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Hírzárlat után iránymutatás 
Nem nyilatkozhatnak önállóan az iskolák.

Péntektől keddig sör, virsli, vurstli
A liget felújítása miatt a Partfürdőn lesz a majális.

Szegeden nyílhat az első VR-mozi vidéken  
A 100. évfordulóra megújul a Belvárosi mozi.

Bronzérem asztaliteniszben 
Harmadik lett egyéniben Varga Csaba.

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek! 

Milyen munkát végeztek? 

Buha Istvánné a kondigépek után focikaput szeretne kérni a Nyitra utcai játszótérre. 

Megkérdeztük az öreg- és újrókusiakat Binszki Józsefről és
Ménesi Imréről. Hogy látják a képviselőjüket? Milyen mun-
kát végeztek tavaly? Mi az, aminek örülnek az öreg- és új-
rókusiak, hogy elkészült? Mit hiányolnak? A Mérlegen a
képviselők sorozatunkban számítunk a véleményére! Írjon
nekünk! 

fel a kutyája kakiját, mert ret-
tentően zavar a kosz –
mondta a nyugdíjas nő. – Itt
van például a fedett biciklitá-
roló a trolivégállomáson, ami
már hónapok óta tele van
száraz levéllel, és össze is fir-
kálták. Ezt nagyon rendbe
kellene tenni – adott felada-
tot a képviselőnek a 72 éves
Buha Istvénné. Közben di-
csérte is, hogy leállíttatta a
Nyitra utca mögötti kiserdő
kiirtását. Úgy tudja, pihenő-
parkot alakítanak majd ki a
területen. – Mivel ilyen sétá-
lós nő vagyok, sokan nekem
mondják, hogy szóljak a kép-
viselőnek, hogy ezt vagy azt
csináltassa meg. 
Folytatás a 3. oldalon 

– Én kondigépeket kértem
Ménesi Imrétől a Nyitra
utcai játszótérre – mondta a
72 éves Buha Istvánné
Anikó. – És telepített is. Ter-
mészetesen nem nekem
kell, hanem a gyerekeknek,
akiket nagyon szeretek –
magyarázta Anikó, akinek 4
gyermeke, 12 unokája és 7
dédunokája van. Nevetve
mondta, ha eljön hozzá a
családja a Nyitra utcai pa-
nellakásába, ahol tizennégy

éve él, még a csilláron is lóg-
nak a gyerekek. 

– Nem tudok rosszat
mondani Ménesi Imrére. Ha
valamilyen problémával meg-
keresem, éppen külföldön
van, onnan is visszahív, hogy
segítsen. Buha Istvánné csak
„sétálós nőnek” nevezi
magát, aki hófehér westie
kutyájával rója a környéket. 

– Én felveszem a mások
által eldobott szemetet, és
rászólok arra, aki nem szedi

Dómfelújítás 
2015-ben fejeződött be a
dóm felújítása 2,1 milliárd fo-
rint uniós támogatásból, de
most 1,2 milliárd forint állami
forrásból folytatódik a re-
konstrukció. A homlokzatfel-
újítás és az ólomüveg ab-
lakok restaurálásán túl pad-
lófűtést és négymegállós lif-
tet is terveznek a dómba.
Cikkünkben olvashatnak a
fogadalmi templom építésé-
ről, arról, hogy a sokévi ter-
vezgetést és helykijelölési
vitát követően Foerk Ernő ve-
zetésével kezdődött meg a
templom építése 1913-ban. 
Összeállításunk a 9. oldalon 

Amali, a tavaly októberben született fehér nőstény
oroszlán eszik, alszik és sokat játszik a Szegedi
Vadasparkban. A súlya már meghaladja a tíz kilót, ami
nem csoda, hiszen az anyatej mellett már húst is eszik,
és gondozói szerint már kezdi kimutatni a foga fehérét.
Vagyis egyre inkább érződik rajta, hogy egy vérbeli raga-
dozó. Részletek a 4. oldalon  

Szegeden zajlik a második
lézerforradalom

zött azt is megállapítja: az Egye-
sült Államok egyre nagyobb le-
maradásban van a csúcs-
intenzitású, ultrarövid impul-
zusokat szolgáltató lézerforrá-
sok fejlesztésében és hasz-
nosításában. Bár nagy teljesít-
ményű lézereket elsőként az
Egyesült Államokban kezdtek
fejleszteni, az utóbbi évtized-
ben ezek eredményei nyomán
Európában és Ázsiában való-
sulnak meg olyan nagyberu-
házások, amelyek új szintre
emelik a technológia haszno-
sítását az alap- és alkalmazott
kutatások területén. A tanul-
mány az új típusú lézerkuta-
tási irányokat meghatározó
nemzeti és regionális együtt-
működések közt egyedülálló
kezdeményezésnek nevezik
az ELI-programot.

Az amerikai Tudományos, Mér-
nöki és Orvosi Akadémiák ult-
ragyors lézerekről szóló friss
tanulmánya példaként állítja
az Egyesült Államok elé az eu-
rópai ELI-programot, amelynek
egyik pillére Szegeden valósul
meg. Mint írják, a „második lé-
zerforradalom” jelenleg Ameri-
kán kívül zajlik: az Európában
már működő, épülőfélben lévő

és tervezett lézerinfrastruktú-
rák összteljesítménye ötször
annyi, mint az Egyesült Álla-
mokban vagy Ázsiában.

A neves szakértőkből álló
és Phil Bucksbaum, a Stanford
Egyetem professzora által veze-
tett bizottság amerikai kor-
mányzati kutatási ügynökségek
megbízásából készítette el ta-
nulmányát. Ebben többek kö-
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Körlevélben utasította a szak-
képző iskolákat a Nemzeti
Szakképzési Hivatal, hogy mit
kell tenniük, ha a sajtótól
megkeresést kapnak. Az RTL
Híradó birtokába jutott levél
szerint az iskolák mostantól
nem nyilatkozhatnak maguk-
tól, mindent a hivatallal kell
egyeztetniük – írta a hvg.hu.
Ez azután történt, hogy egy
komáromi iskola tanára ja-
nuár elején negatív véleményt
mondott az RTL Híradóban,
mert az intézményben faliúj-
ságra tették az intőt kapott di-
ákok nevét. A körlevél szerint
sajtómegkeresés esetén
ezentúl hírzárlatot kell elren-
delniük, adatot kell gyűjte-
niük, a kérdésekre választer-
vezetet kell írniuk, el kell kül-
deniük a hivatalnak, onnan
pedig iránymutatást külde-
nek. A hivatal ugyanakkor
hangsúlyozta, a szakképzési
centrumoknak már decem-
berben kiküldték a levelet,

Mostantól nem nyilatkozhatnak önállóan az iskolák 

Hírzárlat után iránymutatás

amelyben rögzítették az eljá-
rásrendet, és céljuk, hogy ja-
vítsák a fenntartó és az
iskolák közötti pontos és gyors
információcserét, mert így ha-
tékonyabb tájékoztatást kap-
hat a közvélemény. 

Az egyik tanári érdekképvi-
selet vezetője azt mondta, ez a
módszer súlyosan korlátoz. A
Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének elnöke,
Mendrey László szerint ez az
eljárás még inkább elrettenti
az embereket attól, hogy el-
mondják véleményüket, ami
pedig nem jellemző egy de-
mokráciára. 

A 24.hu információja sze-

rint az intézkedés nemcsak a
szakképzésre vonatkozik,
hanem a felsőoktatásra is,
ugyanis a lap birtokába került
levél szerint egy budapesti fel-
sőoktatási intézmény dolgo-
zói január közepén kaptak a
sajtónyilatkozatokról szóló
rektori és kancellári utasítást.
Ebben az áll a portál szerint,
hogy az egyetem működésé-
vel, helyzetével kapcsolatos
mindennemű sajtónyilatkozat
tétele a rektor és a kancellár
közös, előzetes írásbeli enge-
délyéhez kötött. Az utasítás
hatálya kiterjed az egyetem
oktatóira, kutatóira, hallgatói-
ra és minden alkalmazottra. 

Szeged szerencsés helyzetben 
Tanév közepén is 

nagy a tanárhiány 
Több mint 300 aktív álláshirde-
tést talált a 24.hu a Közigállás
portálon. A lap szerint főként a
kistelepüléseken, de a főváros-
ban is sok a betöltetlen tanári
állás. Az iskolaváros Szeged
szerencsés hely-
zetben van, ná-
lunk gazdasági
szaktanárt és
matematika–bár-
mely szakos álta-
lános iskolai ta-
nár keresnek je-
lenleg. 

Tavaly szep-
temberben Rét-
vári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának
parlamenti államtitkára azt
mondta, a pedagógushiány
nem országos, hanem helyi je-
lenség. A 24.hu akkor meg-
nézte, hány magyar települést
sújt a lokálisnak mondott prob-
léma. A tanév kezdete után
közel egy hónappal több mint

180 olyan települést találtak,
ahol tanítót vagy szakos tanárt
kerestek. 

Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere néhány
nappal ezelőtt mindenkit 

megnyugtatott,
m o n d v á n :
megszűntek a
problémák a
köznevelés-
ben. A portál
újfent átnézte
a  kormány
által létreho-
zott Közszol-
gálati Állásport-

ált, a Közigálláson található
álláshirdetések listáját. 147
olyan település és több mint
300 aktív álláshirdetést ta-
lált, ahol tanítókat, illetve
szakos tanárokat keresnek.
Főként a kistelepüléseken
nagy a tanárhiány, de Buda-
pesten is nyolcvannál több
betöltetlen tanári állás van. 

2022-re kapott műtéti időpontot – Megszólalt az állami egészségbiztosító is  

Elegem van, nem bírom tovább! 
Elviselhetetlen fájdalmai vannak a 34 éves Krámli Kingá-
nak, akin csak egy speciális nagyműtét segítene, de csak
2022-re jegyezték elő az operációra. Az állami egészség-
biztosító azt írta, a várakozási idő legfeljebb két hónap. 
A 34 éves nő esete viszont egyedi, komplikált beavatko-
zást igényel. 

Felhívni a figyelmet 

„Pedig én addig nem bírom.
Ha bélelzáródásom lenne,
akkor persze életmentő mű-
tétként azonnal cselekedné-
nek. Vagy megműtenek a jövő
hónapban kétmillió forint elle-
nében, a klinikán működő
kft.-n keresztül. És ez most
nagyon nem jól hangzik. Még
ha valamilyen csoda folytán
elő is teremteném a pénzt,
akkor sem szűnne meg ez a
probléma globálisan. Ezért
szólalok most fel én is. Na-
gyon szeretném, ha lecsök-
kenne a várólista, ha nagyobb
támogatást nyújtanának a
műtétekhez, enyhülést adva a
betegeknek” – írta Krámli
Kinga, akinek célja, hogy a
saját történetén keresztül fel-
hívja a figyelmet az endomet-
riózisra. 

„Elviselhetetlen fájdalmakkal
élek. Rengeteg fájdalomcsil-
lapítót szedek. A tüne-
teim egész hónapban jelen
vannak szinte, csak pár nap
enyhülésem van. Fájdalmaim
mostanra leggyakrabban éjjel
vagy hajnalban jelentkeznek,
és a gyógyszerek hatására
sem szűnnek meg” – olvas-
ható abban a Facebook-
posztban, amelyet a 34 éves
Krámli Kinga énekesnő írt a
saját szenvedéséről, s amit a
megjelenése óta már több
ezren osztottak meg. 

Testi-lelki fájdalmak 

Leírta, hogy egy rejtélyes be-
tegséggel, endometriózissal
küzd. A betegsége nemcsak
testileg, már lelkileg is elvisel-
hetetlen fájdalmakat okoz.
„Elegem van, nem bírom to-
vább. Úgy érzem, nem tudok
teljes életet élni. Megtöröm
hát a csendet, szeretném ki-
írni magamból, mit érzek, min
megyek keresztül hosszú

évek óta. Ismeretségem a be-
tegséggel 9 éves, hisz akkor
diagnosztizálták nálam a IV.
stádiumú, súlyos bélendo-
metriózist egy műtét alkalmá-
val. Korábban is sejthető volt
panaszaim alapján a beteg-
ség, de a bizonyosságot

nálam is, mint minden eset-
ben, a műtét adta. Az endo-
metriózis röviden ismertetve:
a méhet körülvevő méhnyál-
kahártya jelenléte a méhen
kívül. Hasonlóan a jóindulatú
daganatokhoz, szövethatáro-
kat nem tisztelve tör be más
szervekbe, roncsolva azokat.

A 34 éves Kingán csak egy speciális nagyműtét segít. 

Nálam bélérintettségű a be-
tegség. Összenövesztette a
beleimet egymással, a mé-
hemmel, a petefészkemmel.” 

Súlyosbodott az állapota 

Azt írta, súlyosbodott az álla-
pota. Elviselhetetlen fájdal-
makkal él, rengeteg fájda-
lomcsillapítót szed. Túl van a
vizsgálatokon, és egyértel-
műen szükségessé válik a
nagyműtét, amely igen kocká-
zatos. „Nagyobb orvosi tea-
met: nőgyógyászt, sebészt,
urológust igényel. Illetve egy

eszközt: bélvarró gépet. Ilyen
mély érintettségű endometri-
ózisos műtétből viszont csak
heti egyet támogat az OEP-
utód (Nemzeti Egészségbizto-

sítási Alapkezelő). Ezért a vá-
rólista is hosszú. Nekem
most, jelen állás szerint
2022. január 19-én lesz az
operációm.” 

Magánúton 

Az ügyben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) is megszólalt. Közleményében azt
írta, nincs többéves várólista endometriózisműtétre. A várakozási idő legfeljebb két hónap. Cá-
folták, hogy a NEAK csak heti egy beavatkozást finanszíroz egy-egy intézményben. Hogy lehet
akkor, hogy Krámli Kingának négy évet kell várnia? Az Index szerint úgy, hogy az ő esete egyedi.
A lap szerint a várakozási idők azokra a különösebb komplikációk nélküli endometriózisos ese-
tekre vonatkoznak, amelyeket a képzett nőgyógyászok rutinműtétként végeznek el. Az énekesnő
bélendometriózis-műtétje komplikált, több szakorvos kell hozzá. A 34 éves nő később egy újabb
Facebook-posztban azt írta, családi segítséggel magánúton végezteti el az operációt. 

Úgy érzem, nem tu-
dok teljes életet él-
ni. Megtöröm hát a
csendet, szeretném
kiírni magamból, mit
érzek, min megyek
keresztül hosszú
évek óta. 
Krámli Kinga 

Hírek

Európában a magyarok
a lEgboldogtalanab-
bak. Térképet készített az In-
dependent arról, mennyire
boldogok az európai országok
lakosai saját országukban –
írta a 24.hu. A 2017 szeptem-
bere és októbere között végzett
kutatás során a válaszokból ki-
derült, a dánok a legelégedet-
tebbek, a magyarok viszont a
legboldogtalanabbak hazájuk-
ban. A 3 legboldogabb ország:
Dánia (a lakosok 99% boldog a
hazájában), Írország (98%) és
Hollandia (97%). A 3 legboldog-
talanabb ország: Románia (a
lakosok 67%-a), Bulgária (66%)
és Magyarország (62%). 

mészáros lőrinc nyolc
év alatt mEgszázszo-
rozta a cégEi számát.
2010-ben, amikor Orbán Viktor
hatalomra került, Mészáros Lő-
rincnek két cége volt. A Heti Vá-
lasz legfrissebb összesítése
szerint tíz hónappal ezelőtt
még 104, most pedig már 203
cége van Mészáros Lőrincnek. 
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek! 

Milyen munkát végeztek? 
Folytatás az 1. oldalról 
– Én még soha nem találkoz-
tam személyesen Ménesi Im-
rével – kezdte Ábrahám Erika,
aki tíz éve lakik a Szatymazi ut-
cában a családjával. 

Első szóra 

Majd azzal folytatta, korrekt
embernek tartja a képvise-
lőt, mert első szóra segített
neki. A 40 éves nő elmesélte,
tavaly teljesen újraaszfaltoz-
ták a Szatymazi utcát a Dam-

janich utcától a Puskás
utcáig. – Mindig problémánk
volt a csatornafedőkkel, ami
az útfelújításkor sem oldó-
dott meg. Éppen előttünk
nem csinálták meg rendesen
a kocsifeljárót. Ha így maradt
volna, tönkretette volna az
autókat ki- és beállás köz-
ben. Ismeretlenül felhívtam
Ménesi Imrét, és kértem a
segítségét. Gyorsan intézke-
dett, hamar megcsinálták a
feljárónkat – mondta Ábra-
hám Erika. Elmesélte, utána
felhívta Ménesit, és megkö-

szönte neki a gyors segítsé-
get, amin kicsit csodálkozott
a képviselő, mert mint
mondta, nem ez a jellemző.
– Úgy vélem, aki képviselő-
nek áll, annak ilyennek kell
lennie, gyorsan kell intézked-
nie, máskülönben nem alkal-
mas a feladatára – mondta a
negyvenéves nő. 

Összegyűjti 
a véleményeket 

– Én jóban voltam a válasz-
tókörzet korábbi képviselőjé-

vel, Kalmár Ferenccel, és
jóban vagyok a mostani kép-
viselővel, Binszki Józseffel is.
Bármilyen rendezvényt tar-
tottak, politikától és pártoktól
függetlenül segítettem a
munkájukat – mézkóstolóval
vagy bemutatóval, amikor
például mézet pörgettem –
mondta Szepesi Ferenc, aki
1979 óta lakik a családjával
az Öregrókus kapujának is
nevezett Klapka téren. Itt van
a bemutatóterme is. A 69
éves méhész karakánnak
tartja Binszkit,
aki szerinte ma-
ximálisan kiáll
az elvei mellett,
és teljes mér-
tékben képvi-
seli a körzeté-
ben élők érde-
keit. 

A korábbi képviselőhöz ha-
sonlóan több programot is tá-
mogat, összegyűjti a
véleményeket, meghallgatja az
embereket más rendezvénye-
ken is, nemcsak azokon, ami-
ket ő szervez. – Jól ismerem a
környéket és az itt élőket, s úgy
vélem, sokan gondolkodhat-
nak úgy, mint én – hangsú-
lyozta a férfi. A Klapka tér
megújulásáról elmondta, örül
annak, hogy megfiatalodik, s
bízik abban, hogy szép és jó
lesz. – Én azonban a sportpá-
lya helyett inkább kutyafuttatót
tudtam volna elképzelni, mert
rengeteg a kutya a környéken.

Érdemes lenne körbekeríteni a
megújított játszó- és pihenőhe-
lyet, hogy azt ne vegyék bir-
tokba illetéktelenek, és
éjszakánként ne itt bulizzanak.
Azt is vállalnám, hogy regge-
lente kinyitom, esténként

pedig bezárom a helyet –
mondta a méhész. Bekapcso-
lódott a beszélgetésbe Plesko-
nics István is, aki garázst bérel
a Klapka téren. – Állatkórház
működik a téren, ahová kutyá-
kat hoznak, amelyek sok ürü-
léket hagynak maguk után.
Erre is kellene valami megol-
dást találni – mondta a férfi. 

Mindig megmondja 

Mások arról nyilatkoztak, na-
gyon örülnek, hogy a megújult
Klapka téren a pihenőpark és
a játszótér mellett sportolásra
alkalmas pálya is lesz. Kaszab

Sándor is, aki 1995 óta lakik a
Kossuth Lajos sugárúton a
69–71. alatti házban. – Már
csak a feleségemmel élünk
ketten, mert a két lányunk ki-
repült, az egyik Dorozsmán, a
másik Kübekházán lakik a
családjával – hangsúlyozta a
66 éves férfi, aki elmondása
szerint régóta ismeri Binszki
Józsefet. – Itt mellettünk tart
fogadóórát a könyvtárban, és
mindenkinek megpróbál segí-
teni. De ha valamiben nem
tud, mert az nem városi,
hanem magánügy, azt mindig
megmondja. Én kértem tőle,
hogy javíttassa ki előttünk a
járdát, mert ha esett, mindig
nagy tócsákban állt a víz. A
gyalogosok meg nem győztek
ugrálni a biciklisek elől, mert a
pocsolyák miatt a kerékpárú-
ton mentek. Megcsináltatta a
járdát a Francia és Tavasz utca
közötti szakaszon. Mint ahogy
szeméttartót is rakatott ki a sa-
rokra – sorolta Kaszab Sándor,
milyen kéréseiket teljesítette
Binszki. – Nem kívánok senki-
nek rosszabb képviselőt. A ko-
rábbival, Kalmár Ferenccel is
kijöttünk, igaz, néha összezör-
dültünk, mert mániája volt,
hogy az útkereszteződésekbe
fekvőrendőrt rakatott. Minek?
Hiszen ott úgyis lelassít az
ember, nem oda kellett volna –
magyarázta Kaszab Sándor. 

Írja meg, milyen a képviselője! 
Írja meg ön is a véleményét a képviselőjéről! Milyen mun-
kát végez? Mennyire elégedett vele? Mi az, aminek örül,
hogy elkészült a lakóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véle-
ményét a szegeditukor@szegedvaros.hu címre! 

Top 10 fejlesztés 2018-ban 

1. Az útfelújítás folytatása a Francia utcában. 2. A Nyitra
utca mögötti terület parkosítása. 3. A Rókusi körút 27.
számú épület mögött járdaépítés. 4. A Siha közi böl-
csőde fejlesztése. 5. Játszótérfejlesztés Újrókuson. 
6. Hunyadi téri kutyafuttató létesítése. 7. A Hunyadi téri
fitneszpark bővítése igény esetén. 8. Lechner téri sétány
felújítása, fitneszpark bővítése. 9. A Szappanos és Ber-
zsenyi utcában járdafelújítás, az Arany János utcában
útburkolat-felújítás. 10. Folyamatban lévő beruházások
folytatása, illetve befejezése (a Stefánia, Móra park és
Klapka tér megújítása). 

aA Szatymazi utca felújítása a Damjanich utcától 
a Puskás utcáig. 

a Járdajavítás a Kossuth Lajos sugárúton a Vasas Szent 
Péter utcától a DéMÁSz-irodaházig. 

a Járdaépítés a rókusi körút 29–31. számú épület 
mögött. 

aGyephézagos parkolók javítása a Vértói út 1–3. közelében. 
aFitneszpark kialakítása a nyitra utcai játszótéren, 

valamint az utca mögötti kiserdő irtása.
aGyerekcsúszda és ivókút telepítése a Búvár-tónál. 
aLabdafogó háló felépítése a Puskás utcai sportpályánál. 
anövénytelepítés, faültetés, padáthelyezés és -telepítés 

számos helyen. 
aSzámítógépet és árnyékolót vásárolt a Somogyi-könyvtár 

Vértói úti fiókkönyvtárának. 
aUdvari játszóeszközöket vásárolt a Siha közi bölcsődének. 

MénESI IMrE (MSzP) 
Körzete: Újrókus 
Elvégzett munka 2017-ben: 

aSzabadtéri fitneszpark létesítése a Hunyadi téren. 
aFokozatosan oldja meg Öregrókus csapadékvíz-

elvezetésének problémáját. 
a Járdaburkolatok javítása az Öthalom, Pacsirta és 

Kazinczy utcában. 
a Járdafelújítás a Lechner téren, valamint a Juhász Gyula 

és Madách utcában. 
aÚtburkolat felújítása a Lechner téren, térburkolat-javítás 

a Tisza Lajos körút és a Kazinczy utca sarkán. 
aKátyúzás a Hétvezér, Öthalom, Francia, Arany János 

utcában. 
aFásítás, cserjeültetés számos helyen, például az 

Osztróvszky utcában. 
aóvodafejlesztési hozzájárulás a Mars téri óvodában, 

informatikai fejlesztés a Kerkai tanodában. 
a Játszótéri homok kihelyezése a Klapka és a Lechner 

téren. 
aEszközvásárlás biztosítása a Boldogságfalva Közhasznú 

Alapítványnak. 
aEgynyárivirág-osztások. 

BInSzKI JózSEF (DK) 
Körzete: Belváros, Öregrókus 
Elvégzett munka 2017-ben: 

Ábrahám Erika még csak telefonon beszélt Ménesi Imrével. 

Binszki József a Hunyadi téri kondigépen.

Ménesi Imre számítógépet vett tavaly a rókusi 
fiókkönyvtárnak.

Kaszab Sándor a járdára mutat, ami katasztrofális álla-
potban volt a Kossuth Lajos sugárúton. 

Szepesi 
Ferenc bízik
abban, hogy

szép lesz a fel-
újított Klapka
tér, ahol 1979

óta lakik a
családjával.
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Átszervezik 
az őrsöket 

Bezárt a rendőrőrs az Olajbá-
nyász téren és Újszegeden. A
Szeged Televízió birtokába ju-
tott információ szerint már ja-
nuár elején bezárták az őrsö-
ket, a körzeti megbízottak
munkáját is átszervezik. 

Szegeden három helyen, a bel-
városban, Tarjánban és Újsze-
geden működik rendőrőrs.
Pontosabban működött. A Sze-
ged TV szerkesztőségébe érke-
zett hírek szerint január elején
bezárták ezeket az irodákat, és
az ott dolgozók holmiját már el
is vitték az épületekből. Az új-
szegedi őrs ajtaján egy A4-es
papír tájékoztat erről, és a Pá-
rizsi körúti kapitányságra irá-
nyítja az ügyfeleket. Úgy tudjuk,
a körzeti megbízottak munká-
ját is átszervezik, talán többen
járőröznek majd az utcákon. 

A megyei rendőr-főkapi-
tányság úgy tájékoztatta a Sze-
ged TV-t, hogy Szeged közbiz-
tonságának alapját a körzeti
megbízotti szolgálat alkotta, és
a jövőben ez a szerep még hat-
ványozottabban jelentkezik a
bűnmegelőzésben és bűnüldö-
zésben. Az átszervezések is ezt
a célt szolgálják – írta a
CSMRFK. Azt, hogy mi lesz a
korábban rendőrőrsként hasz-
nált épületekkel, maradnak-e
a körzeti megbízotti irodák,
nem sikerült megtudnia a tévé-
nek. A rendőrség későbbre
ígért bővebb tájékoztatást. 

Vigyázat!
Hullik a vakolat!

Ősszel tette ki a Magyar Közút
Zrt. a behajtani tilos táblákat
és a vakolathullásra figyelmez-
tető feliratokat a Bertalan híd
szegedi oldala alatti területre.
Korábban nagyon sok autós
parkolt ott, hiszen nem kellett
ezért díjat fizetni. A szegedi
mérnökség vezetője, Bálint
Ákos a Szeged Televíziónak
úgy nyilatkozott, hogy ők nem
zárták le ezt a helyet, hiszen
sohasem volt kijelölt parkoló.

A Magyar Közútnak koráb-
ban több millió forintos költsé-
get jelentett a híd alatti terület
rendben tartása, az autók és a
hajléktalanok eltűnésével ez a
probléma is megoldódott. A cég
az idén is elvégzi a karbantar-
tási munkákat a hídon: kijavít-
ják a dilatációs elemeket,
kicserélnek egy hídgerendát és
lefestik a korlátokat. Az 1979-
ben épült híd teljes felújítását is
tervezi a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt., de ennek idő-
pontjáról még nincs információ.

A liget felújítása miatt idén a Partfürdőn lesz a majális 

Péntektől keddig sör, virsli, vurstli 

– Megvizsgáltuk azokat a
helyszíneket, amelyek
szóba jöhetnek. Nyilvánva-

lóan a hely kiválasztásánál
nagyon fontos szempont az,
hogy lehetőség szerint a

hagyományos majálishoz
közel legyen, jól megköze-
líthető legyen, és a terület
adottságai tegyék lehetővé,
hogy ugyanazok az árusok,
ugyanazok az attrakciók,
ugyanazok a fellépők sze-
repelhessenek a majális
programjának kínálatában,
akiket az elmúlt évtizedek-

Ha majális, akkor újszegedi liget. Évtizedek óta ünnepel-
nek a szegediek ezen a helyszínen, idén azonban erre
nem lesz lehetőség, mert megkezdődik a terület több
száz millió forintos felújítása a Zöld Város Program része-
ként. Ezért a Partfürdőre szervezi a majálist a Szegedi Vá-
roskép és Piac Kft. 

A ligetből a Partfürdőre költöznek az idei majálison az árusok.

ben már megszokhattak a
szegediek – nyilatkozta Né-
meth István, a Szegedi Vá-
roskép és Piac Kft.
ügyvezető igazgatója a Sze-
ged Televíziónak.  

60-70 kiállítónak, árus-
nak kell helyet biztosítani
az új helyszínen, de a kör-
h i n t á k n a k ,
d o d z s e m e k -
nek és egyéb
v i d á m p a r k i
elemeknek is
nagy terület
kell. A válasz-
tás végül a
P a r t f ü r d ő r e
esett, amely
minden felté-
telnek megfe-
lel, és rend-
szeresen bizonyítja, hogy
akár sokezres tömeg is ké-
nyelmesen tud itt szóra-
kozni. 

– A Partfürdő helyzete
ideális, a város központjá-
ban van Újszegeden, köz-
vetlenül a liget mellett, és
16 hektár zöldfelület van,

ahol a vendégek jól érezhe-
tik majd magukat. Egyéb-
ként nagy tapasztalatunk
van tömegrendezvények
szervezésében, mert
évente több ilyet is szerve-
zünk, amelyek közül a leg-
jelentősebb a SZIN, ahol
egyszerre több tízezer

ember vesz
részt, tehát
mindenkép-
pen jó hely-
színválasz-
tás a Part-
fürdő – nyi-
l a t k o z t a
J á v o r s z k y
Iván, a Sze-
gedi Ren-
dezvény- és
Médiaköz -

pont Nonprofit Kft. igazga-
tója.  

Május 1-je 2018-ban
keddi napra esik, így az idei
majálisra a szervező Sze-
gedi Városkép és Piac Kft.
ötnapos rendezvénysoro-
zattal készül, amely már
pénteken megkezdődik. 

Amali eszik, alszik, játszik 
Rengeteget játszik, és leg-
inkább anyjával incselkedik
a tavaly októberben szüle-
tett kis fehér oroszlánkö-
lyök, Amali. A plüssjáték
kinézetű nőstény súlya már
meghaladja a 10 kilót. A na-
pokban kapott szilárd húst
is az anyatej mellé, hogy –
ahogy Veprik Róbert, a Sze-
gedi Vadaspark igazgatója
fogalmazott a Szeged Tele-
víziónak – rágcsáljon, dol-
goztassa az állkapcsát,
fogait. 

Amali a látogatók kedvence,
rendkívül barátságos és ér-
deklődő. Talán sosem volt
még olyan népszerű egy állat
a Szegedi Vadasparkban,
mint a tavaly október 19-én
született fehér oroszlánkö-
lyök. Még nagyon ara-
nyos, de a gondozói szerint
már egyre inkább érződik
rajta, hogy egy vérbeli raga-
dozó. Rengeteget játszik, le-
ginkább az anyjával, Nad-
jával incselkedik, de gondo-
zói ügyességét is próbára
teszi. – Bújócskázik, futkáro-
zik, és megpróbál bennünket
hátulról levadászni. Szépen
nőnek a fogai, és nagyok a

Gondozója szerint Amalin már egyre inkább érződik, hogy
vérbeli ragadozó. 

körmei – nyilatkozta a Sze-
ged Televíziónak Sebők Imre
állatgondozó. 

A Szegedi Vadaspark –
amely korábban úgy nyilat-
kozott, hogy egyéves koráig
marad Szegeden a kis fehér
oroszlán – tavasszal kezdi el
keresni Amali új helyét. Biz-
tosak benne, hogy az állat-

kertekben nagy érdeklődés
lesz majd a különleges
oroszlánkölyök iránt. Abban
is bíznak, hogy Nadja és
Timba ezentúl rendszeresen
új utóddal örvendezteti majd
meg a szegedieket, akik így
máskor is szemtanúi lehet-
nek egy-egy új oroszlánkö-
lyök fejlődésének. 

Felújítják 
a mentőállomást 

A tűzoltóknak épült a nagy
árvíz után, de már régóta a
mentők használják a Szilá-
gyi utca és Kossuth Lajos
sugárút sarkán álló épüle-
tet. Most felújítják.  

A Magyar Közlönyben meg-
jelent határozat szerint fel-
újítják a szegedi mentők
központját is – adta hírül a
Szeged Televízió. A szegedi
mentőállomás Szilágyi utcai
épületét Tóth Mihály, a
város egykori főépítésze ter-
vezte a szegedi nagy árvizet
követő évtizedben. A házat
az 1879-ben megalakult vá-
rosi tűzoltóság használta.
Akkoriban a tűzoltók felada-
tai közé tartozott a mentő-
szolgálat ellátása is, amely-
nek önállósodása csak
1901-ben történt meg a tűz-
oltók telephelyének Szilágyi
utcai részén. 

1949-ben Névery Tibor
tervei szerint fejlesztették a
mentőállomást, majd napja-
inkra teljességgel ők vették
birtokba az egész épületet,
miután a tűzoltók kiköltöztek
a Kossuth Lajos sugárútról a

Napos út 2–4. szám alatti új
laktanyájukba. 

Már közel harminc éve
csak a mentők használják a
több mint százhúsz éves
épületet. Országosan 250
millió forintos keret áll ren-
delkezésre huszonegy men-
tőállomás bővítésének, illet-
ve építésének az előkészíté-
sére. Felújítják a szegedi
mentőállomást is, aminek a
tervezésére több mint 18 mil-
lió forintot ítéltek meg. 

Már csak a mentők hasz-
nálják az egykori tűzoltó-

laktanyát. 

Május 1-je 2018-ban
keddi napra esik, így az
idei majálisra a szer-
vező Szegedi Városkép
és Piac Kft. ötnapos
rendezvénysorozattal
készül, amely már pén-
teken megkezdődik a ti-
zenhat hektáros Part-
fürdőn. 
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Top 5 magyar film
Amit a legtöbben néztek meg
2017-ben a Belvárosi moziban*

1. Kincsem (képünkön)
2. Testről és lélekről
3. Aurora Borealis
4. A Viszkis
5. Budapest Noir

* A filmeket 
még játssza 
a Belvárosi mozi

Forrás: Belvárosi mozi

Top 5 külföldi film

Amit a legtöbben néztek meg 2017-ben 
a Belvárosi moziban

1. Star Wars – Az utolsó Jedik (képünkön)
2. Kaliforniai álom
3. Gyilkosság az Orient Expresszen
4. A Mikulás karácsonyra
5. AZ

Forrás: Belvárosi mozi

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, 
bérletijog-ellenérték megfizetése nélkül. 

Bérlemény címe Rendeltetés Alap- 
Pályázati A pályázati alapár 

Bánatpénz 
területe (m2)

alapár/nettó havi emelésének 
(Ft)bérleti díj (Ft/hó) mértéke (Ft)

Széchenyi tér 8. raktár 184 92.000 5.000 116.840 
Kossuth Lajos sugárút 34. üzlet 27 21.600 1.000 27.432 
Kálvária tér 21. raktár 34 17.000 1.000 21.590 
Kossuth Lajos sugárút 29. iroda 45 54.000 2.000 68.580 
Olajbányász tér 7. üzlet 173 84.000 4.000 106.680 
Csongrádi sugárút 73. üzlet 76 63.500 3.000 80.645 
Széchenyi tér 5. raktár 36 18.000 1.000 22.860 
Mikszáth Kálmán utca 12. üzlet 66 37.600 2.000 47.752 
Mikszáth Kálmán utca 16. üzlet 57 98.000 9.800 124.460 
Kelemen utca 2. üzlet 24 63.000 3.000 80.010 

A helyiségek megtekintésére 2018. január 22. napjától 2018. január 31. napján 1530 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 értel-
mében 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 23.–február 02. 1200 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: 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. 

Láthatatlan Szeged  
a felnőtt kategória megosz-
tott II. díját nyerte el. 

Egy másik munkájához ezt
írta: „Derűs és pozitív a Tisza-
part szürke kockáit egyre sű-
rűbben díszítő felhősorozat, az
égbolt egy darabja jár köztünk,
de az is lehet, hogy mi emel-
kedtünk a felhők közé. Biztos,
hogy nagyon hiányoznának, ha
nem lennének.” A Láthatatlan
Szeged című alkotói pályázatot
a szegedi önkormányzat támo-
gatta. A pályázatok az Apertúra
Magazin honlapján láthatók.

„Újszegeden található a ga-
rázsokat lezáró falon a né-
hány mozdulattal felvitt szív.
Amilyen egyszerű, annyira
zseniális és kifejező. Min-
den délután fél egy körül je-
lenik meg rajta az az
árnyék, ami balról jobbra
haladva további értelme-
zést ad a látványnak” – írta
a szerző, Pál Anna Viktória,
akinek az Apertúra Magazin
Láthatatlan Szeged című

pályázatán a Nem olyan
drága, de annál drágább, ha
elkapnak című fotóesszéje

A százéves évfordulóra teljesen megújul a Belvárosi mozi 

Szegeden nyílhat az első VR-mozi vidéken 
A Star Wars volt tavaly az év legnépszerűbb filmje, de a
magyar filmek közül a Kincsem is sok nézőt vonzott a Bel-
városi moziba. Jövő nyárra 620 millió forint uniós támoga-
tásból teljesen megújul a Belvárosi, amelyet nem zárnak
be a rekonstrukció során. 

mazkodik a nézők igényei-
hez, így előfordul, hogy
egy-egy népszerű filmet
visszahoznak és újravetíte-
nek. Szabó Éva elmondta,
sok nézőt hoztak 2017-ben
a magyar filmek, például a
Kincsem. A külföldi pro-

d u k c i ó k
közül ma-
gasan a
Star Wars
vitte el a
pálmát. 

V á r h a -
tóan nyá-
ron kezdik
el a közel
s z á z é v e s
m ű e m l é k
épület fel-
újítását. Az
épü letben
1 9 2 0 - b a n

nyílt mozi, és talán az or-
szágban egyedülálló mó-
don azóta filmszínházként
üzemel. A centenáriumra
megújul az épület. Szabó
Éva elmondta, minden
terem belülről átjárható
lesz, a szinteket meg lehet
majd közelíteni lifttel, és új
kiállítási terek is nyílnak,
valamint terveznek egy vir-
tual-reality (VR) moziter-
met. A felújítás alatt nem
zár be teljesen a mozi, mert
a termeket egymás után re-
noválják. A nagyteremmel
kezdik: kicserélik a széke-

Majdnem 80 ezer nézője
volt tavaly a szegedi Belvá-
rosi mozinak. Ez 25 száza-
lékkal több, mint az előző
évben. Szabó Éva intézmény-
vezető szerint tartják a lé-
pést a plazamozikkal, sőt a
kínálatuk gazdagabb, sokszí-
nűbb. A Saul fia című filmet
például többen nézték meg a
Belvárosi moziban, mint a Ci-
nema Cityben. – Igyekszünk
szélesebb választékot bizto-
sítani. A 550 fős nagy-
teremben a legnépszerűbb
filmeket játsszuk. Ilyen volt
tavaly a Star Wars. A kisebb
termekben a világ filmművé-
szetének minden irányát be-
mutatjuk, rengeteg progra-
mot szervezünk, például film-

heteket. Január 20-án és 21-
én ötödik alkalommal rende-
zünk Slow
hétvégét –
n y i l a t -
kozta Sza-
bó Éva. A
slow alap-
ja a tuda-
tosság, nyi-
t o t t s á g ,
őszinteség
és közös-
ség. 1986-
ban indult
el a mozga-
lom Olasz-
országból. A
Belvárosi moziban is lelassul-
nak kicsit azon a hétévégén. 

A Belvárosi mozi alkal-
ket és a vásznat, valamint
megújul a hangtechnika is.
Nyáron kezdődik a munka,

és a tervek szerint 2019 ta-
vasz végére, nyár elejére fe-
jezik be a munkát. 

A VR-moziban különleges szem-
üvegben nézik a filmeket. 

Mi az a VR-mozi? 

Az általában tizenöt-húsz
fős VR-moziban 360 fok-
ban elforgatható székek
vannak, amelyekben kü-
lönleges szemüvegekben
ülnek a nézők, akik a tér
minden pontján látják a
filmet. Szabó Éva szerint
új dimenzió nyílik meg a
VR-mozival a nézők előtt.
Szerinte Szegeden lesz az
első ilyen mozi vidéken. 

A nagyteremben kicserélik a székeket és megújul a hangtechnika is.
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Szomora Zsolt: A nyilvánosság a szexuális erőszak leküzdésének alapvető eszköze 

Kiszolgáltatottságuk miatt rejtőzködnek az áldozatok 
Nem tudni, hol és mikor ér
véget azoknak a bátor áldo-
zatoknak a sora, akik az
őket ért szexuális zaklatást,
illetve erőszakot a nyilvá-
nosság előtt is vállalják.
Szomora Zsolt büntetőjo-
gász az ilyen bűncselekmé-
nyekről és a kiszolgálta-
tottak lehetőségeiről be-
szélt. 

Behálózza életünket a szexu-
ális zaklatás és erőszak. Az
amerikai producer, Harvey
Weinstein botránya éppen
csak kirobbant tavaly októ-
berben, máris követte az első
magyar eset: Marton László
színházi rendezőé a nyilvá-
nosságot is vállaló színész-
nővel. Decemberben újabb
hullámokat vetett az ügy:
Havas Henrik televíziós mű-
sorvezetővel szemben me-
rült fel a zaklatás vádja. 

– Nem számítottam rá,
hogy ilyen gyorsan lesz ma-
gyarországi követője a We-
instein-botránynak – mondta
a tavalyi leleplezéssorozatról
a Szeged Televízió Szemközt
című műsorában Szomora
Zsolt. A szegedi egyetem do-
cense hozzátette, sok ténye-
zőtől függ, hogy egy ilyen
nyugati történés idehaza mi-
ként csapódik le. Előrejelzést
magától értetődően nem ad-
hatott a folytatásról, de azt
megjegyezte, nagyon fontos,
hogy a sajtó felkapta ezt a
témát. A jelenség leküzdésé-
nek ugyanis egyik alapvető
eszköze a nyilvánosság. Sok-
kal inkább a nyilvánosság,
mint a büntetőjog. 

Tolakodástól 
a kényszerítésig 

– A médiában tárgyalt ügyek
széles palettát fognak át a
büntetlen tolakodó magatar-
tástól egészen a szexuális
kényszerítésig vagy a sze-
mélyi szabadság megsérté-

séig – összegezte a büntető-
jogász. Mivel nem tud min-
den adatot a minősítéséhez,
az olvasottak alapján a ren-
dező ügyét a szeméremsér-
tés kategóriájába sorolta.
Ennek enyhe a büntetési té-
tele: két évig terjedő szabad-
ságvesztés. Ha fenyege-

téssel párosult az eset,
máris öt évre súlyosbítja a
büntethetőségét. Azt is meg-
jegyezte azonban a szakem-
ber, hogy amikor ezt a
bűncselekményt a sértett el-

mondása szerint elkövették,
még más volt a büntető tör-
vénykönyvi szabályozás.
Aszerint erre az esetre még
legfeljebb hároméves sza-
badságvesztést lehetett
volna kiszabni. A most hatá-
lyos jogszabályok alapján a
cselekmények egyébként öt

év után
évülnek el
akkor is, ha
ennél ala-
csonyabb a
b ü n t e t é s i
tételük. 

Minősítő
körülmény,
vagyis sú-
lyosbítja az
ilyen bűn-
cse lekmé-
nyért kiró-
ható bünte-
tést, ha hoz-
z á t a r t o z ó
ellen köve-

tik el, vagy ha valaki a hatal-
mával, illetve befolyási
helyzetével él vissza. Arról,
hogy melyik félnek érdemes
perelni – a szexuális zakla-
tás áldozatának vagy az
ilyen bűncselekménnyel
alaptalanul vádolt személy-
nek –, a jogász elmondta, el-
sősorban a bizonyítékoktól
függ. Hozzátéve, hogy
annak, aki úgy érzi, igaza
van, mindenképpen érde-
mes perelnie, feltéve, hogy
bizonyítékok is rendelkezé-
sére állnak. A megvádolt fél-
nek ugyanis nem kell
bizonyítania egy rágalmazás
miatt indított perben, hogy
nem követett el semmit. Azt

kell alátámasztania, hogy
ilyen kijelentés elhangzott,
és ez alkalmas az ő becsüle-
tének a csorbítására. A ma-
gyar büntetőjog rendkívül
érdekes sajátossága, hogy a
rágalmazást valós tények ál-
lításával is el lehet követni.
A valóság bizonyítását pedig
egyáltalán nem biztos, hogy
a bíróság elrendeli. Mert-
hogy pusztán a kijelentés
megvalósíthatja a rágalma-
zást. 

Nehéz bizonyítani 

A családon belüli erőszakra
áttérve Szomora Zsolttól
megtudtuk, ezekben a hely-
zetekben nagyon nehéz al-
kalmazni az érvényes jog-
szabályokat. Szinte automa-
tikusan felbukkan a büntető
törvénykönyv módosításá-
nak igénye. Ki kell azonban
mondani, hogy azok a bün-
tető normák, amik az ilyen
ügyek kriminalizálásához és
szankcionálásához szüksé-
gesek, már léteznek. Az al-
kalmazása az, ami sokkal
körülményesebb. A hazai kri-
minológusok is mindössze
szűk két évtizede kutatják
ezt a kérdést. Ebből a szem-
pontból a pedagógusok, a
gyermekvédelem és a rend-
őrség meghatározott tré-
ningje, képzése, valamint az
érzékenyítő programok fon-
tosabbak a törvénymódosí-
tásnál. Az esetek jelentős
része ugyanis rejtve marad.
Pont a kiszolgáltatott helyzet
hozza magával automatiku-
san a rejtőzködést. Azt, hogy

az áldozatok nem mernek
előlépni, nem mernek segít-
séget kérni. 

A szexuális bűncselekmé-
nyeket tárgyaló eljárásokat
kifejezetten bizonyítékín-
ségesként emlegetik a bün-
tetőjogban. – Ha megvizsgál-
juk a bírói gyakorlatot, egy

egyharmados ökölszabályt
lehet kimutatni. A nemi erő-
szakos ügyek harmadánál
van arra közvetlen bizonyí-
ték, hogy ténylegesen erő-
szakos magatartás történt –
emelte ki az egyetemi do-
cens. – A másik egyharma-
dában esetleg van közvetlen
bizonyítékunk arra, hogy
egyáltalán volt szexuális kon-
taktus. És minden harmadik
ügyben a sértetti vallomás és

egy terhelti tagadás áll egy-
mással szemben. 

Fotók és hangfelvételek 

– Ha egyiket sem lehet más bi-
zonyítékokkal alátámasztani,
akkor az a büntetőeljárás meg-
szüntetéséhez vagy a sértett
felmentéséhez vezet. Ezért lé-
nyegesek az időben felvett or-
vosi látlelet mellett az
úgynevezett hallomástanúk,
vagyis az áldozat édesanyja,
barátnője, osztálytársa, akinek
az eset után elmesélte, mi tör-
tént vele – emelte ki a szakem-
ber. – Ha maga az áldozat
készít fényképeket vagy hang-
felvételt, azokat minden to-
vábbi nélkül felhasználhatja.
Sőt ilyen helyzetben bátoríta-
nám is a kiszolgáltatott helyzet-
ben lévőket, hogy éljenek
ezekkel az eszközökkel. Tudni-
illik azt nem korlátozza a jog,
hogy magánemberek ilyen bi-
zonyítékokat készítsenek, és
azokat a büntetőeljárásban bi-
zonyítékként bevessék. 

A távoltartás új intézményé-
ről a büntetőjogász azt mondta,
a hatékony működéséhez ele-

gendő lenne a gyanú megfogal-
mazása. Magyarországon
azonban nem működik. Megle-
hetősen bonyolult a szabályo-
zása: létezik egy büntetőeljárási
távoltartás és olyan is, amit
bűncselekmény esetén, de köz-
igazgatási és polgári jogi szabá-
lyok szerint kell alkalmazni.
Ezeknek az összehangolása
még jogalkotás szintjén sem
megfelelő. Ezért nem lehet jól
végrehajtani sem. 

Behálózza életünket
a szexuális zaklatás
és erőszak.

Szomora Zsolt: Nagyon fontos, hogy a sajtó felkapta 
a zaklatás témáját. 

Nincs vége 
Ha az áldozat nem elégedett a rendőrségi eljárással, az
intézkedés után húsz napon belül a rendőrségtől függet-
len rendészeti panasztestülethez (repate.hu) tehet beje-
lentést. Ha kifejezetten a büntetőeljárással van gondja,
mert a rendőrség bizonyíték vagy bűncselekmény hiá-
nyában lezárja az ügyet, a sértett az ügyészséghez for-
dulhat. Ha ott sem látják bizonyítottnak vagy
bűncselekménynek az esetét, akkor még pótmagánvá-
dat emelhet. Ilyenkor – kötelezően ügyvédi képviseletet
igénybe véve – bíróságra kerül az ügye. 

Ha maga az áldozat készít fényké-
peket vagy hangfelvételt, azokat
minden további nélkül felhasznál-
hatja. Sőt ilyen helyzetben bátorí-
tanám is a kiszolgáltatott hely-
zetben lévőket, hogy éljenek ezek-
kel az eszközökkel. Tudniillik azt
nem korlátozza a jog, hogy magán-
emberek ilyen bizonyítékokat
„gyártsanak”, és azokat a bünte-
tőeljárásban bizonyítékként be-
vessék. 

Szomora Zsolt büntetőjogász 
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Szeged polgármestere tizenhatodik alkalommal értékeli az évet, és beszél a város terveiről 

A Közéleti Kávéház vendége: Botka László 
Egyedülálló az országban,
hogy Szegeden 1991 óta min-
den év elején értékeli az el-
múlt esztendőt, és beszél
terveiről az aktuális polgár-
mester a Közéleti Kávéház vá-
rosházi rendezvényén. Botka
László polgármester január
25-én 16. alkalommal számol
be a szegedieknek. Mit mon-
dott az elmúlt években? Ösz-
szegyűjtöttük az érdekessé-
geket. 

Botka László 2003. január 10-
én volt először polgármester-
ként a Közéleti Kávéház
vendége. A három hónapja hi-
vatalában lévő városvezetőt az
M5-ös autópályáról és a repü-
lőtérről is kérdezték, de sláger-
téma volt a hóhelyzet is, mert
akkor már hetedik napja esett
a hó a megyében. A 2004-es
rendezvényről nem találtunk
információkat. 

Fókuszban 

2005-öt a fiatalok évének ne-
vezte Botka László, amikor
arról is beszélt, fontos, hogy a
város tisztában legyen az adott-
ságaival. 2006-ot az összefo-
gás évének keresztelte el a
polgármester. Azt mondta, el-
sősorban szegediek vagyunk,
legyen másodlagos a pártszim-
pátia. Ez az év a választások el-
lenére szóljon az együttműkö-
désről. 2007-ben arról beszélt
Botka, hogy bár a 90-es évek
végén többen leírták a várost,
Szeged visszakapaszkodott a
hazai nagyvárosok élvonalába,
és jó irányba halad, mert a vá-
rosvezetés filozófiájának fóku-
szában a jövőt megalapozó
nagyberuházások állnak. 

Szeged eurója 

– A megyei jogú városok közül
egyedülállóan a szegedi bü-
dzsé 2008-ban nullszaldós
lesz. Hat év után ez az idei az
első esztendő, amikor nem kell
mínuszokkal bajlódni a városi
összmérlegben. Az egyensúlyi
adatok alapján a gazdálkodás
olyan szilárd, hogy Szegeden
akár az eurót is be lehetne ve-
zetni – mondta 2008-ban
Botka László. Akkor mondta,
hogy Szeged legnagyobb sza-
bású beruházása a következő
három évben a közösségi köz-
lekedés teljes átalakítása, kor-
szerűsítése lesz. 2009-ben
szóba került a Reök-palota
előtti tér átalakítása. A polgár-

mester úgy vélte, Szegeden
egyetlen szobor sincs, amit ne
vittek volna arrébb az elmúlt
száz évben. Szerinte politikai
ügyet csiholnak abból, hogy
egy hősi emlékmű néhány mé-
terrel arrébb kerül, miközben a
tér megszépül. – Most olyan
helyzetet kell átélni, mint ami-
kor egy család felújítja a la-
kását – mondta 2010-ben a

polgármester a folyamatban
lévő fejlesztésekről, és a szege-
diek türelmét kérte. 

Rámehet a város 

2011-ben arról is beszélt
Botka, hogy az őszi helyható-
sági választáson a szegediek
együttműködésre kötelezték a
közgyűlést, amelyben önállóan
egyik pártnak sincs többsége.
– Ha a polgármester és a köz-
gyűlés nem tud közös neve-
zőre jutni, arra csak a város
mehet rá – mondta. Szerinte
az, hogy a város és az ország
vezetése más pártállású, nem
okozhat hátrányt Szegednek,
hiszen a fejlesztések zöme
uniós forrásból valósul meg. 

A következő 10 év legfonto-
sabb beruházásának a lézer-
központ megépítését nevezte. 

Kartotékadat 

– Ebben az országban minden
felelősen gondolkodó magyar
állampolgár aggódik, milyen
lesz 2012. Az új önkormányzati
törvény miatt kapkodást és tel-

jes zavart látok. Az önkormány-
zati rendszer leépítése és az
intézmények államosítása zaj-
lik. Amikor Magyarország
2004-ben csatlakozott az EU-
hoz, elfogadta annak értékeit,
azaz a demokráciát, a szabad-
ságot, és azt, hogy senki nem
rendelkezhet korlátlan hata-
lommal Az Unió különböző
szervei ezeket kérik számon
Orbán Viktor kormányán – fo-
galmazott Botka 2012-ben. 

– Nehéz év elé néz Szeged:
a kormány az elmúlt három
évben megfelezte az önkor-
mányzat állami támogatását, a
közigazgatást szétzilálta, az is-
kolarendszert államosította, a
szociális kiadásokat csökken-
tette – mondta a polgármester

2013-ban.
H a n g s ú -
lyozta, úgy
tudja a város
átvészelni az
évet, ha ösz-
szehúzzuk a
nadrágszíjat.
Ez azt jelenti,
hogy a köte-
lező felada-
tok ellátása
mellett az
idén keve-
sebb jut pél-
dául sport- és kulturális
támogatásokra. Szerinte janu-
ártól minden iskola kartoték-
adat lett egy távoli központban,
ahol képtelenek eldönteni,
hogy helyben mi a fontos és a
jó, és rámutatott: a legnagyobb
szükség esetén a szegényektől
vonta el a legtöbbet a kormány. 

Szociális alap 

2014-ben Botka László a 2010
után kialakult szegedi közálla-
potokról elmondta, négy éve a
szegediek úgy döntöttek,
egyetlen pártnak sem adnak
többséget a közgyűlésben –
együttműködésre kötelezve
ezzel a különböző politikai erő-
ket. Ő egységes városvezetést
szeretett volna megvalósítani,
ezért több fideszes képviselő-
nek alpolgármesteri széket
ajánlott fel, amelyeket ők
rendre visszautasítottak, majd
összefogtak a jobbikos képvi-
selővel, hogy akaratukat érvé-
nyesíthessék a közgyűlésben.
Ez a mutyikoalíció rányomta
bélyegét Szeged elmúlt négy

évére. Arról is
beszélt, hogy a
2013 végén le-
zárult a hétéves
uniós fejlesztési
ciklusnak Sze-
ged a legna-
gyobb nyertese
a magyar nagy-
városok közül,
hiszen 2007 és
2013 között
300 milliárd fo-
rintnyi támoga-
tás érkezett a

városba. 
– Szegeden a jövőben is

minden rászoruló meg fogja
kapni azt a támogatást, amit
eddig, annak ellenére, hogy a
kormány több mint 700 millió
forintot vont ki öt év alatt a
város szociális büdzséjéből –
mondta a polgármester 2015-
ben. Bejelentette, a támogatá-
sok fedezetére egy 400 milliós
szociális alapot hoznak létre a
költségvetésben. A következő
évek fejlesztési irányai közül az
egyik legfontosabb kérdésnek
nevezte, hogy megépül-e a har-
madik Tisza-híd. 

Közös érdek 

– A következő öt évben Szeged
már biztosan magáénak tud-
hat 34 milliárdnyi uniós fejlesz-
tési forrást. A város idei
költségvetésének egyhar-
mada, több mint 10 milliárd fo-
rint is a fejlesztést szolgálja. Ez
az országban is egyedülálló –
emelte ki 2016-ban Botka
László. Hangsúlyozta, Szeged
komoly helyi gazdasági poten-

ciállal bír, hiszen költségveté-
sének egyharmadát helyben
teremti elő, amit kevés magyar
nagyváros mondhat el magá-
ról. Beszélt arról, hogy a fejlesz-
tési tervekben komoly részt
képvisel az orvosi rendelők fel-
újítása, korszerűsítése, vala-
mint Kiskundorozsmán egy új
egészségügyi központ építése. 

– Olyan ügyekről tárgya-
lunk majd, amelyek már évek
óta terítéken vannak, de to-
vábbi döntéseket igényelnek –
mondta Botka László 2017-
ben Orbán Viktor januári sze-
gedi látogatása előtt pár
nappal a Közéleti Kávéház ren-
dezvényén. Három beruházást
is megnevezett. Az egyik leg-
fontosabb a 40 milliárdos déli
Tisza-híd, amelynek megépíté-
séről eddig már négy kormány-
határozat is született,

hasonlóan fontos az ELI körüli
200 hektáros területen kialakí-
tandó ipari-tudományos park,
és a város új uszodája is,
amelynek előkészületeire a
város már egymilliárd forintot
költött. – Bízom abban, hogy si-
keresek lesznek a tárgyalások,
hiszen közös érdek, hogy az or-
szág fel tudja használni az
uniós forrásokat. Ebben pedig
Szegednek nagy gyakorlata
van – mondta. 

Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme tavaly januárban a polgármesteri évértékelőn.

Csak egy városunk van 
– Ne szavazzanak olyan politikusra, aki mindent megígér,
és olyanra sem, aki azt mondja, hogy minden csak akarat
kérdése. A bölcs politika a lehetőségekből indul ki. Sose sza-
vazzanak olyan politikusra, akinek ellensége van. Aki gyűlö-
letre építi a politikáját, annak mindig újabb ellenség kell. Ha
azt akarjuk, hogy jól működjön a város, el kell viselnünk egy-
mást. Lehetünk 170 ezer-félék, de csak egy városunk van
– mondta 2009-ben Botka László a Beszámol a polgármes-
ter rendezvényen az IH-ban. 

A 90-es évek végén töb-
ben leírták a várost, de
Szeged visszakapaszko-
dott a hazai nagyvárosok
élvonalába, és jó irányba
halad. 

„A bölcs politika a le-
hetőségekből indul
ki. Sose szavazzanak
olyan politikusra, aki-
nek ellensége van.
Aki gyűlöletre építi a
politikáját, annak
mindig újabb ellen-
ség kell.” 

Botka László polgár-
mester 
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Feledésbe merült értékeket frissít fel a Bálint Sándor Művelődési Ház 

Hajdú Géza: Nem panaszkodni, dolgozni kell! 
Új sorozatunkban az ön-
kormányzati intézménye-
ket és vezetőiket mutatjuk
be: min dolgoznak jelen-
leg, milyen fejlesztéseket
valósítanak meg? 

– Nagyon jó évet zártunk.
Hasonlóan az előzőekhez
nemcsak a mennyiségre,
hanem a minőségre is oda-
figyeltünk – összegzett
Jáger Richárd, az újszegedi
Bálint Sándor Művelődési
Ház népművelője. 

Kiss Ernő igazgató az in-
tézmény törekvései közül a
hagyományőrzést hangsú-
lyozta. Számukra ez azt je-
lenti, hogy feledésbe merült
értékeket frissítenek fel iro-
dalmi estek, koncertek, tár-
latok révén. 

Korábbra nyúlnak vissza
a gyökerei, de ebben a for-
mában tavaly hívták életre a
Fiatal Zeneszerzők Első Sze-
gedi Fesztiválját. Először si-
került rá 200 ezer forint
támogatást is elnyerni a
Nemzeti Kulturális Alaptól, a
megpályázott összeg felét.
Folytatódott a Vántus István
Kortárs Zenei Napok soro-
zata, és a hagyománnyá vált
Bioépítészeti Na-pok, ame-
lyet 2017-ben szerveztek

meg harmincadik alkalom-
mal. A tárlatok közül Veres
Mihály húsz esztendeje el-
hunyt szegedi festőművész
emlékkiállítását emelték ki.
Az irodalmi palettáról az élő
zenével átitatott Schubert-
estet idézték fel, valamint a
Költészetünk – évszázada-
ink sorozat aktuális részét.
Kodály Zoltánra a 1982-es
estjük felújításával emlékez-
tek. 

Az újszegedi művelődési
ház évről évre több látogatót
vonz; tavaly 40 ezren vettek
részt a programjaikon. Szá-

mos közösségnek biztosíta-
nak otthont. Így a helyi szép-
korúakénak,
a százhúsz
aktív tagot
számláló Új-
s z e g e d i
N y u g d í j a s
K l u b n a k .
Nyolc éve a
D é l - a l f ö l d i
Harmonika-
barátok Egye-
sülete is
náluk alakult
meg és mű-
ködik. Ugyan-
csak büszkék
a színfoltvar-
rók csoport-

jára, az ország legjobb
társaságára ebben a műfaj-
ban. Az Újszegedi Kamara-
zenekar is itt talált biztos
háttérre 39 éve. Az irodalmi
estek hátterében szintén ko-
moly gyökerekkel rendel-
kező közösség áll, a Tegzes
Miklós Irodalmi Kör.  

A zökkenőmentes szer-
vezésről hárman gondos-
kodnak. Az intézmény a
12-13 millió forint városi tá-
mogatást a bérekre és a re-
zsire fordítja, a progra-
mokra a belépőkből, tagdí-
jakból, terembérletekből

származó 1,5 millió forintot
költi. Emellett például a Ko-

dály-estet és a
gyermekrajz-ki-
állítást a körzet
három önkor-
mányzati kép-
viselője –
Kormos Tibor,
Joób Márton,
Berkesi Ottó –
finanszírozta. A
nyugdíjasklub
pedig a városi
idősügyi pályá-
zatán kapott
anyagi segítsé-
get. Fájdal-
muk, hogy a
városi kulturá-

lis keretre a mű-
velődési házak már nem
pályázhatnak. Felújítást a
Nevelési-oktatási Intézmé-
nyek Gazdasági Szolgálata
(NGSZ) végeztet; tavaly a 89
éves épület előcsarnokát
burkolták újra és festették
több mint kétmillió forintból,
valamint rendbe tették a
mosdókat. 

Az új év a magyar kultúra
napjára összeállított műsor-
ral indul a Bálint Sándor Mű-
velődési Házban. Ezt követik

a hagyományos irodalmi
estek, koncertek és tárlatok.
Kuriózumnak ígérkezik egy
háromnapos vasútiterepasz-
tal-kiállítás. 

– Mozgalmas évünk
volt; folyamatosan megúju-
lunk. Falusias környezetben
egy művelődési ház mindent
felvállal – mondta központi
szerepükről Hajdú Géza. A
dorozsmai Petőfi Sándor
Művelődési Ház igazgatója
kiemelte, hogy a település-
hez kötődő nagy rendezvé-
nyeket találtak ki: a fara-
gónapot, a tökfesztivált.
Olyat is, ami úgy megmoz-
gatja a városrészt, mint a
Mindenki karácsonya, a böl-
lérnap, a családi nap pa-
rasztolimpiával vagy a Do-
rozsma-futás. 

Tavalyi rendezvényeikkel
40-50 ezer embert mozgat-
tak meg. Az intézményhez
21 állandó közösség kötő-
dik, legrégebben, 1983 óta
az Alkony Nyugdíjas Klub. 

A fiatalabb generáció pél-
dául hiphopra, zumbára, jó-
gára, aerobikra jár, de nép-
szerű a hímzőkör és ifjúsági
citerazenekar is. A művelő-
dési ház gondozza a falu jel-
képévé vált szélmalmot. Ha
pályázati támogatást kap-
nak hozzá, idén rendbe hoz-
zák az ipartörténeti mű-
emlék letört vitorláját.

Emellett mellékhelyisége-
ket és szabadtéri foglalkoz-
tatót alakítanának ki. Az
intézmény mutatja be Deák
György helyi kovácsmester
műhelyét, illetve a tűzoltó-
kiállítást. Kiadják a Dorozs-

mai Füzetek című helytör-
téneti sorozatot.  

Tavaly 30 millió forintból
gazdálkodott a Petőfi Sán-
dor Művelődési Ház. Ebből
1,6 millió forint önkormány-
zati támogatást fordíthat-
nak a programjaikra. Mivel
ez mindössze egy rendez-
vényre futná, 4,2 millió fo-
rint értékű saját bevételt
tesznek mellé. Ebben szere-
pet vállalt félszáz helyi vál-

lalkozás 1,8 millió forinttal,
a példaértékűen együttmű-
ködő szocialista és fideszes
önkormányzati képviselő
együtt több mint 4 millió fo-
rinttal, a számos rendkívül
aktív civil szervezet, illetve

a ház is pályázik sokfelé.
Önkormányzati és állami
forrásokért is elindulnak.
Három év alatt a lokálpatri-
óták 10 millió forintot, a
Sztriha Kálmán Közhasznú
Alapítvány 17 milliót nyert
el rendezvényekre, szobo-
rállításra. Utóbbi egy részé-
ből emelték tavaly az 56-os
emlékművet.  

– Nem panaszkodni,
dolgozni kell! Legutóbb a
Mindenki karácsonyára két-
millió forintot költöttünk a
Kiskundorozsmai Lokálpat-
rióták Egyesülete jóvoltából.
350 ajándékcsomag, féle-
zer adag egytálétel, min-
denkinek gyümölcs, vala-
mint kemencében sült tök
és alma, bor, műsor lett be-
lőle. A szervezésbe is be-
szállnak a közösségek, így
megosztják a terhet a mű-
velődési ház négy alkalma-
zottjával és négy közfog-
lalkoztatottjával. 

2018 a dorozsmai iden-
titás erősítésével kezdődik:
január 22-én a doni ka-
tasztrófa 155 dorozsmai ál-
dozata előtt tisztelegnek.
Folytatják a helyi kántorról,
Farkas Dezsőről elnevezett
szavalóverseny hagyomá-
nyát is. Nyáron megemlé-
keznek Semmelweis Ignác
születésének kétszázadik
évfordulójáról. Tervezik a
régi művelődési ház felújítá-
sát, ahol a roma tanoda és
az íjászok működnek. 

Az első és
egyetlen 

Kiss Ernő 1979-től ve-
zeti az újszegedi intéz-
ményt, azóta ez az
első és egyetlen mun-
kahelye, ahonnan idén
készül nyugdíjba. 41
éve házas, lánya csa-
ládja teszi teljessé az
életét egy unokával.
Amikor nem kultúrát
szervez, legszíveseb-
ben koncertre, mo-
ziba, színházba jár. 

Kikapcsolódásként tanít  

Hajdú Géza 62 éves. Negyven éve élete része a dorozs-
mai művelődési ház. Két gyermeke van, egyikük szintén
népművelőnek készül. Kikapcsolódásként két főiskolán
tanít, ásványokat gyűjt; a harminc éven át bővített cigány
témájú könyvtárát már az egyetem szociális munkás ka-
rának ajándékozta.  

Dorozsmán olyan rendezvényeket találtak ki, amelyek megmozgatják a városrészt.
Ilyen a családi nappal egybekötött parasztolimpia. 

Sokszor telik meg a Bálint Sándor Művelődési Ház nagy-
terme a rendezvényeken.

Kiss Ernő, az újszegedi művelődési ház vezetője szerint
kuriózumnak ígérkezik a háromnapos vasútiterepasztal-

kiállítás, amit az év elején rendeznek meg. 

– Január 22-én a doni katasztrófa 155 dorozsmai áldo-
zata előtt tisztelgünk – mondta a helyi identitás erősíté-
séről Hajdú Géza, a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési

Ház igazgatója. 
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A 2,1 milliárdos rekonstrukció után 1,2 milliárdból folytatják a fogadalmi templom felújítását 

Fűtött padlót és liftet is építenek a dómban 
Kicsivel több mint két éve fejező-
dött be a dóm felújítása 2,1 milli-
árd forint uniós támogatásból.
Most 1,2 milliárd forint állami for-
rásból a teljes homlokzatot felújít-
ják, restaurálják az ólomüveg
ablakot, de padlófűtést és egyedi
kivitelű, négymegállós liftet is épí-
tenek a dómban. 

„A kétmilliárd forintos, uniós támo-
gatással megvalósuló beruházás
során megújul a dóm és környe-
zete. A székesegyház altemplomá-
ban kulturális és közösségi
rendezvények befogadására alkal-
mas tereket alakítanak ki” – írta a
katolikus hírportál 2014 júliusában
a munkálatok indulásakor. 

Az egyház tevékenységével
szoros összefüggésben 

Kiss-Rigó László megyés püspök
akkor úgy fogalmazott, a székes-

egyház és környezetének felújítása
nem az egyházmegye belső ügye,
hanem az a várost és az egész tár-
sadalmat szolgálja. Kozma Gábor
projektvezető pedig arról beszélt,
kijavítják a dóm külső és belső sé-
rüléseit, megújulnak a templom
belső terei. Az altemplomban kiállí-
tóhelyet, egyházi és kulturális ese-
mények befogadására alkalmas
közösségi teret alakítanak ki. Gun-
ther Zsolt építész pedig azt hangsú-
lyozta, a felújítás során azokat a te-
reket igyekeznek hasznosítani,

amelyek az elmúlt évtizedekben ki-
használatlanok voltak. Olyan kö-
zösségi funkciók kerülnek be a
székesegyházba, amelyek szoro-

san összefüggnek az egyház tevé-
kenységével. 

A püspök bejelentette, 
folytatnák a felújítást 

2015 decemberében arról tudósí-
tott a Szeged Televízió, hogy befe-
jeződött a dóm felújítása, és
januártól a korábbinál több hely-
színen és több látnivalóval várják
a turistákat. Az ünnepélyes ava-
tásra a sajtó képviselői mellett
meghívták a munkában részt vevő

építészeket
is, és mind-
azokat, akik
k ö z v e t v e
vagy közvet-
lenül részt
vettek a két-
m i l l i á rd o s
beruházás-
ban. Kiss-
Rigó László
már akkor
b e j e l e n -

tette, szeretnék foly-
tatni a rekonstrukciót,
és 15 éven belül a
templom teljes külse-
jét megújítják. 

Folytatják 
a felújítást 

Nem kellett 15 évet
várni, mert pár napja
újabb állami forráso-
kat, 1 milliárd 252 mil-
lió forintot kapott az
egyházmegye a dóm
további felújítására.
Már meg is jelent a
közbeszerzési felhí-
vás, amelyben a pályá-
zóknak több feladat
elvégzésére kell ajánlatot ten-
niük. A nyertesnek ki kell javí-
tania a teljes homlokzatot,
amely 6500 négyzetméter.
Restaurálni kell 210 négyzet-
méter ólomüveg ablakot, to-
vábbá az egyházmegye
szeretné ebből a pénzből a Pá-
duai Szent Antal-szobor előtti
vizes medencét egy csobogó-
val és díszvilágítással kiegészí-
teni, fejleszteni az épület
hang-, fény- és látványtechni-
kai eszközeit. A templom litur-
gikus terében 1366 négy-
zetméteres új burkolatot ter-
veznek padlófűtéssel. A püs-
pöki sekrestye bejárata mellett
pedig egy egyedi kivitelű, 4
megállós, 12 méter magas-
ságú liftet építenének. A kiírás
szerint február 19-éig várják az
ajánlatokat.

Ritkán látható kép 1919-ből az épülő dómról. A Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményéből.

Már majdnem kész a dóm, amit 1930-
ban szenteltek fel. A székesegyházat

tizenhét éven át építették. A Móra 
Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből. 

Helykijelölési vitától az avatásig 

A szabadtéri játékok régi öltözőinek, raktárainak bontásával kezdődött
2014 nyarán a dóm felújítása. 

A dóm építése nem zajlott felhőtle-
nül a korabeli krónikák szerint: vol-
tak viták a templom elhelyezése
körül, nem fogadták el a díjazott pá-
lyaműveket, visszalépett a megbízott
építész. 

Az 1879. márciusi nagy árvíz után két
hónappal a törvényhatósági bizottság
már elrendelte, épüljön egy monu-
mentális katolikus templom, aminek
helyéül a vártelek egy díszesebb részét
tartották megfelelőnek. Később a vár-
telken kívül öt más helyszín is felme-
rült. 1880-ban az egyházfenntartó
kegyuraság képviselő-testülete foga-
dalmat tett egy monumentális temp-
lom emelésére, amely a város
újjáépítésének örök emlékéül szolgál. 

1882-ben a királyi biztos a Dömö-
tör-templom helye mellett voksolt. Az
építési költségek összegyűjtésére lét-
rehozták a Szent Erzsébet Egyletet. 

1902-től fellángoltak a viták a

templom elhelyezése körül. Tekinté-
lyes tábor ellenezte a Dömötör-temp-
lom elbontását. Ennek élén járt Varga
Ferenc, az egyházközség apát-plébá-
nosa, akinek a közreműködésével a
templomot műemlékké nyilvánították.
1903-ban tervpályázatot írtak ki, de a
díjazott pályaművek egyikét sem fo-
gadták el. 

Varga Ferenc halála után, 1908-
ban az ellentábor híveinek sikerült az
épületek romló állapotára hivatkozva
a barokk együttest töröltetniük a mű-
emlék-nyilvántartásból. Így lett végle-
ges, hogy a Dömötör-templom helyén
építkeznek.  Schulek Frigyes műegye-
temi tanárt kérték fel a tervezésre, aki
1909-ben elkészült a vázlattervekkel.
1910-ben megbízták a kiviteli tervek-
kel, 1912-ben azonban – agg korára
hivatkozva – Schulek visszalépett. 

A sokévi tervezgetést és helykijelö-
lési vitát követően Foerk Ernő vezeté-
sével kezdődött meg a templom

építése. 1913 júliusában végezték a
Dömötör-templom főoltáránál az
utolsó szentmisét, utána lebontották a
templom mintegy harmadát, hogy he-
lyet adjanak az újnak.  

Bár az építkezés 1913 augusztu-
sától folyt, 1914. június 21-én tették le
ünnepélyesen az alapkövet. 

Az első világháború kitörése miatt
megszakadt a munka. 1921-ben újra
megindult az adakozás, a jótékony
rendezvények bevételeinek gyűjtése.
1923-tól folytatódott az építkezés. 
A gazdasági válság miatt nem tudták
befejezni az építési tervek szerint a
templomot. Több munka is későbbre
maradt. 

1930-ban Csanád egyházmegye
900. éves jubileuma és a fogadalom-
tétel 50. évfordulója alkalmából a csa-
nádi püspök ünnepélyesen konszek-
rálta a Magyarok Nagyasszonyáról ne-
vezett fogadalmi templomot. (Forrás:
Csongrád megye építészeti emlékei)  

A Szent Péter-bazilikában 
nincs padlófűtés 

Információink szerint a párizsi Notre-Dame-ban nincs
padlófűtés, de van lift a kerekesszékeseknek. Egy
másik híres székesegyházban, a kölni dómban sincs
padlófűtés, csak padfűtés, mint általában Németor-
szágban, és úgy tudjuk, van lift a toronyba. Úgy tudjuk,
a római katolikus egyház első számú szentélyében, a
római Szent Péter-bazilikában nincs padlófűtés és lift. 

Olvasóink írták 

A dóm felújításának folytatásáról szóló hírt a
szeged.hu portál Facebook-oldalán kom-
mentálták az olvasók. Nováki Kati: Ha 2 éve
volt felújítva, akkor most minek. Megint kell
a pénz valamelyik fideszes rokonnak. Na, ne
már! Timár László: Végül most volt felújítva,
szóval a „szakembörnek” nem kell sokat for-
dítania a pénzből magára a dómra. Szücs
Istvánné: Megint felújítják? Valaki amnéziá-
ban szenved? Nemrég történt felújítás! Kö-
teles Erika: A csodás dóm, előtérben pedig
az Állomás utca és a töltés közötti lepukkant
épületek. Ezekkel kellene inkább kezdeni va-
lami értelmeset. Papdi László: Én már
tudom, hogy ki fogja nyerni a pályázatot. 

Luxusétterem 
2016 őszén írta meg a sajtó,
hogy luxuséttermet nyit a püs-
pökség a dóm látogatóköz-
pontjában. Az étteremnyitásról
először a diningguide.hu szá-
molt be, amely interjút közölt
az étterem szakmai vezetőjé-
vel, Dallos Ferenccel. Az inter-
júból egyebek mellett kiderült,
hogy a „püspök úr kikötötte,
mindig legyen friss hal az Ad-
riáról”, és hogy a „püspök
úrnak van olyan barátja Hor-
vátországban, aki ragaszkodik
hozzá, hogy ide szállítson”. Ta-
valy márciusban meg is nyílt a
dóm látógatóközpontjában a
Katedrálisra keresztelt luxus-
étterem. 
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EGYRE KÖZELEBB AZ EB. A
második válogatón, Százha-
lombattán is születtek szegedi
sikerek a légfegyveres verse-
nyen. A Cél-Tudat SE Sportlövői
közül Nagy Vivien a juniorok
között a második helyen vég-
zett a légpisztoly kategóriában,
az ő győri Eb-szereplése szinte
már biztosra vehető. Nagy
meglepetést okozott a mind-
össze 13 éves Jákó Miriam, aki
légpuska számban a juniorok
között harmadik lett, olyan kör-
eredményt produkált, hogy az
a felnőtt mezőnyben a negye-
dik helyhez lett volna elég. 

A TISZA PARTJÁRÓL IN-
DULVA ÍRT TÖRTÉNELMET.
Maronka Zsombor, a Szegedről
indult kosárlabdázó két éve ját-
szik a Juventut Badalona gár-
dájában, ahova 14 évesen
igazolt. Pályára lépett két évvel
fiatalabbként az U18-as Euro-
liga-tornán, ahol a döntőben
több mint hat percet töltött a
pályán. A Barcelona ellen 77–
74-re megnyert fináléval törté-
nelmet írt, hiszen soha
egyetlen magyar kosaras sem
nyert ilyen rangos tornát. 

OB-EZÜSTTEL HANGOLT AZ
EURÓPA-BAJNOKSÁGRA.
Budapesten mérték össze ere-
jüket az Országos Bajnokságon
hazánk legjobb utánpótlás-te-

niszezői a 12 éves korosztály-
ban. A Gellért SE versenyzője,
Dinnyés Lili (képünkön) ezüs-
térmet szerzett, és már készül
az Európa-bajnokságra. A fiatal
tehetség könnyedén vette az
akadályokat a fináléig, ahol
6:3, 6:3-ra kikapott. Lilinek ja-
nuár végén Csehországban a
fedett pályás Európa-bajnoksá-
gon kell majd helytállnia. 
A Csehország, Szlovákia,
Dánia, Portugália, Luxemburg,
Svájc, Magyarország hetesből
az első kettő jut majd a dön-
tőbe. A klub másik tehetséges
játékosa, Major Stella az elő-
döntőbe jutásért folyó mecs-
csen megsérült. Rá egy hó-
napos pihenő vár. Bíró Melinda
viszont az egy évvel idősebbek-
nél nagyon szépen helytállt,
egyéniben a legjobb nyolcba ju-
tott, párosban pedig bronzér-
met nyert csapattársával,
Kis-Czakó Eszterrel. 

A MOL-PICK Szeged,
a Naturtex-SZTE-Sze-
deák és a ContiTech
Szeged Diapolo csa-
patai is egyre közön-
ségcsalogatóbbak a
sportstatisztika.blog.hu
felmérései szerint. A
Szedeák ráadásul or-
szágosan is egyedü-
lálló növekedéssel
büszkélkedhet. 

Vége a 2017/2018-as
szezon őszi felének,
Szeged klubcsapatai már a
tavaszra koncentrálnak. A
pályán elért eredmények
olyanok lettek, amilyenek, az
viszont tény, hogy a nézőkön

ezúttal sem múlt semmi. 
A sportstatisztika.blog.hu el-
készített egy felmérést, ami

A Szedeák országosan is egyedülálló növekedéssel büszkélkedhet 

kevesebb az üres hely a lelátókon 

Magyarország valamennyi
első osztályú klubcsapatát
vette górcső alá, ami a néző-
számot illeti az idei szezon
őszi felében (ideértve a lab-
darúgó-, kosárlabda-, kézi-
labda-, jégkorong-, vízilabda-
bajnokságokat).  

A számok elárulták, hogy
városunkban ezúttal is a
MOL-PICK Szeged volt a leg-
népszerűbb, a 11 őszi, hazai
bajnoki meccsre átlagosan
több mint 1700 néző váltott
jegyet. Fontos kiemelni, hogy
ezek az adatok csak a hazai

bajnoki mérkőzésekre vonat-
koznak, a Bajnokok Ligája-
mérkőzések nincsenek
benne. Ez összesen több
mint 18 000 nézőt és több
mint 50 százalékos telített-
ségi arányt jelent, a sport-
csarnok lelátójának több
mint fele tehát megtelt. Ez a
2016/2017-es szezonhoz
képest 9 százalékos növeke-
dést jelent, és a 16. legnézet-
tebb csapat lett hazánkban a
Pastor-alakulat. 

A Naturtex-SZTE-Sze-
deák férfi kosárlabdagár-

dája a második a képzelet-
beli szegedi dobogón, orszá-
gos szinten pedig a 34. Ezt
annak köszönheti, hogy átla-
gosan több mint 900 szur-
koló buzdítja Marko Bol-
ticékat, és összesen 5600-
an voltak kíváncsiak a 6
hazai őszi találkozóra. Ezek
a számok azt mutatják, hogy
ugyan a 30 százalékot sem
éri el a nézőtér kihasznált-
sága, de a tavalyi szezonhoz
képest 94 százalékkal töb-
ben mentek ki szurkolni a
csapatnak. Ez pedig vala-

mennyi magyar első
osztályú klub között a
legnagyobb ugrást je-
lenti. Egyre népsze-
rűbbek tehát a
szegedi kosarasok. 

Szeged harmadik
legnézettebb csapata
a statisztika szerint a
ContiTech Szeged Dia-
polo férfi vízilabdacsa-
pata, ezek az adatok
azonban némileg csa-
lókák. Varga Péter fiai

ugyanis csak két mérkő-
zést játszottak hazai pályán

az uszodafelújítás miatt. Az
adatok szerint több mint két-
száz néző így is kilátogatott.
30 százalékos lelátói kihasz-
náltságot és 7 százalékos
növekedést mutatnak a szá-
mok, de teljes képet a tava-
szi szezon végeztével
érdemes nézni. 

Fontos tudni, hogy a
Bajnokok Ligája-mér-
kőzések nincsenek
benne a MOL-Pick
Szeged meccseiben. 

Egyre népszerűbbek a
szegedi férfi kosarasok
a nézők körében.

Fővárosi kopogós bronz Összekovácsolódott 
a kézis lánycsapat  

A PC TRADE Szeged KKSE kézilabda serdülőcsapata hete-
dik lett egy 12 csapatos nemzetközi tornán. 

A serdülőbajnokság csak feb-
ruár huszadikán kezdődik,
addig a pihenésé, a regenerá-
lódásé a főszerep, és persze a
téli alapozásé. Ezt az elvet kö-
vetve Zsadányi Sándor össze-
szedte a csapatát, és még sem

állt a szlovákiai Presov váro-
sáig, ahol a KEMPA 4 SPORT
CUP mezőnyében indította el
tanítványait. A szegedi kézis lá-
nyok egy évvel idősebb korosz-
tályban indultak, és végül
színvonalas mérkőzéseken si-
került elcsípni egy hetedik he-
lyet, a tizenkét csapatos
mezőnyben. 

Az edző, Zsadányi Sándor
így értékelte csapata teljesít-

ményét: – 12 csapatból a 7.
helyen végeztünk egy olyan tor-
nán, ahol egy évvel idősebb
korosztályban indultunk. Jó
mérkőzéseket játszottunk, és
végül az utolsó két mérkőzésre
össze is állt a csapat. Tökélete-

sen szolgálta a
felkészülésün-
ket a presovi
torna. Nagy
terhelést kap-
tak a lányok,
valamint az
együtt töltött
napok nagyon
összerázták a

társaságot. 
A PC Trade Szeged KKSE

az alábbi csapattal utazott
Presovba: Nagy Brigitta, Lu-
kács Anna, Lukács Boglárka,
Bali Réka, Csécsei Nóra, Tóth
Sarolta, Molnár Kata, Szöl-
lősi Zsófia, Besenyi Napsu-
gár, Zsemberi Zóra, Fark-
asinszki Dominika, Balog
Dóra, Baranyi Lili, Csáki
Fanni, Lantos Szabina, Ba-
lázs Anna. 

nokságon is indultunk, ahol
Márki Róberttel párosban
harmadikok lettünk, utána
egyéniben is sikerült bronzér-
met szereznem – mesélte
Varga Csaba, az ATSK Sze-
ged versenyzője. 

Nem csak a felnőtteknek
volt jelenésük Budapesten. Az
angyalföldi Láng Sportcsar-
nokban rendezték a Hunga-
rian Mini Cadet Opent, az
U11-es és az U13-as korosz-
tály nemzetközi seregszemlé-
jét. Az U11-es fiúk verse-
nyében Kókai Ákos a csoport-
jában egy vereség mellett dán
és fehérorosz ellenfelét is le-
győzte, így feljutott a főtáb-
lára. Kasa Zsombor román
riválisa ellen nyerni tudott,

azonban fehér-
orosz és szlo-
vák csoport-
e l lenfele ivel
már nem bírt,
így a viga-
szágra került. A
főtáblán aztán
Kókai nagy
csatában 3:2-
re maradt alul
szintén egy
román játékos-

sal szemben, míg a vigaszá-
gon Kasa Zsombor nem bírt
az ugyancsak román Serban
Contanuval. 

A hölgyeknél az U13-asok
küzdelmeiben Szosznyák
Emma a csoportjából nem tu-
dott továbbjutni, de a vigaszá-
gon szép menetelés után, két
német ellenfelét is legyőzve a
legjobb négy közé jutott, ahol
végül számára is egy román
ellenfél jelentette a végállo-
mást. 

A csoportküzdelmek so-
rán Hangai Flóra sem járt
több sikerrel, saját kvartettje
utolsó helyén végzett, a vi-
gaszágon pedig a későbbi elő-
döntős Nagy Liliána állította
megoldhatatlan feladat elé. 

Az ATSK Szeged két verseny-
zője is a kopogós országos
bajnokságon állhatott fel a
dobogó legalsó fokára. Az
utánpótlás is érdekelt volt
egy nemzetközi viadalon. 

Kezdetben, amikor elindult a
pingpong világhódító útjára,
még nem szivacsos ütőkkel
játszottak, hanem sima fabo-
rításúakat használtak. Azon-
ban nagyjából tíz éve újra
előkerültek az úgynevezett
kopogós ütők, és ebből már
hazánkban is van országos
verseny. Ezekkel a típusú
ütőkkel jóval nehezebb ját-
szani, hiszen nem lehet olyan
nyeséseket és technikákat al-
kalmazni, amit a szivacsos
társaival. Egy ilyenen vett
részt az ATSK Szeged két já-
tékosa, Varga Csaba és Márki
Róbert. És nem maradtak
medál nélkül.

– Az ATSK karácsonyi
rendezvényén évek óta ren-
deznek faütős, baráti jellegű
versenyeket. Itt próbáltam ki
először. Aztán nagyjából egy
éve már komolyan készü-
lünk ezzel az ütővel, idén
pedig már az Országos Baj-

A szegedi Varga Csaba bűvöli a labdát. 
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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 február 15-i Nemzetközi Gitárfesztiválra?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@sze-
gedvaros.hu e-mailcímre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: január 24. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Az előző
számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szeged híres város, Tápéval határos. A nyertesek: Szepsy Eleonóra, illetve Hartleinné Csóti Szilvia. Gratulálunk!

Hangutazás 
Időpont: január 21., vasár-
nap, 11 óra 
Helyszín: Belvárosi mozi 

Hangutazás a világ egyik
legkülönlegesebb hangsze-
rével 432 hertzen. Egy óra a
Nyugalom szigetén, amikor
megengeded magadnak,
hogy teljesen elengedd
magad. Csak becsukod a
szemed, és hagyod, hogy
magával vigyenek az éteri
dallamok és a saját történe-
ted. 

Vetítéssel egybekötött
előadás a sánta der-
Visről
Időpont: január 23., kedd,
18 óra 
Helyszín: Nemzetiségek Há-
za 
Táncoktató: Majtényi Dániel.
Vámbéry Ármin Kelet-kutató
dervisnek öltözve utazta be
Közép-Ázsiát. „Az ember
nem érti, hogy hittérítőink ho-
gyan és mi jogon igyekeznek
meggyőzni az ázsiai népet
vallásának tévedéséről… Az
iszlámnak, a buddhizmusnak
vagy a brahmanizmusnak
semmi része sincs abban,
hogy Ázsia hanyatlásnak in-

dult, és sza-
bad prédája
lett a hódí-
tásra éhes
Európának.”
Az előadást
tartja: Tóth

Erika. Szervező: BIRLIK Ma-
gyar–Török Kapcsolatokért,
Kultúráért és Barátságért
Egyesület.  

a rossz árnyék 
Időpont: január 24., szerda,
18.15 
Helyszín: Belvárosi mozi 

A film rendezője, Jeles And-
rás, a 70-es és 80-as évek
egyik legmeghatározóbb és
egyben legkülöncebb rende-
zője – akinek olyan kultikus
darabokat köszönhetünk,
mint A kis Valentino vagy
az Álombrigád –, 2003

után most először jelentkezik
önálló egész estés filmmel.
Szereplők: Török-Illyés Orso-
lya, Tenki Dalma, Kari Györ-
gyi, Gerlóczy Zsigmond.
Premier előtti vetítés, ami
után a nézők találkozhatnak
a film alkotóival. 

görög táncHáz 
Időpont: január 24., szerda,
18 óra 
Helyszín: Nemzetiségek
Háza 

Táncoktató: Szelt-
ner László 

Mika-árVa trió
koncertje gál
gáborral 
Időpont: január
25., csütörtök, 20
óra 

Helyszín: IH Café 
A rendszeresen visszatérő
szegedi–vásárhelyi blues-
rock trió vendége ezúttal a
szakma egyik vezércsillaga, a
Takács Tamás Dirty Blues
Bandből ismert Gál Gábor
(képünkön) lesz. A trió (Mika

László – gitár, ének, Árva
Gábor – basszusgitár, ének,
Árva Máté – dob) zömmel

Cream- és Jimi Hendrix-szá-
mokból álló koncertjét kö-
vető műsorrészben az
egykori Hungária és az LGT
legendás gitárhősére, Barta
Tamásra emlékezve, az ő
szerzeményeit hallhatjuk a
neves bluesgitáros közremű-
ködésével. 

sonic teMple- és kö-
MényMag-koncert 
Időpont: január 26., péntek,
20 óra 
Helyszín: IH Café 
A szegedi Sonic Temple zene-
kar az angol The Cult dalait
interpretálja. Különlegesség,
hogy szólógitáron egy hölgy
mutatkozik be Berki Bog-

lárka személyében, az új
énekes pedig Dér István. 
A Köménymag zenekar azzal
a céllal jött létre, hogy a 80-
as és a 90-es évek nagy ma-
gyar rockslágereit egy új
megközelítésbe helyezze,
amit körülbelül úgy kell el-
képzelni, hogy hogyan szólna
mondjuk a V’Moto Rock,
Hobo vagy az Omega a Mo-
törhead stílusában… 

társasjáték klub –
aVagy a karácsonyi
ajándékok újraHasz-
nosítása 
Időpont: január 27., szom-
bat, 10 óra 
Helyszín: Nemzetiségek
Háza 
Olyan társasjátékokat fedez-
nek fel, amelyek ma több-
nyire a gyerekszobák polcain
pihennek. A fiatalok mellett
számítanak a szülők aktív
részvételére is. A klubban el-
sősorban a fiatalabb korosz-
tály figyelmét szeretnék
felhívni arra, hogy a digitális
képernyőn túl is van játék. 
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KOS (III. 21–IV. 20)
Nehezen alkalmazko-
dik, ha a helyzet nem

úgy alakul, mint ahogy ter-
vezte. Legyen rugalmasabb,
és kezelje laza lelki tartással
a felmerülő problémákat.
Csak nyugalom! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A jövő héten semmi
sem fog olyan könnyen

menni, mint ahogy sze-
retné. Lesznek anyagi problé-
mái, amiket nem tud azonnal
megoldani, de nem kell pá-
nikba esnie! 

IKREK (V. 21–VI. 21.)
A környezetében min-
dig is menthetetlen

romantikus alkatnak
ismerték. A jövő héten min-
den lehetősége meglesz,
hogy megtalálja azt az em-
bert, aki az élete párja lesz. 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Ne hagyja, hogy
mások akadályozzák

céljai elérésében. Áll-
jon ki az igazáért, ha úgy
érzi, hogy ez segítheti az
előrejutását. Néha fontos
csak magával foglalkoznia.

OROSZlÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Jellemző
önre a kockázatkerü-

lés. Mindent előre el-
tervez, és próbálja az
összes változást kiszámít-
hatóvá tenni, hogy ne érjék
váratlan meglepetések.

SZűZ (VIII. 23–IX.
22.) A közeljövőben
zárjon ki minden té-

nyezőt, ami elterelheti a
figyelmét a teendőiről. Ha
most szorgalmasan dolgo-
zik, sokat javulhat az anyagi
helyzete.

MÉRlEg (IX. 23–X.
22.) Esetenként ne-
hezen jut dűlőre a

párjával, mert ő és ön is
csak a saját igazában hisz.
Egy gyertyafényes vacsora
vagy egy jó film együtt sok
mindenre gyógyír. 

SKORPIó (X. 23–XI.
21.) Ösztönösen min-
denben a hibát ke-

resi, és nem habozik
szóvá tenni azokat. Tudja,
hogy az ördög a részletek-
ben lakozik, ezért mindig
precízen dolgozik.

NyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Az egyszerű, de
nem feltétlenül tartós

megoldásokat keresi a
problémáira. A jövője szem-
pontjából viszont fontos,
hogy olykor nehéz döntése-
ket is hozzon. 

BAK (XII. 22–I. 20.)
Újítsa meg az életvite-
lét! Sportoljon vagy

táplálkozzon egészsége-
sen, és próbálja olyan em-
berekkel körülvenni magát,
akik örömöt hoznak az éle-
tébe.

VíZöNTŐ (I. 21–II.
19.) Időnként kivetíti
magánéleti gondjait

másokra, akiket így
könnyen megbánthat. Ke-
rülje ezt a rossz szokást, és
merjen szembenézni a
problémáival! 

HAlAK (II. 20–III. 20.)
Túlzottan sikerorien-
tált, nagyon tud küz-

deni a céljaiért, de
közben ne felejtsen el élni
is! Kicsit lazítson, ha megte-
heti, utazzon el pár napra.
Jót fog tenni! 
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Az 1973-ban készült képen a Stefánián lévő játszótér lát-
ható (fotó: Fortepan/Varga János), amely szintén megújul
majd a belvárosi Zöld Város Projektben – közel egymilliárd
forintból. A tervekben a Stefánia, a Roosevelt tér és a mú-

zeumkert rekonstrukciója, megfiatalítása szerepel. A Móra
Ferenc Múzeum előtt új szökőkutat, a Stefánián korszerű
játszóteret építenek, teljesen megújul a zöldfelület a Belve-
dere-től a Roosevelt térig, valamint új járdák is készülnek.  

Pedagógiai eSték – iS-
meretterjeSztő elő-
adáSok
Január 22., hétfőn 17.10-től
Szabó Éva előadása minden-
napi stresszeinkről, és arról,
amit ellene tehetünk. 

ForgóSzínPad – Szín-
házi magazin
Január 23., kedden 19.30-
tól
Négy megye, négy színház,
négy előadás.

Szemközt – hírháttér
magazin
Január 24., szerdán 19.25-
től
Két újságíró egy eset: a Sze-
ged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.

körút – közéleti, kul-
turáliS magazin
Január 25., csütörtökön
19.25-től
Carmen Szegeden, fotókiál-
lítás egy középiskolában,
Jeles András filmje a Belvá-
rosi Moziban. JÁTÉK!

JANUÁR 22., HÉTFŐ 
Szentistványi István: 17.00 (képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3.) 
JANUÁR 23., KEDD 
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvény-
központ – Felső Tisza-part 2.) 
JANUÁR 24., SZERDA 
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 13.00–14.00 (kép-
viselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-
8137) 
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi fiókkönyvtár
– Gáspár Zoltán u. 6.) 
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri
Hivatal Szőregi Kirendeltség – Szerb u. 21.) 
JANUÁR 27., SZOMBAT 
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület
– Csongor tér 1.) 

Szegeden kötöttek házaSSá-
got: 2018. 01. 06-án Bönde Fe-
renc és Losonczi Marianna. 
Szegeden Születtek: Koncz
Balázsnak és Gubán Barbara Esz-
ternek 2017. 12. 12-én Orsolya;
Ézsiás Kornélnak és Sisák Nellinek
2017. 12. 23-án Hunor; Borsos
Lászlónak és Balogh Ildikónak
2017. 12. 29-én Anna Gréta; Zeffer
Tamásnak és Szente Alexandrának
2017. 12. 29-én Hanna; Miklós Ri-
chárdnak és Fodor Krisztinának
2017. 12. 29-én Bendegúz; Kócsó
Zoltánnak és Laczi Ibolyának 2017.
12. 30-án Zoltán; Berkecz Aurélnak
és Asztalos Krisztinának 2017. 12.

30-án Levente; Máriási Gábor And-
rásnak és Pozsár Andreának 2017.
12. 31-én Olivér; Szabó Péternek és
Bálint Andreának 2018. 01. 02-án
Balázs; Fülöp Tibornak és Gácser Tí-
meának 2018. 01. 02-án Bence; Ta-
kács Balázsnak és Szatmári
Szimonetta Dalmának 2018. 01.
02-án Mirella; Hegedűs Jánosnak
és Marton Noéminek 2018. 01. 03-
án Ruben; Tóth Dániel Zsoltnak és
Horváth Renátának 2018. 01. 03-
án Dániel; Bereczki Jánosnak és Fe-
rencz Zsuzsannának 2018. 01.
03-án Barna; Seres Attilának és Fá-
bián Renátának 2018. 01. 03-án 
Attila; Mente Istvánnak és Magyar

Mónikának 2018. 01. 03-án Jázmin
Hanna; Orbán Kristóf Bertalannak
és Varga Krisztina Juditnak 2018.
01. 03-án Bendegúz; Hajdú János-
nak és Nemes Andreának 2018.
01. 04-én Johanna; Szabó Péter
Andrásnak és Porkoláb-Szalma Pet-
rának 2018. 01. 04-én Zorka; Pintér
Bertalannak és Kiss Erikának 2018.
01. 04-én Benedek; Rigó Róbertnek
és Péter Ritának 2018. 01. 04-én
Réka; Lóki Martinnak és Balog Lillá-
nak 2018. 01. 04-én Bence; Kin-
cses Lászlónak és Gaál Szilviának
2018. 01. 05-én Csaba Marcell utó-
nevű gyermeke született. 
Gratulálunk! 

Január 20.
szombat

Január 21.
vasárnap

Január 22.
hétfő

Január 23.
kedd

Január 24.
szerda

Január 25.
csütörtök

Január 26.
péntek

4/1
Fábián

Sebestyén

2/0
Ágnes

0/–2
Vince
Artúr

–1/–5
Zelma

Rajmund

0/–5
Timót

0/–4
Pál

1/–4
Vanda
Paula

Időjárás-előrejelzés Szegedre: felhős, csapadékos idő

Forrás: koponyeg.hu

Horoszkóp
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