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Bekérdezett az egyetemista a miniszternek
Mindent kötelezővé tesz a Fidesz?

Mézesházak Petőfitelepen, könyvfőzés Tápén Szegedet dicsérte a spanyol nagykövet
Mi a két művelődési ház titka?
José Ángel López Jorrin sokat fotózott a városban.

Tető alatt a dorozsmai egészségház

Márciusban letették az alapkövét, tavasszal átadják
Húszezer ember korszerű
orvosi ellátását biztosítja
majd az új dorozsmai egészségház, amely tavaszra készül el. Már a belső munkálatok zajlanak.

– Az újszegedi Korondi utcai
után nemsokára átadjuk a felújított Budapesti körúti orvosi
rendelőt. Ma pedig megnéztük
a dorozsmai intézményt, amely
vadonatújan épül – mondta a
november végi bejáráson Joób
Márton, a közgyűlés szociális
bizottságának szocialista elnöke. Lauer István, a körzet
önkormányzati képviselője az
épületről elmondta, a kivitelező tartani tudja a menetrendet, már a belső munkálatok
zajlanak, és tavaszra elkészül
az új létesítmény.
A rendelő 20 ezer ember
ellátására lesz alkalmas
nyolc szakemberrel. 21. századi európai feltételek között.
Uniós támogatással, 278 millió forintból készül el, amihez
az önkormányzat 64 millió forinttal járult hozzá. Az egyik
szárnyban a felnőttellátás és
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Tőrben szerzett bronzérmet
Bakó olyat tett, amit szegedi férfi vívó még soha!

Radnótisok
Cambridge-ben

Angliában tanulnak a kis zsenik

Amikor elmentem a folyosón Stephen Hawking mellett,
nagyon megilletődtem, hogy milyen rangos helyen járok
– mondta a Cambridge-ben tanuló szegedi Williams
Kada, aki idén érettségizett a Radnóti-gimnázium zseniosztályában.

Tartják a menetrendet. Joób Márton és Lauer István a tervet nézik.
a fogászat kap helyet, a
másik, vele összefüggő részben pedig a gyermekorvosok
és a védőnők. A beruházás
a közterület rendezéssel és
a piac felújításával mintegy
325 millió forintba kerül.
Az alapkövet márciusban
tették le. Azért kellett a régi

kispiac helyén új rendelőintézetről gondoskodni, mert a
régi épületet, amit 1908-ban
húztak fel, nem egészségügyi
ellátó intézményként állították.
El is avult a több mint száz esztendő alatt, toldozni-foldozni
nem volt érdemes, felújítani
pedig nem lehetett rendelő

céljára. A dorozsmaiak éppen
ezért sokszor kérték az önkormányzattól, hogy gondoskodjon új épületről. Az önkormányzat pályázaton választotta ki a
legolcsóbb és legmegbízhatóbb kivitelező céget, amely
330 napos határidőre vállalta
a munkát.

– Eleinte nehéz volt beilleszkedni, mert hihetetlenül sok lehetőség van itt,
és sokfélét kipróbáltam, de
végül ezek többségéről lemondtam, mert szerettem
volna a munkára fókuszálni. Diákkoncertek, vitaklubok, vallási, sportközösségek és tudományos előadások sora van a kurzusbeli előadásokon kívül is.
Kíváncsi voltam mindenre,
már csak azért is, mert szeretem érteni, miféle dolgok
történnek a környezetemben. De Cambridge mégiscsak az elmélyült tanulásra
a legjobb: a környezet, a
diáktársak és a nagyszerű
professzorok mind erre ins-

mellett. Aki pont olyan a valóságban, mint ahogy elképzelné az ember. Nem
rajongtam túl a dolgot, de
akkor azért nagyon megilletődtem, hogy milyen rangos
helyen járok – mondta lapunknak Williams Kada,
aki Cambridge-ben a Trinity
College-on tanul. (Stephen
Hawking angol elméleti
fizikus ma a világ egyik
leghíresebb tudósa – a
szerk.)
Kada idén érettségizett a
Radnóti-gimnázium matekos
zseniosztályában,
amely
nemcsak megdöntött minden eddigi rekordot – a 146
érettségi jegyükből csak
három volt négyes, a többi

Adventi gyertyagyújtás

Fellobbant az első láng Szeged
óriási adventi koszorúján a Dóm
téren. Az első gyertyát Botka
László polgármester a legkisebb lányával, Valériával és Kondé Lajos
püspöki helynökkel gyújtotta meg.
A polgármester elmondta, fontos,
hogy tudjunk együtt is ünnepelni,
és adventkor jobban odafigyeljünk
egymásra. Az önkormányzattól karácsonyig 2000 nélkülöző család
kap csomagot. Kondé Lajos arra
hívta fel a figyelmet, hogy mindenki
vegye észre a másik embert, annak
örömét, bánatát, és legyen befogadóbb.

Radnótisok Cambridge-ben. Balról jobbra: Williams Kada,
Gál Hanna, Schultz János, Hansel Soma, Lajkó Kálmán és
Andó Angelika.
pirálnak. Jellemző például,
hogy supervisionre menet
– ahol egy másik diákkal
tanulunk egy professzortól
az irodájában – csak úgy elmenjen az ember a folyosón Stephen Hawking

mind ötös –, de az osztály
fele elit külföldi egyetemeken tanul. Ma a világon
Cambridge-ben a Trinity
College-on a legerősebb a
matematikaoktatás.
Folytatás az 5. oldalon
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KITEKINTŐ

Befagyasztanák az uniós pénzeket

Amíg nem tesz a kormány a korrupció ellen
Tekintélyes közgazdászok követelik Junckertől, hogy fagyasszák be Magyarország fejlesztési pénzeit, amíg a
kormány nem tesz valamit a korrupció ellen – írta a
444.hu.
Az egykori német pénzügyminiszter, Hans Eichel
és Pascal Lamy, a Kereske-

Egyedül azoknál a fejlesztési forrásokkal tennének kivételt, amelyeket az
Európai Bizottság közA Magyarországra érkező uniós vetlenül oszt
támogatásokról megjegyez- ki, és ahhoz
ték, hogy az állami beruházá- nincs köze a
sok 95 százaléka ezekből való- magyar korsul meg.
mánynak.
M i n d e z t
azzal indodelmi Világszervezet (WTO) kolják, hogy az elmúlt
korábbi vezetője, az EU ko- években a magyar intézrábbi kereskedelmi biztosa ményi és jogi rendszert úgy
levélben azt követelik Jean- alakították át, hogy sokkal
Claude Junckertől, hogy az könnyebb legyen az uniós
Európai Bizottság átmeneti- pénzeke jelentős részét bileg függessze fel az uniós zonyos gazdasági és polititámogatások kifizetését kai csoportokhoz irányíMagyarországnak.
tani, attól függetlenül,

Navracsics Tibor
hogy ez ártalmas-e a magyar társadalomra, vagy

Fidesz uralja. A felsőoktatással kapcsolatban megjegyzik, hogy az egyetemek
lényegében elvesztették a
függetlenségüket, amikor a
kormány által kinevezett
kancellárok szigorú irányítása alá helyezték őket.
A Magyarországra érkező
uniós támogatásokról megjegyezték, hogy az állami
beruházások 95 százaléka
ezekből valósul meg. A
levél végén megemlítik,
hogy annak tartalmával
Franz Fischler és Yannis Paleokrassas korábbi uniós
biztosok is egyetértenek.

Üzenet Orbánnak

Közös cikket jelentetett meg a Tagesspiegel nyomtatott kiadásában Navracsics Tibor
oktatásért is felelős uniós biztos és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke.
Az európai identitás erősítése című cikk szemlélete homlokegyenest szembemegy
azzal, amit a Soros Györgyről és Brüsszelről nemzeti konzultációt folytató magyar kormány most éppen képvisel. A fideszes Navracsics Tibor az elmúlt hónapokban többször
is bírálta a Magyarországon zajló EU és Soros György elleni kampányt.

21,5 milliárd forint
a katolikus kongresszusra

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti,
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda
nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem
ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” – szólnak a
Biblia örök érvényű mondatai.
Néha azonban érdemes azért a földön
is kincseket gyűjteni, máskülönben nagyon
nehéz lenne például megrendezni az Eucharisztikus Kongresszust. 2020-ban 82

megfelel-e az uniós céloknak.
A levélben sorra veszik
azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyek szerintük a kifizetések befagyasztását indokolják. Kiemelik, hogy a Fidesz elfoglalta az olyan közintézményeket is, mint a főügyészség vagy az Alkotmánybíróság. Az alkotmányt pedig több alkalommal is a Fidesz érdekei
szerint módosították. Kitértek arra is, hogy a sajtószabadságot kizsigerelték, és
a média túlnyomó részét a

év után ismét Budapesten lesz a kongreszszus, és a friss Magyar Közlöny szerint öszszesen
21,5
milliárdnyi
közpénzt
különítünk el rá. Tavaly decemberben még
úgy volt, hogy csak 17,9 milliárdba kerül
majd a rendezés, most azonban ezt fejelte
meg a kormány még 3,6 milliárd forinttal.
A Magyar Nemzet szerint a pluszforrásra
valószínűleg azért van szükség, mert a kormány a világkongresszusra hivatkozva egy
műemléki védettségű Ybl-bérházat is megvásárol a Belvárosban, a Bazilika szomszédságában.

Megtilthatja a kormány
az ételosztást a civileknek

A Népszava birtokába került miniszteri rendelet szerint civilek és politikai pártok nem, kizárólag állami, önkormányzati és egyházi szervezetek kaphatnának területfoglalási
engedélyt ételosztás céljából. A javaslat egyelőre egyeztetés alatt áll más minisztériumokkal, de előzménye már
volt korábban is: több civil szervezet is arról számolt be a
lapnak, hogy hónapok óta nem kapnak területfoglalási engedélyt, annak ellenére sem, hogy az önkormányzatok
közül több is elengedte ennek költségét a karitatív szervezetek számára.

Bekérdezett az egyetemista

Mindent kötelezővé tesz a Fidesz?
Simicskó István honvédelmi
miniszter (képünkön) tartott
előadást a napokban a Miskolci Egyetemen. Ez volt az
az előadás, amelyről az Index
azt írta, hogy rektori utasításra kötelező részt vennie

A kínaiaktól tanulták?

Egyetemista kérdése a
miniszternek
rajta az egyetem több hallgatójának. Az egyetem ezt viszszautasította, de az Index
mégis azt írta, hogy az elvárás szerint azoknak a diákok-

nak, akiknek épp órájuk
lenne, el kell menniük az előadásra, hogy felmentést kapjanak az elmaradó óra alól.
A Magyar Távirati Iroda
az előadásról azt írta, hogy a
végén – a kérdezési lehetőséget kihasználva – a hallgatóság soraiból egy fiatal

férfi azt kérdezte a minisztertől és a rektortól: a kínaiaktól tanulták-e az eseményen való részvétel kötelezővé tételét, és ha a Fidesz
kormányon marad, mindent
ugyanígy kötelezővé tesznek
majd?
Torma András rektor erre
válaszolva azt mondta, hogy
az előadáson való részvételt
nem tette kötelezővé, és
mivel a feltett kérdés nem
tartozott szorosan az előadás témájához, a rektori hivatalba invitálta a kérdezőt,
hogy ott „egy kávé mellett”
megbeszéljék a kérdést.

Név szerint vadásznak
a bírákra a fideszesek

– Erről nem nyilatkozom – így „állt ki” Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bírói karért. Arról kérdezték, hogy mit szól Budai Gyulának, az Országgyűlés
igazságügyi bizottsága fideszes alelnökének ahhoz a kijelentéséhez – amit egy bekapcsolva felejtett mikrofon révén hallhatott az ország –, hogy minden bíró kommunista. A hvg.hu
azt írta, név szerint vadásznak a kormánypárti politikusok a
bírákra, mert a nem kormánypárti sajtó mellett az ítélkezők
lettek a fő Fidesz-célpontok a választáshoz közeledve.

Röviden

A félnótás ufószakértő
Soros-könyve. 13 millió forintot fizetett ki a Fidesz a
Pesti Srácokat kiadó Gerilla
Pressnek, hogy szállítson le
nekik 5000 példányt Andreas von Rétyi német ufológus Soros Györgyről írt
könyvéből. Ez volna a hivatalos kampányfegyvere a Fidesznek, amit egy olyan
félnótás írt, akinek munkássága idáig ufók felkutatására és csillagkapuk
leleplezésére fókuszált –
írta a 444.hu.
Rémhíreket terjeszt a kormány. Miközben a kormány
és a Fidesz nemzeti konzultációval és rengeteg nyilatkozattal bizonygatja, hogy
Soros György Magyarország
ellen sötét tervet sző, és
súlyos dolgokra készül,
addig a magyar rendőrség
szerint Soros semmilyen fenyegetést nem jelent az országra. A Nemzeti Nyomozó
Iroda állásfoglalását Sorosról Mirkóczki Ádám jobbikos képviselő provokálta ki,
amikor kormánypárti képviselők nyilatkozatai alapján
feljelentést tett Soros ellen
az alkotmányos rend elleni szervezkedés gyanúja
miatt. A rendőrség nem indított nyomozást, elutasította a feljelentést, mert
arra jutott, Soros véleménye a migrációról „nem
tekinthető erőszakos, fenyegetéssel járó cselekmény előkészületének” –
írta a Magyar Nemzet.
Rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz Mirkóczki fideszes politikusok ellen,
akik szerinte aktív résztvevői a Soros-tervvel kapcsolatos „társadalmi agymosásnak”.
Migránsnak nézték a vízilabdásokat. Migránsoknak
nézték a pécsi vízilabdásokat, mert túl gyanúsan
ültek a kisbuszukban – írta
a 444.hu. Miskolcról jöttek
haza, és hajnali 2-kor értek
Pécsre. A város határában
azonban megállították őket
a rendőrök, mert egy pécsi
migránsoknak nézte őket,
és bejelentést tett. Azt találta gyanúsnak, hogy a vízilabdások két fehér kisbuszán semmilyen felirat
nem volt, konvojban utaztak, és sötét volt az utastérben, de az látszott, hogy
sokan ülnek a két járműben.
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Mézesházak Petőfitelepen, könyvfőzés Tápén

Kreativitással és pályázati pénzekkel egyensúlyoznak a művelődési házak
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Sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és vezetőiket mutatjuk be: min dolgoznak jelenleg, milyen fejlesztéseket valósítanak meg?
– Mozgalmas a decemberünk. Évek óta megépítjük
mézeskalácsból a házakat, az
adományozók pedig „megvásárolják” a portájukat –
mondta adventi rendezvényeikről a petőfitelepi művelődési
ház igazgatója. Jarabekné
Treplán Mariann hozzátette,
az óvodák is megformálják az
intézményüket, az iskolások
és az egyházközség is a magáét. A Jézus szíve templomban állítják ki a Mézestelepet.

Elárverezik
a Mézestelepet

Az intézményeket a december
15-i karácsonyi ünnepségen
árverezik el, a befolyt összegből süteményeket vesznek az
Acél utcai idősek otthonának.
A portákból származó felajánlásokat Szénási Róbert, a körzet önkormányzati képviselő
kiegészíti, ebből 30 rászoruló
petőfitelepi családnak állítanak össze tartósélelmiszercsomagot. Idén a Vidám
Nyugdíjas Házasok Egyesülete és a Jóbarátság Nyugdíjas Klub szervezi a szilvesztert. Jól sikerült nyáron az
új Magocska kézműves fesztivál, adventre is megismételték.
Jövőre
kiállításból
legalább tízet, koncertekből,
színielőadásokból, rendhagyó
irodalomórából négyet-ötöt,
gyermek- és felnőttjátszóház-

Neparáczki Ferenc, a tápai
Heller Ödön Művelődési
Ház igazgatója szerint családias tudott maradni a
Heller a sok befogadott közösséggel és rengeteg
programmal együtt.

ból tizenötöt szerveznek. Készülnek az egyetemi őszi kulturális fesztiválhoz kapcsolódó irodalmi Lyukasórára, amire Nyáry Krisztián
írót és Szabó T. Anna költőt
tervezik meghívni. Tavaly 27
ezer látogatót fogadtak.
Hagyomány az újszülöttek köszöntése, a bölcsődéseket babazsúrral várják. A
családokat újabban babamama klubba is invitálják.
Arról szintén nevezetes a művelődési ház, hogy nagyon
sok klubot, egyesületet befogad: ezer embert mozgatnak
meg heti rendszerességgel a
nyugdíjas
korosztályból.
Mindezt úgy, hogy az idei
évtől már négyen segítik a tevékenységüket: az igazgató
mellett egy gondnok és két
elkötelezett népművelő. Ők

Jarabekné Treplán Mariann, a petőfitelepi művelődési ház igazgatója szerint a titkuk nyitja, hogy munkatársaik
fantáziája, ötletessége is segíti a közösségek munkáját.
bérletekből 4,5 millió forintjuk
származik, amit újabb programokra fordítanak. Önkormányzati képviselőjük 1,5-2

Biciklis és rejtvényfejtő

Neparáczki Ferenc négy éve vezeti a tápai művelődési
házat. Nagy büszkeségére két felnőtt gyermeke idén

szerzett doktori címet. Szabadidejében legszívesebben
kerékpározik, a 40 kilométeres túrái Röszke és Do-

rozsma felé vezetnek. Évek óta megszállott kvízjátékos
és rejtvényfejtő.

adják ki havonta A körtöltésen kívül című lapot is. Az önkormányzattól a béreken
felül évi 944 ezer forintot
kapnak. A rendezvényekből
és terem-

millió forinttal támogatja őket.
Pályázni szűkösen tudnak:
uniós pályázataikra több hónapja várják az állami visszajelzést. Az egyikből kerámiaműhelyt építenének, a
másikból az iskolai

oktatást kiegészítő programokat kínálnának.

Banyatekercs
és lókolbász

– Tíz nagy rendezvényt fogadunk be decemberben.
Emellett saját rendezvényeink is pezsegnek. Folytatódik
az Itt a világ közepi, ki nem
hiszi, lépje ki előadás-sorozatunk – mondta Neparáczki
Ferenc, a tápai Heller Ödön
Művelődési Ház igazgatója.
December 17-én a Jézuskát
délelőtt 10-kor a baktói buszvégállomásra viszik tábortűzzel, ünnepi műsorral, 14
órakor az új-petőfitelepi
buszfordulóban állnak meg,
16 órakor ér véget a nap a
művelődési házban a

falukarácsonnyal. A szilvesztert a Házasok Klubja rendezi.
Januárban kifestetik az
előcsarnokot és a mosdókat,
de közben változatlanul fogadják a csoportjaikat. Január 19-én a magyar kultúra
napjára Arany János-emlékműsorral készülnek. 20-án
pedig különleges élményt kínálnak: megfőznek egy könyvet. Új sorozatukat az Indul a
bakterház nyitja, kóstoltatnak majd banyatekercset, lókolbászt. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhat meg a Ne engedj a
48-ból! című március 15-i, az
egész város diákjait megmozgató
rendezvényük.
Ugyancsak nyertes pályázatból ünneplik meg a Heller
60. születésnapját.
Kaptak pénzt a
júniusi tarhonyafesztiválon Soltész Rezső, valamint a Bikini
együttes fellépésére,
a hagyományos szeptemberi tápai búcsúra, a menettáncfesztiválra. Nyáron helyi céges támogatással
szerveznek napközis tábort az egészséges életmódról a C-vitamin jegyében. Továbbra is várják a
csoportjaikat és új jelentkezőket az országban legrégebbi
Tápai Hagyományőrzőktől a
népszerű társastáncon át az
aerobikig, pingpongig és Piktor
tanodáig, illetve a Triola zeneiskoláig. Hétfőn és csütörtökön tovább, reggel 8-tól este
10-ig nyitva a ház.

52 ezer látogató

A nemzeti kulturális örökség
része a gyékénymozgalom,
ehhez kapcsolódóan egymást követik a gyerekprogramjaik. A Molnár Imregyűjteményt is befogadták,
és minden előre bejelentkezőnek szívesen megmutatják. Statisztikájuk szerint

Spinning

19 éve dolgozik a Petőfi-

telepi Művelődési Házban Jarabekné Treplán
Mariann.

Két

felnőtt

gyermeke van, közel 30
éve él boldog házasságban. A kulturális programok

mellett

aktív

mozgással is kikapcsolódik, spinningelni jár.

tavaly 52 ezren látogatták a
ház programjait. Idén felcsiszoltatták a parkettát, kifestették a nagytermet, összes
termük
légkondicionált.
Ezekhez a város 2,5 millió forinttal járul hozzá, Szabó
Sándor országgyűlési képviselő és Szécsényi Ferencné
önkormányzati
képviselő
rendezvényeket támogat, jelentős a helyi cégek segítsége, sok pályázatot nyertek,
és a piacigazgatóság is támogatja a vásárosok kitelepülését. Ezzel idén először –
a városban kivételesen – öt
munkatársnak adnak feladatot, és még közfoglalkoztatottaknak is.
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Beteg gyerekeknek
segítenek

Csoki és videojáték az ünnepekre

tegeinek – tájékoztatott
Lusztig Zsolt, a konnektor.org szegedi vezetője. A
portál 2005-ben blogként indult főleg videogaming és kicsit mozi, zene témában. Ma
már heti videojátékos podcastként működnek, amelyben bemutatják a főbb
csapásirányokat.
– Sajnos vannak olyan
gyerekek, akik kénytelenek
az ünnepet betegen, roszszabb esetben a családjuktól távol tölteni egy kórházi
A kórházi bohócdoktorok adják át a csokit és az üzeágyhoz kötve. A Konzol Kaneteket. Fotó: karitacio.hu
rácsonnyal ezen a helyzeten
Jótékonysági akcióban cso– Emellett december szeretnénk javítani. A kezkit gyűjt a gyermekgyógyá- 10-én a közel százéves film- deményezésünket támogatszati klinika kis betegeinek színházzal közösen ingyenes ják a nagyobb videogaming
a Karitáció Alapítvány, a filmvetítésre várjuk a gyere- portálok, más hazai podcaskonnektor.orgtól pedig vi- keket a Belvárosi moziba, tek és egy játékforgalmazó
deojátékokat kapnak kará- ahol mikuláscsomagokat is. December 17-éig gyűjtcsonyra a kórházban fekvő osztunk – mondta Wéhli jük a pénzt, amelyből a
gyerekek.
Márk alapítványi elnök.
gyermekklinika osztályain
A konnektor.org Konzol fekvő gyermekek karácsoKarácsony néven indított ak- nyát és mindennapjait szeEgy tábla csokival lehet támo- ciót. Ennek célja, hogy külön- retnénk kicsit jobbá tenni. A
befolyt összegből a kligatni a Karitáció Alapítnikával egyeztetve jávány bohócdoktorainak
Sajnos vannak olyan gyeretékkonzolokat,
játégyógyítást segítő munkákek, akik kénytelenek az ünkokat és kiegészítőket,
ját.
A
csokit
de
nepet betegen, rosszabb
illetve amennyiben a
cember 15-éig lehet leesetben a családjuktól távol
források megengedik,
adni a szervezet Kálvária
tölteni egy kórházi ágyhoz
új tévékészülékeket vátér 31. alatti irodájában. A
kötve.
sárolunk – mondta
csoki mellett szép üzeneLusztig Zsolt, a konnektor.org szeLusztig Zsolt. Az adotet vagy rajzot is küldhet a
gedi vezetője
gyerekeknek, aki akar. A
mányozáshoz létrehoztak egy PayPal-fiókot,
kórházi bohócdoktorok
ezt is átadják a gyógyuló gye- böző videojátékokat vegye- amelynek a linkje megtalálrekeknek a vizitek alkalmával. nek a gyermekklinika kis be- ható az oldalukon.

Ég az első adventi gyertya
Petőfi-telepen

Idén immár harmadik alkalommal lobban fel a gyertya lángja
Petőfi-telepen a templom előtt
felállított adventi koszorún. Vasárnap délelőtt Szabó Sándor
országgyűlési képviselő, Szénási Róbert önkormányzati
képviselő és Száva Szabolcs
plébános közösen gyújtották

meg az első gyertyát. A gyertyagyújtás előtt a petőfi-telepi óvodások és iskolások szórakoztatták a közönséget karácsonyi versekkel, énekekkel,
dalokkal.
A program végén forró teával és kaláccsal vendégelték
meg az egybegyűlteket.

5 éves
az Agóra

December 13-án ünnepli 5.
születésnapját a Szent-Györgyi Agóra. Ebből az alkalomból egész napos programmal
várják a kicsiket és nagyokat
reggel 8-tól este 8-ig. Lesz
Luca-napi játszóház, mesetotó, mackótáncoltató és játékkavalkád,
valamint
Varázslatos kémia címmel
kémiai varázslatok, bemutatkoznak az Agóra szakkörei és
művészeti csoportjai – színjátszók, bábosok és táncosok –, és fél 5-től
születésnapi koncertet ad a
Pom-Pom
együttes.
A nap folyamán rendhagyó
tárlatvezetéseket tartanak az
informatikatörténeti kiállításon. A programokra díjtalan
a belépés.

2017. december 9., szombat

Szegedet dicsérte
a spanyol nagykövet

Személyesen búcsúzott el a
Tömörkény István gimnáziumtól José Ángel López Jorrin spanyol nagykövet,
akinek hamarosan lejár a
mandátuma. A Tömörkényben tizenegy éve indult a
magyar–spanyol két tanynyelvű képzés. Villáminterjú
José Ángel López Jorrinnal.
– Milyennek látja
Szegedet?
–
Amikor
2014-ben kineveztek Magyarországra, Szegedre
látogattam először. A dómban
volt egy koncert,
arra jöttem, de itt
töltöttem
az
egész hétvégét.
Sokat sétáltam
és fotóztam a városban. Szeged
az egyik legszebb város Magyarországon.
– Hol szolgált diplomataként, mielőtt Magyarországra jött?
– 1975-ben Peruban
kezdtem a munkát. Innen
Venezuelába
helyeztek,

Magyarországon
dolgozom.
– Búcsúzni jött. Miért?
– Mert nyugdíjba vonulok tavasszal, ugyanis már
hetvenéves vagyok.
– Mit fog csinálni?
– Ez jó kérdés! A feleségem is aggódik emiatt,
mert azt mondja, a nyugdíjas férj olyan, mint egy régi
kanapé a folyosón. Meg

kell találnom, hogy mivel
foglalkozzak. Madridban
van a házunk, de Tenerifén
is van egy lakásunk, ott is
élünk majd pár hónapig.
Egy lányunk, egy
A feleségem azt mondja, a fiunk és nyolc unonyugdíjas férj olyan, mint kánk van.
– Mennyire taegy régi kanapé a folyonult meg magyarul?
són.
– Frusztrál, hogy
José Ángel López Jorrin spanyol
nagykövet
egy szót sem értek
magyarul, amit naahol 11 évig dolgoztam. gyon sajnálok.
– Mi a kedvenc magyar
Aztán jött Hollandia, majd
1997 és 2001 között Bosz- étele?
– Imádom a gulyást és a
nia. A délszláv háború után
én hoztam létre Szarajevó- kürtőskalácsot! A tejföl
ban a spanyol nagykövetsé- pedig a legfantasztikusabb
get. Később nagykövet vol- gasztronómiai felfedezés.
tam Bulgáriában és Szlová- Ilyen sehol máshol nincs a
kiában, 2014 óta pedig világon!

Röviden

Jövőre megújulhat a 40 éves
tarjáni iskola. – Ma már az
egész város életében meghatározó szerepet tölt be a tarjáni
két tannyelvű iskola. Képviseli
mindazon értékeket, amelyeket Szeged is annak vall.
Éppen ezért – függetlenül
attól, hogy az iskoláinkat elvette az állam – Szeged számára fontosak a pedagógusai
és a diákjai, ezért jövőre 620
millió forintból komoly energetikai korszerűsítés valósulhat
meg európai uniós és önkormányzati forrásból a Tarjáni
Kéttannyelvű Általános Iskolában – jelentette be Szabó Sándor országgyűlési képviselő az
intézmény jubileumi ünnepségén a József Attila Tanulmányi
és Információs Központban. A
szeged.hu megírta: negyven
éve, 1977-ben kezdte meg
működését az Építő utcában a
Tarjáni Kéttannyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola. Az ünnepségen ott volt
a vendégek között az iskola
alapító-igazgatója, Szalay József.
Mikuláscsomag-osztás. Évtizedes hagyomány Újrókuson,
hogy a környékbeli gyerekeket
ajándékcsomagokkal lepi meg
a Mikulás. Idén több segítője is
volt a nagyszakállúnak, a
krampuszok mellett Ménesi
Imre önkormányzati és Szabó
Sándor országgyűlési képviselő is osztotta a csomagot a

gyerekeknek – írta a szeged.hu. Ménesi Imre elmondta, idén 200 csomaggal
érkezett a Mikulás. A gyerekek
csokoládét, szaloncukrot és
más édességeket, a felnőttek
pedig forró teát és pogácsát
kaptak a Télapótól.

Fejlesztésekről a közmeghallgatáson

– Elkészültek a kiviteli tervek, és amint ezeket véglegesítik, kiírjuk az Etelka sori
fedett sportuszoda kivitelezésére a közbeszerzési pályázatot, és jövő év elején
elkezdődhet az építkezés
– mondta november végén a
közmeghallgatás fő napirendi pontjáról Nagy Sándor
a városháza házasságkötő
termében. Az uszoda a nemzetközi úszószövetség előírá-

sainak is megfelel majd, így
nemzetközi úszóversenyeket
is tudnak itt rendezni. Közel
1200 fős lesz a lelátó, és
3-400 autónak építenek parkolót. Az Etelka sor és a Tápai
utca kereszteződésében körforgalom épül – hangzott el.
Nagy Sándor elmondta, a
Zöld város projektben –
amelyben összesen közel hárommilliárd forintból fejlesztik az újszegedi ligetet,

Odesszát és Belső-Tarjánt –
a közbeszerzési eljárás
végén tartanak, és jövőre itt
is kezdődnek a munkák. Egy,
a járdák állapotát firtató kérdésre válaszolva az alpolgármester elmondta, bár az
önkormányzat évről évre többet költ járdarekonstrukcióra, az anyagi lehetőségek
korlátozottak, ezért vannak
olyan helyek, ahol csak foltokban javítják a járdákat.
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Készül Szeged klímaterve

Csökkentenék a város szén-dioxid-kibocsátását
Csökkentenék a szén-dioxid-kibocsátást, növelnék a zöldfelületek arányát, és olyan tározókat alakítanának ki Szegeden, amelyek megtartanák az utóbbi évek özönvízszerű
esőzésekor a csatornákban eltűnt csapadékot. Készül a
város energia- és klímaakcióterve, amelybe a szegedieket
is szeretnék bevonni. Töltse ki a kérdőívet!
Érzi a mindennapokban a klímaváltozás hatásait? – ez az
egyik kérdés abból a nyolcból, amire a város honlapján
(szegedvaros.hu) válaszolhatnak online a szegediek.
Az önkormányzat ugyanis
stratégiát készít Szeged
szén-dioxid-kibocsátásának
csökkentése és az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodás
érdekében.

– A munkába a szakértők
mellett a lakosságot is szeretnénk bevonni, hogy a lehető legjobb irányba fejlődhessen Szeged – indokolta a kérdőívet Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Felmérik a város jelenlegi energetikai helyzetét,
az energiafogyasztás szerkezetét, számba veszik a Szegeden jelentkező legjellemzőbb, klímaváltozáshoz köt-

5 perc, 5 nyeremény

Az alábbi linken található szegedi kérdőív kitöltése
5 percet vesz igénybe –
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeithXDJQbpUzLGsy0xDBjRnacqd40scLbJmnagy_KQjFosA/viewform –,
és a kitöltők közül 5 szerencsés energiaklubos pólót,
szatyrot nyerhet. A kérdőívet december 31-éig lehet kitölteni.

hető természeti jelenségeket. Az adatok kielemzése
után vállalásokat tesz Szeged például arra vonatkozólag, hogy 2030-ig mennyivel
csökkenti a szén-dioxid-kibocsátását a város. Környezetvédelmi szempontból pozitívum, hogy Szegeden
magas az elektromos tömegközlekedés (villamos, troli)
aránya, amelynek fejlesztésére tízmilliárdokat fordított
az elmúlt években az önkormányzat. Nyolc iskolát korszerűsítenek energetikailag,
és növelik a zöldfelületek
arányát. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében geotermikus rendszereket építenek ki. 10,5 milliárd forint uniós támogatásból négy hőközpontot – a
rókusit, az északvárosi I-est,
a felsővárosit és az odesszait
– alakítanak át. A kutak fúrása jövőre kezdődik, és
2020-ra a távhőellátás gázfogyasztásának a negyedét
környezetbarát energiával
váltják ki.

Ötven bérlakás – karácsonyra

Januárban újabb pályázatot hirdetnek
Újabb ötven szociálisan rászoruló család kapott bérlakást pályázat útján az
önkormányzattól.
Egyre
népszerűbb a tavaly indult
bérlakásprogram.

Ötszáz szociális bérlakást újít
fel és ad bérbe a piaci ár töredékéért három év alatt a
város. A program 204 lakással indult tavaly, az idei
utolsó 50 felújított bérlakásra szeptemberben kiírt
pályázat eredményét a Belvárosi moziban hirdették ki.
Az önkormányzat rászoruló
gyermekes családoknak adja
oda a bérlakásokat. Olyanoknak, akik legalább 5 éve Szegeden élnek. A városi rendelet szerint az pályázhat, „aki

160

Ennyi pályázó jutott
50 szociális
bérlakásra.
5 éves szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Szegeden lakik”.
A közgyűlés júniusban módo-
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Radnótisok Cambridge-ben

Folytatás az 1. oldalról
– Jók lesznek a cambridge-i
évek. Tetszik a szabadság,
hogy magam szervezem az
életemet, és hogy a nem
olyan sok kötelező munkán
kívül azt tudom tanulni, ami
érdekel, amit jónak látok.
Mivel jól érzem itt magam,
nincs nagy honvágyam, de
azért gyakran gondolok Sze-

gedre is – mondta Williams
Kada.
A napokban a Cambridgeben és Oxfordban tanuló egykori radnótisokat meglátogatta gimnáziumi osztályfőnökük és matematikatanáruk,
Schultz János.
– Klassz volt Schultz tanár
úrral találkozni! Oxfordból ellátogatott hozzánk Angelika is,

aki ott tanul. Cambridge-ben viszonylag gyakran találkozom a
szintén itt tanuló korábbi osztálytársaimmal, Hannával, Kálmánnal és Somával. Jó volt
beszélgetni. Ez emlékeztetett a
radnótis közösségi életre, a
gondolkodtató órai vitákra és a
tanárainkra – mondta Williams
Kada, aki nagyon jól érzi
magát Cambridge-ben.

Életműdíjat kapott Gál Béla

A pedagógusszakma Kossuth-díjának is nevezett Rátz Tanár Úr Díjat kapott Gál Béla, a Radnótigimnázium igazgatója (a képen jobbról a második). Az életműdíjat nyolc olyan kiváló pedagógusnak
ítélték oda, akik pályájuk során számos tehetséges diák fejlődésére és későbbi szakmai karrierjére
voltak meghatározó hatással.
A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonban álló, üres helyreállított lakások piaci alapon történő bérbeadására.
A pályázat célja 5 év határozott idejű lakásbérleti szerződések megkötése, óvadékra történő
licitálással.

Lakások

Oskola u. 17. TT/4.
Feketesas u. 19–21.
2. lh. II/18.
Dózsa u. 9. II/13.
Nagy Jenő u. 1. I/6.
Széchenyi tér 8. II/17.
Kelemen u. 4. FS. 2.
Kelemen u. 4. TT/9.
Kelemen u. 2. I/1.
Deák Ferenc u. 24–26.
2. lh. I/11.
Fésű u. 2. A. lh. I/7.

Alapt.
(m2)
74
178

92
80
103
88
88
114

168
43

Komfortfokozat
összkomf.

komfortos

Szobaszám
2
4

összkomf.
2
összkomf.
1+1
összkomf. 2+1+hall
összkomf.
3
összkomf.
3
összkomf.
2
összkomf.

összkomf.

3

1+1

Induló
óvadék (Ft)
351.648

Pályázati
díj (Ft)
175.824

Alap bérleti
díj (Ft)
87.912

437.184
380.160
489.456
418.176
418.176
541.728

218.592
190.080
244.728
209.088
209.088
270.864

109.296
95.040
122.364
104.544
104.544
135.432

163.228

81.614

40.807

734.784

798.336

367.392

399.168

183.696

199.584

A lakások megtekintésére 2017. december 11. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget_

Ötven család karácsonyát tette szebbé a város.
sított lakásrendelete szerint a
rászorulók még könnyebben
juthatnak bérlakáshoz, mert
a pályázatok elbírálásánál ma
már többet nyom a latba az
igénylők szociális helyzete és
a gyermekek száma, mint korábban.
Kardos Kálmán, az IKV
elnök-vezérigazgatója
elmondta, az ötven felújított lakásra összesen 284 pályázat
érkezett, 119 viszont nem felelt meg az önkormányzati
rendeletben előírt feltételeknek, öten pedig időközben
visszavonták a pályázatukat,
így a félszáz lakásra végül

160 pályázó jutott. A 28–72
négyzetméteres lakások a
Székely soron, az Olajbányász téren, a Kereszttöltés,
Retek és Vág utcában, valamint a Csongrádi és Szilléri
sugárúton találhatók. Jövőre
újabb 200 lakást kíván pályázat útján bérbe adni az
IKV. Januárban ismét hirdetnek lakásokat.
Frittman Ágnes elmondta
a szeged.hu-nak, eddig négy
esetben utasították el őket,
most a három gyerekük miatt
viszont sikeresen pályáztak,
és költözhetnek be egy Szilléri sugárúti 1+2-es lakásba.

Oskola u.17. TT/4.
Feketesas u. 19–21. 2. lh. II/18.
Dózsa u. 9. II/13.
Nagy Jenő u. 1. I/6.
Széchenyi tér 8. II/17.
Kelemen u. 4. FS. 2.
Kelemen u. 4. TT/9.
Kelemen u. 2. I/1.
Deák Ferenc u. 24–26. 2. lh. I/11.
Fésű u. 2. A. lh. I/7.

2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.
2017. december 11.

9.30–9.50
12.10–12.30
8.30–8.50
11.40–12.00
11.10–11.30
10.30–10.50
10.30–10.50
10.00–10.20
9.00–9.20
8.00–8.20

I.) Pályázatot nyújthat be az a nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan
rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a
szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést –, társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni
kell.
II.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2017. december 11.
napjától 2017. december 18. napján 15.30 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2017. december
21. napján 15.30 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u.
14–16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást 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 pályáztatott lakásokról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.

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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Tőrben szerzett érmet a fiatal tehetség

Bakó Tamás olyat tett, amit szegedi férfi vívó még soha!

Bakó Tamás (sárga melegítőben) a dobogón. Szekeres Pál is gratulált a szegedi tehetségnek a harmadik helyhez.
A több mint nyolcvan indulóból a 3. helyen végzett
egyéni tőrben az országos bajnokságon a szegedi Bakó
Tamás. Szegedi vívó több mint ötven éve nem szerzett
érmet.
Remekelt az idei országos
bajnokságon az SZTE Vívó
Klub fiatal tehetsége, Bakó
Tamás. Férfi egyéni tőrben
olyat tett, amit szegedi férfi
vívó még soha! Bakó Tamás
a több mint nyolcvan indulóból a 3. helyen végzett.
Több mint ötven éve nem
volt arra példa, hogy ebben

a vívásnemben szegedi versenyző érmet szerezzen!
Egyrészt azért, mert a vidéki egyesületeknél nagyon
ritka, hogy valaki tőrrel versenyezzen, másrészt ebből
adódik, hogy ilyen speciális
edzések csak a fővárosban
vannak. Bakó Tamás is
minden héten rendszere-

sen járt fel Budapestre
külön edzésekre.
– Felnőtt korosztályban

Az utolsó érem

Utoljára szegedi vívó 1964-ben szerzett érmet, igaz, az
olimpiai arany volt! Juhász Katalin az 1964-es olimpián

ötödik lett, de csapatban aranyérmet szerzett Ágoston
Judittal, Dömölky Lídiával, Marosi Paulával és Rejtő Il-

dikóval. Olimpiai bajnok vívónőnk november 24-én ün-

nepelte a 85. születésnapját. Jó egészséget kívánunk
Juhász Katalinnak!

Az év egyetemi sportolói

Olasz Anna
Olasz Anna, a Haász-SZUE világbajnoki ezüstérmes klaszszisa újabb rangos elismerésben részesült. A Magyar
Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség éves díjátadó gáláján azokat a sportolókat
díjazták, akik 2017-ben a
wrocławi világjátékokon és
felnőtt világbajnokságokon
aranyérmet szereztek, a
nyári Universiadéról és a
samsuni siketlimpiáról éremmel tértek haza, illetve
az Európai Egyetemek Bajnokságán az első három hely
valamelyikén végeztek. Ezek

közül a szegedi világklasszis úszó az idei Universiadén remekelt.
Ez a torna gyakorlatilag
egy miniolimpia egyetemista
és főiskolai sportolóknak, kiegészülve néhány olyan
sportággal, amelyek nem
olimpiai sportágak. Idén nyáron Tajvanon rendezték meg
az Universiadét, amelyen
Olasz Anna a 10 kilométeres
nyílt vízi úszáson aranyérmet
szerzett. Az Egyesült Államokban az arizonai egyetemen tanuló szegedi úszónak is
köszönhető, hogy a magyar

csak Tamás indult tőlünk,
rajta kívül Maksa Gergő
kadet korosztályban a leg-

küldöttség az elmúlt ötven év
legsikeresebb szereplését
produkálta a nyáron.
Az év egyetemi sportolója
kitüntetést kapta a DÉMÁSZ
Szegedi VE kiválósága, Birkás Balázs is. A válogatott
versenyzőnek kiemelkedő
szezonja volt. Idén K1 200
méteren U23-as világbajnoki, K2 200 méteren pedig
felnőtt Európa- és világbajnoki aranyat szerző kajakos
válogatott társával, Balaska
Márkkal kapta meg a kitüntetést.

Birkás Balázs és Balaska
Márk

jobb 64 között végzett. Ez a
korosztály kettővel fiatalabb, mint a felnőtt. Sike
Nóra a junior korcsoportban a legjobb 32-be jutott.
Czékmán Luca is a 64 között fejezte be az országos
bajnokságot. Csapatban a
fiúk tőrben Szaszák Gergővel kiegészülve 13.-ok lettek, míg a lányok női tőrben
Kelemen Rózával és Poller
Mónikával a 10. helyen végeztek – mondta Nagy
Zsolt, az SZTE Vívó Klub edzője.

Együtt a csapat.

Karateérmek az Eb-ről

A shihan, a sensei és a sempai

Az IKO kyokushin karate-Európa-bajnokságát idén keleti
szomszédunkban, Romániában rendezték meg, ahonnan nem jöttek haza üres kézzel a szegedi Tadashii
Harcművészeti Sportegyesület versenyzői, akik csapatban a szépen csillogó ezüstérmet szerezték meg Bukarestben.
A katát, azaz a formagyakorlatot Kószó Ildikó shihan
– a karatéban ez a jelző a mestereket illeti –, Ördög
Balázs sensei – ennek a szónak a jelentése tanár
– és Polák Leila sempai – azokat illeti ez a megszólítás,
akik idősebb, tapasztaltabb tanítványok – hármas olyan
jól mutatta be, hogy a dobogó második fokára állhatott fel.
Egy bronzérmet is hazahozott Bukarestből a szegedi
különítmény: az egyesület junior korosztályú versenyzője, Szalai Gréta a +60 kilogrammosok kategóriájában
szerezte meg a harmadik helyet.

Sportmix

Lépéselőnyben. Splitben
nyert az Alabárdos-Szegedi
TE férfi tekecsapata a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Mertojak Split ellen
5–3-ra. A szegediek közül
Jovan Csalics tarolta le a
legtöbb bábut.
Jönnek-mennek. A MOLPick Szeged az ősi rivális
Telekom Veszprémtől igazolt. A 44-szeres horvát válogatott
hálóőr
Mirko
Alilovic 2018 nyarán érkezik Szegedre. Ugyanakkor a
nyáron távozik a klubtól
José Manuel Sierra, akinek
nyáron lejár a szerződése.
Távozik Thiagus Petrus is. A
brazil átlövő az FC Barcelonához megy.
Birkóztak a Nórák. Az
SZVSE serdülő korosztályú
birkózói Törökszentmiklóson léptek szőnyegre a szabadfogású csapatbajnokság területi fordulóján.
A szegediek a második helyen végeztek, így az országos döntőbe jutottak.
Mindezt úgy, hogy a csapatban két újonc és két leány
versenyző is volt: Micziz
Nóra, Kiss Benedek, Nagymihály Ferenc, Major Nóra,
Lele Tamás, Herczeg Bálint,
Ádok Olivér és Döme Kristóf, felkészítők: Nagymihály
Ferenc, Kiss Tamás, Kiss
Gergely,
Szabó-Czibolya
Gábor.
Egy ezüst, egy bronz röplabdában. 125 csapat vett
részt az ország legnagyobb
röplabda-utánpótlástornáján Szegeden, a Markovics
Emlékversenyen. A csapatok három helyszínen,
három korosztályban – 11
évestől a 15 évesig – játszottak meccseket. A házigazda Szegedi Röplabda
Sportegyesület több együttest is indított, közülük a
gyermek korosztályú fiúcsapat (Gera Bálint, Gergely
Zsolt, Janó Csongor, Pintér
Barnabás, Somosi Levente,
Szathmári Szabolcs, Szunyogh Szabolcs, Varga Medárd, Varga Tamás, edző:
Varga Tamás) ezüst-, az
alapkategóriában induló
leány minicsapat bronzérmet szerzett (Bodó Dorina,
Makai Emma, Mányai Maja,
Nagy-Hegyesi Réka, Pap
Kata, Puskás Lara, Simon
Lili, Verebes Dorina, Vincze
Dorka, edzők: Dávid Tibor,
Váradi Zoltán).
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TARKABARKA

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV.
20.) Ön szabad
szellemű, de a
fontos döntésekben nagyon makacs.
Akkor is a korábban választott úton marad, ha
már tisztán látja, hogy
rossz az irány.
BIKA (IV. 21–V.
20.) Hajlamos
húzni-halasztani
a nehezebb, időigényesebb munkáit,
ezért sokszor kapkodnia
kell. Igyekezzen elhagyni ezt a rossz szokását.
IKREK (V. 21–VI.
21.) Koncentráljon a hosszú távú
döntésekre, ne
bajlódjon az apró problémákkal. Jó tanácsot
kaphat a héten, érdemes megfogadnia.
RÁK (VI. 22–VII.
22.) Nem tart
attól, hogy megbántják,
mert
sosem volt problémája
az egyedülléttel. Sokszor mások érdekeit
helyi a sajátja elé.
OROSzLÁN (VII.
23–VIII. 22.) Mindenről megvan a
véleménye, ezért
nagyon sokszor nehezen őrzi meg a hidegvérét vitás helyzetekben.
Legyen kicsit higgadtabb!
SzŰz (VIII. 23–Ix.
22.)
Kitartása
eddig
mindig
meghozta a gyümölcsét, de a héten előfordulhat, hogy csalódás
éri. Ne csüggedjen, hiszen mindenkit érnek
kudarcok!
MÉRLEG (Ix. 23–
x. 22.)
Nem
tartja magát hagyománytisztelőnek, de nem zavarja, ha
más ragaszkodik hozzájuk. Nyitott, így könnyen
ismerkedik új emberekkel.
SKORPIó (x. 23–
xI. 21.) Egy régen
kitűzött céljához
ér még egy lépéssel közelebb a héten.
Hagyjon időt magának,
élvezze az apró sikereket is.
NyILAS (xI. 22–
xII. 21.) Elsődlegesen az anyagi
biztonság számít
önnek, mégis úgy érzi,
csak akkor van értelme,
ha ezt van kivel megosztania.
BAK (xII. 22–I.
20.)
Kellemes
meglepetés érheti
a magánéletében,
ami teljesen más fényben
fogja megvilágítani egy
régi kapcsolatát.
VÍzÖNTő (I. 21–II.
19.) Kedves és
törődő jellem.
Örömmel segít ismerőseinek, de elvárja,
hogy ha szükséges, ők
is viszonozzák a szívességét.
HALAK (II. 20–III.
20.) Mindig is
úgy érezte, kilóg
a környezetéből,
és ezt igyekezett tanulmányaiban és munkájában is megmutatni.
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Szeged anno

Fantasztikus képek kerültek fel Szegedről a Fortepanra! A sztereófotókat 1894-ben készítette
különleges fényképezőgépével Dabasy Fromm
Géza. A sztereókópia segítségével két, egymástól

December 9.
szombat

5/3
Natália,
Natasa

kicsit eltolt felvétel készül egy időben, amiket az
agyunk egymásba illeszt, ily módon térhatást kelt.
Így születtek 3D-s képek a 19. század végén!
A képen a Széchenyi téri bírósági épület látható fi-

ákerekkel és egy lóvasúti kocsival. Szegeden kedvelt volt a kötöttpályás közlekedés, hiszen 1885ben 322 ezer utast szállítottak így (fotó:
Fortepan/Dabasy Fromm Géza).

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony, borús idő
December 10.
vasárnap

December 11.
hétfő

December 12.
kedd

December 13.
szerda

December 14.
csütörtök

December 15.
péntek

2/–2
Judit,
Loretta

3/–1
Árpád,
Szabin

5/1
Gabriella,
Csepel

6/2
Luca,
Otília

7/3
Szilárda,
Szilárd

7/3
Valér,
Dezső

Képviselői fogadóóra
DECEMBER 11., HÉTFŐ
Szénási Róbert: 16.00 (Petőfitelepi Művelődési Ház –
Fő tér)
Szentistványi István: 17.00
(képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 12., KEDD
Nógrádi Tibor: 17.00–18.00
(Kecskéstelepi Művelődési
Ház)
Szécsényi Rózsa: 16.00
(Nádas presszó – Tölgyfa u.)
Tóth Péter: 17.00–19.00

(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 13., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (polgármesteri hivatal tápéi kirendeltség)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
13.00–14.00
(képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Szénási Róbert: 16.00
(Weöres Sándor Általános Iskola – Űrhajós u.)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–
18.00 (polgármesteri hivatal
szőregi kirendeltség)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)

DECEMBER 14., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik
Dénes: 16.30–17.30 (polgármesteri hivatal kiskundorozsmai kirendeltség)
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 15., PÉNTEK
Tóth Péter: 17.00–19.00
(Jobbik-iroda – Püspök u. 9.)
DECEMBER 16., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Forrás: koponyeg.hu

Anyakönyvi hírek
Szegen kötöttek házasságot: 2017. 11. 25-én Berkecz Aurél és Asztalos
Krisztina; Varga Péter és
Nagy Alexandra; Kovács
Péter és Dávid Dalma Bianka.
Szegeden születtek: Szilágyi Józsefnek és Geszler Dórának 2017. 11.
17-én Vince; Mizere
Mihálynak és Faragó
Editnek 2017. 11. 19én Maja; Putnik Arnoldnak és Mayer
Ivett Évának 2017.
11. 19-én Milana; Sü-

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Vécsey Ágnes
ISSN: 1589-4282

megi Istvánnak és NemesNagy Ágnes Erzsébetnek
2017. 11. 18-án Hermina
Márta; Lengyel Máténak és
Bulik Barbarának 2017. 11.
19-én Olivér utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

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

