nagy Péternek viszont
biztosan ez az egyik kedvence
száma, mert idén is a szegedi
súlyemelő lett Magyarország
legerősebb embere. Megsze-
rezte ugyanis a tizenharmadik
magyar bajnoki címét! A Sze-
gedi Lelkesedés SK válogatott
versenyzője az országos baj-
nokság megnyerésével han-
golt a világbajnokságra. A
fővárosban a BKV Előre SC
sportcsarnokában a +105 
kg-osok mezőnyében ezúttal
sem talált legyőzőre, miután
összesítésben 404 kilogram-
mot emelt.

Lássuk, hogyan jött ki ez
az eredmény! Szakításban

három sikeres
próbá lkozás t
mutatott be, elő-
ször 175, majd
182, végül 192
kg-ot teljesítve.
Ez mindössze
három kilóval ke-
vesebb, mint az
országos csúcs,
amit szintén ő
tart. Lökésben
212 kilogram-
mal kezdett,

majd a 228-as súlyt kétszer is
megpróbálta teljesíteni, de
nem sikerült. Összesítésben
így is 92 kilogrammot vert a
második helyezett Holló Szi-
lárdra. 

Ezzel az eredménnyel ké-
szült a december eleji világ-
bajnokságra, ami az Egyesült
Államokban lesz. Ahol jó
eséllyel indul, hiszen a Nem-
zetközi Súlyemelő Szövetség
doppingvétség miatt kilenc
országot tiltott el a verseny-
zéstől, így Kína, Moldova,
Azerbajdzsán, Ukrajna, Orosz-
ország, Kazahsztán, Fehér-
oroszország, Örményország,
és Törökország, tehát a
sportág több nagyágyúja sem
lesz ott a vb-n.
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táv úszásnem név helyezés korosztály

100 m pillangó Fábián Fanni 1. 2002 és idősebb
100 m pillangó Pádár Nikoletta 1. 2006
100 m hát Vas Luca 1. 2002 és idősebb
100 m hát Fábián Lázár 1. 2008
100 m mell Sliz Bálint 1. 2002 és idősebb
100 m gyors Pádár Nikoletta 1. 2006
100 m gyors Szaszkó Szilárd 1. 2006
100 m hát Pádár Nikoletta 2. 2006
100 m hát Fábián Milán 2. 2002 és idősebb
100 m mell Fábián Fanni 2. 2002 és idősebb
100 m mell Ulrich Botond 2. 2002 és idősebb
100 m gyors Vas Luca 2. 2002 és idősebb
100 m gyors Fábián Bettina 2. 2004
100 m gyors Seres Hanna 2. 2007
100 m gyors Ulrich Botond 2. 2002 és idősebb
100 m pillangó Fábián Bettina 3. 2004
100 m pillangó Ulrich Botond 3. 2002 és idősebb
100 m pillangó Paksi Zsombor 3. 2006
100 m mell Vas Luca 3. 2002 és idősebb
100 m gyors Fábián Fanni 3. 2002 és idősebb
100 m gyors Mészáros Kira 3. 2006
100 m gyors Fábián Milán 3. 2002 és idősebb
100 m gyors Fábián Lázár 3. 2008
200 m vegyes Tóth Tamara 1. 2003
200 m vegyes Pádár Nikoletta 1. 2006

táv úszásnem név helyezés korosztály

200 m pillangó Bonecz Boglárka 2. 2002 és idősebb
200 m pillangó Fábián Bettina 2. 2004
200 m hát Fábián Fanni 2. 2002 és idősebb
200 m mell Fábián Fanni 2. 2002 és idősebb
200 m gyors Vas Luca 2. 2002 és idősebb
200 m gyors Mészáros Kira 2. 2006
200 m vegyes Balla Rebeka 2. 2004
200 m vegyes Karai Csongor 2. 2005
200 m pillangó Vas Luca 3. 2002 és idősebb
200 m pillangó Tóth Tamara 3. 2003
200 m pillangó Ruzsa Bence 3. 2004
200 m pillangó Kószó Martin 3. 2006 és fiatalabb
200 m hát Balla Rebeka 3. 2004
200 m hát Pádár Nikoletta 3. 2006
200 m mell Bajusz Petra 3. 2003
200 m mell Fábián Bettina 3. 2004
200 m mell Paksi Zsombor 3. 2006
200 m gyors Bonecz Boglárka 3. 2002 és idősebb
200 m gyors Gruber Milán 3. 2006
200 m vegyes Szaszkó Szilárd 3. 2006
400 m vegyes Pádár Nikoletta 1. 2006 és fiatalabb
400 m vegyes Balla Rebeka 2. 2004
400 m gyors Vas Luca 2. 2002 és idősebb
400 m vegyes Paksi Botond 2. 2004
400 m gyors Farkas Tamás 3. 2002 és idősebb
800 m gyors Vas Luca 1. 2002 és idősebb

Szegedi úszósikerek Sportmix
Szegediek a téli olimpián. A ma-
gyar női rövidpályás gyorskorcso-
lyaváltó a 8. helyet szerezte meg a
kvalifikációs világkupák végezté-
vel, 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 távo-
zik a spanyol világbajnok Jorge
Maqueda, és Németország he-
lyett 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 Szkop-
jéban él.
Bronzérmes Major Endre. Az
ATSK paralimpiai negyedik he-
lyezett asztaliteniszezője, Major
Endre a fővárosban versenyzett a
Sasváriné Paulik Ilona kupán,
ahol a szegedi versenyző bronzér-
met szerzett.
Hoffmann volt a legjobb Romá-
niában. Hoffmann Péter, a sze-
gedi Vidux Tisza Squash SE
magyar bajnok fallabdása esélyt
sem hagyott a riválisainak Kolozs-
váron a Romanian Open Squash
nemzetközi squashversenyen. A
26 éves sportoló összesen hat
mérkőzést nyert a tornán, és még
csak szettet sem veszített. A dön-
tőben görög ellenfelét győzte le.

Jöhet a BL!
Az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapatánál szinte az a meg-
lepő, ha az együttes nem nyer éppen aktuális ellenfelével szem-
ben. Ha megnézzük a csapat eddigi szereplését, akkor azt
láthatjuk, hogy a szuperliga küzdelmeiben hibátlanok, és egy Eu-
rópa-kupa-bronzérem is már a zsebben van. A legnagyobb hazai
riválist, a több egykori szegedit is a soraiban tudó Répcelakot si-
került 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.

Törött boka és orr nehezíti a szezont

Vissza a győztesek útjára
A PC TRADE Szeged KKSE
női kézilabda-együttesének
jóval nehezebb szezonja van,
mint amilyen tavaly volt. Még
nem tart fél távnál a bajnok-
ság, és már három vereséget
is elszenvedett a csapat.
Mindez elsőre nem tűnik
soknak, de a tavalyi teljesít-
ményhez képest igen, mert
ha megnézzük az előző sze-
zont, ott a teljes kiírásban
mindössze négyszer kapott
ki a gárda. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy a
2016/2017-es idényt szinte
sérülések nélkül, teljes keret-
tel tudták végigjátszani a sze-
gediek. Most bokasérülés,
orrtörés és egész szezonos
kihagyás is nehezíti Bakó Bo-
tond vezetőedző munkáját.
A legutóbbi, harmadik vere-
ség az Orosháza otthonában
sújtotta a Szegedet, akkor,
ha egy góllal is, de 20–19-re
kikaptak a hölgyek. Azóta vi-
szont 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

volt jó, hogy egy kicsit nyo-
más nélkül tudjunk játszani.
Nem stresszeltünk, nem iz-
gultunk, és emiatt magabiz-
tosan tudtunk játszani. 
A következő időszakban,
amennyi még hátravan a baj-
nokságból, mindegy, hogy ki
ellen játszunk, tisztában kell

lennünk a képességeinkkel,
a tudásunkkal, és el kell hin-
nünk, hogy ebben a mezőny-
ben bárkit bármikor meg
tudunk verni – fogalmazott
Bakó Botond vezetőedző.

Természetesen még sem-
mi sincs veszve, hiszen a
komplett tavaszi szezon hát-

ravan. A szegediek a negye-
dik helyen állnak, mindössze
négy ponttal lemaradva a lis-
tavezető Kispesttől. A PC
TRADE Szeged KKSE nem tit-
kolt célja, hogy az utolsó, 
huszonhatodik forduló vé-
geztével az élen álljon a csa-
pat.

Együtt a csapat. Ha nem izgulnak, magabiztosan nyernek.

Taroltak! 
Hatodik alkalommal ren-
dezték meg az utánpótlás-
korú úszóknak Hódme-
zővásárhelyen a Naturtex-
kupát. Az országból össze-
sen 33 csapat több mint
500 versenyzője indult,
akik 2403 rajtot produkál-
tak. A házigazda a Szegedi
Úszó Egylet volt, és abból a
szempontból nem bizonyult
jó vendéglátónak, hogy
nem engedett mást a do-
bogó tetejére, ami az egye-
sületek összesített verse-
nyét illeti. Mindent egybe-
véve 51 érem került sze-
gedi úszók nyakába. Íme a
legjobbak:Éremeső. 51 érem került szegedi úszók nyakába.

Nagy Péter az ország legerősebb embere

A 13. bajnoki cím

Nagy Péter a dobogó tetején.

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.szeged-

varos.hu internetes oldalon.
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D E C E M -
BER 4.,
HéTFŐ

Lauer István: 14.00–15.00
(polgármesteri hivatal kis-
kundorozsmai 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 – Kál-
vária tér 7.)
17.15–18.00 (Kreatív For-
mák Alapítvány – Napos u.
16.)
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Szegedi SC József Attila Álta-

lános Iskolája és Szak-
iskolája Balatoni utcai Is-
kola)
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 iro-
da – 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 – Szé-
kely 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.)

2017. december 2., szombat

Anyakönyvi hírek

Horoszkóp
KOS (III. 21 –IV. 20.)
Nem szereti a tespe-
dést, a tétlenséget,

akkor érzi jól magát,
ha pörög és végzi a dolgát.
Őszintén hisz benne, hogy
kellő kitartással és szorga-
lommal bármit elérhet a vilá-
gon.

BIKA (IV. 21–V. 20.)
Meglepetésekkel teli
hét áll ön előtt. Lesz

része jóban és rossz-
ban, úgyhogy fontos, hogy
minél pozitívabban álljon a
dolgokhoz. Legyen résen, és
bízzon a megérzéseiben!

IKREK (V. 21 –VI. 21.)
Nagyon lefoglalják a
hétköznapok teen-
dők, mind szellemi-

leg, mind pedig
fizikailag. Hétvégén is adód-
hatnak fennakadások, ezért
igyekezzen annyit pihenni,
amennyit csak tud.

RÁK (VI. 22–VII. 22.) El-
határozta, hogy spor-
tosabb életmódot foly-

tat 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 is-

merőseivel, ami pár-
kapcsolatára is hatással

lehet. Ha már úgy érzi, hogy
nem bírja, töltsön több időt a
családjával, eressze ki a fá-
radt gőzt.

SZűZ (VIII. 23–Ix. 22.)
Amennyiben úgy érzi,
hogy közel a cél, nem

lát többé kihívást a
munkában, és inkább új pro-
jektekbe kezd. Ne féljen a ku-
darctól, különben sosem fog
tanulni a hibáiból.

MéRLEG (Ix. 23–x.
22.) A munkahelyén
határozott, magabiz-

tos embernek ismerik,
de a magánéletében sok hely-
zetet nehezen tud kezelni. Ne
tétovázzon tanácsot kérni
megbízható ismerőseitől.

SKORPIó (x. 23–xI.
21.) Hozzá van
szokva, hogy a csa-
ládja és barátai részé-

ről is szeretet övezi. Tervezzen
nekik egy meglepetést a hét-
végére, 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 segítsé-
gére.

VíZöNTŐ (I. 21–II. 19.)
önnél nagyon gyak-
ran az érzelmek do-

minálnak a racio-
nalitás 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, ami-
kor szórakozásról van szó, de
a munkájában is túlhajszolja
magát. Kicsit lassítson!

8˙TARKABARKA

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu; www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Kiadó: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Vécsey Ágnes

ISSN: 1589-4282

SZEGEDI GYERMEKEK A MÚLTBÓL.
Gyermekkori képeket nézegetni min-
dig különleges élmény, mert rájö-
vünk, 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 ké-
pünkön a grimaszoló kislánynál egy
régi játék látható a századforduló tájé-
káról. A helyszín pedig – aki nem is-
merte fel elsőre – az újszegedi Vigadó.

A kép száztíz esztendeje, 1907-ben ké-
szült (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).

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

1/-2
Vilma,
Bács

December 6.
szerda

0/-3
Miklós,
Döníz

December 7.
csütörtök

0/-4
Ambrus,

Ányos

December 8.
péntek

-
1/-5

Mária, 
Marion

Forrás: koponyeg.hu

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

Istvánnak és Huszka Beátá-
nak 2017. 11. 10-én István;
Ignácz Viktornak és Szél And-
reának 2017. 11. 14-én Lili-
ána Jázmin; Szabó Gyulának
és Szlama Nikolettnek 2017.

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

Szegedi Hírek: Híradó minden
hétköznap 19 órától. 20 perces
összefoglaló a nap közéleti, poli-
tikai, gazdasági, egyetemi, kultu-
rális és sporteseményeiről,
lakosságot érintő ügyekről,
mindarról, ami aznap a város-
ban történtekből érdekes, fontos
vagy hasznos lehet. A Szegedi
Híreket minden hétköznap 21
órakor megismétlik.
Aréna: Harmincperces sport-
magazin minden hétfő este 19
óra 30 perckor. Exkluzív inter-
júk, összefoglalók, klasszis
sportolók és ifjú tehetségek.
Félóra tömény szegedi sport.
Fogadóóra: Szolgáltatók maga-
zinja kedd este 19 óra 30 perc-
től. A városi szolgáltató cégek
mutatkoznak be a félórás maga-
zinban. Fejlesztések, lakosságot
érintő kérdések, akciók, pályáza-
tok. A műsor interaktív, azaz kér-
dezni is lehet az egyes cégek
képviselőitől.
Körút: Közéleti-kulturális ma-
gazin minden csütörtök este
19 óra 25 perctől 60 percben
művészetről, rendezvényekről,
programokról, érdekes embe-
rekről, különös történetekről.
Minden adásban játék!

Szeged anno

Képviselői fogadóóra

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
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