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Honvédelmi terv: óvodáknak, iskoláknak
Nyárig összeírják, mit csinálnak vészhelyzetben. 

Náray Tamás a REÖK-ben
A divattervező a festményeit mutatja be.

1320 forintért napi parkolójegy 
Hatórányi parkolást kell kifizetni tíz óráért. 

Vissza a győztesek útjára! 
Nem sikerült az év vége a Szedeáknak

Megszámlálhatatlanul sok pénzt
öntött már az Orbán-kormány a
futballba – határon innen és túl.
Már olyan szinten áll a pénzszó-
rás, hogy a kormány 2,4 milliárd
forintot adott egy negyedosztályú
(!) csapatnak stadionépítésre.
Szegeden a volt Dorozsmai úti
kempingben épül futballstadion,
wellness-szálló és katolikus ifjú-
sági centrum, amire 10 milliárd
forintot adott a kormány a Sze-
ged–Csanádi Egyházmegyének. 
Bővebben a 2. oldalon 

Futballország Magyarország Parkoló épül a barakk helyén  

Eljárt a tarjáni barakképület felett az idő.
Idén lebontják a Szamos utcai tízemelete-
sek mögött ötven éve felhúzott és mára tel-
jesen lepusztult, üresen álló barakkot, és

parkolót építenek a helyére, amire nagy
szükség van, mert sok az autó a környé-
ken. 
Részletek a 4. oldalon 

A 4-es villamosvonal felújítása révén három új villamost,
a hálózatfejlesztéshez kapcsolódva pedig öt csuklós,
alacsonypadlós, klímás trolit vásárolhat a város. Önjáró
troli közlekedik majd a belváros és a lézerközpont kö-
zött.  

Biztonságosabban és gyorsabban közlekedhetnek a sze-
gediek: jövőre kicserélik a 4-es villamos vonalán a régi vá-
gányokat, és párhuzamos sínpálya épül a Vám tértől a
kecskési végállomásig. A villamos- és troliközlekedés fej-
lesztésének jelentős részét a korábbi 30 milliárd forintos
nagyprojektből valósította meg a város. Most 9,5 milliárd
forint központi pénz érkezik Szegedre – tájékoztatott Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Ebből a pénzből
alakítják majd ki a belvárost a lézerközponttal és ipari
parkkal összekötő trolijáratot. Az új vonalon önjáró trolik
közlekednek majd. 
Bővebben az 5. oldalon 

Három új villamos futhat majd a 4-es vonalán. 

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek felettük! 

Milyen munkát végeztek? 
Megkérdeztük a tápéiakat és a petőfitelepieket Szécsé-
nyi Rózsáról és Szénási Róbertről. Hogy látják a képvi-
selőjüket? Milyen munkát végeztek tavaly? Mi az,
aminek örülnek a tápéiak és petőfitelepiek, hogy elké-
szült? Mit hiányolnak? Ezzel indítjuk a Mérlegen a kép-
viselők sorozatunkat, amiben számítunk a véleményére!
Írjon nekünk! 

Dencs Károlyné szerint az még nagyon jó lenne, 
ha végigvezetne a kerékpárút Tápé főutcáján. 

bornak és párjának, Pap Mó-
nikának egy ötéves és egy ti-
zenkét esztendős fia van. A
kicsi a Gábor Áron utcai óvo-
dába, a nagy a Petőfi Sándor
Általános Iskolába jár. 

Február 3-án böllérnap
Petőfitelepen 

– Amit az utóbbi években lát-
tam az óvoda és iskola fejlő-
désében, az részben Szénási
Róbertnek köszönhető. Le-
aszfaltoztatta például az is-
kola parkolóját, ami azért
fontos, mert sok ember viszi
autóval iskolába a gyerekét.
Angol tanszobát alakított ki.
Ezt tartom a legfontosabb-
nak, mert én már a jövőben,

vagyis a gyerekeimben gon-
dolkodom, akiknek létfontos-
ságú lesz a nyelvtudás –
mondta Nagy Tibor a körzet
önkormányzati képviselőjé-
nek munkáját értékelve. Mó-
nika arról beszélt, hogy a
nagyfiuk részt vett az iskolá-
val a Göndör sori szemét-
szedő akcióban, amit Szé-
nási Róbert kezdeményezett.
– Az iskola szülői munkakö-
zösségének vezetőjeként jól
tudok együtt dolgozni a kép-
viselővel, aki mindig eljön a
rendezvényeinkre, és lehető-
ségeihez mérten támogatja
az óvodai és iskolai progra-
mokat – mondta Pap Mó-
nika. 
Folytatás a 3. oldalon 

Nagy Tibor sehol máshol nem élne, mint Petőfitelepen.

– Én már ide születtem Pető-
fitelepre, és sehol máshol
nem élnék. Ha valamiért
mégis el kellene költöznöm,
akkor csak külföldre men-
nék, ahol elég sokat dolgoz-
tam – mondta Nagy Tibor,

aki Petőfitelepen él a család-
jával. A negyvenöt éves férfi
elmesélte, hogy a szülei, a
82 éves édesapja – akit a
mai napig a munka éltet – és
a 77 éves édesanyja 1961
óta élnek a városrészben. Ti-



Szegeden az egykori Dorozs-
mai úti kempingben épül fut-
ballstadion, wellness-szálló
és katolikus ifjúsági centrum,
amire 10 milliárd forintot ka-
pott a kormánytól a Szeged–
Csanádi Egyházmegye. A
futballstadiont Orbán Viktor
barátjának, Garancsi István-
nak a cége építi. A püspök-
ség csapata jelenleg Szeged
2011 néven játszik az NB II-
ben – Gyulán, és jelenleg a
17. helyen áll a húszcsapatos
bajnokságban. 

155 millióból 
teakonyha Felcsúton 

A felcsúti Puskás Akadémia
honlapján közzétette, mire is
fordítják a tao-rekor-
dot jelentő 5,4 milliár-
dos támogatást. Az
ötmilliárdos tétel-
sorból válogatva kide-
rül, hogy 4 milliót fordí-
tanak testösszeté-
tel-analizáló készülé-
kekre, 121 millióból vesznek
három részletben kondicio-
náló eszközöket, 2,3 milliót
szánnak Polar órákra, 73 mil-
lió megy egy buszra, 50 milli-
óból beépített konyhatech-
nológiát vesznek, 147 millió
megy beépített bútorokra,
155 millió pedig teakonyhára
kell beépített gépészettel. A
beruházás legnagyobb részét
az 1,3 milliárdos sportcsar-
nokbővítés, az 1,2 milliárdos

környezetrendezés és az 1,9
milliárdos egyéb, illetve
egyéb épület építése tesz ki.
Az Index összeszámolta:
Orbán Viktor futballbiro-
dalma összesen 16,2 milli-
árd forintnyi megítélt támo-
gatásnál jár a látványcsa-
patsport-támogatás 2011-es
bevezetése óta. 

Öntik a milliárdokat 
a sportklubokba 

A Nemzeti Együttműködési
Rendszer sztárcégei a legkü-
lönfélébb területeken alkot-
nak nagyot, de egyvalami
összeköti őket – a sport sze-
retete. A G7.hu kiszámolta,
nagyjából mennyi pénzt utal-

tak ezek a vállalatok a társa-
sági nyereségadójukból az
államkassza helyett a sport-
kluboknak, és az derült ki,
hogy nagyon sokat. A Duna
Aszfalt nagyjából 4 milliárd fo-
rint közpénzt irányított sport-
klubokhoz. Mészáros Lőrinc
két legnagyobb cége, a Mé-
száros és Mészáros Kft. és az
R-Kord Kft. 1,5 milliárd forint
tao-támogatásnál jár a cikk
szerint. Az Orbán család kőbá-
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Szegeden Orbán barátja építi a püspökség futballstadionját 

Focivilág Magyarországon 

Nagyon fáj. Súlyos tízmilliárdokat költ a kormány itthon és külföldön a focira, mégsem
tudnak semmilyen eredményt felmutatni a futballisták. 

Iszonyatosan sok pénzt költöttek 2011 óta Magyarorszá-
gon a futballra. Már olyan szinten áll a pénzszórás, hogy
legutóbb egy negyedosztályú focicsapat futballstadionjá-
nak építésére adott 2,4 milliárd forintot a kormány. 

nyacége, a Dolomit Kft. 280
millió forintot utalhatott sport-
szervezeteknek. A gázkeres-
kedelemmel foglalkozó, vagyis
a sport ügyét érthetően külö-
nösen szívügyként kezelő
MET Magyarország nagyjából
2 milliárdot utalhatott tao-tá-
mogatás formájában. 

Megyeegyes csapatnak
2,4 milliárd 

Nincs megállás a magyar fut-
ball fejlődésében. Az MTI szá-
molt be arról, hogy megújul
az egri futballstadion. A helyi
parlamenti képviselő, a fide-
szes Nyitrai Zsolt számolt be
büszkén arról, hogy a kor-
mány 2,4 milliárd forintot ad
a Szentmarjay Stadion és
környezetének megújítására.
Az Eger futballcsapata most
a negyedik osztályban, vagyis
a megyeegyben játszik. 

Határon túli focira 
10 milliárd 

Két év alatt 10 milliárd ment
el a határon túli foci támoga-
tására. A legtöbb pénzt, há-
rommilliárd forintot a Délvidék
Sport Akadémia, ezen keresz-
tül pedig a szerb másodosz-
tályban szereplő Labdarúgó
Klub TSC (Topolya) kapta,
derül ki a Magyar Nemzet ösz-
szesítéséből. A második leg-
nagyobb összeget is másod-
osztályú klub kapta, a szlovák
Liga 2-ben szereplő Komá-
romi Football Klub ugyanis 5,9
millió eurót, azaz nagyjából
1,8 milliárd forintot, ebből újít-
hatják fel a stadiont. 

Sztrájkot hirdettek a közszférában, tüntetnek a diákok 

Szeged szolidáris a tiltakozókkal
A szakszervezet nagyjából
200 ezer olyan közszolgálati
dolgozó érdekeit képviseli,
akik kimaradtak a bérintéz-
kedésekből, és tíz éve nem
emelkedett a fizetésük. Sze-
geden az önkormányzat saját
forrásból tavaly október 
1-jétől 60 ezer forintra emelte
az illetményalapot. Szegeden
január 12-én kétórás szolida-
ritási munkabeszüntetést tar-
tottak. 

Január 12-én és január 15-én
tartanak kétnapos sztrájkot az
önkormányzati hivatalokban,
miután a kormányt két tárgya-
lási forduló után sem sikerült
rávennie a béremelésre a Ma-
gyar Köztisztviselők, Közalkal-
mazottak és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezetének
– írta az mfor.hu. A közszolgá-
latban dolgozók egy részét
képviselő szakszervezet sze-
rint fenntarthatatlan a helyzet
a vállalhatatlanul alacsony
bérek és a fogyóban lévő kép-
zett munkaerő miatt. Központi
költségvetésből kellene finan-
szírozni a polgármesteri hivata-
lokban dolgozók bérét. 

Az önkormányzati hivatal-
nokok bérének rendezése ér-
dekében tavaly egy, tavalyelőtt
két alkalommal is demonstrál-

tak a szakszervezetek, ered-
ménytelenül. A szakszervezet
továbbra is úgy látja: tarthatat-
lan, hogy a 38 ezer 650 forin-
tos illetményalap 2008 óta
nem emelkedett, minden, a
kormányzattal kezdeménye-

zett tárgyalás ellenére. Most
ismét béremelést és az illet-
ményalap 60 ezer forintra
növelését szeretnék elérni,
valamint egy 245 ezer forin-
tos diplomás minimálbér be-
vezetését javasolják. Sze-
geden jobb a helyzet, itt az
önkormányzat saját forrásból
már tavaly október 1-jétől 60
ezer forintra emelte az illet-
ményalapot. 

Orbán veje 
Tovább gyarapodik. Orbán Vik-
tor miniszterelnök veje, Tiborcz
István immár hivatalosan is óri-
ásvállalkozó: három hónapja
még csak 5 cégben látszott ér-
dekeltnek, ma már 17-ben.
Legutóbb azt a Longoria Hol-
ding Zrt.-t vette a nevére, amely-
hez egy visegrádi és egy
belpesti – ötcsillagos álomho-
tellé fejlesztendő – gigaépület
tartozik – írta a Heti Válasz. 

Lánczi András oligarchának
nevezte Tiborcz Istvánt. Való-
ban, ezek magyar oligarchák
– ismerte el a Financial Times
vezető cikkében Lánczi András,
a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora, hogy az Orbán Viktorhoz
közel álló és a Fidesz-éra alatt
látványosan meggazdagodó üz-
letemberek, köztük a kormányfő
veje, Tiborcz István az, aminek
látszik: oligarcha. A brit gazda-
sági lap hosszabb cikket közölt
Garancsi István, Mészáros Lő-
rinc, Tiborcz István, Andy Vajna
meggazdagodásáról, illetve
arról, milyen összefüggésben
van ez a Fidesz, pontosabban
Orbán Viktor hatalmával. 

Honvédelmi terv: 
óvodáknak, iskoláknak 

Ők játszani akarnak. 

Honvédelmi intézkedési tervet kell készíteniük nyárig az
óvodáknak és iskoláknak a kormány intézkedése nyomán. 

Az intézményeknek júniusig kell összeírniuk, hogy vészhelyzet
esetén milyen intézkedéseket hoznának. Sokan állnak értet-
lenül az utasítás előtt. A Diákszolidaritás Akció szerint a hon-
védelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági szakmai feladatok
ellátása nem a közoktatási intézmények, azok vezetőinek, va-
lamint pedagógusainak a feladata, hanem a kormány erre hi-
vatott államigazgatási szervei szolgálatai törvényben meg-
határozott kötelezettsége.  

Elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormány további ter-
heket ró a közoktatás szereplőinek nyakába, ezzel növelve a
közoktatási intézmények dolgozóinak terhét. Elfogadhatatlan
tartják, hogy ezzel az intézkedéssel félelmet keltenek a gyer-
mekekben. A NATO cáfolta, hogy a jelenlegi előírásai ezt kö-
telezővé tennék a NATO-tagországoknak. 

A NER sikervállalatai a
társasági nyereségadó-
jukból az államkassza
helyett a sportklubok-
nak utalják a pénzt. 

Egészségügyi
sztrájk jöhet 

A Független Egészség-
ügyi Szakszervezet ja-
nuár végi sztrájkkal
fenyeget, ha nem eme-
lik 40-50 százalékkal az
egészségügyi béreket –
derült ki az RTL Klub hír-
adójából. 

Tüntetnek 
a diákok 

Több ezer diák tüntet ja-
nuár 19-én a Parlament
előtt. A fiatalságunk siral-
masan nagy része telik a
felesleges anyagok túl-
részletezésével, miközben
tanulhatnánk ugyaneze-
ket az ismereteket lé-
nyegre törően, miközben
egy tantárgyi óra külön-
böző összefüggésekre is
rámutat a modern világgal
kapcsolatban” – írták a
szervezők. 
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek felettük! 

Milyen munkát végeztek? 
Folytatás az 1. oldalról 
Nagy Tibor szerint Szénási
Róbert közvetlen, nem jár a
fellegekben, és bármiről el
lehet vele beszélgetni. Men-
nek is majd a február 3-i pe-
tőfitelepi böllérnapra. – Kell
egy olyan nap, hogy az

ember kikapcsolja az agyát 
– hangsúlyozta Nagy Tibor. 

Addig megy, amíg ki
nem hajtja 

– Rózsa és az egyház között
én vagyok az összekötő ka-
pocs. – Ezt már a 68 éves
Dencs Károlyné Mária
mondta Tápén Szécsényi Ró-

zsáról, a településrész képvi-
selőjéről. Máriának két fia és
három lányunokája van.
Megfogalmazása szerint lát-
szik Szécsényi Rózsa keze
nyoma Tápén, mert sokat
dolgozik a faluért. – Nagyon
aktív, sokat ad az emberek

véleményére. Ha kérik, hogy
ezt vagy azt csináltassa meg,
addig megy, amíg ki nem
hajtja – mondta Dencs Ká-
rolyné, aki szerint a képvise-
lőt egyaránt szeretik a
fiatalok és az idősebbek.
Mária elmesélte még, hogy a
templom kerítésének festé-
sére Szabó Sándor ország-
gyűlési képviselő is adott

pénzt. Az még nagyon jó
lenne a 68 éves nő szerint,
ha végigvezetne a kerékpá-
rút Tápé főutcáján. 

Szájról szájra terjed 

– Sokan gondolják azt, hogy
Petőfitelep a
világ vége, de
nagyot téved-
nek – mondta
Zámbori Fe-
rencné Zsu-
zsanna, aki
1991 óta
lakik Petőfite-
lepen, a
Május 1. utcá-
ban. Zsu-
zsanna nyolc
éve ment
n y u g d í j b a ,
addig ingázott
az otthona és
ú j s z e g e d i

munkahelye, az

SZBK között. 
– Olyan jó a
köz lekedés ,
hogy pár perc
alatt a munka-
helyemen vol-
tam busszal 

– mesélte Zsuzsanna, aki el-
mondása szerint amikor
nyugdíjba vonult, úgy érezte,
hirtelen kicsúszott a lába alól
a talaj, mert világéletében
közösségi ember volt. 

– A művelődési házban
rengeteg segítséget kaptunk
az igazgatótól, Mariannától.
Petőfitelepen nagyon sok kö-
zösségi rendezvény van,
amelyeken mindig ott van
Szénási Róbert képviselő,
aki – ahogy látom – szót ért
fiatallal és öreggel is. Lelkes
és aktív. Az utóbbi években
nagyobb, mozgalmasabb
élet van a telepen. Szájról
szájra terjed például egy-egy
jó koncert vagy előadás híre.
És tényleg sok lehetőség van
arra Petőfitelepen, ha az
ember értelmesen akarja el-
tölteni a szabadidejét. Mivel
annyira nincs nagy rálátásom
a képviselő munkájára, csak
azt tudom mondani, amit

látok és tapasztalok. Sok he-
lyen építettek vagy tettek
rendbe járdát, rendszeresen
takarítják a csatornát. A mi
utcánk elején van egy félkész
ház, ahol időnként felgyűlik a
szemét, derékig ér a gaz.
Szóltam a képviselőnek, se-
gítsen. Nem sokkal később
eltakarították a szemetet, és
levágták a gazt – mondta
Zámbori Ferencné. 

Otthonosan mozog a
közösségi médiában 

Békési Györgyné a kutyáját
sétáltatta Tápén, amikor talál-
koztunk. Állította, Szécsényi
Rózsa teljesen együtt él –
ahogy fogalmazott – a faluval.
– Ha kérnek tőle valamit,
gyorsan intézkedik, ha pedig
megkérdezik valamiről, azon-

nal válaszol
a Faceboo-
kon. Az inter-
net vilá-
gában és a
k ö z ö s s é g i
m é d i á b a n
nagyon ott-
hon van, sok
képviselő ve-
hetne róla
példát. A

Piac téri ját-
szótér rendkí-
vül elhanyagolt

terület volt. A korábbi képvi-

selő, Juhász Gyula befüvesí-
tette, de elgazosodott. Végül
Szécsényi Rózsa tette rendbe,
telepített játszóeszközöket.
De más közterületeket is
megújított. Ami még nagyon
jó lenne, ha végigvezetne a bi-
cikliút Tápén, de ennek ko-
moly költsége van, hiszen
biztosan szélesíteni kellene
az utat. Ez komoly tervezést,
előkészítést igényel, s bár 
a képviselő segédkezhet
ebben, túlmutat a kompeten-
ciáján – mondta Békési
Györgyné. 

Írja meg, milyen a képviselője! 
Volt, aki csak legyintett, amikor a képviselőkről kérdez-
tük, más azonnal szidni kezdte a politikusokat, de ami-
kor névvel és arccal kellett volna konkrétumokat
mondani, már nem vállalta a mondandóját. Szerencsére
többen voltak azok, akik szívesen leálltak velünk beszél-
getni. Írja meg ön is a véleményét a képviselőjéről! Mi-
lyen munkát végez? Mi az, aminek örül, hogy elkészült
a lakóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véleményét a szege-
ditukor@szegedvaros.hu címre! 

Top 10 fejlesztés 2018-ban 

1. Védőnőház épül a tápéi kirendeltség udvarán. 2. Újpetőfitelepen és Tápén olyan pro-
jekt indul, amely megoldja a csapadékvíz-elvezetést. 3. A Majakovszkij téri és a Honfog-
lalás utcai óvodában folytatódik a felújítás, ablak- és vizesblokkcsere, kerti szín
megújítása. 4. A Bálint Sándor iskolában korszerűsítik a fűtést, felújítják az épületet.
5. A Piac téren, a kisboltok előtt, valamint a postánál megújul a parkoló. 6.  A Gyöngyvirág
utcai óvoda előtt parkoló épül. 7. A Murányi utcai játszótéren szabadtéri kondiparkot ala-
kítanak ki. 8. Leaszfaltozzák például a Babér és a Gyümölcs utcát. 9. Fejlesztik a József
Attila sugárúti és a Ladvánszky utcai bicikliutat. 10. Folytatják a József Attila sugárúti
járda aszfaltozását. 

a a Hegyközség, Alma és Bártfai utca teljes aszfaltozása
a a József Attila sugárúti járda aszfaltozása
a a Gábor Áron utcai óvoda parkolójának és járdájának 

aszfaltozása 
a a Csap utcai óvoda járdafelújítása
a a Petőfi Sándor Általános Iskola parkolójának 

aszfaltozása, tanszoba kialakítása, játszótér telepítése
a a Balatoni utcai játszótéren szabadtéri fitneszpark 

kialakítása
a a Murányi utcai játszótér rendbetétele  
a a Homonnai utcai játszótéren ivókút telepítése
aÚjpetőfitelepen fedett buszmegálló építése
a fásítás
a járdajavítás
a akadálymentesítés
a utcabútorok telepítése, felújítása, karbantartása
a szemétszedési akciók 

SZénáSi RóBERT (MSZP)  
Körzete: Petőfitelep, Újpetőfitelep, 
Baktó, Fodorkert 
Elvégzett munka 2017-ben: 

SZécSényi RóZSa (MSZP) 
Körzete: Tápé, Baktó, Újpetőfitelep 
Elvégzett munka 2017-ben: 

a a Piac téri játszótér és fitneszpark felújítása
a a Pihenő, Pitypang, Major és Csatár utca aszfaltozása
a a kiskerti utak rendbetétele, közvilágítás-fejlesztés
a48 helyen kátyúzás
a a Zsukov téri játszótér bővítése és új fitneszeszközök 

telepítése
a a Völgyérhát utcában új játszótér kialakítása
a fásítás
a járdajavítás
a új fedett buszmegállók építése az Árvácska és 

a Honfoglalás utcában
a a Honfoglalás utcai óvoda tetőszerkezetének cseréje 
a a Majakovszkij téri óvoda burkolat- és ablakcseréje
a a Bálint Sándor Általános Iskola parkolójának megújítása 

Zámbori Ferencné szerint
mozgalmas közösségi élet

van Petőfitelepen. 

Szécsényi Rózsa mindenre válaszol 
a Facebookon. 

Szécsényi Rózsa a felújított Piac téri játszótéren. 

Szénási Róbert az iskola előtt felújított
parkolónál.
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Új villamosok és trolik is érkeznek 

Felújítják a 4-es villamos vonalát 
Biztonságosabb lesz a Vám tér közlekedése, és onnantól
a kecskési végállomásig megújul a 4-es villamosvonal. Új
trolikat és villamosokat is beszerez az önkormányzat. 

A szegedi villamos- és troli-
közlekedés fejlesztésének je-
lentős részét a korábbi 30
milliárd forintos nagyprojekt-
ből sikerült megvalósítani. 
A járműpark rekonstrukcióját
önkormány-
zati pénzből
is folyamato-
san végzi az
SZKT. Tavaly
átadtak két
korszerűsített
trolibuszt, és
az idén is ter-
vezik felújított
járművek for-
galomba állítását. Önjáró
troli fejlesztését is lehetővé
teszi, hogy arra közvetlenül
brüsszeli támogatást kap a
város.  

– Állami pénzből pedig
újabb 9,5 milliárd forint érke-
zik Szegedre. Olyan, a nagy-
projektből kimaradt munká-
latokra, mint a 4-es villamos-
vonal és a trolihálózat fejlesz-

tése – tájékoztatott Nagy
Sándor városfejlesztési alpol-
gármester. Ennek egyik része
a belvárost a lézerközponttal
és ipari parkkal összekötő
trolijárat kialakítása. Az új vo-

nalon önjáró
trolik közle-
k e d n é n e k ,
amelyek –
ahol kiépült a
felsővezeték
– felcsatla-
koznak a há-
lózatra, a
Vértói úton és
annak meg-

hosszabbításán akkumulá-
torral közlekednek. Ezek
nem 12 méteres szóló és
nem is 18 méteres csuklós
járművek, hanem úgyneve-
zett midi trolik. A 8 méteres
kocsik befogadóképessége
ugyan kisebb a többiekénél,
viszont kisebb a súlyuk is, így
kisebb akkumulátorral üze-
meltethetők.  

Biztonságosabban, gyorsabban közlekedhetünk. A József Attila sugárúthoz hasonlóan modern villamospálya épül a Pe-
tőfi Sándor sugárúton is.

A hálózatfejlesztéshez
kapcsolódva a város besze-
rezhet öt csuklós, alacsony-
padlós, klímás trolit. Rész-
ben a 4-es villamosvonal re-
konstrukciója révén pedig
három új villamost is vásá-
rolhat. Az új járműveket 
az Škoda–Ikarusokéhoz és
Pesákhoz hasonló műszaki
elvárásokkal és pályázati el-

járáson veszi meg az önkor-
mányzat.  

A 4-es villamosvonal fej-
lesztésére kétféle tervet is
készítettek a szakemberek,
egyszerű felújításra, és egy
bővítéssel párosuló rekonst-
rukcióra. Utóbbi kapott most
zöld utat: a Vám tértől kifelé
párhuzamos vágány épül,
ami egyszerűbbé és gyor-

sabbá teszi a villamosközle-
kedést a kecskési végállomá-
sig. Az érintett szakaszon a
régi sínpályát is cserélik. 
A fejlesztés során biztonsá-
gosabbá teszik a Vám tér
közlekedését: a Petőfi Sán-
dor sugárút Rákóczi utcai ke-
reszteződésébe jelzőlámpás
csomópontot építenek. Az át-
szállást könnyítendő a busz-

megállót közelebb viszik a
villamosokéhoz. A csomó-
pontba biciklitárolókat is el-
helyeznek, és rendezik a
teret.  

– Az előkészületek nagy
erőkkel folynak a háttérben.
A kivitelezés jövőre várható,
hozzátéve, hogy ez nagyon
szoros határidő – tette hozzá
az alpolgármester.  

Ennek egyik része a
belvárost a lézerköz-
ponttal és ipari
parkkal összekötő
trolijárat kialakí-
tása. Az új vonalon
önjáró trolik közle-
kednének. 
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Pályázati hirdetmény 

A SZEGEDIEKÉRT VAGYUNK 

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

LAKÁSOK TULAJDONJOGÁNAK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

A pályázati A pályázati 
A helyiség helye Helyrajzi Alapterület Alapár alapár A bemutató tárgyalás 
(Szeged) szám (m2) (Ft) emelésének időpontja időpontja

mértéke (Ft) 2018. 01. 18. 2018. 02. 01.
Boldogasszony sgt. 65. 20252/2/A/6 160,26 20 900 000 500 000 8:00 8:00
I. em. 5. 
Szentháromság u. 37. 3616/A/3 38,88 5 100 000 100 000 8:30 8:30 
A ép. fszt. 3. 
Dugonics tér 11. 3760/A/7 98,17 20 200 000 500 000 9:00 9:00 
Feketesas u. 19–21. 3919/A/19 168,77 32 600 000 500 000 9:30 9:30
II. em. 19. 
Nagy J. u. 1. I. em. 3. 3930/A/3 132,92 27 900 000 500 000 10:00 10:00
Kárász u. 10. I. em. 4.  3872/A/4 54,87 12 600 000 250 000 10:30 10:30 
Kálvária sgt. 42. fszt. 1. 25027/A/1 72,84 9 700 000 100 000 11:00 11:00 
Kálvária sgt. 42. fszt. 5. 25027/A/5 28,47 3 900 000 100 000 11:00 11:30 
József A. sgt. 54. 11338/A/2 8 400 000 50 000 13:00 13:00
A ép. fszt. 2. 
Kálmány L. u. 12. fszt. 3.  2429/A/3 65,67 10 000 000 100 000 13:30 13:30 
Dózsa u. 5. I. em. 4. 4016/A/4 62,1 13 500 000 250 000 14:00 14:00 
Oroszlán u. 4. II. em. 26.  3835/A/26 49,17 11 500 000 250 000 14:30 14:30 
Kálvin tér 2. 2. lh. III. em. 5. 2985/A/40 46,23 12 500 000 250 000 15:00 15:00 

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó az ingatlant a fenti időpontban megtekintse, és a helyszínen a jelenléti
ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazo-

lása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. 

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a részletes pályázati felhívást az IKV Ingatlankezelő és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14–16. szám alatti épületének ügyfélszolgálatán legkésőbb 2018. január 24. napján 1600 óráig
bruttó 5000 Ft/db ellenében megvásárolta. A pályázó az általa benyújtott ajánlatban a pályázati alapáron vagy az általa felkínált
magasabb pályázati áron pályázhat. A pályázó köteles bánatpénzt fizetni, amelynek mértéke a pályázati ajánlat összegének, de

legalább a pályázati alapárnak a 10%-a. A bánatpénz átutalásáról szóló igazolást a pályázati ajánlathoz kell csatolni. 

A pályázati ajánlat az IKV Zrt. ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben nyújtható be 2018. január 29. napján 1500 óráig. 

A pályázat nyertese az érvényes pályázatot benyújtók közül, licitálással kerül kiválasztásra a részletes pályázati felhívásban foglalt
feltételek szerint. A licitálási alapár a pályázati alapár, vagy ha a pályázati ajánlatok az alapárnál magasabb árat tartalmaznak, 

a kínált legmagasabb pályázati ár. A pályázati tárgyalás az eredményhirdetéssel zárul. 

A lakásokról a www.szegedingatlanok.hu weboldalon is tájékozódhat. 

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

telefonszám: 62/563-103, 563-127 

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

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)

Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében 

közzéteszi 

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzat módosításának a
lakás rendeltetési egységekhez tartozó telekhányadok meghatáro-

zására vonatkozó tervezetét, valamint 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet  

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés

helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott Partnerek észrevételeket tehetnek a rendelet 2. sz. mellékletét

képező Adatlap kitöltésével a polgármesternek címezve, Szeged
MJV Önkormányzatának címére (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)
történő megküldésével, személyesen, a Városi Főépítészhez (Sze-

ged, Püspök u. 9.) történő eljuttatásával, továbbá elektronikus úton
a foepitesz@szeged.eu e-mail-címre megküldve a lakossági fórumtól

számított 8 napon belül, legkésőbb 2018. február 08-ig. 

A közzététel ideje: 
2018. január 22-től 2018. február 05-ig.  

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

a Városi Főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.), valamint Szeged város
hivatalos honlapján a főépítészet közleményei alatt 

(https://www.szegedvaros.hu/category/hivatal/fepiteszetkoezlemenyei). 

A lakossági fórum ideje: 
2018. január 31. (szerda) 17 óra 

Helyszín: 
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal , Házasságkötő terem 

(Szeged, Széchenyi tér 10.) 

Egy helyre
gyűjtsék

a fenyőket!
Vízkereszt után egyre több fe-
nyőfa kerül az utcákra, a Sze-
gedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. pedig január 10-
től külön karácsonyfajáratokat
indított a városban. Makrai
László igazgató elmondta, egé-
szen márciusig hetente egy-
szer viszik el a kidobott
karácsonyfákat. Egy fontos ké-
rése van a cégnek, próbáljunk
meg annak eleget tenni: ne
zacskózzuk be a fenyőt, és le-
hetőleg ne hagyjunk rajta sem-
milyen díszt, szaloncukor-
papírt. Azzal is sokat segítenek
a kukásoknak, ha egy helyre
gyűjtik a fákat. Olyan területre
helyezzük ki a fákat, ahol azok
nem okozhatnak balesetet. Az
összegyűjtött fákat hasznosít-
ják, mulccsá aprítják össze,
melyet később kerti utakra
szórnak ki.

Úgy vitték a jegyet, mint a cukrot 
Elfogytak a jegyek a Hege-
dűs a háztetőn eddig meg-
hirdetett szabadtéri elő-
adásnapjaira. Az Apáca-
show-ra is már a belépők

közel 80 százaléka elkelt,
de az Alföldi Róbert ren-
dezte Hegedűsre úgy vitték
a nézők a jegyet, mint a cuk-
rot. A legendás darabból

eredetileg két előadást hir-
detett a fesztivál, de plusz-
estét kell beiktatni, mert bár
telt házas a darab, az érdek-
lődés még mindig óriási. 

Parkoló épül Tarjánban 

Lebontják idén Tarjánban a Szamos utcai tízemeletesek
mögött 50 éve felhúzott és mára teljesen lepusztult, üre-
sen álló barakképületet. A helyén parkolót alakítanak ki. 

rengeteg az autó a környé-
ken. 

A parkolón kívül a Retek
utca–Tarján szélénél a ját-
szóteret nagyobbaknak való
játékokkal, szabadtéri kon-
diparkkal bővítik. A Hóbiárt
basa utcánál is megmarad
a játszótér a lakosság kéré-
sére, de lepkekerttel fej-
lesztik – növényekkel, ame-
lyek vonzzák a lepkéket –,
és biztonságosabbá teszik.
Korszerűsítik a Debreceni
utcai sportpályát és játszó-
teret is, a József Attila sug-
árút és Budapesti körút
sarkán lévő kis térből pedig
pihenőhelyet alakítanak ki,
így válik az a rész Tarján ka-
pujává. A Retek utcai ABC
mellett pedig új kispiacot
hoznak létre. 

990 millió forint értékű
fejlesztést hajtanak végre
idén Tarjánban: új kispiac,
kondipark és lepkekert
épül, korszerűsítik a Deb-
receni utcai sportpályát
és játszóteret. 

A József Attila sugárút, Bu-
dapesti körút, Szilléri su-
gárút és Debreceni utca
által határolt területen 990
millió forint értékű fejlesz-
tést hajtanak végre. Ebben
a programban bontják le az
1970-ben emelt barakk-
épületet (a mellékelt térké-
pen megjelölve), amely a
tarjáni paneleket építő
munkások szociális helyi-

sége volt. Később óvoda-
ként, a Csongor téri iskola
kihelyezett tagozataként
működött a barakképület,
majd szociális célokat is
szolgált. 

Mára azonban teljesen
lepusztult. Évek óta üresen
áll, hajléktalanok lakják. 
A barakk helyére parkolót
építenek, amire sokak sze-
rint nagy szükség van, mert

Már kapható 
a napi 

parkolójegy
Januártól napijegyet vezetett
be az önkormányzat a sárga
parkolóövezetben. Az ára
1320 forint, azaz mindössze
hatórányi parkolást kell kifi-
zetni tíz óráért. Ez elsősorban
azoknak kedvez, akik orvosi
kezelésre, konferenciára ér-
keznek a városba, vagy más
egész napos programra ma-
radnának. Az SZKT Deák Fe-

renc utcai ügyfélszolgálatán
már megváltható az egész
napos jegy. Hasonlóan virtuá-
lis, mint a korábban beveze-
tett parkolóbérlet. Az auto-
matáknál és SMS-ben – mű-
szaki átalakítás miatt – márci-
ustól lehet majd igénybe venni
az SZKT új szolgáltatását. 

Náray Tamás a REÖK-ben 
Idén bemutatja alkotásait a
Reök-palotában a világhírű
kortárs szobrász, Virgilius
Moldovan, akinek a monu-
mentális alkotásaiból július-
ban nyílik tárlat. Ugyancsak
nyáron nyílik meg Náray
Tamás divattervező kiállí-

tása. Náray azonban nem ru-
hakölteményeket mutat be,
hanem új oldaláról mutatko-
zik be, hiszen fest is. Nonfi-
guratív, expresszív, színes
festményeit a tervek szerint
július 20-ától két héten át lát-
hatják a palotában. 

Láthatatlan Szeged 

Mars tér. 

„Csúsztatás – nem a Mars téren készült, de a Mars téri piac
nélkül ezen a képen csak egy importsótartó lenne. Így viszont
a szivárvány minden színében pompázik, a következő pilla-
natban az ablakot is a szendvicsemre fogom reszelni. Igazi
neuromarketing” – írta a szerző, Maczelka Csaba, akinek az
Apertúra Magazin Láthatatlan Szeged című pályázatán a 
Takeaway Szeged – Ezeket a színeket vidd magaddal című fo-
tóesszéje a felnőtt kategória megosztott II. díját nyerte el. 
A Láthatatlan Szeged című alkotói pályázatot a szegedi ön-
kormányzat támogatta. Ezen a linken lehet elérni a pályáza-
tokat: http://magazin.apertura.hu/palyazat/a-lathatatlan-
szeged-cimu-palyazat-eredmenyhirdetese/8370/
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HATAN KAPTAK MEGHÍVÓT,
DE CSAK ÖTEN MENNEK.
Véglegesek a horvátországi
férfi kézilabda-Európa-baj-
nokságon szereplő nemze-
tek keretei. A MOL-PICK
Szegedből Balogh Zsoltra,
Bánhidi Bencére és Bodó Ri-
chárdra számít Ljubomir
Vranjes szövetségi kapitány,
aki bár háromszoros konti-
nensbajnok játékosként, de
edzőként ez lesz az első
nagy tornája. A szlovén válo-
gatottba kapott meghívót
Matej Gaber, de a csapat
összetartó edzésén talp-
csonttörést szenvedett, így ő
kihagyja az Eb-t. Gorbok és
Zsitnyikov viszont szerepel a
nemzeti válogatottjában. A
mieink az olimpiai bajnok
Dániával, Spanyolországgal
és Csehországgal vannak
egy csoportban. 

MINDKÉT SZEGEDI GYORS-
KORCSOLYÁZÓ UTAZIK.
Európa-bajnokságra készül
Kónya Zsófia és Jászapáti
Petra  is. Bánhidi Ákos, a ma-
gyar rövidpályás gyorskorcso-
lya-válogatott csapatme-
nedzsere számít a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület ver-
senyzőire. A szakember el-
árulta, a drezdai kontinens-
viadal jó gyakorlási lehetőség
lesz, de a csúcsformát a feb-
ruári téli olimpiára kell időzí-
teni. 

KETTEN AZ UTÁNPÓTLÁS-
VÁLOGATOTTBAN. A magyar
U15-ös jégkorong-válogatott
a szlovákiai Poprádon ját-
szott felkészülési tornát. A
csapatban tartalékként a Go-
odwill Pharma Szegedi Vízmű
játékosa, Sánta William és a
szegedi nevelésű Keceli-Mé-
száros Mátyás képviselte vá-
rosunkat. A nemzetközi
viadalon Ausztria és Szlová-
kia válogatottja jobbnak bizo-
nyult, de zárásként a
házigazda poprádi együttest
4–3-ra sikerült megverni. 

ÚJABB LÉPÉS A DOBOGÓ
FELÉ. Vasárnap az alapsza-
kasz utolsó előtti hazai bajno-
kiját játssza a Szegedi
Röplabda Sportegyesület.
Fürdök Nóráék a fővárosi
MTK U21-es gárdáját látják
vendégül, és ha nyernek,
szinte biztosan az első há-
romban végeznek az alapsza-
kaszban. Strezeneczky Gyula
lányai vasárnap délután 15
órától lépnek pályára a József
Attila Általános Iskola torna-
termében. 

Vojkovics Gyulát (képünkön
a jobb szélen) nevezték ki a
PC TRADE Szeged KKSE női
kézilabdacsapat új edzőjé-
nek. Megírtuk, Bakó Bo-
tond a férfi NB I utolsó
helyén álló Orosházához
szerződött, így a klubnak új
tréner után kellett néznie.
Január első hetében el is
kezdődött az alapozás,
méghozzá Vojkovics Gyula
vezérletével. 

– Botond remek szakmai
munkát végzett, sokat tett
azért, hogy tavaly másodikok
lettünk. És idén is másodikok
vagyunk, de a saját kezünk-
ben a sorsunk. Amit ő felépí-
tett, azt akartuk továbbcsi-
nálni. Illetve Magyarországon
nagyon gyakran nehezen jut-
nak lehetőséghez azok az
edzők, akik még nem bizonyí-
tottak. Szerintem ha van egy
olyan edző az egyesületnél,
aki mind felfogásban, mind
munkában megfelel, akkor
úgy vélem, meg kell adni neki
a lehetőséget arra, hogy
olyan csapatot tudjon ve-
zetni, amely képes arra, hogy
megnyerje a bajnokságot –
fogalmazott Vadkerti Attila,
hozzátéve, nem sokat gon-
dolkodott az utódon. 

Vojkovics Gyulával a sze-

zon végéig szóló szerződést
kötött a klub. Vojkovics eddig
a szegedi utánpótlásában
dolgozott, és ahogy mondta,
nem kellett sokat gondolkod-
nia a felkérésen. 

– Egyből eldőlt, amikor
Körte felhívott, de aztán min-
dig jönnek a kételyek, hiszen
fiatal edző vagyok. Óriási ki-
hívás együtt dolgozni egy
ilyen gárdával, de mivel veze-
tőedző szeretnék lenni, nem
hezitáltam – mondta Vojko-
vics Gyula. 

Tétmeccsen csak szűk
egy hónap múlva bizonyíthat
a frissen kinevezett szakem-
ber. A januári időszak egye-
lőre az alapozásról szól,
február 4-én, Szentendrén
lesz az első bajnokija a csa-
patnak.  

Vojkovics az új edző Január 20-án jön a Pécs Szegedre 

Vissza a győztesek útjára! 
Öt győzelemmel és nyolc

vereséggel állt féltávnál a
csapat, ami azt jelenti, hogy
idén biztosan kevesebb
meccs lesz a szezonban,
ugyanis ez a mérleg csak a ti-
zedik helyre elég. Nem sike-
rült tehát az első nyolcban
végezni, így ebben az évben
nem jutottak be Andrija Ciri-
cék a magyar kupa nyolcas
döntőjébe. 

– Természetesen sajnál-
juk, hogy nem sikerült be-
jutni a kupaküzdelmekbe,
szerettünk volna az első
nyolcban lenni, de a legfon-
tosabb, hogy mire véget ér
az alapszakasz, és elkezdő-
dik a rájátszás, addigra ér-
jünk oda a legjobb nyolc
közé – fogalmazott Andjelko
Mandic. 

Egészen biztosan sokat
jelentene, ha Juhos Levente
felépülne sérüléséből, de rá
még nem lehet számítani a
következő egy hónapban. 
A válogatott játékos egyelőre
térdműtéte után lábadozik.
Legközelebb hazai pályán, ja-
nuár 20-án, szombaton 18
órától lehet szurkolni a csa-
patnak, amikor is a Pécs ér-
kezik az újszegedi sport-
csarnokba. 

Nem sikerült az év vége a
Szedeák férfi kosárlab-
dacsapatának, de a legfon-
tosabb, hogy az alapsza-
kaszban bekerüljenek a leg-
jobb nyolcba. 

Szeged legtöbb egyesülete
karácsonykor pihenőt tartott,
egy csapat azonban ekkor
sem állt le. A Naturtex-SZTE-
Szedeák férfi kosárlabdagár-
dája nem sokkal szenteste
előtt és a két ünnep között is
játszott, ezek viszont nem
úgy sikerültek, ahogy a sze-
gediek szerették volna. Csak
emlékeztetőül: vereség Ka-
posváron és Szombathelyen,

ez pedig azt jelenti, hogy zsi-
nórban négy vereséggel zár-
ták az évet Andjelko
Mandicék. 

– Remélem, hogy 2018
eleje jobban sikerül, mint
ahogyan zártuk 2017-et. Vol-
tak jobb meccseink, ahol
nem volt szerencsék, nem ér-
demeltünk vereséget, de volt,
ahol nem hagyott esélyt ne-
künk az aktuális ellenfél. Saj-
nos az utóbbi időszakban
mindig voltak sérültjeink, re-
mélem, újra tudunk majd
olyan formában játszani, mint
amilyenben a szezont kezd-
tük – értékelt a Szedeák ve-
zetőedzője, Andjelko Mandic. 

Meglátja, mester, menni fog! Andjelko Mandic magya-
ráz a csapatnak.

Már a felnőttek mezőnyében kell bizonyítaniuk a lányoknak 

Vízválasztó 2018 a szegedi görkorisoknak

– Mind a ketten elsőéves fel-
nőttek leszünk, és ez óriási vál-
tás lesz. Nagyon nehéz

felmérni, hol helyezkedünk el
jelenleg a ranglétrán, mivel új
lesz nekünk a mezőny. Nagyon

kíváncsi vagyok, mire leszünk
képesek. Főleg magamra va-
gyok kíváncsi. Abban remény-
kedem, hogy minél jobb
eredményeket tudok elérni, és
hogy lépést tudok tartani a na-

gyokkal – érzékeltette Eleo-
nóra, hogy tényleg nem tudni,
mit hoz az új esztendő. 

Ő és Dominika is tagja volt
az Universiadén ötödik helye-
zést elért magyar váltónak. Az
„egyetemisták olimpiáján” nin-
csenek korosztályok, így gya-
korlatilag ez volt az első olyan
megmérettetésük a szegediek-

nek, ahol felnőttek ellen verse-
nyeztek. Ez adhat némi tám-
pontot a jövőre nézve, és
persze Dominika 2017-es 
Európa-bajnoki bronzérme is. 

– Nehéz ezt így előre meg-
mondani, hogy mire lehet
számítani idén. Az biztos,
hogy először is sok tapaszta-
latot szeretnék gyűjteni, erről

szól majd 2018, mert a távo-
labbi célom, hogy négy év
múlva szerepeljek a világjáté-
kokon, ahol szeretnék jó he-
lyezést elérni. Bízom benne,
hogy a felnőttek között is
megállom a helyem, és ott is
szeretnék az élmezőnyhöz
tartozni – fogalmazott Gardi
Dominika. 

Gardi Dominika és Kopilovity Eleonóra. 

Gardi Dominika bronzér-
met szerzett tavaly

az Európa-bajnokságon. 

Pályafutása egyik legjobb éve volt a tavalyi Kopilovity Ele-
onórának és Gardi Dominikának. A Tornádó Team Szeged
két fiatal görkorcsolyázójának naptárában Universiade, Eu-
rópa-bajnokság és világbajnokság is volt, utoljára szere-
peltek a juniorok között. Ugyanis 2018-ban már a felnőttek
mezőnyében kell bizonyítaniuk a szegedi lányoknak. 

Távolabbi célom,
hogy négy év
múlva szerepel-
jek a világjátéko-
kon, ahol szeret-
nék jó helyezést
elérni. 
Gardi Dominika 

Sportmix
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre, illetve 2 belépőt az IH Rendezvényközpontba a Molnár Dixieland Band január 23-i kon-
certjére? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a  szegeditukormeg-
fejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Szegedi Tükör 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. címre! Beküldési határidő: január 17. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon
értesítjük! A január 6-i számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Gönczy Lajos atléta Szeged első olimpikonja. A nyertesek: Makári Zoltán, illetve Cseresznye Márta. Gratulálunk!

videózSúr originál 2.0
– dJ HorvátH AndráSSAl 
Időpont: január 13., szom-
bat, 20 óra 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
Sokak tinikorának meghatá-
rozó diszkósa, Horváth And-
rás ismét megörvendezteti a
nagyközönséget. Az est film-
vetítéssel indul, hogy aztán a
DJ a lemezek közé csapjon. 

A vendégek 
Időpont: január 17., szerda,
18.45 
Helyszín: Belvárosi mozi 

A vendégek (The Party) egy
angol vígjáték, amelynek fő-
szereplője Patricia Clarkson és
Bruno Ganz. Leírás: az elegáns
londoni házban baráti társaság
gyűlik össze, hogy ünnepeljen:
Janetet, a háziasszonyt, akit
pár órája választották meg a
brit árnyékkormány miniszte-
révé. Úgy tűnik azonban, hogy
ma szinte minden jelenlévő-
nek van valami szenzációs be-
jelentenivalója, és a vendégek
egyre kevésbé figyelnek Janet
példa nélküli sikerére. Rejté-
lyes telefonhívások érkeznek,
az egyik várva várt vendég

távol marad, és
egyszer csak előke-
rül egy pisztoly is… 

A HenteS, A k.r-
vA éS A fél-
Szemű – film-
b e m u t A t ó
SzáSz JánoS-
SAl 

Időpont: január 18., csütör-
tök, 18.15 
Helyszín: Belvárosi mozi 
Filmbemutató és közönségta-
lálkozó. Vendég: Szász János
rendező és a film több alko-
tója. Leírás: a jómódú HEN-
TES kiskirályként él az első
világháború utáni Magyaror-
szágon. Egy nap régi üzlet-
társa, a kegyvesztett
FÉLSZEMŰ csendőrtiszt egy
nővel menekül a falujába. Az
idegen asszony jelenléte feltü-
zeli a mészárszék életunt tu-
lajdonosát, aki munkát ad
mindkettőjüknek. Amikor a
nőről kiderül, hogy Pesten

K.RVA volt, a hentes pénzzel
próbálja megvenni szerelmét.
A pár belemegy a játékba, és

veszélyes alkudozás
veszi kezdetét:
egyikük sem tud-
hatja, ki fog hátba
szúrni kit, ha végül
eljön az elszámo-
lás ideje. 

Will – A Spe-
ciAl provi-

dence lemezbemutAtó
koncertJe 
Időpont: január 18., csütör-
tök, 20 óra 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
A Special Providence egy ma-
gyar dzsesszzenekar. A kvar-
tettet 2004-ben a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Jazz
Tanszékének növendékei és a
Kőbányai Zenei Stúdió együtt
zenélő tagjai hozták létre. Mű-
faji korlátokat átlépő dallamos
és energikus zenét játszanak.
Merítenek a fúziós jazz, jazz-
rock, a spirituális és progresz-
szív zenék stiláris világából. 

rAffAello: A feStőfeJe-
delem 3d 
Időpont: január 20., szom-
bat, 16 óra 
Helyszín: Belvárosi mozi 
Magyarul beszélő, olasz mű-
vészeti ismeretterjesztő film.
A 2012-ben indult, A művé-
szet templomai című isme-
retterjesztő sorozat követ-
kező része, a hazánkban is
nagy sikerű Vatikáni Múzeum
3D, Firenze és az Uffizi-kép-
tár 3D és a Pápai bazilikák

3D alkotóinak új filmje a leg-
kiválóbb reneszánsz meste-
rek egyikének és művé-
szettörténet egyik legmegha-
tározóbb alakjának, Raffa-
ello Sanziónak állít emléket.

Rafaellót a kortársak és ké-
sőbbi generációk is csoda-
gyereknek tekintették. 

bolgár táncHáz 
Időpont: január 17., szerda,
18 óra 
Helyszín: Nemzetiségek
Háza 
táncoktató: Majtényi Dániel. 

duAlitáS – veréb tAmáS
eStJe 
Időpont: január 20., szom-
bat, 19 óra 
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont 
Veréb Tamás – akit musical-
előadásokból és televíziós
műsorokból is jól ismerhet-
nek – exkluzív élő zenés est-
tel várja a színház és
könnyűzene szerelmeseit. 
A koncert zenei anyaga sajá-
tos köntösben mutatja be
Veréb Tamás eddigi színházi
szerepeit és könnyűzenei
munkásságát. Az előadást
élő zenés kíséret, vizuális ef-
fektek és táncművészek köz-
reműködése teszi teljessé. 

A SpeciAl providence 
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A Roosevelt téren járunk, és látjuk az 1968-ban készült
fotón (Fortepan/Uvaterv), hogy a Belvárosi híd alatt vala-
min nagyon dolgoznak, ott távolabb talán egy Trabant orra
bukkan elő, a híd gyalogosfeljárójánál pedig tárva-nyitva a
KPM Közúti Igazgatóság címfestő műhelyének ajtaja. Ezen

a ponton mélázunk el azon: hová lettek a címfestők és be-
tűírók? Ki emlékszik olyan jellegzetes szegedi bolt- vagy ét-
teremtáblára, amely magán viselte a címfestő keze
nyomát? Ha van ilyen emléke, küldje be nekünk a szegedi-
tukor@szegedvaros.hu címre! 

dIAGnózIS – eGÉSzSÉG-
üGyI MAGAzIn
Január 15. hétfő 19.55-től
Sürgősségi betegellátás, prosz-
tatagyulladás, limfómák,szívát-
ültetés – válogatás 2017-ből.
IdŐUtAzáSA 30 ÉVeS Vá-
RoSI teLeVízIóVAL
Január 16., kedd 17.55-től
Testvérek 1998-ből: a három
Debreczeni.
A SzoMSzÉd VáR – tURISz-
tIkAI MAGAzIn
Január 17., szerda 19.40-től
Csopaki bortúra, hazai sípá-
lyák, nagybányai festők Hala-
son – fedezzük fel együtt
Magyarországot!
köRút – közÉLetI, kULtU-
RáLIS MAGAzIn
Január 18., csütörtök 19.25-
től
Székhelyi József ismét Szege-
den, életműdíjas fodrász, 
kulturális évértékelők. JÁTÉK!
SzeGedI híRek
Január 15-19., hétfő-péntek
19 órától
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval je-
lentkezik a nap közéleti, poli-
tikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sport esemé-
nyeiről.

JAnUáR 15., hÉtFŐ 
Szentistványi István: 17.00 (képviselői iroda
– Kiss Ernő u. 3.) 
dr. Szentgyörgyi Pál: 17.00 (Tabán Általános
Iskola – Tabán u. 16.) 

JAnUáR 17., SzeRdA 
hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–14.00 (kép-
viselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-
8137) 

JAnUáR 20., SzoMBAt 
kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület
– Csongor tér 1.) 

Zoé, Kristóf és Johanna született karácsonykor 
SzeGeden kötöttek házASSá-
Got: 2017. 12. 30-án Peczanek
Roland és Szabó Csilla; Ferencsik
László Alfonz és Bánfi Mária; Ju-
hász József és Mihály Kinga. 
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Zsáky
Tamásnak és Kreizler Dórának
2017. 12. 23-án Tamás; Farkas
Istvánnak és Fodor Tünde Gabri-
ellának 2017. 12. 21-én Áron;
Nagyapáti Rolandnak és Haraszti
Bettinek 2017. 12. 24-én Zoé; Fe-

kete Lászlónak és Fazekas Melin-
dának 2017. 12. 24-én Kristóf;
Virág Dávidnak és Szabó Tünde
Máriának 2017. 12. 26-
án Johanna; Horváth Zol-
tánnak és Mencz Angéla
Ibolyának 2017. 12. 28-
án Anna Eszter; Mester
Ferencnek és Barcsák
Erzsébetnek 2017. 12.
23-án Szófia; Sziráki
Krisztiánnak és Kormos

Nikolettnek 2017. 12. 28-án Nóra
utónevű gyermeke született. 
Gratulálunk! 

Január 13.
szombat

Január 14.
vasárnap

Január 15.
hétfő

Január 16.
kedd

Január 17.
szerda

Január 18.
csütörtök

Január 19.
péntek

5/2
Veronika

4/0
Bódog

3/-1
Lóránt
Loránd

5/0
Gusztáv

6/2
Antal

Antónia

5/1
Piroska

5/0
Sára

Márió

szürke, esős idő
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