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Egyre gyászosabb adatok
27 éve nem született ilyen kevés gyerek.
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Híre ment a Mars téri piacnak
Sokan kíváncsiak a korszerű piacra.

A Gábor Áron utcai átjáróról
Olvasónk kérdésére válaszolt a képviselő.

Kötelező HIT az óvodákban

Szegedi az ország legnagyobb óvodahálózata 45 tagintézménnyel

Szegeden működik az ország legnagyobb óvodahálózata. Bartáné Tóth Mária,
az Óvodaigazgatóság vezetője elmondta, burokban
érzik magukat a város fenntartásában, mert önállóan
gazdálkodhatnak, eldönthetik, kivel és hogyan dolgoz-

nak. A város felújította a
Tabán és az Építő utcai óvodát. Idén folytatódik a program a Tünde téri, a Klebelsbergtelepi, a Garam és
a Kemes utcai óvodával.
Uniós pályázat révén jut
pénz a hátrányos helyzetű
gyerekek fejlesztésére, az

önkormányzati képviselők
is segítenek a körzetükben
működő óvodáknak.
Fél éven belül kell összeállítaniuk az óvodáknak a
Honvédelmi
Intézkedési
Tervet (HIT), amelyben rögzíteniük kell, hogy mit tennének terrortámadás ese-

tén. Az igazgató elmondta,
jelenleg is sok óvó-védő
rendelkezésük létezik, különleges helyzetekre is. Elkészítik a HIT-et is, mert
kötelező, mérlegelés nélkül,
de váratlan szituációra nehéz felkészülni.
Írásunk a 9. oldalon

Botka: Szeged győztes város marad!

– Soha semmi nem tart örökké,
arra tanít minket az európai történelem, hogy akik ellenszélben
is kiállnak, mindig győznek a
végén. Szeged is ilyen győztes
város, és az is marad – mondta
Botka László polgármester a
Közéleti Kávéház évadnyitó estjén. A városvezető beszélt az idei,
57 milliárdos költségvetésről,
amiből 30 milliárd forint jut fejlesztésekre. Elmondta, olyan sok
lesz ebben az évben az építkezés
a városban, hogy például Tarjánban vagy Odesszában ki lehet
majd tenni az „Építési övezet”
táblát.
Összefoglalónk a 3. oldalon

Kilőtte a harmadik helyet
Nagy Vivien
hatvanszor
húzta meg
a ravaszt.

Milyen munkát végeztek?

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!
Megkérdeztük a móra- és alsóvárosiakat, valamint a déli
városrészben élőket Kardos Irénről és Nógrádi Tiborról.
Hogy látják a képviselőjüket? Milyen munkát végeztek
tavaly? Mi az, aminek örülnek a móra- és alsóvárosiak,
valamint a déli városrészben élők, hogy elkészült? Mit
hiányolnak? Folytatódik a Mérlegen a képviselő sorozatunk, amiben az Ön véleményére is számítunk! Írjon nekünk!
Katona Sándor elmondta,
négy éve beszélt először Kardos Irénnel a Vám téri idősek
klubjában. Előtte nem ismerte Móraváros és Alsóváros önkormányzati képviselőjét. A 72 éves férfi 40 évet
dolgozott a vasútnál, és feleségével, Hajdú Katalinnal
együtt tősgyökeres alsóvárosiak. Elmondta, ő már a Szécsi utcában született, és a
nejével – aki közel harminc

4113 gyermek jár az önkormányzat által fenntartott óvodákba.

10.

évet húzott le a szűcsipari
szövetkezetben – azóta is ott
laknak.

Mindenkivel szót ért

Katona Sándor a klubban internetezik, időstornára jár,
valamint a Ballagi-tónál lévő
kiskertjükben kertészkedik,
ahol főképp levendulát termeszt. – Korábban csak korlátozott ideig lehetett internetezni a klubban. Irénke azonban segített, és ma
már nem időfüggő
az internethasználat – mondta Sándor. – Soha életemben nem kaptam még virágot,
de egy rendezvényen adott egy szálat Irénke. Ezt
viszonozni szoktam, és más hölgyeknek is szíveKatona Sándor és felesége a Vám
sen adok a leventéren. Szerintük Kardos Irén képviselő dulámból.
rengeteg közösségi munkát végez, és Folytatás a 7. oldasokat segít az időseknek.
lon

Húszesztendős
a Nemzetiségek Háza

Budapest után Szegeden működik a legtöbb, összesen 11
nemzetiségi önkormányzat. Szeged mindig befogadó város
volt: jöttek a városba dalmaták és a törökök elől menekülő
szerbek. A századfordulón sokan választották új lakóhelyül
Szegedet a Bánátból és a Bácskából. Trianon után pedig
nemcsak magyarok, de németek is települtek át a városba
Romániából. A házasságok révén keveredtek a nemzetiségek
– szerbek, németek, zsidók és görögök – a többségi magyarokkal.
Bővebben a 6. oldalon
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Félelmet keltenek és listáznak

Nem ismer határokat az elvakult hatalmi őrület
A cél: elbizonytalanítani a racionalitásba vetett hitet –
mondta Tóth Judit alkotmányjogász a Stop Soros törvénytervezet kapcsán, amely akár szegedieket is kitilthatna a
nagyállomásról. De a törvény miatt ellehetetlenülnének a
szegedi nemzetiségi szervezetek is, amelyek az anyaországuktól kapnak támogatást.

Purosz Alexandrosz
Miközben a kormány évek óta
több tízmilliárd forintból hergeli
a közvéleményt a menekültek
ellen, és folytat gyűlöletkampányt – migránsmentes övezetnek festve le Magyarországot a kerítéssel, a határvadászokkal, a szögesdrótokkal
körülvett tranzitzónákkal –,
addig Altusz Kristóf helyettes
államtitkár elszólásából mindenki értesülhetett róla: tavaly
1291 menekültnek adott védelmet a kormány. Ezt eddig
szabályosan titokban tartották, mint ahogy azt sem verték
nagydobra, amit a Magyar
Nemzet írt meg, hogy 2016
augusztusa óta Budapesten
lakásokkal is segíti a kormány
a menekülteket.
Emlékeznek, Szegeden azt
akarta bemagyarázni a helyi
Fidesz–KDNP, hogy Botka
László polgármester migránsokat akar betelepíteni az önkormányzati lakásokba. Erre az
őrületre még aláírást is gyűjtöttek. Most, hogy a kormány a
csúcsra járatott menekültellenes hangulatban szégyenkezve bevallotta, teljesíti a
genfi egyezményt, és még lakásokkal is segíti a menekülte-

ket, gyorsan összekalapálták a
Stop Sorosnak nevezett törvénytervezetet, amiről Orbán
Viktor külön levélben is tájékoztatja az ország polgárait.
Miközben itthon vegzálják
a civileket, addig az Európai
Parlamentben a fideszes képviselők megszavazták azt a határozatot, amely éppen azt
mondja ki, hogy a civil szervezetekkel együtt kell dolgozni a
menekültek érdekében.

A 8 kilométeres zónába beleesik a szegedi nagyállomás is.
vényszöveg zavaros, annak
célja kizárólag a félelemkeltés.

Feketelista

A Stop Soros törvénytervezet
rendelkezései
alkalmasak
arra, hogy civil szervezeteket
vagy akár magánszemélyeket

Sötétség délben…

– A napvilágot látott Stop Soros jogszabálytervezethez nem
készült hatásvizsgálat, noha az kötelező lenne a 12/2016.
(IV. 29.) MVM-rendelet értelmében – mondta Tóth Judit, az
SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi
docense. – De ez nem is törvényjavaslat, amelyhez a jogrendszerbe illeszkedést is indokolni kellene, mert nincs az
Országgyűléshez benyújtva. Valószínűleg nem is jut ebbe a
fázisba, alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet inkább. Igaz,
sokat lehet majd beszélni róla, és lehet, hogy ez a cél: alapjogokat relativizálni, elbizonytalanítani az emberi jogokba és
a racionalitásba vetett hitet Arthur Koestler hazájában, azaz
Sötétség délben… – mondta az alkotmányjogász.

Félelemkeltés

A tervezet szerint a kormány
felhatalmazza magát, hogy kitiltsa a határ 8 kilométeres
körzetéből azokat, akik támogatták a Fidesz számára nem
kívánatos civil szervezeteket.
Szegedet különösen érzékenyen érintené, ha ez a törvény
életbe lépne. A Momentum egy térképvázlatot is
készített arról, mely településeket és a város
mely részeit,
intézményeit érintené
a
A mostani 8 kilométerrel szemben
korláto1950-ben 15 kilométer széles volt a küzás. A zólönleges határsáv a déli, magyar–junába belegoszláv határon, ahonnan kitelepítették
esne
a
a határ közeléből a megbízhatatlan elenagyállomeket. Az Index a magyar határsáv nagy
más, amely
védelmezőjéről, Rákosi Mátyásról írt cik7,5 kilomékében az is szerepel, hogy Zöld Sándor
terre van a habelügyminiszter hogyan számolt be az
tártól,
az
eredményes intézkedésekről. Így:
alsóvárosi plé„1950. június 22-én a legveszélyesebb
bánia, az alsóvá2446 személyt – családjaikat is belerosi temető vagy
értve – az Államvédelmi Hatósággal kara füvészkert is. A
öltve áttelepítettük az ország belsejébe.”
momentumosok
szerint a tör-

is alaptalanul megbélyegezzenek és ellehetetlenítsenek –
írták a szegedi görög nemzetiségi önkormányzat és kulturális egyesület elnökei az
országos görög szervezetek vezetőinek. A levélben felhívják a
figyelmet arra, hogy ha az Országgyűlés változtatás nélkül
fogadja el a törvénytervezetet,

molyan egy szervezet, menynyire átlátható, hiszen az adatai nyilvánosak. Presztízsértékű, ha egy szervezet közhasznú – mondta Purosz Alexandrosz, a Csongrád Megyei
Görögök Kulturális Egyesületének elnöke. Őket is támogatták cégek, amelyek a támogatási összeget leírhatják
az adójukból. – Például kiadtunk könyveket, amit különböző cégek támogattak. Olyan
magyarországi székhelyű vállalkozások is, amelyek görög
érdekeltségűek. Ha elveszítjük
ezeket a cégeket, mert külföldről kapunk egy projekt kapcsán támogatást – az méltatlan lenne.
A projektnél olyanokra kell
gondolni, mint egy néptáncfesztivál megrendezése vagy
egy néptánccsoport támogatása. Egy nemzetiségi egyesület
esetében
teljesen
életszerű, hogy az anyaországtól, a görög államtól vagy
egy görög cégtől kap támogatást. A Stop Soros törvénytervezetben ugyanakkor az is
szerepel, hogy a külföldről kapott támogatás után 25 százalék illetéket kell fizetni.
A szegedi görög közösségben
többen voltak az utóbbi években olyanok, akik akár a

Rákosi idejében

A 8 kilométeres határsáv.
akkor azok a nemzetiségi szervezetek, amelyek az anyaországból bármilyen projekt
kapcsán nagyobb támogatást
kapnak, elveszíthetik a közhasznú státuszukat.
– A közhasznúság jól mutatja, mennyire működik ko-

görög, akár a magyar határon
rekedt, bármilyen okból odakerült tömegek ott-tartózkodásának emberhez méltatlan
körülményein adományokkal
segítettek. Ők most könnyen
feketelistára kerülhetnek –
mondta Purosz Alexandrosz.
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Milliárdokat loptak el
az egészségügyből

A magyar egészségügy évtizedek óta katasztrofális állapotban
van. Nincs megfelelő munkaerő, és a néhány felújítás ellenére
sok kórház egyszerűen rohad. Az intézmények folyamatos
pénzhiánnyal küzdenek, a várólisták egyre hosszabbak, és a
diagnosztikai gépekkel is rengeteg a gond – írta a 444.hu.
2015-ben a kormány szeretett volna legalább az utóbbin javítani,
és EU-s forrásból elindították az Egészségügyi eszközök energiamegtakarítást célzó beszerzésének támogatása című pályázatot.
Eredetileg úgy volt, hogy 9 milliárdból vehetnek majd MR-, CT- és
röntgengépeket a kórházak, a nagy érdeklődés miatt azonban
végül kibővítették a forrást.
A palyazat.gov.hu-n szereplő összesítés szerint 81 intézmény
nyert el összesen 40,9 milliárd forintot. A kozbeszerzes.hu-n
pedig 206 olyan szerződést talált a lap, amit valamelyik magyar
kórház az ezen a pályázaton elnyert forrás terhére kötött, és ezek
összértéke 32,7 milliárd forint volt. Ez lehetett volna a magyar
onkológia nagy ugrása, a magyar kórházak több tízmilliárdból modernizálhatták volna a gépeiket. De végül ezt is szétlopta a rendszer. A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint az egészségügyi
beszállítók nagy része kartellbe tömörült, és lezsírozták a sokmilliárdos pályázatokat. Iparági szakértők szerint a számai alapján
is bűzlő pályázat teljes forráskeretének legalább 20 százaléka
vándorolhatott magánzsebekbe.
Mindeközben arról írt a 24.hu, hogy elhunyt egy hasnyálmirigy-daganattal küzdő 58 éves férfi, miután a Honvédkórház sürgősségi osztályán órákig iszonyatos fájdalmak közepette
haldoklott egy vérrög miatt, és mire sorra került, elzáródott a vékonybele. A kórház úgy reagált, a férfi áttétes daganatos állapotából kifolyólag menthetetlen volt.

Születések száma:
egyre gyászosabb adatok

2017 hozta a rendszerváltozás óta a második legnagyobb népességfogyást,
aminek a fő oka a szülőképes korú nők számának
csökkenése.
Novemberben mindössze
7271 gyermek született Magyarországon, 5,6 százalékkal kevesebb, mint egy éve
– adta hírül a portfolio.hu.
Ezzel folytatódott az idei
csökkenő trend, hozzájárulva a népességfogyás tavalyi gyorsulásához. 2017 első
11 hónapjában csaknem 36
ezer volt a népesség természetes fogyása, 6 ezerrel
több, mint 2016 ugyanezen
időszakában. Szezonálisan
igazított adataink alapján a
születésszám immár egy éve

trendszerű csökkenést mutat, és az utóbbi négy évben
alig találunk olyan hónapot,
amikor kevesebb gyerek született, mint most – írta a portál.
A január–novemberi adatok alapján úgy tűnik, hogy
2017 hozta a rendszerváltozás óta a második legnagyobb népességfogyást. A
születésszám csökkenéséhez elvben két tényező járulhatott hozzá jelentősen.
Egyrészt a gyerekvállalási
kedv csökkenése, másrészt a
szülőképes korú nők számának csökkenése. Az elmúlt
években a termékenységi
ráta emelkedésnek indult,
ami arra utalt, hogy inkább az
utóbbi faktor okozza az alacsony születésszámot.
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Botka László: Szeged győztes város, és az is marad!

Annyi építkezés lesz idén, hogy ki lehetne tenni az „Építési övezet” táblát
A hagyományoknak megfelelően a Közéleti Kávéház évadnyitó estjén beszélgetett Botka László polgármesterrel
Kozó Attila, a Szeged Televízió főszerkesztője Szeged elmúlt évéről és az idei tervekről. Itt kiderült: a város 57 milliárd forintból gazdálkodik ebben az évben, amiből
30 milliárd forint jut a fejlesztésekre.
Botka László polgármester a
beszélgetés elején elmondta,
arra a legbüszkébb, hogy bizakodók a városlakók. – 2002ben, amikor megkérdezték a
közvélemény-kutatók a szegedieket, hogy fejlődik-e a város,
mindössze 30 százalék
mondta, hogy igen. Ez a vélemény változott folyamatosan,
nyolc-kilenc éve a szegediek
80 százaléka mondja azt,
hogy gyarapodik, fejlődik –
mondta a polgármester.

Nem igazságos
az ország

– Még demokráciában élünk,
de jóval több a demokrácia
annál, hogy négyévente szavazunk. Az is igaz, hogy a szabad
választás feltételeinek egyre
kevésbé felel meg ez a választási rendszer. Most azt láthatjuk, hogy mindenféle autonómiát próbálnak eltiporni, az
önkormányzatokat, a civil
szervezeteket. Nem így terveztük, akartuk a 21. századi európai Magyarországot. A Tárki
felmérésében a lakosság 75
százaléka mondja azt, hogy
nem igazságos az ország,
nem igazságos a rendszer. Az,
hogy ki mire viszi, mekkora vagyona van, az egyre kevésbé a

tudáson, a tehetségen, a tisztességen múlik – beszélt a parlamenti választások kapcsán
az országos politikáról a polgármester, aki szerint április
8-án Szegedre figyel majd az
egész ország. Elmondta, határozottan ki fog állni Szabó Sándorért és Joób Mártonért, hogy
támogassák őket a szegediek
az országgyűlési választáson,
mert felkészült politikusok.

Építkezés építkezés
hátán

– Idén a legnagyobb beruházás a fedett uszoda építése
lesz az Etelka soron – hangsúlyozta Botka László. A közbeszerzési eljárás heteken belül
lezárul, és tavasszal kezdődhet
az építkezés. A fejlesztések
kapcsán elhangzott, hogy idén
megújul a Móra Ferenc Múzeum, a Fekete Ház, és 650
millió forintból korszerűsítik a

Botka László: Most azt láthatjuk, hogy mindenféle autonómiát próbálnak eltiporni, az önkormányzatokat,
a civil szervezeteket.
Belvárosi mozit. És annak ellenére, hogy államosították az iskolákat, Szeged öt iskolaépületet újít fel idén hárommilliárd forintból.
Elhangzott, idén is egymilliárd forintot fordít az önkor-

mányzat az utak és járdák felújítására, és a Klapka és a
Kolozsvári tér megújításán túl
jut pénz minden városrészi
központ megfiatalítására is.
Bővül a kerékpárút-hálózat is,
lévén, hogy ma már a korábbi

Botka: Akik ellenszélben is kiállnak, mindig győznek a végén

Milyennek képzeli el Botka László 10 év múlva Magyarországot és Szegedet? – kérdezte
a polgármestertől Kozó Attila. – Remélem, tíz év múlva nem kell azon rettegnem, hogy
a lányaim azon gondolkoznak majd, el kell menni innen, mert nem lehet ebben az országban élni. Soha semmi nem tart örökké, arra tanít minket az európai történelem,
hogy akik ellenszélben is kiállnak, mindig győznek a végén. Szeged is ilyen győztes város,
és az is marad! – mondta Botka László.

Hogy tetszett a beszélgetés?

Petri Zoltán pénzügyi szakember:
– Voltak információim a városról, de most részletesebb
képet kaptam. Bízom benne,
hogy az említett útfelújításokból hozzánk, Tápéra és a
buszközlekedés szervezéséből különösen az ottani új részekre is jut. Egy ötéves
kislány apukájaként pedig
nagyon várom az új fedett
uszodát!

Ludány Ivett joghallgató,
egy közösképviselő-cég
munkatársa:
– Először jöttem el ilyen beszélgetésre. Az Északi városrészben és a Petőfi Sándor
sugárúton lévő társasházainkat is érinti sok információ, hiszen az út- és járdafelújításoknak mindenki örül, és nagyon
jó hír a Kolozsvári tér rendbetétele. Az uszodaépítés pedig
túlszárnyalhatatlan!

Tóth István nyugdíjas
taxis:
– Eddig minden ilyen értékelő beszélgetést végighallgattam. Érdekel, ami a szegedi családoknak fontos.
Örültem az orvosi rendelők, a
bölcsődék, óvodák korszerűsítésének, és annak, hogy
idén folytatják a felújításokat. Lényeges a szociálisbérlakás-program, ami sok-sok
rászorulónak segít.

Kákonyi Andrásné nyugdíjas ügyintéző, bérszámfejtő:
– Az új beruházások érdekeltek leginkább. Jónak tartom
az iskolafelújításokat annak
ellenére, hogy állami kézben
vannak. Ráfér a renoválás a
bölcsődékre, óvodákra és orvosi rendelőkre. Mifelénk a
Kemes utcai ovira, a Debreceni utca környékére és a
Szilléri sugárúti körforgalomra költ a város.

3-4 százalék helyett a szegediek közel 20 százaléka közlekedik biciklivel. A Zöld Város Programban uniós forrásból heteken belül elkezdődik
az újszegedi liget felújítása,
ami még az idén Odessza és
Tarján rekonstrukciójával
folytatódik. Év végén megindulnak a munkák a Stefánián és a Móra parkban is,
ahol az új szökőkút lesz a
leglátványosabb elem. Botka
szerint annyi építkezés lesz
idén a városban, hogy ki lehetne tenni az „Építési övezet” táblát.

70 milliárdból eddig
200 millió

Elhangzott, 2018-ban 57 milliárd forint a város költségvetésének főösszege, amiből 27
milliárd jut működtetésre, az
önkormányzati cégek és intézmények fenntartására, 30 milliárd forint pedig fejlesztésekre. – Utóbbi összegnek a
kétharmada uniós forrás, a
maradék pedig a szigorú költségvetési gazdálkodásnak köszönhető – jegyezte meg
Botka László. A Modern Városok Program is szóba került,
amiben 70 milliárd forintot
ígért tavaly Szegednek Orbán
Viktor, amikor a városba látogatott. A polgármester elmondta, ebből eddig 200
millió forintot kapott a város,
százmilliót a Széchenyi térre,
százmilliót pedig a Belvárosi
híd felújításának tervezésére.

A dorozsmai
nagybaniról

Szóba került a dorozsmai
nagybani piac ügye is, amiről Botka László elmondta,
hogy Dorozsma közelében
épült egy nagybani, amely
kétszer akkora, mint a korábbi volt. – A kereskedők
nagy része döntött, átköltözött oda. Ez a másik piac a
budapesti nagybanira is hatással volt. Szeged regionális agrárpiaci szerepe is
növekedett. A dorozsmai
piac nyereséges vállalkozás
volt, éves osztalékként 80
millió forintot tudott Szeged
kivenni. Az új nagybani építmény- és iparűzési adóban
több mint 100 milliót fizet
Szegednek.
Tavaly az első háromnegyed évben 120 millió forint
adósságot halmoztak fel
Dorozsmán. Látom azt, hogy
vannak, akik azt akarják,
ebből politikai szándék és
botrány legyen. Látom a sajtóban, hogy rohangál ebben
az ügyben mindenféle erre
felbérelt ember, és megbízási szerződéseket mutogat, hogy kereskedőket
képvisel, a büfést, a csokoládéárust és három déligyümölcs-kereskedőt a híres
mórahalmi narancsvidékről.
A Cserepes soron minden
kiskereskedő árulhat tovább, aki még nem ment át
a másik nagybanira –
mondta a polgármester.
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FELÚJÍTJÁK A REÖK-PALOTA HOMLOKZATÁT. Tíz
évvel ezelőtt adták át a felújított Reök-palotát. Szeged legszebb szecessziós épületének
homlokzatába gyorsan belemart az idő vasfoga: hullik a
palota vakolata. Márciusban
bő két hónapra bezár a palota,
és 20 millió forintból megújul
a homlokzata. A megfiatalodott palota június 1-jén nyit ki
a szegedi fesztiválnyár egyik
legnagyobb kulturális eseményével, a 17. Táblaképfestészeti Biennáléval.
A RÓMEÓ ÉS JÚLIA SZEREPOSZTÁSA. Vecsei H. Mik-

lós (képünkön) és Mészáros
Blanka (képünkön) alakítják a

szerelmeseket a Szegedi Szabadtéri Játékok idei Shakespeare-bemutatójában, a Rómeó és Júliában. Szabó Győző
és Hegyi Barbara lesznek Júlia
kérlelhetetlen szülei, de Józan
Lászlót, Hajdu Steve-et, Trill
Zsoltot és Igó Évát is láthatjuk
július 27-én, 28-án és 29-én a
Dóm téren a Hegedűs D. Géza
rendezte előadásban.
MÁJUSBAN ÁTADJÁK AZ
ELEFÁNTHÁZAT. Zajlik az állatkert közel 30 éves történetének leggrandiózusabb fejlesztése, az indiai elefántház
építése. Az 500 millió forintból
épülő impozáns elefántházhoz
Magyarország legnagyobb területű elefántkifutója csatlakozik. A projekt óriási előrelépést
jelent a vadasparknak. Az elefántházat várhatóan májusban, a gyermeknapon adják
át. De nemcsak az indiai elefántok jelentik majd az újdonságot, hiszen számos más új
állatfaj bemutatását is tervezik
az új ázsiai területen, többek
között ázsiai kiskarmú vidrával, egy szarvcsőrű madárfajjal, valamint pettyes szarvasokkal is találkozhatnak majd
a látogatók.

Szent-Györgyi kollégiumot alakítanak ki a tehetségeknek a Bartókban

Hogy újra Nobel-díjasa legyen Szegednek!

Kollégiumot alakít ki a Szegedi Tudós Akadémia a Bartók művelődési ház helyén,
ahol 64 hallgató lakhat
majd a tervek szerint jövő
szeptembertől. A város évi
30 millió forinttal támogatja a Szegedi Tudós Akadémiát.

A Bartók Béla Művelődési
Ház átépítésére már megvannak a tervek, és még idén
elkezdődhet a felújítás. A kollégiumot a Szegedi Tudós
Akadémia (SZTA) alapította.
Az öt éve alakult multigenerációs tehetséggondozó iskola 14 éves kortól 36 éves
korig támogatná a fiatalok
kutatóvá válását. A folyamatosan bővülő mentorhálózat
biztosítja, hogy az SZTA ösztöndíjasai bekapcsolódhassanak a kutatómunkába.
Eddig azonban hiányzott az a
közös tér, ahol magas színvonalon, helyben képezhetnék
a jövő kutatóit.
A Szent-Györgyi Albert
Kollégium kialakításánál a
legnagyobb kihívás, hogy úgy
kell modernné, a 21. századi
elvárásoknak megfelelővé
tenni ezt a teret, hogy közben
megőrizzék az épület 19.
század végi eklektikus jellegét is. A több mint 2000
négyzetméteres épület minden szegletét kihasználják.

A kétezer négyzetméteres épület minden szegletét
kihasználják.
Hajós Tibor, a felújítás terveit készítő építész elmondta,
az eredetileg iparkamarai
székháznak készült épületet
a pincétől a tetőig átalakítják,
a műemléki értékeket megőrizve. A pinceszinten éttermet, fitnesztermet, mosdóhelyiséget, kerékpártárolót alakítanak ki. A magasföldszinten az irodák mellett két
„Nobel-díjas apartman” kap
helyet szemináriumi szobákkal. A felsőbb szinteken a
dísztermet leszámítva kollégiumi szobákat alakítanak ki,
ahová összesen 64 hallgató
költözhet majd be.

Hegyi Péter, az alapítvány
programigazgatója úgy nyilatkozott, az akadémia 110

A romániai Resicabányáról is jöttek a Mars téri piacra
– tapasztalatot gyűjteni. A korszerű szegedi piacnak már
külföldön is híre ment.

kormányzatának egyik képviselője járt ősszel Szegeden, és
ő hívta fel a figyelmet a Mars
téri piacra, mondván, érdemes
a szegediektől tanulni.
– Jelenleg odahaza több kisebb piacot üzemeltetünk, de
szeretnénk egy nagyobbat,
korszerűbbet építeni. Olyat,
mint a szegedi, csak kicsit kisebb méretben, hiszen a városunk is kisebb, mint Szeged.
Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk itt, amelyeket hasznosítani tudunk majd a
beruházás és a működtetés
során – mondta Bistrion Dorin.
– Egyelőre még csak tervezzük, hogy új piacot építünk.
A források egy része már megvan, de szeretnénk európai
uniós forrásokra is pályázni.
Ebben is jó példa a szegedi
piac – mondta el Catana Titiana, a resicabányai önkormányzat fejlesztési osztályának vezetője.

Mélypont

Kijött a világ egyik legjobb üzleti iskolájától, az INSEADtól a tehetséggondozásról szóló komplex, éves rangsoruk, amit 2013 óta állítanak össze – adta hírül az Index.
Ez pedig nagyon rossz hírt hozott: 119 országból már
csak az 52. helyre vagyunk jók az okos emberek tartós
idevonzásában és megtartásában. Tavaly még a 41.-ek
voltunk, ami szintén nem túl erős pozíció, de a mostani
visszaesés azt jelenti, hogy a magas jövedelmű országok közül mi lettünk hátulról a harmadikok. Abszolút értékben pedig olyan szegény országok állnak előttünk,
mint Jordánia és Kazahsztán.

Híre ment a Mars téri piacnak

– Egymásnak adják mostanában a kilincset az érdeklődők a
piacon – mondta Németh István igazgató. – Megszaporodott azoknak a látogatásoknak
a száma, amelyek a Mars téri
piac működését igyekeznek tanulmányozni, mert a vidék
egyik legkorszerűbb piacaként
tartják számon a szegedit,
nemcsak országosan, hanem

a határon túl is. Érkeztek már
látogatók a Vajdaságból, Pécsről, most Resicabányáról, a napokban pedig Nagykőrösről
várunk vendégeket. A Mars téri
piacnak jó a híre – mondta a
Szegedi Vásár és Piac Kft. igazgatója.
Bistrion Dorin resicabányai
piacigazgató elmondta, a 60
ezer fős romániai település ön-

Németh István piacigazgató (a kép jobb szélén) a román
küldöttség tagjainak mutatta be a Mars téri piacot.

gimnáziummal áll kapcsolatban, az ott tanulók közül választja ki a legtehetségesebb
diákokat. A fiatalok a Szegedi
Tudományegyetemre kerülve
a tehetségüknek és képességüknek megfelelő képzést
kapnak, majd a diploma
megszerzését
követően
posztgraduális képzésen válhatnak elismert kutatóvá.
A tehetséggondozó program célja, hogy a legkiválóbb
diákok felkutatásával és képzésével megteremtsék a lehetőségét, hogy újra Nobel-díjas
kutatója legyen a városnak.
A Szegedi Tudós Akadémia
alapítványa több mint kétmilliárd forintot kapott a működésre, az épület megvásárlására és felújítására a kormánytól. Ideális esetben már jövő
ősztől elfoglalhatják itt szobáikat az SZTA ösztöndíjasai.

5000 fa életét
mentették meg

Az Európai Unió polgárai fejenként átlagosan 170 kilogramm papírt használnak
fel évente. A cél ennek
csökkentése és az újrahasznosítás tudatosítása, népszerűsítése. A szakemberek
szerint a szegediek környezettudatosabbak a magyar
átlagnál.
– Annyira nem rossz az
átlag a papír, műanyag visszagyűjtésében, de ebben nagy
szerepet játszanak azok az
akciók, amit például a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. is meghirdetett.
A nyugati 40 százalékhoz képest a magyarországi 10 százalék, de ezt mi meghaladjuk
– nyilatkozta a Szeged TV-nek
Koltainé Farkas Gabriella, a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója
annak kapcsán, hogy legutóbb 450 tonna papírt gyűjtöttek össze a megyében a
gyerekek a papírgyűjtő akción.
Az újrahasznosított papír minden tonnája 12 fa életét menti
meg. Ezzel a gyerekek több
mint ötezer fa életét mentették meg.
Szegeden a Karolina és a
Fekete István Általános Iskola, valamint az Építő utcai
óvoda gyermekei voltak a
legaktívabbak. Az összegyűjtött papír a Sándorfalvi úti
hulladékválogatóba került,
ahol elkezdődik az újrahasznosításuk.
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Négy parkolóautomatát
helyeznek át

Áthelyeznek négy parkolóautomatát a belvárosban, hogy
az autósok könnyebben megvehessék a szelvényeket.
Annak idején alapos tervezőmunka előzte meg a parkolóautomaták felállítását, amelyek tavaly nyár óta működnek Szegeden. Egy-egy gép helyét több tényező is befolyásolta: a
földben húzódó vezetékek, a megállók, a zebrák, a kapubejárók és a műemlékvédelmi szabályok. Emiatt nem lehetett
minden automatát ideálisan elhelyezni.
– Leraktunk egy
p a rko l ó a u to m a t á t ,
majd a vakok és gyengén látók jelezték,
hogy a tervező nem
vette figyelembe az ő
igényüket, ezért egy
másik helyre tettük át,
ezek pontosítása került be az önkormányzathoz, hiszen ezek
olyan berendezések,
amiket fel kell tüntetni
Figyelembe veszik a vakok
a közműtérképeken,
és gyengén látók igényét.
utcabútornak minősülnek, egy előterjesztésben most pontosítjuk a helyüket – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője. Négy automatát fognak áthelyezni. Egyet kísérletképpen már elmozdítottak, és 50 méterrel arrébb, a gyermekklinika közelében
állították fel. Ezen a 200 méteres szakaszon így már négy gép
áll az autósok rendelkezésére.

Nagybani piac a Cserepesen

Dorozsmán marad a nagy múltú kirakodóvásár

tója szerint a Cserepes
sorra költözés ideális
megoldást jelent mindenki számára.
– Beszéltem zöldségtermelőkkel, akik
azt mondták, megpróbálják. Ők a dorozsmai
Míg 2015-ben az új nagybani nagybanin is béreltek
piac belépéséig naponta átla- helyet, de mivel szeringosan 780 árus volt a dorozs- tük a Cserepes sori
mai piacon, ez a szám a piac logisztikailag jó Pár napja még építették a konténeköltözés előtti időszakban 100 helyen van, ezért itt is reket a Cserepesen – mutatta Rácz
alá csökkent. A forgalom jelen- mindenképpen árulni Attila ügyvezető. Lapzártánk után,
tős visszaesése miatt gazda- fognak, hiszen a nagy- február elsejétől már itt árulnak a dorozsmai nagybani kereskedői.
ságtalanná vált a dorozsmai banin már olyan kevés
nagybani további üzemeltetése, volt a forgalom, hogy a
ezért kellett megoldást találni. Mars téri piacon kétszeresét amit a dorozsmai piacon
A dorozsmai nagybani igazga- árulták annak a mennyiségnek, – mondta Németh Zoltán, a
többségében városi tulajdonú
Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. igazgatója.
A Cserepes sori piac vezetője is bizakodik a jövőt illetően.
„A Nagybani Piac Kft. egy gazdasági társaság, amely ha
– A két piacra érkező vásárlói
veszteséggel működik, bezárásra kerül. Ebbe nekünk, doközönség egymást erősítve jerozsmaiaknak beleszólásunk vagy erre ráhatásunk nem
lenhet meg a piacon, és mindlehet” – írta Mihálffy Béla fideszes önkormányzati képviselő
két szegmenstől tud vásárolni.
a Facebookon, aki azt is leszögezte posztjában: a környezeti
A Cserepes sori piac sokkal köterhelés miatt elutasítja, hogy a dorozsmai nagybani hezelebb van a belvároshoz, tölyére konzervgyárat telepítsenek.
megközlekedéssel vagy autóval
is sokkal könnyebben elérhető,
Február elsejétől a Cserepes
sori piacon árulnak azok a
termelők, akik korábban a
dorozsmai nagybani piacon
kínálták a portékáikat. Módosult a Cserepes sori piac
nyitvatartása.

Mihálffy: Ha veszteségesen
működik, be kell zárni

Azonnal le kell védetni
a szőregi rumos kolbászt!

Szabó Sándor országgyűlési képviselő zsűrizett.
Ami bonbonban a konyakmeggy, az a grillen ezután a
rumos kolbász. Szőregen, a Kolbászmesterek versenyén
sült a haza új nemzeti étele.
153 ezer 480 forint. Ennyi adomány gyűlt össze Szőregen a
Tömörkény István Művelődési
Házban megrendezett Szőregi
Kolbászmesterek Versenyén,
ahol kilenc csapat indult. Az
500 forintos nevezési díjért
minden induló öt kiló kolbászhúst kapott. – A többi alapanyagot és a titkot ők hozták –
mondta Berkesi Ottó szőregi
önkormányzati képviselő. A kisült kolbászt zsűrizték, majd
mind el is fogyott: adományért
cserébe kapott mindenki a kol-

bászokból, így gyűlt össze a
fenti összeg, amelyből a szőregi
rászorulóknak vásárolnak tartós élelmiszereket.
– Nekünk nagyon fontosak
ezek a közösséget összekovácsoló rendezvények – mondta
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, a szőregi Kossuth-iskola igazgatója.
– Legutóbb tavaly a Petőfitelepi Böllérnapon dolgoztam
a disznóvágáson. Nekem ezek
fontos események. A családunkban rendszeresen vág-

tunk disznót, részese voltam
ezeknek az ünnepeknek, mert
ezek mindig azok voltak –
mondta Szabó Sándor. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, nagyon fontosak az
ilyen rendezvények, ezek mindig remek közösségépítő alkalmak, amelyekre örömmel
jön, ha hívják. – Annak idején
úgy vállaltam el a képviselőséget, hogy mondtam mindenkinek, minél többet szeretnék
az emberek között lenni, hiszen csak így tudom őket hitelesen képviselni – mondta a
politikus.
A versenyen az első díjat a
Szőregi Nyugdíjasklub, a másodikat az Éhes emberek, a harmadikat a Bélpoklosok csapata nyerte.
Míg el nem felejtjük: a
rumos kolbász receptjét a Szőregi Sárkányhajósoktól kell ellesni, kikönyörögni. Nem biztos, hogy elárulják. Annyit súgtak csak meg, hogy egy „kicsit”
löttyintettek a húsba, de ez túl
egyszerű volna, ha tényleg így
lenne. Az eredmény mindenesetre fenomenális lett.

így arra számítunk, növekedni
fog a vásárlók száma – mondta
Rácz Attila, a Cserepes Sori
Piac Kft. ügyvezetője.
Vannak kereskedők, akik
nem akarnak a Cserepesre

Marad
a kirakodóvásár

A Cserepes sori piac mostantól télen reggel 5, nyáron pedig reggel 4 órakor
nyit ki vasárnaptól péntekig. Szombatonként megrendezik a hagyományos
kirakodóvásárt a Cserepesen, de nem kell aggódniuk azoknak sem,
akik a dorozsmai kirakodóvásárt részesítik előnyben, mert ezeket továbbra is megtartják.
költözni. Nem hajlandók elfogadni a felmondásokat. A dorozsmai nagybani megmaradásáért aláírásokat is gyűjtenek. Az kérdés, hogy kinek fognak bármit is eladni, hiszen a
vevők februárban már nem
mehetnek be a bezárt piacra.
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Budapest után Szegeden működik a legtöbb nemzetiségi önkormányzat – 20 éves a Nemzetiségek Háza

Háromszáz éve csoportosan
telepedtek le dalmaták Szegeden, de jöttek a városba
a törökök elől menekülő
szerbek, majd a Dunántúlról
németek, a monarchia nyugati feléből pedig zsidók.
Szeged valódi olvasztótégely, ahol házasságok révén
keveredtek a nemzetiségek
a többségi magyarokkal.
Szeged török kor utáni történetében nem folyt szervezett betelepítés, ám a város nagyon
sokféle nemzetiséget fogadott
be – olvasható Rátkai Árpád
A kisebbségi aktivitás új központja: Szeged című tanulmányában.

Szerbek a Palánkban,
görögök a Maros utcán

Mindig egyéni döntések alapján jöttek a városba, és telepedtek le véglegesen főleg
magyarok, de a XVIII. századtól a Felvidékről szlovákok, a
Dunántúlról németek, északkeletről és a monarchia nyugati feléből zsidók, s rajtuk
kívül cigányok, csehek, horvátok, bunyevácok, görögök

Szlovák gasztronómiai bemutató a Nemzetiségek Házában.
és románok is. A nem magyarok eleinte egymás közelében igyekeztek új otthont
alapítani, így például a szerbek a Palánkban, a szlovákok
a Tótok utcájában, a szerbek
és a görögök a Maros utca tájékán, a németek a Kárász
utcán, a zsidók nyugatabbra.
Azonban a lakóhelyi elkülönülés soha nem vált kizárólagossá, és nem is bizonyult
igazán tartósnak. A keveredés a többségi magyarokkal
nemcsak földrajzilag ment
végbe, hanem házasságok

Egyedülálló az országban

révén is – írja Rátkai a tanulmányában.

Elmagyarosodott
németek,
megsemmisített zsidók

A századfordulón sokan települtek be a Bánátból és a
Bácskából. A nem magyar
anyanyelvűek aránya az 1900as népszámláláskor volt a legnagyobb, 4,7 százalék. Trianon
után Romániából nemcsak
magyarok, de németek is települtek át Szegedre. Az elma-

Budapest után Szegeden működik a legtöbb, összesen 11 nemzetiségi önkormányzat: ukrán,
szlovák, lengyel, örmény, bolgár, görög, német, horvát, cigány, szerb és román. Hét nemzetiségi
önkormányzat – ukrán, szlovák, lengyel, örmény, bolgár, görög és német – alkotja a Szegedi
Nemzetiségi Önkormányzatok Társulását, amely fenntartója az Osztróvszky utcai Nemzetiségek Házának, amely a napokban ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A munkát a Tábor
utcában kezdték, majd kerültek át az Osztróvszky utcába. Itt 1998. január 31-én nyitották
meg ünnepélyesen a Nemzetiségek Házát. Szalay István polgármester beszédében hangsúlyozta, Szeged kiemelt fontosságúnak tekinti a településen élő nemzetiségek ügyét, és valóban: a közösségi ház létrehozása országos is úttörő kezdeményezésnek bizonyult, amihez a
város nemcsak a kialakítás, de a későbbi üzemeltetés alapvető feltételeit is biztosította.
A város azóta is biztosítja a működés alapvető feltételeit.

gyarosodás a németek körében volt a leggyorsabb. A cseh
és a görög etnikum teljes egészében beolvadt a magyarságba. A szerbek identitásának fennmaradásában
jelentős szerepet játszott az
egyház. A szegedi zsidóságot
1944-ben elhurcolták, és a holokauszt után már nem szerveződött újból önálló etnikummá.
A hátrányos megkülönböztetés üldözésbe, fizikai megsemmisítésbe torkolló, legdurvább formái a zsidóságot
sújtották. A holokauszttal azonban nem zárultak le, hanem
folytatódtak, sőt kiterjedtebbé
váltak a kisebbségekkel szembeni kollektív büntetések, hátrányos megkülönböztetések,
üldözések. A németek kényszermunkára hurcolása, majd
kitelepítése, a szlovák–magyar
lakosságcsere néven lefolytatott etnikai tisztogatás, a
délszlávok internálása, a helyi
művelődési egyesületek (minden kisebbséget sújtó) feloszlatása, végül a hatvanas
években minden kisebbség
anyanyelvi oktatási rendszerének likvidálása jelenti e folyamat főbb állomásait. Rátkai
Árpád tanulmánya szerint a
nem magyar etnikumhoz tartozó népesség aránya Szegeden 1960-ban már csak 0,5
százalék volt.

Jöttek a lengyelek
és az ukránok

A hatvanas évektől Szegeden
is új helyzet állott elő. A város
gyors növekedésnek indult, és
ennek hatására folytatódott a
cigányok, románok, szerbek,
horvátok, németek és szlová-

kok betelepülése, valamint
szintén spontán betelepülések
nyomán lengyel, orosz, ukrán,
vietnami és görög populáció

a horvátoké, örményeké és ukránoké, 2002-ben pedig a lengyeleké, és végül 2006-ban a
bolgároké. A 2011-es népszámlálás adatai szerint Szeged népességének 3,6-3,7
százaléka nem a magyar etnikumhoz tartozónak vallotta
magát.

Fehér és vörös fonalakból készítenek tavaszköszöntő
díszt (martenica) a bolgárok a Nemzetiségek Házában,
amit márciusban hordanak, vagy addig, amíg az illető
nem lát meg egy gólyát, fecskét vagy egy rügyező fát.
jött létre. A hetvenes évektől,
a politikai és a kulturális élet
tartós liberalizálódása nyomán folyamatosan javult a kisebbségi etnikumok helyzete,
egyre szabadabban szervezkedhettek.
Az 1990-es népszámláláskor Szeged népességének 1,11,3 százaléka nem a magyar
etnikumhoz tartozónak vallotta
magát. Az 1993-ban elfogadott kisebbségi törvény alapján önkormányzatokat alakíthattak, és egyéb jogokat is
gyakorolhattak a nemzetiségek. Szegeden országos viszonylatban is nagy intenzitással pezsdült fel a nemzetiségi szerveződés. Legelőször a
szerbek és a szlovákok testülete állt fel, az 1995-ös rendkívüli választások során a
cigányoké, görögöké, németeké és románoké, 1998-ban

James Bondnak érzi magát a görög orvos

NEmzEtiségiEk
szEgEdEN*

Valamely nemzetiséghez
tartozónak vallotta magát

NEmzEtiség
Bolgár
Cigány
görög
Horvát
Lengyel
Német
Örmény
Román
Ruszin
szerb
szlovák
szlovén
Ukrán
Összesen:

Fő
78
1565
89
247
128
1516
76
588
19
1408
350
10
88
6162

* Népszámlálás, 2011

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Szegedi Tükör-grafika

Katerina Paschali: Szeged a második otthonom
Katerina Paschali anyai ágon
görög, apai ágon ciprusi. Athénban született és nőtt fel, ahol
angol iskolába járt. 1997 óta Szegeden él magyar férjével és négy
gyermekével. Bőrgyógyászként
dolgozik a klinikán. Szerinte a magyarok könnyebben fogadnak be
egy külföldit, mint a görögök.
– 1997-ben jöttem a szegedi orvosegyetem angol nyelvű képzésére tanulni, és úgy terveztem, hogy a
diploma megszerzése után vagy hazamegyek, vagy Angliába, ahol az
édesapám is dolgozott. Eleinte egy

szót sem tudtam magyarul. Aztán
jöttek a gyakorlatok, és beszélnem
kellett a betegekkel. Jártam ugyan
nyelvtanfolyamra, de – mivel a zene
az egyik nagy szerelmem, most is
van egy orvosokból álló zenekarunk, ahol énekelek – a Bonanza
Banzai dalszövegeiből tanultam
meg igazából magyarul, amiket szótár segítségével fordítottam le – beszélt a kezdetekről a bőrgyógyászként Szegeden dolgozó Katerina Paschali, aki 2003-ban ismerkedett meg a magyar férjével, és
született négy gyermekük.
Katerina Paschali görög, ciprusi

Katerina Paschali szerint a magyarok nem merik igazán jól
érezni magukat.

és angol állampolgár. – A magyart
nem kérem, hiszen így is tudom érvényesíteni az uniós jogaimat, meg
néha már tényleg úgy éreztem
magam, mint James Bond, amikor
elővettem az útleveleimet –
mondta nevetve. Hogy milyenek a
magyarok? – Erre azért nehéz válaszolni, mert mindenhol élnek jó és
rossz emberek. Talán a magyarok
kicsit irigyebbek, mint a görögök, és
nem merik igazán jól érezni magukat. A görögöknek nagyon sokat jelent a család, de nehezebben
fogadják be az idegent, mint a magyarok. Az én családomban is ne-

hézséget jelentett eleinte, hogy magyar a férjem, viszont a magyar
anyósom azonnal befogadott. Húsz
év alatt kétszer éreztem, hogy nem
vagyok kívánatos Magyarországon
– mondta Katerina, akinek állítása
szerint duplán kell bizonyítania,
mert nem magyar. – Három nyelven
gondolkodom, mert már a magyar
nyelv is az enyém – mondta nevetve. Állította, a Nemzetiségek
Háza a nyugalom a szigete, ahol
rendkívül jó a közösség, aminek
szerinte a görög kisebbség a motorja, mert élére állnak minden kezdeményezésnek.
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Milyen munkát végeztek?

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!
Folytatás az 1. oldalról
– Irénke már az első pillanatban megragadott a kedvességével. Szerintem nincs olyan
ember, aki nem szereti. – Ezt
már Katalin mondta, aki szerint a képviselő mindenkivel
szót ért. – Olyan világot élünk,
hogy az emberekből dől a panasz, de ő türelmesen végighallgat mindenkit. Sokan
aggódtunk érte, amikor hetekig beteg volt. Üzentük neki,
hogy mielőbb gyógyuljon fel,
mert szüksége van rá a közösségnek – hangsúlyozta Katalin. Szerinte Kardos Irén úgy jár
a Vám téri idősek klubjába,
mintha hazamenne. – Végig
ott marad a rendezvényeinken,
együtt uzsonnázik velünk. Nagyon lelkiismeretes. Sok közösségi munkát végez, segít az
időseknek, amikor egynyári virágot oszt, legutóbb pedig
meghívta karácsonykor a klub-

Top 10 fejlesztés 2018-ban

Kardos Irén körzetében: 1. A Hernyós utca felújítása és
a Kaszás utca felújításának második üteme. 2. A Szél
utcai beton járdalapok rendbetétele, a Tisza Lajos utcai
aszfaltjárda javítása. 3. A Kolozsvári tér újjáépítése.
4. A Katona József és a Szél utcai óvoda udvarának talajcseréje, füvesítése és felújítása. 5. A Vadkerti tér–Tompai kapu út zöldterületének fásítása, padok kihelyezése.
Nógrádi Tibor körzetében: 1. A kecskési Fekete István
Általános Iskola felújítása, nyílászárók cseréje, tornacsarnok építése. 2. Kecskéstelepen a Gera Sándor utcánál gyalogátkelő kialakítása az 5-ös úton.
3. A Dettre János és az Ötház utca szilárd burkolása.
4. A Holt-Tisza rehabilitációs munkálatainak megkezdése. 5. A szentmihályi bölcsőde teljes felújítása és Klebelsbergtelepen egy új közösségi ház építése.

nyian élnek, mint egy faluban,
körülbelül 1500-an. Cseszkóné Karsay Krisztina tizennégy éve lakik itt családjával a
Jó partnere
Vadmacska utcában.
az egyesületnek
– Kardos Irén jó partnere
A Vadaspark lakóparkban any- az egyesületünknek, és mindenben segít, amiben tud,
és amennyit az anyagi lehetőségei megengednek
a képviselői keretéből.
A támogatásából vásároltunk például bigbag
zsákokat, amelyekbe a
lehullott faleveleket gyűjtjük. Tavaly szépen felújíttatta a játszóteret és a
sportpályát, aminek az
átadására még családi
napot is szervezett, ami
nagyon hangulatos volt –
mondta Cseszkóné Karsay Krisztina. UgyanakA civilek kezdeményezték a gyálaréti főtér rendbetételét, ami kor azt is hangsúlyozta,
pár éve el is kezdődött, és várjuk a folytatását – mondta Lévay hogy a terület kezelése
Ferenc vállalkozó.
még mindig nem tisztázott, pedig a lakópark –
KArdoS IrÉN (ÖSSzEFoGÁS SzEGEdÉrT)
ahogy fogalmazott – elbírna
Körzete: Móraváros, Alsóváros
két embert, akik állandóan
Elvégzett munka 2017-ben:
tisztítják az utcákat, tereket.
A fiatal nő elmondta, a lakópark magánberuházója sok
a élő kapcsolat az alapítványokkal és egyesületekkel
mindent bevállalt, de úgy ment
a jótékonysági karácsony a Szélkakas vendéglőben, ahol el, hogy nem teljesítette, amit
az egyedül élő időseket és a rászoruló családokat
– Krisztina szerint nincs rá jobb
látták vendégül
kifejezés – a lakók szívnak
a a répás és Szél utca teljes felújítása, a Kaszás utca
meg. (Kardos Irén kérdésünkre
felújításának első üteme
elmondta, a közgyűlés döntött
a a rákóczi utca végén vízelvezetés és aszfaltozás,
arról, hogy a város kezelésébe
a Pásztor utcában a platánok gyökerei miatti
veszi a területet, de a környetönkrement aszfalt teljes helyreállítása
zetgazdálkodási céggel még
a padok felújítása és cseréje a Katona József utcában,
nem született megállapodás.)
a Petőfi Sándor sugárúton és a Szabadkai úton
Így a lakóparki egyesület tagjai
a a Vadaspark lakóparkban a sportpálya teljes felújítása, gondozzák, karbantartják péla játszótér és sportpálya környezetének tisztítása,
dául a játszóteret és környékét.
bozótirtás, fövenyes parkoló kialakítása
Ottjártunkkor Krisztina szea a Vadkerti téri buszfordulóban vízelvezetés, a tér
dett össze néhány eldobált sörendbetétele mart aszfalttal, zebra kialakítása
rösdobozt a játszótéren, ahol
a Tompai kapu úton a buszmegállóhoz
elmondása szerint esténként
a a Kolozsvári tér vízelvezetésének tervezése
szoktak bandázni a fiatalok. –
a az idősek lakta utcákban bozótirtás az árkok és
És hogy mire lenne szükséa járdák mentén
günk? Járda- és közvilágítástagokat a Szélkakas vendéglőbe – mondta a nyugdíjas nő.

fejlesztésre. Jó lenne a játszótéri apró kavicsot gumilapra
cserélni, valamint három helyen, összesen mintegy hatvan
méteren kerítést állítani a lakópark körül – sorolta, majd hozzátette, egy biztos, idén
kialakítják a tanösvényt.

Nyugalom
és biztonság

Írja meg, milyen a képviselője!

Írja meg Ön is a véleményét a képviselőjéről! Milyen
munkát végez? Mi az, aminek örül, hogy elkészült a lakóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véleményét a szegeditukor@szegedvaros.hu címre!
ség központja. Otthonra talált
náluk a baba-mama klub, a
festőkör, az asszonytorna, a
hagyományokat feltáró Mag
Csoport, valamint számos
programot és sportrendezvényt szerveznek.
Ugyancsak aktívan képviseli a lakosok érdekeit a Klebelsbergtelepért Alapítvány.
Szorosan együttműködnek
Nógrádi Tibor önkormányzati
képviselővel. Közös munkájuk
gyümölcsei közül kiemelte az
egykori grund helyén lévő focipálya kialakítását. A létesít-

közösség, a Tompaszigeti Horgász- és Természetvédelmi
Egyesület.

Civil
kezdeményezések

Lévay Ferenc Zoltán kilencedik
éve választotta lakhelyül Gyálarétet, a nyugalom győzte
meg. Büszke rá, hogy két éve a
helybeliekkel sportegyesületet
alapítottak, a Gyálarét LS
2015-öt. – Jó a közösség, és
dolgozunk is rajta, hogy még
jobban összekovácsoljuk. Több

– Hattyason születtem, és
nagyjából tízéves távollét után
itt alapítottam családot. Ráadásul sok hasonló korú visszatért, akikkel hasonlók az
örömeink, gondjaink – mondta
Novák Csaba. A kétgyermekes
családapa azt szereti
legjobban a városrészben, hogy pezseg
a közösségi élete, ami
nagyrészt a hagyományokon alapul. Vonzó
a nyugodt kertvárosi
hangulata és biztonsága, és hogy elég
közel, ám egyben
elég távol is fekszik
Szegedtől. Hátránya
talán a sorompó, előnye viszont a kerékCseszkóné Karsay Krisztina tizennégy éve lakik a családjával
párút.
a Vadmacska utcában. Néha ő is takarít a lakóparkban.
A vállalkozó hozzátette, a városrész folyamatosan fejlődik. Ennek ményt tervezik műfüves civil szervezet működik, nemkapcsán is óriási eredménynek pályává fejleszteni. Komoly si- csak a miénk. Jól együtt gontekinti, hogy tíz éve újra meg- kerüknek könyveli el – B. Nagy dolkodunk – mondta városalakították és sikeresen mű- László országgyűlési képviselő részük legfőbb erényéről a válködtetik a Klebelsbergtelepi támogatásával a háttérben – a lalkozó. Ő is hangsúlyozta az
Polgári Kör Egyesületet. Évek- Holt-Tisza rehabilitációjához el- önkormányzati képviselőjük
kel ezelőtt pedig berendezték nyert támogatást. A projekt szerepét.
az Összefogás Házát a régi is- kapcsán alakult meg több mint
Nagyon örültek a műfükolában, ami azóta is a közös- hetven résztvevővel egy újabb ves pálya melletti pergolának, amit a sportrendezvéNóGrÁdI TIbor (Fidesz–L.É.T.)
nyekkel összekötött családi
Körzete: déli városrész (Gyálarét, Klebelsbergnapokon használnak ki igatelep, Kecskés István-telep, Szentmihály)
zán. Ezek közül is kiemelte a
Elvégzett munka 2017-ben:
népszerű szeptemberi falunapot, amit az utóbbi éveka a Holt-Tisza rehabilitációjához 2,9 milliárd forintos
ben kakasfőző versennyel
központi támogatás elnyerése, tervezés, engedékötnek egybe. Szorosan
lyeztetés
együttműködnek a helyi műa a kecskési Fekete István Általános Iskola tantermeinek velődési házzal. A civilek kezfelújítása
deményezték a főtér renda Gyálaréten a Gyékényesi út rendbetétele teljes
betételét, ami pár éve el is
hosszában
kezdődött, és várják a folytaa a gyálaréti óvodába öltözőszekrények telepítése
tását. Örült a kiskertekbe vea gyálaréti közösségi tér kialakítása, műfüves labdarúgó- zető Gyékényesi út javípálya, közösségi pergola és szabadtéri kemence
tásának, a temető kitakarítáépítése
sának, a főúti rózsáknak, a
a a klebelsbergtelepi óvoda energetikai korszerűsítése, focipálya melletti barackos
nyílászárók cseréje
telepítésének.
a a klebelsbergtelepi Pancsovai utcában kerékpártároló
Erről jutott eszébe, hogy
építése
több figyelmet kérnének az öna játszótéri játékok cseréje
kormányzattól a közterek renda közösségi hirdetőtáblák kihelyezése mind a négy
ben tartására. És ugyan nem
településrészben
helyi hatáskör, de bicikliutat is
a kiskerti utak javítása, járdajavítások
nagyon szeretnének, amelya kátyúzás 427 helyen
nek a tervei megvannak.
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Lakóházak álltak a mai Klapka tér helyén

A nagy árvíz után született meg Rókus kapuja

A tér jövője...
1899-ig még a
térképek sem jelölték a mai
Klapka
teret.
Rókus kapuja a
szegedi
nagy
árvíz utáni újjáépítésnek
köszönheti születését. Előbb a temetőhöz vezető
út emelte ki a jelentőségét, később a barakkélelmiszerbolt és
a szánkódomb
tette
jellegzetessé.

újjáépítéshez kötődik. A katasztrófa utáni településszerkezetet mutató harmadik katonai
felmérés térké-

zés. A teret továbbra sem jelölik
zöld parkként, mint például a Lechner vagy a Szent István teret
– jegyzi meg a tájépítész. – A tér
funkciójának közelmúltbeli történetét szóbeli elbeszélések alapján ismerhetjük

A Klapka tér 2017 júniusában.

– A Klapka tér múltjáról nagyon
kevés forrás áll a kutatók rendelkezésre. Történeti térképek elemzése
során megállapítható, hogy a teret
Szeged árvíz utáni szerkezetének
kialakításakor hozták létre – mutatta be a nagykörút mentén elterülő tér történetét Vakula Réka
tájépítész. (Hogy mennyire kevés a
forrás, jól mutatja, hogy a Móra Ferenc Múzeumban kérésünkre átnéztek minden elérhető fotógyűjteményes leltárkönyvet és listát, de sajnos nem találtak olyan
képet, amely a régi Klapka teret ábrázolta volna, és mivel nem frekventált a tér, képeslapokon sem
szerepel – a szerk.)
A 18. században készült első

katonai felmérésen a város teljesen
más szerkezetet mutatott, mint a
mai állapot. A tér helyén lakóházak
álltak. A mai Rókus városrész jelentős részét szőlőterületek foglalták
el. Az 1869-re elkészült második
katonai felmérésen jól látható, hogy
a mai Klapka tér és környéke még
jobban beépült, a Rókusi temető
egyik megközelítési útvonala keresztezi a mai tér helyét. Megfigyelhetők a környéken megmaradó
vízfelületek is.

Rókus kapujának felújítására
százmillió forintot költ nyárig
az önkormányzat. A Klapka
tér rehabilitációjával is azt
jelzi, hogy nemcsak a belvárosra fordít figyelmet és
pénzt, hanem a külső területek is megfiatalodnak. A Párizsi körút mentén lévő
közteret már elfoglalták az
építők. 150 napot kaptak rá,
hogy kialakítsák a pihenőparkot, a játszóteret és a
sportpályát.

A Klapka tér 2018 januárjában.
Körbekerítették a teret, lezárták a
munkaterületet.

pén jelenik meg először a Klapka
tér mint a Rókusi temetőre felvezető út – a mai Jakab Lajos utca –
kapuja. A tér több belefutó utca
A temetőút kapuja
csomópontjaként alakult ki a PáriAz árvíz előtti, 1878-ban készült zsi körút mentén.
Az 1889-es állapotot bemutató
térképen tehát még egyáltalán
nem szerepel a Klapka tér. Kialakí- városi térképen a tér „Uj tér”
tása az 1879-es nagy árvíz utáni néven szerepel, azonban nem zöld
parkként jelöli a térkép.
A tér nevének váltásáról
annyi információt találtunk, hogy 1922-ben
A tervezők a rókusi tér mai küllemét is feltérképezték. Rögzítették, hogy a tér déli
még mindig „Uj tér”oldala a Párizsi körúthoz csatlakozik, és annak zaja és forgalma behallatszik a
ként jelöli az akkori vátér külső részeire. A Klapka tér északkeleti oldalán társasházak állnak, míg délrostérkép.
keleten üzletek, állatorvosi rendelő, gépjárműkölcsönző található. Északi oldalán
egy trafóház és szelektív hulladékgyűjtő sziget található. A téren sok autó parkol;
„Uj tér”-ből
a teret több oldalról kerítés védi a járművektől. Az elhelyezkedése a városon belül
Klapka
központi, nagy, összefüggő zöldfelülete megőrzendő. Az elmúlt évtizedekben
– 1960-ban készült váazonban a tér állapota leromlott. Ez többek között a nagymértékű parkolási igényrostérképen jelenik meg
nek és a tér északi oldalán található szelektív hulladékgyűjtő körüli vadlerakónak
először a „K. t.”, vélheköszönhető.
tően Klapka tér elneve-

A tér jelene

Százmillió
a várostól

A Klapka tér 2018 januárjában. Bontják a szánkózódombot.
meg. A mai napig látható a nyoma
az egykori élelmiszerboltnak a
körút felőli oldalon. Az áruház keramitburkolata és valószínűleg a rakodáshoz szükséges aszfaltút
bővítése is az üzlethez kapcsolható.
A tér északnyugati sarkán található szánkózódomb eredeti funkcióját tekintve az egykor itt állt, majd
felszámolt fűtőolajtároló tartályának elfedését szolgálja. Nincs információnk arról, hogy a kármentesítés, talajcsere és egyéb, a felszámolással kapcsolatos környezetvédelmi intézkedések megtörténtek-e.

Nyárfák és akácok

A téren található néhány koros nyár
és két japánakác telepítési ideje
méretük alapján körülbelül az
1950-60-as évekre tehető. Ezek a
tér legidősebb fái, elhelyezkedésük
alapján egykori tervezési koncepcióra nem következtethetnek a szakemberek. A mai játszótér legidősebb játszóelemeit feltehetőleg a
80-as években helyezték ki.
A szabadtéri fitneszeszközöket két
éve szerelték fel, és a tér két oldalán szintén akkor telepítették a fiatal hársfasorokat.
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Burokban érzik magukat

Szegedi az ország legnagyobb óvodahálózata

Sorozatunkban az önkormányzati intézményeket és
vezetőiket mutatjuk be. Min
dolgoznak jelenleg, milyen
fejlesztéseket valósítanak
meg?

szönhetően a dolgozók tavaly év

– Most már meghaladja a 3
milliárd forintot az Óvodaigazgatóság (ÓVI) költségvetése,
hiszen mi vagyunk az ország

Azt is értéknek érzik, hogy az
egyre csökkenő gyereklétszám
miatt ugyan át kellett szervezni
az intézményt, ám emiatt sen-

végén 50 ezer forint készpénzalapú cafeteriát kaptak.

Dübörög
az adminisztráció

A városi óvodáknak önálló, sokszínű programjuk van.
legnagyobb ilyen szervezete a
45 tagintézményünkkel. A költségvetés nagy része a központi
büdzséből érkezik, amely bérekre és járulékokra megy el. A
rezsire és karbantartásra az
önkormányzatnak kell hozzátennie a támogatását – mutatta be működésük hátterét
Bartáné Tóth Mária igazgató.
Az épületek rendben tartása folyamatos, a mosdókat
és tálalókonyhákat szinte mindenütt felújították, ahol még
nem, azt betervezték. Nemrég
adták át a teljesen korszerűsített Tabán és Építő utcai óvodát. A program folytatódik
idén a Tünde téri, a Klebelsbergtelepi, a Garam és a
Kemes utcaival. Az igazgató
úgy fogalmazott, burokban
érzik magukat a város fenntartásában. Főképp azért hálásak, mert védettségben,
önállóan gazdálkodhatnak: eldönthetik, kivel és hogyan dolgoznak. Szabadon felhasználhatják a költségvetésük béreken felüli részét, ha pedig
marad belőle, azt nem veszi el
az önkormányzat. Ennek kö-

Sétál

Bartáné Tóth Mária egyegy hosszú nap végén
másfél órás sétával kapcsolódik ki, amire a mobiltelefonját sem viszi
magával. Másik kedvenc elfoglaltsága, hogy
komolyzenét, elsősorban operát hallgat. Fia
végzős egyetemista.

kit nem kellett elküldeni, mert
a nyugdíjba menők helyére irányították át az érintett munkatársakat. Jelenleg 387 pedagógust foglalkoztatnak 4113
gyerek mellett. Dübörög a kötelező tanfelügyelet és minősítés, azaz több mint száz
ellenőrző eljárás zajlik, ami az
adminisztrációt és a gyakorlatot vizsgálja. Ez jelentős terhet
ró a munkatársakra, ezért
nehéz évre számítanak.
Két uniós pályázat révén
jut pénz a hátrányos helyzetű
gyerekek fejlesztésére: eszközöket vásárolnak, és továbbképzésekre költik.
Szinte minden önkormányzati képviselő
gondoskodik a körzete óvodájáról fel-

zösséget kovácsoljunk, pláne
a mostani köznevelési terhek
alatt – mondta Bartáné. Erre
az egyik alkalom a nagy
közös tavaszi konferencia,
amire mind a hétszáz dolgozót elhívják, a technika munkatársakat is beleértve. A
napot két éve Csernus Imre,
tavaly pedig Soma Mamagésa emlékezetes előadása
fűszerezte.
Noha az óvodák megfelelnek a túlzó állami adminisztrációs kötelezettségeinek,
azt kimondták a megújított
közös pedagógiai programjukban, hogy a mindennapi
gyakorlati munka fejlesztése
a legfontosabb. Ezt teljesítik
is a tagintézmények az önálló, sokszínű programjukkal,
ugyanakkor közösen megfogalmazott céljukkal.

A HIT kötelező

Fél éven belül kell összeállítaniuk az óvodáknak a Honvédelmi Intézkedési Tervet
(HIT) az illetékes minisztérium előírása alapján, amiben rögzíteniük kell, mit
te n n é n e k
te r ro r t á ma-

szerelésekkel, valamint színházi
és zenés prograBartáné Tóth Mária: Teljesítjük
mokkal. Az intézmények alapítványai- a túlzott adminisztrációt, de a szakmai munka a legfontosabb
kon keresztül igyeszámunkra.
keznek szülői adományokat becsatornázni, de a családok is szíve- dás esetén. Az igazgató elsen közreműködnek a progra- mondta: nyilván a megelőmok és a felújítások megva- zés a cél. Jelenleg sok
óvó-védő rendelkezésük lélósításában.
tezik, különleges helyzeCsernus doktor
tekre is. Ezek több évtizede
és Mamagésa
működő és többször felülvizsgált szabályzatok. Elké– Pedagógiai munkánkban szítik a HIT-et is, mert
számottevő változás az el- kötelező, mérlegelés nélkül,
múlt két évben, hogy ebből a de váratlan szituációra
hatalmas szervezetből kö- nehéz felkészülni.

POSTABONTÁS

Nem is értem, miért nincs zebra

Petőfitelepen lenne még mit
fejleszteni. Például a Duna
utcánál zebrát, mert a túloldali buszmegállónál leszállóknak fel órát kell néha

babakocsival ott állni. Nem is
értem, miért nincs. A járdák
ramatyok, babakocsival közlekedni nehéz, az úttesten
kell tolni a kocsit. Az idős em-

bereknek és kismamáknak
nehézség, hogy nincs bankautomata.

Szeretnék élni a lehetőséggel, és kérdezni a körzet önkormányzati képviselőjétől,
Szénási Róberttől. Hiányolom a Gábor Áron utcai átjáró
megosztott közlekedését,
gyalogosok és kerékpárosok
részére, és talán egy korlát is
jó lenne. Sajnos ezen fejlesztés nem szerepel a 2018-as
tervben. A gyermekintéz-

mény, a forgalom, az eddig
sajnálatos módon bekövetkezett balesetek, amit a korlát többszöri javítása is
tanúsít, jó ideje szükségessé
teszik ezen útszakasz rendbetételét, a gyalogos résznél
a fák ápolását, az életképtelen részek eltávolítását.
Nagy a terület, sok teendővel, de éppen ezért a köz-

lekedés biztonsága ezen az
útvonalon már nagyon aktuális lenne. Én naponta közlekedem erre kerékpárral,
amivel több a veszély az úttesten, a gyalogosok részére
sem megfelelő a járda jelenlegi állapotában.
Köszönöm a lehetőséget,
tisztelettel:
Gondáné Prajda Irén

A Gábor Áron utcai átjáróról. A területet rendezzük a
Tarján kerékpáros és közösségi közlekedésének fejlesztése projektben. A
Lugas utcán a Csillag tértől a Göndör sorig zajlik
majd az építkezés. Főleg a
burkolatot javítjuk, forgalomtechnikai beavatkozások
is történnek, illetve a töltésen megvalósítjuk a biztonságos kerékpáros átvezetést.
A tervek szerint az eredeti 7
méteres pályaszélességet
8,5 méterre növelik, ami a
Lugas utcai troliforduló bejáratától a Göndör sori útcsatlakozásig tartana, 225 méter
hosszan. A kibővítés után
tervezetten a töltésen „felkapaszkodó” sáv lenne a szélesebb, így a felfelé lelassuló
biciklisek nem akadályoznák
a forgalmat. Az épített infrastruktúra csak a Göndör
sorig tartana, utána a Gábor
Áron utcán a Csap utcáig
már csak kerékpáros nyomot
festenénk fel, biztosítandó a
biztonságos fel- és levezetést

a töltésről. A támogatói szerződést idén nyáron nyújtjuk
be, a kivitelezési munkák
2019-ben indulhatnak a tervek szerint.

két lakó, akik felvetették a
problémát, és jómagam.
Megállapították, hogy előírásszerűen nem lehet kialakítani a buszmegállónál
zebrát. Figyelembe kell venni
a kereszteződéstől való távolságot, a tápéi kanyar beláthatatlanságát, a buszmegállótól való előírt távolságot,
a zebra megvilágítását. Arra
jutottak, hogy szabályosan
csak a buszmegállóktól sokkal távolabb lehetne megvalósítani, így az eredeti
előnyök elvesznek. A problémát felvető lakók ezt megértették és elfogadták.
Tisztelettel:
Szénási Róbert
Petőfitelep, Újpetőfitelep,
Baktó, Fodorkert önkormányzati képviselője

Sódar Andrea

A Gábor Áron utcai átjáróról

Szénási Róbert: Jövőre fejlesztjük a területet

A bankautomatáról és a zebráról. Körülbelül két éve leveleztem és beszéltem az OTP
egyik területi vezetőjével. Azt
mondta, hogy folyamatosan
mérik az igényeket, és várható használat elemzéseket
végeznek.
Petőfitelepen
nincs akkora igény, hogy
megérje nekik bankautomatát telepíteni. Jeleztem az Irinyi János utcai zebrát is,
szintén körülbelül két éve.
Voltunk a helyszínen szakértőkkel. Jelen volt a közút kezelője, a városüzemeltetési
iroda néhány szakembere,

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

10 l SPORT
sportmix
Egyből
kvalifikálta
magát a világbajnokságra. Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökőnk
idei első versenye a BOK
Csarnokban volt, a Budapest
Nyílt Bajnokságon lépett dobókörbe. Eperjesi László tanítványa első kísérletre 18

méter 23 centiméterre repítette a súlyt, és ezzel egyből
teljesítette a fedett pályás világbajnokság nevezési szintjét. A birminghami viadal
március 1-jén kezdődik.
aranyérmEk és értékEs ranglistapontok.
A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzői Budapesten, A csoportos versenyen
szerepeltek. Piliszky András
egyéniben pályafutása első
versenyét nyerte az első osztályban. A mindössze 18
éves Bálint Máté szegedi trénerével, Didi Purwantóval párosban nem talált legyőzőre.
A két aranyérem mellett fontos ranglistapontokat is szereztek a szegediek, ami a
minél jobb, előnyösebb sorsolásban segít a február első
hétvégéjén esedékes országos bajnokságon.
Újabb érkEző. A MOLPICK Szeged három hónapos
kölcsönszerződést kötött a
horvát RK Nexe jobbátlövőjével, Ivan Srsennel. A szegediek szerették volna, ha a
nemrégiben Balatonfüredről
szerződtetett cseh Stanislav
Kasparek már most csatlakozni tudott volna a klubhoz,
de a Balaton-partiak nem engedték el a játékost. Az átmeneti megoldást a 196
centiméter magas jobbátlövőben találták meg.
Egy Ezüstöt csíptEk El.
A Szegedi RSE fiú országos
minibajnokságban szereplő
csapata a PSE Kupán szerepelt. Kovács Zoltán és Honti
Szilárd tanítványai három
győzelemmel és két vereséggel zártak, ez a második
helyhez volt elég. A csapat
tagjai: Vörös Szabolcs, Apáti
Márk, Pintér Barnabás, Fitor
Patrick, Pintér Gergely, Elek
Botond, Bálint Ákos, Lázár
Balázs, Tápai Bendegúz és
Mikle-Baráth Milán.
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Csenge után Dominikot díjazták

Szegedi kenusok kaptak támogatást a Kolonics Alapítványtól

Az NKM Szeged VE kenusa, Zombori Dominik az
ország legnagyobb tehetségei közé lépett. Tavaly
Molnár Csenge kenus volt
az ösztöndíjprogram szegedi díjazottja, Zombori
Dominik idén részesült az
elismerésben.

Kolonics György kétszeres
olimpiai és tizenötszörös világbajnok kenus fiatalon,
36 évesen hunyt el. Az ő
nevét és emlékét őrzi a Kolonics Alapítvány, amely
minden évben a legtehetségesebb kenusok munkáját
támogatja. A szervezet által
létrehozott Jövő Reménységei Program támogatásában részesült az NKM
Szeged VE ifjúsági vb-ezüstérmes, ifjúsági Eb-ezüstérmes és ötszörös Olimpiai
Reménységek Versenyegyőztes Zombori Dominik.
A tavaly kiemelkedően sike-

Az NKM Szeged VE kenusa, Zombori Dominik kezében
az ösztöndíjjal. Jó helyre került a díj.
res szezont futó kenus személyesen vette át díját Budapesten.

Ezüstéremmel tért haza

Sándorházi Vivien
a legeredményesebb magyar

Sándorházi Vivien szegedi tollaslabdázó (a kép bal oldalán) remélhetőleg Buenos Airesben is pályára léphet.
A szegedi Sándorházi Vivien tollaslabdázó volt a magyar küldöttség legeredményesebb játékosa a Lengyelországban
megrendezett ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyen.
Huszonkilenc ország vett részt a versenyen. Ott voltak a
japán, indiai és tajvani versenyzők, akik a sportág nagyágyúinak számítanak. Przemyślben tíz magyar küzdött a minél
jobb helyezésért. A 16 éves szegedi Sándorházi Vivien ezüstérmet szerzett, amivel a legeredményesebb magyar lett. Holland, japán, ukrán és török ellenfelet legyőzve jutott a fináléba, ahol vereséget szenvedett az első számú japán
versenyzőtől. Csorba József, a szövetség elnöke szerint ez így
is elég kell, hogy legyen a Buenos Aires-i repülőjegyhez.
– Vivien végig nagyon keményen küzdött. A második helylyel annyi pontot szerzett, amennyi a megítélésünk szerint
elég kell, hogy legyen az ifjúsági olimpiai kvótához – értékelte
Csorba József a szegedi kiválóság teljesítményét.
Ami a fiúkat illeti, a szintén szegedi születésű Pápai Balázs a legjobb tizenhat közé jutott, viszont ott alulmaradt a
későbbi ezüstérmes svéd Colin Hammarberggel szemben.

– Kolonics György vitathatatlanul minden idők
egyik legjobb kenusa, ezért

Négy ütemben
újul meg
a Maty-éri pálya

óriási megtiszteltetés, hogy
a
Kolonics
Alapítvány
engem is méltónak talált az
elismerésre – mondta a díjátadó gálán Zombori Dominik. – Ez a díj most a legek
lege számomra, hiszen egyrészt elismerik az eredményeinket, másrészt anyagilag is támogatják a pályafutásunkat. Nehéz kiemelni
bármit is a tavalyi évből, nagyon sokat dolgoztunk, örülök, hogy ennek látható
eredménye is volt a világversenyeken – mondta Dominik. Boldizsár Gáspár és
Vécsi Viktor tanítványa mellett négy másik fiatal is
megkapta ezt az elismerést.
A szegedi klub kiváló
munkát végez az utánpótlás terén is, ezt az is bizonyítja, hogy ugyanezt az
ösztöndíjat tavaly is megkapta egy NKM Szeged VEversenyző, Molnár Csenge.

Már tavasszal megkezdődhetnek a munkálatok. 2019 nyarán Szeged ad otthont a
kvalifikációs világbajnokságnak. Az már biztos, hogy júliusban leengedik a vizet, mert
megkezdődik annak a hídnak
az építése, amely a versenypálya közepén lévő osztószigetet
köti össze a parttal. Eddig
ugyanis csak csónakkal vagy
pontonhídon át lehetett megközelíteni ezt a verseny lebonyolítása és a televíziós
közvetítések szempontjából
rendkívül fontos területet. Lesz
közútfejlesztés, és bővítik a
parkolót, valamint megújítják
az évek óta beázó VIP-részleget, tetőt építenek a lelátók
fölé. A bójázási és indítórendszert is modernizálják, hiszen
a versenylebonyolítás gördülékenysége szempontjából ez az
egyik legfontosabb beruházás.
Az 1,6 milliárd forintos beruházás költségeit a Nemzeti Sportközpontok (NSK) állja.

és a kontinensviadalon is
ugyanennyiszer kell meghúzni a ravaszt.
– Nagyon örülök annak,
hogy hatvan lövést kell teljesíteni, de ezt azért még
szoknom kell. Azt, hogy
szám szerint milyen eredményt fogok elérni, nem
tudom előre, majd ott kiderül. Igyekszem fejben is rákészülni, de úgy vagyok
vele, lesz, ami lesz –
mondta Nagy Vivien.

rön keresztül vezet az út.
Ugyanis az Eb-n tartják az
októberi ifjúsági olimpia selejtezőjét is. Nagy Vivien a
három selejtezőn nemcsak
azért lőtt, hogy ott lehessen
a kontinensviadalon, hanem azért is, hogy indulhasson azon a kvalifikáción is,
ahonnét kijuthat az ötkarikás játékokra. Ez a megmérettetés közvetlenül az
Európa-bajnokság
előtt
lesz, szintén Győrben.
– Ha a kettőt összehasonlítjuk, én inkább az ifjúsági olimpiára szeretnék
fókuszálni, mert most még
kijuthatok, később azonban
már nem. Úgyhogy részemről ez lesz a fontosabb, de
természetesen az Európabajnokságon is maximálisan odateszem magam –
ígérte a Cél-Tudat SE versenyzője.
A sportlövők Európa-bajnoksága február 16-án kezdődik, ahol Nagy Vivien a
juniorok és az ifjúságiak között is a keretben van. A válogatott légpisztolyosnak
remélhetőleg az ifjúsági
olimpiai kvótaszerzés mellett egy szép Eb-eredményt
is sikerül kilőnie.

Hatvanszor húzta meg a ravaszt,
kilőtte a harmadik helyet

Nagy Vivien, a Cél-Tudat SE
válogatott szegedi sportlövője sikerrel vívta meg a
három válogató versenyét.
Így a győri Eb-n biztos ott
lesz, de akár az ifjúsági
olimpiára is kijuthat.

Még tavaly decemberben
indult az első selejtező, és
januárban ért véget a harmadik. Budapest, Százhalombatta, Budapest volt a
menetrend. A sportlövők
ezen a három versenyen
vívhatták ki a jogot, hogy a
februári győri Európa-bajnokságon részt vehessenek. Amint arról előző
számunkban
beszámoltunk, a Cél-Tudat SE légpisztolyosa, Nagy Vivien a
százhalombattai eredményével gyakorlatilag bebiztosította helyét a magyar
válogatottban. Ez a harmadik selejtezőn elért bronzérmével papíron is biztossá
vált, a kvalifikációt összesítésben
biztos
másodikként zárta. Ez azt jelenti,
hogy Győrben a pisztolyosok között ő is indul az Európa-bajnokságon. Már a
selejtezők is 60 lövésesek
voltak a korábbi 40 helyett,

Én inkább az ifjúsági olimpiára szeretnék fókuszálni,
mert most még kijuthatok, később
azonban már nem.
Úgyhogy részemről
ez lesz a fontosabb, de természetesen az Európabajnokságon is maximálisan odateszem magam.
Nagy Vivien szegedi
sportlövő

Mondhatjuk, hogy Buenos Airesbe – itt rendezik
az ifjúsági olimpiát – Győ-
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Argentin tAngó
Időpont: február 7., szerda, 19
óra
Helyszín: DanceFloor (Attila
utca 17–19.)

Kezdő argentin tangó tanfolyam indul a DanceFloor tánciskolában. A tanfolyam ingyenes bemutatóórával indul, így
bárki bátran kipróbálhatja ezt
a műfajt. A tangó az a tánc,
amelyről mindenkinek bevillan egy jellemző mozdulat
vagy hangulat. A szenvedély,
az összhang, a közös rezdülések, egymásra figyelés és
szinte együtt lélegzés jellemzi
ezt a dél-amerikai táncot.
A férfi és női szerepek, a ve-

zetés és követés folyamatára
épül a tánc, amely teljes egészében improvizált.
AlkAlmi járAt
Időpont: február 7., szerda, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Az IH-ban jár az Alkalmi járat,
és megújított csapattal koncertezik. A programban szerepel egy klasszikus felállás,
Csallner András és Gyuricza
Sándor gitárduója, majd a tehetségkutatókat is megjárt
Rébék-Nagy Dávid énekes
mutatkozik be új oldaláról.
A műsorban a klasszikus,
jazz-, rock-, bluesdalokat a közönség és saját szórakoztatásukra adják elő.
A szAbAdság ötven árnyAlAtA – premier előtti
vetítés
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Időpont: február 7., szerda,
20.15
Helyszín: Belvárosi mozi
Jamie Dornan és Dakota John-

son visszatérnek Christian
Grey és Anastasia Steele szerepében A szabadság ötven árnyalata
moziváltozatában,
amely az egész világot meghódító sikerkönyv-trilógia harmadik része alapján készült. Az
első rész filmváltozata 2015ben, Valentin-napon került a
mozikba, és világviszonylatban
csaknem 950 millió dolláros
bevételt hozott. Az új rész
2018-ban szintén Valentin-

napon debütál a filmvásznon.
A rendező A sötét ötven árnyalatát is jegyző James Foley
(Kártyavár), a forgatókönyvet
Niall Leonard írta James regénye alapján.
kAzAmAták – premier
Időpont: február 9., péntek, 19
óra
Helyszín: kisszínház
„Ha igazat akarnak megtudni
56-ról, olvassák el Papp András és Térey János Kazamaták
című drámáját, amely meggyőződésem szerint az utolsó száz
év egyik legjobb drámája. Ez a
forradalom első igazán irodalmi ábrázolása, mert ideológiamentesen, a napi politikától
függetlenül csak és kizárólag
emberi magatartásokat, indulatokat és érzelmeket mutat
be, vagyis a szó igazi értelmében filozofikus. Nagyszabású
és rémisztő mű, olyan, mint az
ember” – írta Spiró György.
Papp András szerint a Kazamaták nem ötvenhatról szól,
hiszen nem fogja át az egészet,
de történelmi, mert annak

egyik napja elevenedik meg,
és azért is az, mert általános
emberi értékek és cselekvési
lehetőségek jelennek meg a
nagy idők lőporfüstös közegében. Szereplők: Fekete Gizi,
Pataki Ferenc, Szabó Gabi, Szilágyi Annamária, Borovics
Tamás, Jakab Tamás, Somló
Tamás, Olasz Renátó, Kárász
Zénó. Rendezte: Máté Gábor.
szerelmi bájitAl
Időpont: február 10., szombat,
18 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Élő operaközvetítés a Metből
olasz nyelven, angol
és magyar felirattal, egy szünettel.
Donizetti operája
garantáltan nem
hagyja nyugodni a
rekeszizmokat: a
szövegíró, Felice
Romani a megszokott vígjátéki karaktereket
ezúttal
igazi
jellemekkel ruházta fel. A
szembesülés talán épp azért
olyan mulattató, mert mind-

annyian magunkra ismerhetünk a kikapós menyecske, a
mulya szerelmes, a nagyszájú katona vagy a szélhámos csodadoktor valamelyikében.
Pretty Yende, a dél-afrikai
szoprán karrierje villámgyorsan ível felfelé: régen várt új
szerepe a Metropolitanben
Adina. Matthew Polenzani Nemorinóként 2013-ban valósággal megbabonázta a közönséget lenyűgöző Una furtiva
lagrima áriájával. Az amerikai
lírai tenor elképesztő számokkal büszkélkedhet: az elmúlt
húsz
évben
több mint háromszáz előadás
húsz
szerepében lépett fel a Met
színpadán. A
művelt lányba
beleszerelmesedő és mindenre elszánt parasztlegény
komikus szerepének megformálására ma aligha találni
nála jobb énekest.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre, illetve 2 belépőt az IH Rendezvényközpontba a február 28-i Braindogs-koncertre? Játsszon velünk!
Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre,
vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 7. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Tévedésből kétszer jelent meg ugyanaz a rejtvény,
amiért elnézésüket kérjük! Mindkét szám helyes megfejtőit újra egy kalapba tettünk, és kisorsoltuk a nyerteseket: Rádi Ádám, illetve Bálint Jánosné. Gratulálunk!
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Horoszkóp

kos (III. 21–IV. 20)
Sok izgalmas pillanatot tartogat az Ön
számára a jövő hét, bár
minden bizonnyal munkahelyén a szokásosnál több
toleranciára lesz szüksége.
BIkA (IV. 21–V. 20.)
Tart tőle, hogy gyengének mutatkozna,
ha felvállalná a valódi
érzelmeit, de éppen ellenkezőleg: ez megerősítené a
jellemét, amit a barátai is
észrevesznek.
IkrEk (V. 21–VI. 21.)
A konfliktusok megoldására és a problémák elsimítására tökéletes lehet az elkövetkező
időszak. Régóta fejtörést
okozó problémái oldódhatnak meg.
rÁk (VI. 22–VII. 22.)
Kiegyensúlyozott
lehet a jövő hete,
amire szüksége is
lesz az utóbbi idők megpróbáltatásai után. Végre
eljött a jól megérdemelt pihenés ideje.
oroszLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ne fújjon fel
minden kellemetlen
dolgot, mert ezzel kizárólag magának árt. Inkább
találja meg az apró örömöket az életben, mert az a
fontos.
szűz (VIII. 23–IX.
22.)
Amennyiben
rossz napja van, próbáljon aludni rá egyet,
esetleg testmozgással kiadni a feszültséget. Ne a
környezetén vezesse le a
rosszkedvét!
MÉrLEg (IX. 23–X.
22.) Párjával izgalmakban gazdag időszak elé nézhetnek.
Csak az Ön döntésén fog
múlni, hogy mekkora részt
vállal a közösen tervezett jövőjükből.
skorpIó (X. 23–XI.
21.)
Ne
mindig
mások kívánságainak
tegyen eleget, helyette
gondolkodjon el azon, hogy
önnek mi szerezne örömet.
Így ráléphet a boldogság útjára.
NyILAs (XI. 22–XII.
21.) Hamarosan nagy
szerelembe eshet. Ha
figyelmes és törődő a
partnerével, akkor ez egy
igazi kapcsolat kezdete
lehet, amely mindkettejüket
boldoggá teszi.
BAk (XII. 22–I. 20.)
Időnként át kell értékelnie kapcsolatát a
partnerével, ami nagyon
hullámzó. Fontos, hogy ne
féljen elmerülni a valódi érzelmeiben. Csak adja önmagát!
VízÖNTŐ (I. 21–II.
19.) A közeljövőben
pénzügyeivel kapcsolatban egy kis problémája adódhat. Egy időre
hagyjon fel a felesleges kiadásokkal, és próbáljon spórolni.
Halak (II. 20–III. 20.)
Ne bízza el magát az
első nehezen megszerzett sikerei után.
Ha nem elég kitartó, ezek a
győzelmek olyan gyorsan
múlhatnak el, mint ahogy
jöttek.
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képünk 1964-ben készült odessza városrészben, a Vedres utcában (fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ). A pad mellett egy Warszawa áll. Idén
elkezdődik Odessza rehabilitációja. A zöldnegyedet a Székely sor, az Alsó kikötő sor, a vasúti töltés és a Temesvári

körút által körülhatárolt lakótelepi területen építik ki: többek között felújítják a sportpályákat, tanösvényeket alakítanak ki, 2,5 kilométernyi öntözőcsövet építenek ki, 329
parki bútort helyeznek ki, valamint elültetnek 110 fát,
5 ezer cserjét és 11 ezer évelő növényt.

Pedagógiai esték – ismeretterjesztő előadások
Február 5-én, hétfőn 17.10-től
Bánki György pszichiáter előadása az önigazolás szerepéről mindennapi életünkben.
ForgószínPad
Február 6-án, kedden 19.25től
Négy megye, négy színház,
négy előadás.
szemközt
Február 7-én, szerdán 19.25től
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
kéPmutatók 2.0 – Filmek
szegedi alkotóktól
Február 9-én, pénteken
19.25-től
Kire ütött…? – Janikovszky
Éva-portré.
szegedi Hírek
Február 5–9., hétfő–péntek
19 órától
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős, borongós idő

Február 3.
szombat

Február 4.
vasárnap

Február 5.
hétfő

Február 6.
kedd

Február 7.
szerda

Február 8.
csütörtök

Február 9.
péntek

5/0
Balázs

5/–1
ráhel,
Csenge

5/0
Ágota,
Ingrid

5/0
Dorottya,
Dóra

4/–1
Tódor,
rómeó

3/–3
Aranka

3/–2
Abigél,
Alex

ANyAkÖNyVI HírEk

szegeden kötöttek Házasságot: 2018. 01. 20-án Szabó
Zsolt és Barta Beáta; Kreininger
Zsolt és Márkus Melinda; Dalar
Ibrahim és Miklós Tímea Kitti;
Tóth Miklós és Szitkó Zsuzsanna.
szegeden születtek: Érchegyi Attilának és Roszik Anna Zsófiának 2018. 01. 20-án
Zsigmond Ábel; Szilágyi Istvánnak és Nagy Katalinnak 2018.
01. 20-án Laura; Makó András
Ferencnek és Szalai Mariann
Krisztinának 2018. 01. 20-án Lili
Mariann, Kolompár Józsefnek és
Jobba Beatrixnak 2018. 01.

FogADóórA

20-án Dominik József; Paszternák Péternek és Tóth Szintia Ritának 2018. 01. 20-án Péter
Márk; Sárkány Viktornak és Fegyverneki Fanninak 2018. 01. 21én Viktor János; Kollár Andornak
és Lévay Éva Anitának 2018. 01.
21-én Zalán Nimród; Huszka Dávidnak és Varga Erika Juditnak
2018. 01. 22-én Dorina; Tarnóczki Sándornak és Trungel Renátának 2018. 01. 22-én Adél;
Kolonics Istvánnak és Deák Nikolett Diánának 2018. 01. 22-én
Zalán utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

FEBrUÁr 5., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas u. 12.), 15.00–
15.30 (Bölcs utcai Családsegítő Ház –
Bölcs u. 11.), 16.00–16.30 (Jerney
János Általános Iskola – Jerney János u.
21.)
FEBrUÁr 6., kEDD
Lauer István:
16.00–16.30 (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
– Mars tér 14.), 16.30–17.00 (Szegedi
SZC Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Kálvária tér 7.), 17.15–18.00
(Kreatív Formák Alapítvány – Napos út
16., a nagycsaládosok épületében)

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

Forrás: koponyeg.hu

Nagy sándor: 16.00–17.00 (Kemes
utcai óvoda – Kemes u. 6.)
FEBrUÁr 7., szErDA
szécsényi rózsa: 16.00 (Polgármesteri
Hivatal Tápéi Kirendeltség – Honfoglalás u. 73.)
FEBrUÁr 8., CsÜTÖrTÖk
Mihálffy Béla és kosik Dénes: 16.30–
17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas
u. 12.)
FEBrUÁr 10., szoMBAT
kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor tér 1.)

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

