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Húszezer bevándorlót fogadott be a kormány
165 milliárd forintot kerestek a Fidesz-közeli cégek.

Két művelődési ház – egy igazgató
Közösségi lét Szentmihályon és Gyálaréten.

Fenyőárusok a Marson
A legnagyobb piacon a legnagyobb a kínálat.

Lilláék új lakásban karácsonyoznak

Másfél milliárdot költ 3 év alatt az önkormányzat 500 lakásra
Három év alatt 500 szociális bérlakást újít fel és
ad bérbe az önkormányzat. A pályázati feltételek
is változtak: szociálisan
érzékenyebb lett az elbírálás. Ennek köszönhetően
költözhet
karácsonyra új otthonába
Frittman Ágnes és három
kislánya.
– Albérletet nem tudnánk
megfizetni a jelenlegi árak
mellett. A két szoba viszont, amiben eddig laktunk, elég szűkös volt
ötünknek. Örülünk, hogy
megváltoztatták a feltételeket, és könnyebben lakáshoz
juthattunk
–
mondta Frittman Ágnes. A
háromgyermekes anyuka
négy hónapos kislányával,
Lillával és párjával vette át
az önkormányzati szociális
bérlakás kulcsait a Szilléri
sugárúton. Az édesanya elmondta, nem számított rá,
hogy egy teljesen felújított
lakásba költözhetnek. Új
kezdet ez számukra, mert
eddig szülőkkel, testvérekkel és nagyszülővel éltek
együtt. Ágnes reméli, hogy
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Taroltak a szegedi fitt gyerekek
Remek évet zárt a Phoenix Fitness csapata.

Egyedülálló
az országban

Bankkártyás jegyautomaták a PESA-n

Országosan egyedülálló az a bankkártyás jegyautomata,
amelyet már próbaüzemben használhatnak a PESA-villamosok utasai. A járművek ajtaján matrica jelzi, hogy azon
már működik a bankkártyás jegyautomata.
December 6. óta próbaüzemben teszteli az SZKT a fedélzeti bankkártyás jegyautomatákat. Banki adatok szerint az ügyfelek 68 százaléka
már érintős bankkártyával
rendelkezik, és használja is.
Ezt az önkormányzat összehangolja azzal, hogy évről
évre 15-16 százalékkal emel-

kedik a járműveken vásárolt
menetjegyek száma. Emiatt
gyakran késnek a járatok.
Évente közel egymillió menetjegy kel el elővételben
320 forintért, és nagyjából
félmilliót váltanak az utasok a járművezetőknél 400
forintért.
Folytatás az 5. oldalon

Egy plusz két félszobás lakásra pályázott Frittman Ágnes és családja. A kulcsokat
Botka László polgármestertől vették át.
a karácsonyt már az új otthonukban tölthetik. A közeli játszótér biztosan
tetszeni fog a nagyobb,
négy- és tízéves lányainak.
500 szociális bérlakást
újít fel és ad bérbe a piaci
ár töredékéért három év
alatt a szegedi önkormányzat. A program 204 lakás-

sal indult tavaly, az idei
utolsó ötven felújított bérlakásra szeptemberben kiírt
pályázat eredményét november végén hirdették ki,
az első lakók már költözhetnek is. Két családnak
Botka László polgármester
adta át a kulcsokat.
A városvezető elmondA sivatagi futóverseny sze-

gedi hőse. – A leghosszabb,
68 kilométeres szakaszon

volt egy pont, amikor úgy

ta, annak érdekében, hogy
a rászorulók könnyebben
juthassanak lakáshoz, módosította a közgyűlés az
önkormányzati lakásrendeletét. Ennek értelmében a
legnagyobb hangsúly a
szociális, anyagi rászorultságon van.
Folytatás az 5. oldalon

Könnyű kezelni. Egyszerűsége a nagyszerűsége.

Közbeszerzés az uszodaépítésre

éreztem, itt a vég, nem tudok

továbbmenni – nyilatkozta a

szegedi Barta Tamás, aki

mégsem adta fel, és egyedüli
magyarként lefutotta hat nap

alatt a 250 kilométert a perui
Atacama-sivatagban.

Úgy,

hogy közel 14 kilót cipelt a

hátán futás, gyaloglás köz-

ben, mert a verseny szabálya
szerint a rendezők csak vizet

és sátrat adtak az extrém
sportolóknak.

Írásunk a 6. oldalon

Kiírják a közbeszerzést az Etelka sori fedett uszoda építésére. Erről döntött hétfői ülésén a szegedi közgyűlés jogi bizottsága. Jövő tavasszal kezdődik az önkormányzat beruházása, amely már közel egymilliárd forintot költött az előkészületekre.
Bővebben az 5. oldalon
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20 ezer bevándorlót fogadott be a kormány

165 milliárdot kerestek a Fidesz-közeli érdekkörök a letelepedési kötvényeken
Habonyék ügyvédje és az
offshore cégek 20 ezer bevándorlót hoztak Magyarországra, és 165 milliárdot
kerestek rajtuk – írta a
444.hu.
Amikor ellenzékben volt, a Fidesz fő ellenségei voltak az
„offshore-lovagok”, újabban
pedig mindennap halljuk a
kormánytól, hogy 1294 menekült befogadása az egész
magyarság létét veszélyeztetné. Ehhez képest hivatalos
adatok szerint 19 ezer 885
bevándorlónak adott letelepedési engedélyt az Orbán-kormány a szinte kizárólag
offshore cégek által bonyolított programjában.
A Lánchíd Rádió adatigénylésére válaszul a Beván-

Habony Árpád

Rogán Antal

dorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) a héten közzétette
a végleges adatokat a fél éve
felfüggesztett letelepedési
kötvényekről. Ezek szerint
6538 külföldi személy kapott
letelepedési engedélyt befektetőként, további 13 ezer 300
fő pedig családegyesítés címszó alatt.
A Magyar Nemzet azt szá-

molta ki, hogy a kormány által
helyzetbe hozott közvetítő vállalkozásoknak mennyire jött
be az élet: „Az egy kivételével
adóparadicsomokban bejegyzett cégek ezzel 155 milliárdos bevételt könyvelhettek el.
Jól járt a Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető
miniszterhez és Habony Árpádhoz, a kormányfő taná-

Leváltották, mert kérdezni mert

Leváltották a Kossuth
Rádió műsorvezetőjét, aki
néha mert valódi kérdéseket is feltenni Orbán Viktornak.
Ezentúl már nem Kocsis Éva
fog Orbán Viktorral beszélgetni péntek reggelenként a
Kossuth Rádió 180 perc
című műsorában – írta a
444.hu. Persze Kocsis Éva
sem Mészáros Lőrinc vagy
Tiborcz István meggazdagodását kérte számon Orbá-

non, az interjúk szinte mindig a kormány által hangsúlyozott témákhoz igazodtak,
de a most leváltott műsorvezető néha olyan kérdéseket
is megengedett magának,
amilyenekkel Orbán Viktor
a kormánypárti sajtóban
sosem találkozott. Amikor
például az olimpiai pályázat
visszavonásáról szóló beszélgetésben Orbán azt
mondta, hogy a visszavonással Magyarországot megmentették a szégyentől,

Kocsis ártatlanul megkérdezte, hogy a népszavazás
lett volna-e ez a szégyen.
A miniszterelnök erre hallhatóan kiesett a szerepéből,
és néhány pillanatig azt sem
tudta, mit válaszoljon. A kormánypárti oldalon ez is sok
volt. A fideszes blogoknak
otthont adó Blogstaron Csúri
Ákos már az év elején háborgott a műsorvezető kérdései
miatt, mondván, Kocsis Éva
akkor is közbevág, amikor
Orbán Viktor beszél.

csadójához köthető ügyvédi
iroda is. Kosik Kristóf cége vehette át a letelepedési engedélyeket, ezért ügyfelenként
ötezer euró ütötte a markát.
Az iroda ebből tízmilliárd forinthoz jutott. Vagyis a kötvényprogram összesen 165
milliárdos bevételt hozhatott
a Fidesz-közeli érdekköröknek.”
A lap szerint eközben a
magyar állam óriásit bukott,
mert túl magas kamatot fizetett a letelepedési kötvények
után. „A veszteség 20 milliárd
forint körül alakulhatott, vagyis ennyivel került többe a
speciális kötvények kamata
annál, mint ha tisztán piaci
forrásból, vagyis a kötvénypiacon jutott volna forráshoz a
magyar állam.”

200 milliós levelezés

A Brüsszelt támadó nemzeti
konzultációban való részvételt 40 millióért köszönte
meg Orbán Viktor, másik 155
millióért pedig a határon túli
magyarokat buzdította a
2018-as választáson való
részvételre – írta a zoom.hu.
Ez abból a listából derült ki,
amit a Belügyminisztérium
tett közzé. Az egész Brüsszelellenes propaganda 1 milliárd forintba, az akciót
megtámogató kormányzati
hirdetések pedig 4,2 milliárd
forintba kerültek.

A tehetősebb családokba önti a pénzt a Fidesz

Kettészakadt a magyar családpolitika: a tehetősebb családokba öntik a pénzt, a
szegényebbeket egyre inkább magukra hagyja a kormány – írta a 444.hu.

Komolyan átalakult a magyar
családoknak járó támogatások
rendszere az elmúlt években.
A változtatások nem egyformán érintik a magyar családokat: a jobb helyzetben élők
rengeteg pénzt kapnak az ál-

Nincs még egy olyan ország, ahol nincs felső
korlátja a családi adókedvezménynek, azaz a
legmagasabb jövedelmű családok is ugyanolyan százalékban igényelhetnek vissza adókedvezményt, mint a
kevésbé gazdagok.

lamtól, míg a szegényebb családok még inkább leszakadnak, nekik egyre kevesebb jut
a támogatásokból. Ezek a folyamatok egy egyre jobban
szétszakadó társadalomhoz
vezetnek, amelyben a jobb
módú emberek sem fogják
jobban érezni magukat.
Az utóbbi évek radikális átrendeződését elsősorban az
okozta, hogy a családi adókedvezmény aránya jelentősen
megnőtt a többi ellátáshoz képest. Ráadásul Magyarország
az egész világon egyedülálló
megoldást választott. Szikra
Dorottya, az MTA kutatója a
lapnak elmondta, nem tud
arról, hogy lenne még egy ország, ahol nincs felső korlátja
a családi adókedvezménynek,
azaz a legmagasabb jövedelmű családok is ugyanolyan
százalékban igényelhetnek
vissza adókedvezményt, mint

Ferenc pápa a szegényekről

Bűnnek nevezte a szegényekkel szembeni keresztényi
kötelesség elmulasztását Ferenc pápa a december 3-i
római Úrangyala beszédében – számolt be róla a Magyar Szociális Fórum, amely megjegyezte: Ferenc pápa
intelme üzenet azoknak a magyar politikusoknak is,
akik kereszténynek vallják magukat ugyan, mégsem
tesznek eleget a szegényekkel szembeni kötelességüknek, eltűrik, hogy négymillióan a létminimum alatt tengődjenek, egymillióan pedig mély nyomorban.
a kevésbé gazdagok. Ehhez
szorosan kapcsolódik az egykulcsos adó 2011-es bevezetése, aminek alkalmazására
ma már szintén nem találni
példát Nyugat-Európában.
– Azok a funkciók, amelyek
a tágan értelmezett jóléti államra jellemzők, azaz a nagy
egyenlőtlenségek kiegyenlítésére való törekvés, a szegények
megvédése a további elszegényedéstől, ma Magyarországon

egyre kevésbé érvényesülnek.
Ezek a tendenciák kis kitérőket
leszámítva a rendszerváltás óta
jelen vannak a magyar szociálpolitikában, de 2010 után látványosan felerősödtek: az
elmúlt hét évben az állam nemhogy nem fordított figyelmet
arra, hogy a létező egyenlőtlenségeket korrigálja, hanem a
családpolitika és más ellátások
révén még erősítette is ezeket
– mondta Szikra Dorottya.
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Csak a gazdagoknak kedvez
a Fidesz adópolitikája

Amióta újra hatalomra került
Orbán Viktor, folyamatosan
nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek Magyarországon.
Különösen az adórendszer átalakítása, a szegényeket segítő szociális ellátórendszer
visszavágása és a jövedelmeket felfelé átcsoportosító családpolitikai támogatások és
adókedvezmények jellege fokozta a különbségeket – írta
a G7 gazdasági lap, amely
hosszas elemzést közöl a
KSH legfrissebb adatai alap-

resét vitte haza a leggazdagabb egymillió, addig 2016-ra
ez az arány fokozatosan a
9,9-szeresére nőtt.
A jövedelemkülönbség
nem a munkával megkeresett bér miatt nőtt. A legkevésbé pont a legszegényebb
és a leggazdagabb tíz százalék munkából származó jövedelme emelkedett hét év
alatt (28, illetve 26 százalék), a leginkább a társadalom közepe környéken
emelkedtek a munkabérek.

Miközben a legszegényebb négymillió
ember kevesebb segítséget kap az államtól, mint 2010-ben, addig pont a
három legjobban kereső jövedelmi tizednél nőttek a leginkább az állami juttatások, a felső tíz százalék esetében
42 százalékkal.
ján a háztartások jövedelmi
helyzetéről és életkörülményeiről. Azt írják, hogy „...a társadalom alsó tizedében
átlagosan 11 százalékkal nőtt
az egy főre jutó nettó jövedelem (havi 29,1 ezerről 31
ezerre), míg a legjobban kereső egymilliónál 31 százalékkal (havi 237 ezerről 315
ezerre)”. A legszegényebbek
reálértéken tavaly még mindig nem kerestek többet, mint
hét éve, hiszen csak az inflációval arányosan nőttek a jövedelmeik – írta a lap. Míg
2010-ben még a legszegényebb egymillió magyar egy
főre jutó keresetének 8,1-sze-

Ha viszont az államtól érkező
juttatásokat nézzük (társadalmi jövedelem), akkor elég
sokkoló eredményt látunk:
miközben a legszegényebb
négymillió ember kevesebb
segítséget kap az államtól,
mint 2010-ben, addig pont a
három legjobban kereső jövedelmi tizednél nőttek a leginkább az állami juttatások,
a felső tíz százalék esetében
42 százalékkal.
A G7 a 2010 és 2016 közötti adatokat elemezve állapítja meg végül, hogy az
Orbán-kormány adópolitikája
azoknak kedvez inkább, akik
többet keresnek.

Súlyos munkaerőhiány
a villanyszerelőknél is

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület felmérése szerint évente
legalább 600 új villanyszerelőre lenne szükség Magyarországon, ez azonban 45 százalékkal magasabb szám, mint ahány
végzős diák jelenleg van.
A hvg.hu cikke szerint ezért is lehetnek tele villanyszerelőajánlatokkal az állásportálok. Ráadásul nemcsak kevés a végzős hallgató, de egy jelentős részük utána külföldön folytatja: a
lap szerint átszámítva akár havi
750 ezres fizetést is összeszedhet egy magyar villanyszerelő Németországban, ha van
egy alap német nyelvtudása és
jogosítványa, illetve némi külegy magyar villanyföldi munkatapasztalata.
szerelő fizetése
Idézik a Pénzcentrum öszNémetországban.
szeállítását is, amelyben a
magyar álláshirdetéseket vetik össze. Ez alapján elég nagy a
szórás, egy nyugat-magyarországi multi például nettó 300
ezer forintos bérért és céges autóért keres villanyszerelőt,
míg az átlagos hirdetések nettó 174–250 ezer forintos bérek
között mozognak.

750

ezer forint
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Két művelődési ház – egy igazgató

Szentmihályon és Gyálaréten összehozza az embereket a közösségi lét
Sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és
vezetőiket mutatjuk be: min
dolgoznak jelenleg, milyen
fejlesztéseket valósítanak
meg?
– Szentmihályon közel 2500
ember lakik. Jelenleg készülünk a falukarácsonyra, ami
december 17-én, vasárnap
délután lesz. Mivel iskolánk
sajnos nincs, a bölcsődével
és az óvodával működünk
szorosan együtt, illetve az
egyházközösség és a helyi
egyesület is nagyon aktív
– mondja az év végéről a
szentmihályi művelődési ház
igazgatónője, Máté-Tóth Andrásné Emese. Meghívták a
vajdasági magyar szentmihályiakat, akikkel testvérkapcsolatot ápolnak. Ők adják
elő a betlehemest.

Mátyásnak tüköre

A művelődési ház minden hónapban
nagyrendezvényt
szervez, színes programokkal, amivel a helyi lakosokat
bevonják a közösségépítésébe. Januárban a magyar
kultúra napjával kezdik az
évet. Átadják a Szentmihály
Kultúrájáért díjat; az elismerést az kapja, aki a legtöbbet
tette a közösségért. Februárban olyan nagy sikere volt a
Böllér Bálnak, hogy a hely
szűke miatt még sok látogató
ki is szorult a rendezvényről.
Április első fele a költészet
napjáé,

a második felében a Föld
napja tiszteletére a négy
települést összefogó hagyományteremtő futónapot tartanak,
amit
kulturális
programokkal színesítenek.
A tavaly útjára indított népszerű rendezvény a HoltTisza-rehabilitáció fontosságára hívja fel a figyelmet:
Szentmihályról rajtol a kör,
Gyálarétet, Klebelsbergtelepet és Kecskést köti össze.
Ezt szeretnék tovább erősíteni.
Szabadtéri színpadukon
idén a Mátyásnak tüköre
című táncjátékot tűzték műsorra a Délikert és a Félegyházi Táncegyüttes közreműködésével, Simoncsics Pál
rendezésében. A nagy sikerre tekintettel jövő ta-

A színház
a hobbija

Máté-Tóth
Andrásné
Emese Gyálaréten lakik,
ismert valláskutató férjével négy gyermekük
van. Tizenöt évig vezette
a Gyálaréti Művelődési
Centrumot. Tavaly pályázat útján megbízást kapott a Szentmihályi
Művelődési Ház vezetésére. Hobbiként a Délikert Színházban és a
Szegedi Egyetemi Színházban is játszik. A magyar kortárs írók lelkes
olvasója.

Egy udvar, ami régi. Máté-Tóth Andrásné a Régi idők udvarát szeretné befejezni Szentmihályon.
vaszra és őszre is tervezik a
szabadtéri programok folytatását. Pályázat útján igyekeznek kiteljesedni szabadtéri
színházi fesztivállá. A Délikert Amatőr Színházuk is működik. Nagyon szereti a falu
a Tök Jó Napot – a tökfesztivál megtöltötte a művelődési
házat. Mivel Szentmihály a
Mária-zarándokút útvonalába esik, ennek állomását
szeretnék valódi, meghitt
programmal telíteni. Nagy
hangsúlyt fektetnek a határon túli és a testvértelepülésekkel való kapcsolatok
ápolására, amely kiterjed a
Vajdaságra, Erdélyre, a Felvidékre és Kárpátaljára.

Leleményesség,
önkéntesség

– Arra lehetünk a legbüszkébbek, hogy lassan betelik
a ház. Többféle nagy és kis
közösségi rendezvényt hirdetünk meg, amire kíváncsiak a
szentmihályiak – jegyzi meg
az igazgatónő. Mindebben
egy főállású szakalkalmazott
és kulturális közfoglalkoztatott, valamint takarító és
gondnok segíti az intézményvezetőt. Máté-Tóth Andrásné
tavaly nyár óta két művelődési házon is rajta tartja a
szemét. Gyálaréten egy négyórás szakalkalmazott munkatárs tevékenykedik, akinek
kiegészíti a munkáját. A két
intézmény évi költségvetése
a munkabérekkel együtt
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széles rétegeit vonzza. Júniusban a szentivánéji tűzugrást kedvelik a helyiek, és a
falunap is rendkívül népszerű. Nyáron tíz tábornak
adott helyet a művelődési
ház, nomád, kézműves és
színháztáborból válogathattak a jelentkezők. Decemberben igazán sűrű az élet a
gyálaréti művelődési házban,
vasárnaponként adventi mesékkel, koszorúkészítéssel,
Krumpliebéd a szegényekért
elnevezésű karitatív programmal készülnek a karácsonyra.
Minden évben időt és
pénzt is fordítanak a művelődési házak karbantartására,
hiszen Gyálaréten egy régi iskolaépületről
beszélünk.
Idén annak a lábazatát tették rendbe az önkormányzat
segítségével. Programjaikat
és a kisebb felújításokat

húszmillió forint. A szűkös
anyagi kereteket pályázati
forrásokból, és főként leleményességgel és
önkéntes munkáArra lehetünk a legbüszkébval igyekeznek kibek, hogy lassan betelik a
egészíteni. Ennek
ház. Többféle nagy és kis köis megvan a szépzösségi rendezvényt hirdesége, és a közöstünk meg, amire kíváncsiak a
ségi lét összeszentmihályiak.
hozza az embeMáté-Tóth Andrásné igazgató
reket.

Krumpliebéd
a szegényekért

Gyálarét 1300 lelket számláló közösség. A művelődési
ház az óvodával és az egyházközösséggel tart szoros
kapcsolatot. Minden évben
húsvét előtt megtartják a
Széder estét, ami a lakosság

saját bevételeikből fedezik.
Együttesen a két háznak egy
évben körülbelül 4,5 millió
forint bevétele van. Szentmihályon a Régi idők udvarát
szeretné befejezni az igazgatónő, amit elődje, a nyugdíjba vonult Csicsai Antal
kezdeményezésére hoztak
létre.

A Gyalogolni jó… elnevezésű 15,8 kilométeres túrán
kerékpárosok is részt vettek.

Az adventi koncert és a TökJó Családi Nap
is összekovácsolta a közösséget.

A szűkös anyagi kereteket pályázati
forrásokból, és főként leleményességgel és önkéntes munkával igyekeznek
kiegészíteni. Ennek is megvan a szépsége, és a közösségi lét összehozza az
embereket.
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Fenyőárusok a Marson

A város legnagyobb piacán a legnagyobb a kínálat

2017. december 16., szombat

Tollat ragadtak

Hollandiából is érkezett novella

Hetedik alkalommal írta ki Határtalanul címmel novellaíró pályázatát a Szegedi Idősügyi Tanács, a Senior Center és az egyetem
kulturális irodája. Szegedről, a Vajdaságból és Erdélyből 41 pályamű érkezett be, amelyet öttagú zsűri értékelt. A bírálóbizottság tagja volt Tandi Lajos újságíró, Zsoldos Sándor irodalomtörténész, Balogh Gyula író, a kulturális iroda munkatársa, valamint Szerbiából Molnár-Krekity Olga és Romániából Makkai Zoltán. Szavazataik alapján az első helyen a szegedi Vörös Pál, a
másodikon az ugyancsak szegedi Vágó József, a harmadik helyen
pedig a kishegyesi Radmila Markovics végzett. Az önkormányzat
különdíját a szegedi Györkey Lászlónak ítélték oda, az egyetem
kulturális irodájának különdíját pedig a szintén szegedi Dorogi
Géza kapta. Boros Gyula idősügyi referens, a Senior Center vezetője elmondta, nyugalmazott irodalomtanár és nyugdíjas szövőnő is nevezett a novellaíró pályázatra. Szegedről 35, a
Vajdaságból és Erdélyből 3-3, a szegedi kistérségből öt írás érkezett, sőt még egy Hollandiában élő magyar nyugdíjas is benevezett a versenyre.
Az eredményekről hamarosan külön is értesítik a résztvevőket. A díjakat a jövő évi könyvhéten adják át, addigra jelenik meg
az írásokból összeállított kötet is.

Szebbnél szebb fákat kínálnak. Fenyőárus a Mars téri piac parkolójában.

Hosszú évtizedek óta hagyományosan a város legnagyobb
fenyőpiacának a Mars tér ad helyet. A piac parkolójában
az ünnepekig több mint félszáz kereskedő kínálja portékáját. A becslések szerint mintegy húszezer karácsonyfának
való fenyő vár gazdára.
– Én most még csak nézelődöm – mondta Nagy Ferencné december második
hétvégéjén. Az idős nő elmondása szerint karácsony
előtt négy-öt nappal szokta
megvenni a fát a Mars téren.
– Már évek óta itt veszem,
mert szebbnél szebbek a
fák, lehet válogatni, és árban
is találok magamnak valót
– mondta a nyugdíjas nő. És
valóban, széles a skála: a tövestől a vágottig, a hagyományos luctól a nordmannon át
a concolorig, a kétezer forintostól a több tízezer forintosig
mindenféle fenyő kapható.

Garantáltan mindenki megtalálja az igényeinek és pénztárcájának megfelelő fenyőfát.
– Szeged legnagyobb fenyőpiaca a Mars téri, ahol
idén 54 kereskedő kínálja
portékáját – mondta lapunknak Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft.
ügyvezető igazgatója. Ha kéri
a vásárló, a kereskedők belefaragják a fát a talpba, behálózzák, és igény szerint
házhoz is szállítják. Németh
István elmondta, reggeltől
este hat óráig lehet fenyőfát
vásárolni a Mars téri piac

Laptopot kapott a várostól karácsonyra egy 11 éves dorozsmai lány. Az ötödikes Kovács
Virágnak hatalmas meglepetést szerzett az ajándékkal az
önkormányzat.

majd a fenti kis anekdota elmesélése után átnyújtotta a város
ajándékát, egy laptopot Kovács
Virágnak és családjának. Az öttagú dorozsmai család édességeket és tartós élelmiszereket
tartalmazó csomagot is kapott
ajándékba.
– Ez annyira hihetetlen!
Még fel sem fogta Virág, hogy
mit kapott. Annyira meghatódtam, hogy szólni sem bírtam a
színpadon – mondta Virág
édesanyja, Kovács Hajnalka.
Elmesélte lapunknak, hogy
Virág már régóta szeretett
volna egy számítógépet, amit
szerinte majd a testvérei, a 4
éves Benjámin és a 9 éves
Ádám is biztosan kipróbál.
Virág a dorozsmai Jerney
János Általános Iskola 5. b osz-

parkolójában – egészen december 24-e, vasárnap délig.
A kereskedők és termelők
egy része a Dunántúlról, Zala
és Somogy megyéből jött, de
Szeged-közeli ültetvényekről
is érkeztek fenyők a Mars téri
piacra.
Egyre többen keresik a
különleges fenyőket, a nordmannt vagy a concolort, mert
ezek levelei sokáig nem hullnak le, még a meleg lakásban is hetekig szépek
maradnak. Igaz, ezek nem olcsók. – Én maradok a hagyományosnál, a lucnál –
mondta érdeklődésünkre
Marika, aki nem árulta el a
teljes nevét. – Igaz, hogy
ennek hamarabb lehullik a
levele, de olyan jó gyantaillatot áraszt a lakásban –
mondta a nyugdíjas asszony.

Sztrájk

Újabb sztrájkra készülnek a
közszolgálati dolgozók. Az önkormányzati hivatalnokok bérének rendezéséért idén
egyszer, tavaly kétszer demonstráltak a szakszervezetek, eredménytelenül. Farkas
Andrea, a közszolgálati dolgozók szakszervezetének megyei
titkára példátlannak tartja,
hogy 10 éve nem volt bérrendezés ebben a szférában – tudósított a Szeged Televízió.

Laptopot kapott Virág a várostól

– Kilencgyermekes apukaként
igazán át tudom érezni, milyen
egy nagycsaláddal együtt tölteni az ünnepeket. Mikulás estéjén például 18 cipőt kellett
megtöltenünk a feleségemmel
– mondta Joób Márton a Rotary Advent jótékonysági akció
Klauzál téri színpadán, ahol az
ünnepi időszakban mindennap
kinyitnak egy ablakot az óriási
adventi naptárban.
A megjelenteket Joób Márton, a közgyűlés szociális bizottságának elnöke köszöntötte,

A 11 éves Kovács Virág középen (pandás sapkában),
a kép jobb szélén Joób Márton.
tályos tanulója. – Az éneket, a
rajzot és a történelmet – válaszolta a 11 éves lány arra a
kérdésre, hogy milyen tantárgyakat szeret az iskolában. Elmesélte, színjátszó szakkörre
is jár a testvérével, Ádámmal.
Joób Márton szerint az
egész család hasznát veszi

majd a számítógépnek, hiszen megkönnyíti a tanulást
és a tájékozódást. – Az infó
házi feladatokat biztosan
azon oldom majd meg –
mondta Virág, akinek az iskolatársai adtak műsort a
Klauzál téri jótékonysági eseményen.

Gazdagodott
a könyvtár

Két új számítógéppel, vetítőgéppel és vetítővászonnal gazdagodott a Somogyi-könyvtár dorozsmai
fiókintézménye. A bővítést
Lauer István és Mihálffy
Béla önkormányzati képviselők támogatásából valósították meg. Az önkormányzat segítségével korszerűsítették a fűtési rendszert is: az eddigi konvektorokat központi fűtésre
cserélték.
Dorozsmán 1947 óta
működik könyvtár, 1973-tól
a Somogyi-könyvtár fiókkönyvtáraként szolgálja olvasóit. Területe, állománya
az idők során gyarapodott.
A jelenlegi épületben 1977
óta várják a látogatókat.
A művelődési ház felépítésének köszönhetően 2005ben birtokba vehették az
önkormányzati épület jobb
szárnyát, ezzel a fiókkönyvtár területe 220 négyzetméterre nőtt. A könyvtár
teret ad a helyi alkotóknak
és alkotóközösségeknek,
így például gyönyörködhettek a látogatók a dorozsmaiak kézügyességét dicsérő
csipke- és gyöngycsodák kiállításában is.

Röviden

JótéKonySági ruHAoSztáS. Több helyszínen is gyűjtötték a használt, jó állapotban lévő ruhákat az önkormányzat szocialista képviselői
az elmúlt hetekben. Karácsony előtt pedig a rászorulók

válogathatnak a ruhák közül.
December elején a Csanádi
utcába várták a szegedieket.
Dajka Tünde párjával és négy
gyerekével érkezett. Rövid
időn belül mindenkinek találtak valamit, a legkisebbektől
a felnőttekig. A család elégedetten és felpakolva távozott
a helyszínről – írta a
szeged.hu. A portálnak nyilatkozott Joób Márton önkormányzati képviselő, aki
elmondta, hogy a Mátyás
téren és Újszegeden gyűjtötték a ruhákat, de kaptak egy
nagyobb mennyiségű adományt is. Több mint 400 zsák
ruhát gyűjtöttek össze, ezek
közül válogathattak a rászorulók. A képviselő hozzátette,
nem szabad elmenni embertársaink mellett, azok mellett,
akiknek segítségre van szükségük. Ezért is szervezik meg
évről évre a ruhagyűjtést és
ruhaosztást.
MiKuLáSVirág A HöLgyeKneK. Több mint tíz éve hagyomány Szegeden, hogy a
szocialista képviselők Mikulás
napján virággal lepik meg a
hölgyeket. Idén is több száz
virág talált gazdára a város
több pontján. A szeged.hu beszámolója szerint Tarjánban, a
Víztorony téren Szabó Sándor

országgyűlési és Mészáros
Tamás önkormányzati képviselő lepte meg a hölgyeket mikulásvirággal. Szabó Sándor
elmondta, elsősorban a különféle üzletek dolgozóit lepik
meg a virággal, és ezzel a
gesztussal köszönik meg az
egész éves munkájukat. Mészáros Tamás pedig arról beszélt, hogy idén összesen
százötven virágot osztottak ki
a körzetében, és mindenütt
pozitív volt a fogadtatás.
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Lilláék már az új lakásban
karácsonyoznak

Folytatás az 1. oldalról
A másik változás, hogy a pályázóknak nem kellett megjelölniük, melyik lakásra pályáznak, hanem az elbírálás
során felállított rangsor alapján választhattak az ingatlanok közül. Így sokkal rugalmasabbá vált a rendszer.
Az elmúlt két év tapasztalata

2-2,5
millió forint

Ennyit költ az önkormányzat egy
szociális bérlakás
felújítására.
azt mutatja, hatalmas igény
van Szegeden a bérlakásprogramra. Ezt a pályázatok
magas száma is jelzi: a mostani 50 lakásra háromszoros
volt a túljelentkezés. A program jövőre természetesen
folytatódik.
Botka László polgármester kiemelte, több alkalommal is a kormány figyelmébe
ajánlotta a szegedi bérlakás-

programot. Mint mondta, országszerte több tízezer önkormányzati bérlakás van
üresen, lepusztult állapotban. A legtöbb önkormányzat
inkább eladja ezeket, mintsem pénzt költene rájuk. Ha
a kormány valamilyen módon
– például a költségek felének átvállalásával – támogatná az önkormányzatokat,
hogy fel tudják újítani ezeket
a lakásokat, akkor több ezer
család juthatna önálló lakáshoz. A szegedi önkormányzat
2-2,5 millió forintot költ egy
lakásra. A végszámla jövőre
nagyjából másfél milliárd forintnál áll meg.
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 lakások alapterülete 28–72
négyzetméter.

Egyedülálló fejlesztés az országban

Bankkártyás jegyautomaták a PESA-villamosokon
Folytatás az 1. oldalról
– Elkezdődött a próbaüzem:
menetjegyet, 24 és 72 órás
jegyet is válthatnak az utasok. A látássérülteknek
külön gomb segít tájékozódni
– mutatta be a készüléket
Majó-Petri Zoltán, az SZKT
ügyvezető igazgatója. A próbaüzem hónapjai alatt a
jegyek ugyanannyiba kerülnek, mint ha a járművezetőnél váltanánk azokat, tehát a
menetjegy 400, a 24 órás
1040 forintba, a 72 órásért
pedig 2600 forintot kell adni.
Az automatákat élesben előreláthatólag tavasszal lehet
majd használni. Az érintős
képernyőn kiválasztható a
menetjegy fajtája, mennyisége, utána már csak a
bankkártyát kell odaérinteni
a kifizetéséhez, és az automata kiadja a jegyet. A gép
időpecsétet is nyomtat a menetjegyre, ezért azt külön
már nem kell érvényesíteni.
Az SZKT szeptember óta
tesztelte a jegyautomata prototípusát. Elsőként a PESAvillamosokat szerelik fel

Közbeszerzés az uszodaépítésre

Jövő tavasszal kezdődik az önkormányzat beruházása

Ilyen lesz. Botka László polgármester mutatja az új, Etelka
sori sportuszoda látványtervét.
Döntött a szegedi közgyűlés jogi bizottsága hétfői ülésén: közbeszerzést ír ki az Etelka sori fedett sportuszoda kivitelezésére. Jövő tavasszal kezdődik az önkormányzat beruházása.
A központi költségvetés és a
szegedi önkormányzat finanszírozta Etelka sori uszodaépítés a tervek szerint jövő
tavasszal kezdődik. A városi
közgyűlés jogi bizottsága hétfői
ülésén döntött arról, hogy közbeszerzést ír ki az Etelka sori
sportkomplexum kivitelezésére. A közbeszerzési kiírás 14
hónapot ad a majdani nyertesnek az építkezésre.
Az önkormányzat az elmúlt
években közel egymilliárd forintot költött az uszoda megtervezésére és a beruházás

helyszínének megvásárlására.
A közeljövőben kormányhatározat rendelkezik arról, hogy a
központi költségvetés támogatja az uszodafejlesztést.
Az új uszodában öt medence kap majd helyet: egy
50×25 méteres versenymedence 1000 fő befogadására alkalmas lelátóval, egy
20×12,5 méteres meleg vizes
tanmedence, egy 25×15 méteres bemelegítő medence,
egy kültéri résszel rendelkező
meleg vizes ülőmedence és
egy kis hideg vizes medence.
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Mindezt úgy, ahogyan azt a
FINA, a Nemzetközi Úszószövetség versenyelőírásai megszabják. A sportkomplexum
ezeken felül tartalmazni fog továbbá egy wellnessrészleget is
edzőtermekkel.
A tervpályázaton a TSPC
Mérnökiroda Kft. és a DPI-Design Kft. közös munkája nyert.
A pályaműről a bírálóbizottság
általánosságban megállapította, hogy a leendő uszoda attraktív, újszerű, ökologikus,
belső terei friss szelleműek,
sportos és vidám hangulatot
ígérnek. Színei, burkolóanyagai
igényesek, harmonikusak, az
utcakép felőli megjelenése látványos.
A létesítményhez kapcsolódó parkolók száma meghaladja majd a háromszázat. Az
autósok az Etelka sori főbejárat előtt és az egykori lőtér helyén parkolhatnak.
Az Etelka sor és a Tápai
utca kereszteződésében hatalmas körforgalom épül, ennek
köszönhetően könnyebben
megközelíthető lesz az új
uszoda parkolója. Ugyanakkor nem alakul ki nagy torlódás egy-egy sportrendezvény
idején a környéken.

Egy mozdulat. A bankkártyás jegyautomata időpecsétet is
nyomtat a menetjegyre, ezért azt külön már nem kell érvényesíteni.
automatákkal, utána a piros
trolikat. A következő két hónapban sorra kerül a többi
villamos, troli és busz, a
nosztalgiajáratok kivételével. Az összesen 200 készüléket a Delta Systems Kft.
szállítja nettó 175 millió forintért, és öt évre vállalja
az üzemeltetésüket. A fejlesztés egyedülálló Magyarországon.
A város „Cashless Szeged” koncepciójának megfelelően idén több szolgáltatásban elektronikus fizetési

megoldásokat vezetett be. Az
év elején elindult az online

ebéd-, valamint a távhődíjbefizetés, de lehetőség van a
vízdíj hasonló kiegyenlítésére
is. Online lehet befizetni az
IKV-nak a lakbéreket és bérleti díjakat, és a közlekedésben is több szolgáltatásért
lehet bankkártyával fizetni. A
nagyobb tömegközlekedési
csomópontokon és végállomásokon nyolc felújított jegyés bérletautomatánál lehet
bankkártyát használni. Új, jelentős fejlesztés a júniusban
átadott 136 parkolóautomata a fizetőparkoló zónában, ahol szintén lehet
bankkártyával fizetni.

Menzától a mozijegyig

A kimutatások szerint a menzát már a szülők több mint
fele, 52 százaléka fizeti be online, az ifjúsági ház és a
Belvárosi mozi szolgáltatásaiért a vásárlók 41 százaléka fizet elektronikusan. A Szegedi Szabadtéri Játékoknál az online:bankkártyás arány 63:12 százalék.
A SZIN belépőit már 30 százalék, a vadasparki belépőket 26 százaléka az embereknek elektronikusan fizette.
A jegy- és bérletautomatáknál a vásárlók 38 százalék
fizet bankkártyával, a parkolóautomatáknál a bankkártyás fizetés idén augusztusban 8 százalék volt.

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres

HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRE.

A pályázat célja határozatlan idejű helyiségbérleti szerződések megkötése,
bérleti jog ellenérték megfizetése nélkül.
Bérlemény címe

Rendeltetés

Alapterülete
(m2)

Dugonics tér 11.
Kossuth L. sgt. 27.
Takaréktár utca 2.
Dáni utca 11. udv. 3.
Mérey utca 15.
Kisteleki utca 12.
Kárász utca 5.
Csongrádi sgt. 104.
Kelemen utca 2.

iroda
iroda
iroda
raktár
üzlet
üzlet
üzlet
üzlet
üzlet
egyéb
épület

56
52
47
47
115
18
51
39
24

Csongrádi sgt. 76.

53

Pályázati
alapár/
nettó
havi
bérleti díj
(Ft/hó)
44.800
60.000
38.500
18.800
116.220
19.800
75.200
35.200
63.000
41.500

Pályázati
alapár
emelésének
mértéke
(Ft)
2.000
3.000
2.000
1.000
11.622
1.000
7.520
2.000
3.000
2.000

Bánatpénz
(Ft)
56.896
76.200
48.895
23.876
147.599
25.146
95.504
44.704
80.010
52.705

A helyiségek megtekintésére 2017. december 18. napjától 2017. december 22. napján
10 óráig terjedő időszakban a 06-30/998-60-34-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban biztosítunk lehetőséget.

Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű
gazdasági tevékenység folytatására jogosult. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a helyiséget megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi
igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. A pályázati dokumentáció megvásárlása előfeltétele a pályázati ajánlat benyújtásának.

A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható:
2018. január 2–január 10. 17 óráig
bruttó 10.000 Ft ellenében az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök: 800–1200, 1230–1530 óráig
szerda: 800–1200, 1230–1700 óráig
péntek: 800–1300 óráig

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14–16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-131

Tájékoztatjuk minden ügyfelünket, hogy az IKV Zrt. központi hibabejelentőjének új telefonszáma 06-20/2828-888.
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A sivatagi futóverseny szegedi hőse

Barta Tamás egyszer úgy érezte, elérte a vég, nem tud továbbmenni
A szegedi Barta Tamás egyedüli magyarként végigcsinálta
a világ egyik leggyilkosabb sivatagi futóversenyét Peruban.
A verseny november végén
kezdődött, és hat nap alatt
250 kilométert kellett lefutniuk, legyalogolniuk a versenyzőknek a perui Atacama-sivatagban. A leghoszszabb, 68 kilométeres szakasz után egy nap pihenőjük
volt a futóknak. Összesen
közel 300-an indultak a Marathon des Sablesen. Magyarországról egyedül a 32
éves szegedi Barta Tamás
vágott neki a nem mindennapi versenynek, ahol a futóknak végig a hátukon
kellett cipelniük a saját holmijukat: a hat napra beosztott élelmet, a gyógyszereket,
vitaminokat, a ruhájukat, hálózsákjukat, polifoamjukat és

egyéb felszerelésüket, mert
a rendezők csak vizet, sótablettát és sátrat biztosítottak.
Barta Tamás közel 14 kilót cipelt a hátán futás, gyaloglás
közben. Egyébként maximum 14 kilót nyomhatott a
hátizsákjuk a versenyszabályzat szerint.
– Egyszerre volt nehéz és
gyönyörű, menny és pokol –
nyilatkozta Tamás a versenyről. Elmesélte, első nap elka-

250
kilométer

Ennyit kellett futni
6 nap alatt a sivatagban.

Szenior tollasozók
sikerei

Balról jobbra: Kőműves Edvárd, Fodor István, Lőrinczy Zsuzsanna, Hatvani Csaba, Varga Ildikó és dr. Veszprémi László.
Két bajnoki címet és több ezüst- és bronzérmet is szereztek
Cegléden a tollaslabda szenior országos bajnokságon a Szegedi Tollaslabda SE sportolói. A szegediek eredményei: tolllabda, férfi páros: 3. Fodor István–Hatvani Csaba; vegyes
páros: 1. Fodor István–Varga Ildikó; 2. Hatvani Csaba–Ferencz Viktória (Budapest); férfi egyes 45+: 1. Hatvani Csaba;
férfi egyes 55+: 3. Hajdu Tamás; műanyag labda, női páros:
2. Varga Ildikó–Lőrinczy Zsuzsanna; férfi egyes 45+: 3. Kőműves Edvárd; férfi egyes 60+: 2. dr. Veszprémi László.

FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
felkéri a szegedi sportegyesületeket,
a városban működő társadalmi szervezeteket,
sportági szakszövetségeket, hogy
tegyenek javaslatot a
Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjra
méltónak tartott személyekre.
Javaslataikat legkésőbb
2017. december 31-éig juttassák el
Szeged város polgármesteréhez
a következő címre:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Bővebb felvilágosítás kérhető a
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztályán (tel.: 564-224).

Barta Tamás indulásra
készen.
pott valamilyen fertőzést,
ezért négy napig nem tudott
enni, csak inni. A leghosszabb
távon, a 68 kilométeres szakaszon már nagyon fájt a válla
és a gyomra. Éjfélkor ledőlt, és
úgy érezte, itt a vég, nem tud
továbbmenni. Rettenetesen

Amerre a szem ellát – homok. Itt kellett futniuk a versenyzőknek.
hideg volt éjjel a sivatagban,
nagyon fázott. Aztán csak elindult, négy órán át menetelt a
sivatagban egyedül. – Senki
se volt előttem és mögöttem
kilométerekre se. Olyan csend
és béke volt, amit soha nem
felejtek el! Hihetetlen élmény

volt! Valami vitt tovább, és hajnalra elértem az óceánt. Gyönyörű volt a napfelkelte, soha
életemben nem láttam még
ilyet – mesélte Barta Tamás.
A szegedi fiatalember
végül 62 óra 52 perc alatt
teljesítette a 250 kilométert.

Tamás ezzel az összetett versenyben a 199. helyen végzett abból a 222 versenyzőből, akik végigcsinálták a nem mindennapi futóversenyt, ugyanis több mint
hetvenen feladták a sivatagi
maratont.

Taroltak a szegedi fitt gyerekek

Remek évet zárt a Phoenix Fitness csapata

November végén Hódmezővásárhely adott otthon az Országos Fit-Kid I. osztály
egyéni Grand Prix és a II. osztály csoportos versenynek.
Az egyéni versenyzőknek egyben kvalifikációs lehetőség is
volt a jövő évi Európa-kupára.
Keresztúri Kata és Kecskés
Réka az 5. helyen, Szabó Vivien a 3. helyen, Tőkés Laura
pedig korcsoportjában országos bajnok lett. A csapatok
versenyében az összes szegedi versenyző nyakába
érem került. Az I. korcsoportban a „Fáraó” csapat (Bánóczki Jázmin, Domonkos
Luca, Cserháti Abigél, Gábor
Regina, Szőnyi Noémi) a dobogó 2. fokára állhatott fel, a
II. korcsoport kiscsapatok
versenyében a „Trespassing”
nevezetű formáció (Magyar
Janka, Németh Anna, Popik
Petra) a 4. helyen végzett, a
nagycsapatoknál versengő
„BFB” (Csizmadia Rebeka,
Harmath Zsófia, Kis Boglárka, Pozsár Szonja, Tóth
Laura, Szalai Léna) pedig
bronzéremmel
térhetett
haza.
December 2-án rendezték meg az év idei utolsó FitKid versenyét, amit a szegedi
Phoenix Fitness csapata
szervezett. Délelőtt kezdődött az I. osztály 2017/18-as
csoportos versenyszezon,
ami egyben az első kvalifiká-

A szegedi Phoenix Fitness csapata.
ciós állomás az őszi nemzetközi versenyre. A kiscsapatok
versenyében I. korcsoportban a „Jazz korszakai”, II.
korcsoportban a „Pink Pant-

Tőkés Laura országos
bajnok.

her” és a III. korcsoportban a
„Look at me!” képviselte a
szegedi egyesületet. A „Jazz
korszakai” (Keresztúri Kata,
Szabó Vivien, Szőnyi Noémi)
elnevezésű trió a 4. helyen, a
„Pink Panther” (Gera Dorotytya, Kéri Romina, Tőkés
Laura) csapat a 3. helyen végzett. A Legófigurák (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata,
Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki
Jázmina) egy fergeteges gyakorlattal korcsoportjuk legjobbjainak bizonyultak.
Ez év tavaszán debütált a
Fit-Kid új, BigFree elnevezésű
kategóriája, ahol korosztálytól függetlenül 7-15 fős csapatok versenyezhetnek: itt a
Phoenix edzőiből és versenyzőiből összeállt csapat „Illuzionisták” néven a harmadik

lett. A csapat tagjai: Tőkés
Laura, Kéri Romina, Gera Dorottya, Krivokapics Katarina,
Magyar Janka, Kecskés
Réka, Kecskés Lili, Szabó
Nóra, Czavalinga Dóra, Tóth
Lili. Délután kezdődött a II./A
osztály egyéni versenye, ahol
6 szegedi versenyző (Domonkos Luca, Narozsnik Laura,
Magyar Janka, Sisák Barbara, Szőnyi Noémi, Vidiczki
Jázmina) mutathatta meg tudását. Laura a II. korcsoport
legjobbjának
bizonyult,
ugyanebben a korcsoportban
Jázmina 3., Barbi a 4. helyen
végzett. A III. korcsoportban
Noémi állhatott fel a dobogó
legmagasabb fokára. A VII.
korcsoportban szintén phoenixes versenyzőhöz került az
aranyérem, ezúttal Jankának
tapsolhatott a közönség.
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TARKABARKA

Képviselői
fogadóóra

Szeged anno

Horoszkóp

KOS (III. 21–IV. 20.)
Nehezen ugrik fejest az ismeretlenbe, csak akkor
lép, ha már mindent alaposan körüljárt és kidolgozott. Legyen merészebb, merjen néha improvizálni is!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Gyakran esik szerelembe, és megnyerő modorával
nagyon könnyen lopja be
magát az emberek szívébe. Próbálja meg elmélyíteni a kapcsolatait.
IKREK (V. 21–VI.
21.) Jelenleg a
magánéleténél
fontosabbnak tartja,
hogy a munkájára koncentráljon. Ne vigye túlzásba a munkát, találja
meg az arany középutat.
RÁK (VI. 22–VII.
22.) Legyen ambiciózus és talpraesett
a
munkahelyén,
mert a közeli jövőben esélye lesz feljebb jutni a
ranglétrán, ha kihasználja
a lehetőségeit.
OROSZLÁN (VII.
23–VIII. 22.) Maradjon segítőkész,
de vigyázzon, hogy
ne használják ki. Csak
azokon segítsen, akiken
látja, hogy maguk is tesznek az előrejutásukért.
SZűZ (VIII. 23–Ix.
22.) A saját logikája szerint ítéli
meg a dolgokat, és
nem nagyon hallgat másokra. Ok nélkül nem kérkedik vele, de olvasott és
sok témában járatos.
MÉRLEG (Ix. 23–x.
22.) Kevesebbet
gondol magáról,
mint amennyit el
tud érni. Tervezzen előre,
és ne féljen megvalósítani
elképzeléseit. Siker koronázza a törekvéseit!
SKORPIó (x. 23–xI.
21.)
Alapjában
nem sokat beszél,
és nem szeret beleszólni mások dolgába,
de szükség esetén a
maga okos és logikus véleményével irányt mutat.
NyILAS (xI. 22–xII.
21.) A fárasztó,
hosszú hét után
végre
pihenhet
egy kicsit. Szánjon egy
napot magára, és egyet
a szeretteire, így újult erővel vághat neki a munkának.
BAK (xII. 22–I.
20.) Rendkívül alapos, kitűnők a
megérzései, jó emberismerő, és átlátja a
helyzetet, ezért a barátai
és ismerősei gyakran fordulnak önhöz tanácsért.
VíZöNTő (I. 21–II.
19.)
Ha olyan
kedve van, hajlamos bántó megjegyzéseket tenni, ami
miatt később elnézést kell
kérnie. Gondoljon a másikra, viselkedjen megfontoltabban.
HALAK (II. 20–III.
20.) Sosem érdekelte különösebben más emberek
véleménye. Mindig azt
teszi, amit saját belátása
szerint helyesnek tart, és
van, aki ezt helyteleníti.
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DECEMBER 18., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00
(képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
DECEMBER 19., KEDD
Nagy Sándor: 16.30 (IH Rendezvényközpont – Felső
Tisza-part 2.)

DECEMBER 22., PÉNTEK
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
15.00 (Klauzál tér, tel.:
30/963-8137)
DECEMBER 23., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)
DECEMBER 27., SZERDA
Nógrádi Tibor: 17.00–18.00
(Móricz Zsigmond Művelődési Ház – Kapisztrán út 50.)

Régen a tél is másmilyen volt. Az idősek a harmincasnegyvenes évek nagy teleit emlegetik. 1942 januárjában
például annyira hideg volt, hogy a Tiszán gyalogösvényeket jártak maguknak az emberek, és olyan forgalom volt
a vastag jégpáncéllal borított folyón, mint az utcán. A het-

venöt évvel ezelőtti télhez egy rekord is tartozik: 1942. január 25-én a hideg elérte a –29,1 fokot. Azóta is ez a szegedi hidegrekord. A Fortepanon 1939-ből találtunk fotót
a télről kéményseprőkkel és gyerekekkel (fotó: Fortepan/Kelemen Zsuzsa).

JANUÁR 6., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: a
lakossági bejelentéseket az
alábbi elérhetőségeken várja:
tel.: 30/963-8137; e-mail:
szondi.ildiko@szeged.eu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

December 16.
szombat

December 17.
vasárnap

December 18.
hétfő

December 19.
kedd

December 20.
szerda

December 21.
csütörtök

December 22.
péntek

9/1
Etelka,
Aletta

3/0
Lázár,
Olimpia

3/-1
Auguszta,
Töhötöm

3/-1
Viola,
Violetta

2/-2
Teofil,
Domonkos

2/-2
Tamás,
Julianna

2/-2
Anikó, Zénó,
Tifani

Anyakönyvi hírek

SZEgEDEN KöTöTTEK HÁZASSÁgOT: 2017. 12. 01-én
Szűcs Dániel István és Bezdán Éva; 2017. 12. 02-án Villám Zoltán Péter és Csikós
Mária; Bárány Krisztián Sándor és Oláh Andrea.
SZEgEDEN
SZülETTEK:
Wellinger Károlynak és Galambos Krisztinának 2017.
11. 14-én Zorka Eszter;
Bakos Imre Attilának és Marjanucz Biankának 2017. 11.
24-én Barnabás; Búza Mihály Tamásnak és Tari Ildikónak 2017. 11. 28-án Tamás
Zsolt; Korom Attilának és Kucsora Ágnesnek 2017. 11.
27-én Máté; Hegedűs Róbertnek és Négyökrű Anitá-

nak 2017. 11. 28-án Róbert;
Balog Ádámnak és Nagy Tímeának 2017. 11. 28-án
Kevin Henrik; Végh Tamás-

nak és Lehotkay Noéminek
2017. 11. 27-én Laura; Király
Csaba Józsefnek és Tóth
Lívia Viktóriának 2017. 11.
28-án Jázmin; Szundi Tamásnak és Faddi Mártának
2017. 11. 28-án Viktória; Kincsesi Tibornak és Csonka
Mónikának 2017. 11. 28-án

Renáta; Nemes Dánielnek és
Szász Emese Nikolettának
2017. 11. 28-án Dóra; Lehoczki Zsoltnak és Kovács
Adrienn-nek 2017. 11. 28-án
Zénó Zsolt; Szentgyörgyi Balázsnak és Pintér Olgának
2017. 11. 29-én Dorottya;
Sziládi Tivadarnak és Tóth
Tímea Csillának 2017. 11.
29-én Áron; Molnár Bálintnak és Bálint Orsolyának
2017. 11. 29-én Ádám;
Szaszkó-Bogár Viktornak és
Eckert Bernadettnek 2017.
11. 29-én Zoé; Becsei Gellértnek és Gyuricza Szilviának 2017. 11. 29-én Regina
Dorka utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu

Deszken is járt a Mikulás, ahol nagyon sok jó gyerekkel találkozott, köztük egy pöttöm leánnyal, aki gyönyörű pánttal
a fején fogadta a nagyszakállút. Kukucska András rögtön
készített is róluk egy fotót.

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

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

