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Egyre gyászosabb adatok
27 éve nem született ilyen kevés gyerek. 

Híre ment a Mars téri piacnak
Sokan kíváncsiak a korszerű piacra.

A Gábor Áron utcai átjáróról
Olvasónk kérdésére válaszolt a képviselő.

Kilőtte a har-
madik helyet
Nagy Vivien
hatvanszor
húzta meg 
a ravaszt. 

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 magya-
rokkal.
Bővebben a 6. oldalon

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
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 soroza-
tunk, amiben az Ön véleményére is számítunk! Írjon ne-
künk!

Katona Sándor elmondta,
négy éve beszélt először Kar-
dos Irénnel a Vám téri idősek
klubjában. Előtte nem is-
merte Móraváros és Alsóvá-
ros önkormányzati képvise-
lőjét. A 72 éves férfi 40 évet
dolgozott a vasútnál, és fele-
ségével, Hajdú Katalinnal
együtt tősgyökeres alsóváro-
siak. Elmondta, ő már a Szé-
csi utcában született, és a
nejével – aki közel harminc

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

Mindenkivel szót ért

Katona Sándor a klubban in-
ternetezik, időstornára jár,
valamint a Ballagi-tónál lévő
kiskertjükben kertészkedik,
ahol főképp levendulát ter-
meszt. – Korábban csak kor-
látozott ideig lehetett in-

ternetezni a klub-
ban. Irénke azon-
ban segített, és ma
már nem időfüggő
az internethaszná-
lat – mondta Sán-
dor. – Soha éle-
temben nem kap-
tam még virágot,
de egy rendezvé-
nyen adott egy szá-
lat Irénke. Ezt
viszonozni szok-
tam, és más höl-
gyeknek is szíve-
sen adok a leven-
dulámból.
Folytatás a 7. olda-
lon

Botka: Szeged győztes város marad! 
– Soha semmi nem tart örökké,
arra tanít minket az európai tör-
ténelem, 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 est-
jén. A városvezető beszélt az idei,
57 milliárdos költségvetésről,
amiből 30 milliárd forint jut fej-
lesztésekre. Elmondta, olyan sok
lesz ebben az évben az építkezés
a városban, hogy például Tarján-
ban vagy Odesszában ki lehet
majd tenni az „Építési övezet”
táblát.
Összefoglalónk a 3. oldalon

Szegedi az ország legnagyobb óvodahálózata 45 tagintézménnyel

Kötelező HIT az óvodákban 

4113 gyermek jár az önkormányzat által fenntartott óvodákba.

Szegeden működik az or-
szág legnagyobb óvodahá-
lózata. Bartáné Tóth Mária,
az Óvodaigazgatóság veze-
tője elmondta, burokban
érzik magukat a város fenn-
tartásában, mert önállóan
gazdálkodhatnak, eldönthe-
tik, kivel és hogyan dolgoz-

nak. A város felújította a
Tabán és az Építő utcai óvo-
dát. Idén folytatódik a prog-
ram a Tünde téri, a Kle-
belsbergtelepi, 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 össze-
állítaniuk az óvodáknak a
Honvédelmi Intézkedési
Tervet (HIT), amelyben rög-
zíteniük kell, hogy mit ten-
nének terrortámadás ese-

tén. Az igazgató elmondta,
jelenleg is sok óvó-védő
rendelkezésük létezik, kü-
lönleges helyzetekre is. El-
készítik a HIT-et is, mert
kötelező, mérlegelés nélkül,
de váratlan szituációra ne-
héz felkészülni.
Írásunk a 9. oldalon

Katona Sándor és felesége a Vám
téren. Szerintük Kardos Irén képviselő
rengeteg közösségi munkát végez, és

sokat segít az időseknek.
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Nem ismer határokat az elvakult hatalmi őrület

Félelmet keltenek és listáznak
A cél: elbizonytalanítani a racionalitásba vetett hitet –
mondta Tóth Judit alkotmányjogász a Stop Soros törvény-
tervezet kapcsán, amely akár szegedieket is kitilthatna a
nagyállomásról. De a törvény miatt ellehetetlenülnének a
szegedi nemzetiségi szervezetek is, amelyek az anyaorszá-
guktól kapnak támogatást.

vényszöveg zavaros, annak
célja kizárólag a félelemkeltés.

Feketelista

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

is alaptalanul megbélyegezze-
nek és ellehetetlenítsenek –
írták a szegedi görög nemzeti-
ségi önkormányzat és kulturá-
lis egyesület elnökei az
országos görög szervezetek ve-
zetőinek. A levélben felhívják a
figyelmet arra, hogy ha az Or-
szággyűlés változtatás nélkül
fogadja el a törvénytervezetet,

akkor azok a nemzetiségi szer-
vezetek, amelyek az anyaor-
szágból bármilyen projekt
kapcsán nagyobb támogatást
kapnak, elveszíthetik a köz-
hasznú státuszukat.

– A közhasznúság jól mu-
tatja, mennyire működik ko-

molyan egy szervezet, meny-
nyire átlátható, hiszen az ada-
tai nyilvánosak. Presztízs-
értékű, ha egy szervezet köz-
hasznú – mondta Purosz Ale-
xandrosz, a Csongrád Megyei
Görögök Kulturális Egyesületé-
nek elnöke. Őket is támogat-
ták cégek, amelyek a tá-
mogatási összeget leírhatják
az adójukból. – Például kiad-
tunk könyveket, amit külön-
böző cégek támogattak. Olyan
magyarországi székhelyű vál-
lalkozások is, amelyek görög
érdekeltségűek. Ha elveszítjük
ezeket a cégeket, mert külföld-
ről kapunk egy projekt kap-
csán támogatást – az mél-
tatlan lenne. 

A projektnél olyanokra kell
gondolni, mint egy néptánc-
fesztivál megrendezése vagy
egy néptánccsoport támoga-
tása. Egy nemzetiségi egyesü-
let esetében teljesen
életszerű, hogy az anyaor-
szágtól, a görög államtól vagy
egy görög cégtől kap támoga-
tást. A Stop Soros törvényter-
vezetben ugyanakkor az is
szerepel, hogy a külföldről ka-
pott támogatás után 25 szá-
zalék illetéket kell fizetni. 
A szegedi görög közösségben
többen voltak az utóbbi évek-
ben olyanok, akik akár a

görög, akár a magyar határon
rekedt, bármilyen okból oda-
került tömegek ott-tartózko-
dásának emberhez méltatlan
körülményein adományokkal
segítettek. Ők most könnyen
feketelistára kerülhetnek –
mondta Purosz Alexandrosz.

Miközben a kormány évek óta
több tízmilliárd forintból hergeli
a közvéleményt a menekültek
ellen, és folytat gyűlöletkam-
pányt – migránsmentes öve-
zetnek festve le Magyaror-
szágot a kerítéssel, a határva-
dászokkal, a szögesdrótokkal
körülvett tranzitzónákkal –,
addig Altusz Kristóf helyettes
államtitkár elszólásából min-
denki értesülhetett róla: tavaly
1291 menekültnek adott vé-
delmet a kormány. Ezt eddig
szabályosan titokban tartot-
ták, 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 migránso-
kat akar betelepíteni az önkor-
mányzati lakásokba. Erre az
őrületre még aláírást is gyűjtöt-
tek. Most, hogy a kormány a
csúcsra járatott menekültelle-
nes hangulatban szégyen-
kezve bevallotta, teljesíti a
genfi egyezményt, és még la-
kásokkal is segíti a menekülte-

ket, gyorsan összekalapálták a
Stop Sorosnak nevezett tör-
vénytervezetet, amiről Orbán
Viktor külön levélben is tájé-
koztatja az ország polgárait.

Miközben itthon vegzálják
a civileket, addig az Európai
Parlamentben a fideszes kép-
viselők megszavazták azt a ha-
tározatot, amely éppen azt
mondja ki, hogy a civil szerve-
zetekkel együtt kell dolgozni a
menekültek érdekében.

Félelemkeltés

A tervezet szerint a kormány
felhatalmazza magát, hogy ki-
tiltsa a határ 8 kilométeres
körzetéből azokat, akik támo-
gatták a Fidesz számára nem
kívánatos civil szervezeteket.
Szegedet különösen érzéke-
nyen érintené, ha ez a törvény
életbe lépne. A Momen-
tum egy térképvázlatot is
készített arról, mely tele-
püléseket és a város

mely részeit,
intézmé-
nyeit érin-
tené a
k o r l á t o -
zás. A zó-
nába bele-
esne a
nagyállo-
más, amely
7,5 kilomé-
terre van a ha-
tártól, az
alsóvárosi plé-
bánia, az alsóvá-
rosi temető vagy
a füvészkert is. A
momentumosok
szerint a tör-

A 8 kilométeres zónába beleesik a szegedi nagyállomás is. 

Purosz Alexandrosz 

A 8 kilométeres határsáv. 

Rákosi idejében

A mostani 8 kilométerrel szemben
1950-ben 15 kilométer széles volt a kü-
lönleges határsáv a déli, magyar–ju-
goszláv határon, ahonnan kitelepítették
a határ közeléből a megbízhatatlan ele-
meket. Az Index a magyar határsáv nagy
védelmezőjéről, Rákosi Mátyásról írt cik-
kében az is szerepel, hogy Zöld Sándor
belügyminiszter hogyan számolt be az
eredményes intézkedésekről. Így:
„1950. június 22-én a legveszélyesebb
2446 személyt – családjaikat is bele-
értve – az Államvédelmi Hatósággal kar-
öltve áttelepítettük az ország belsejébe.”

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 jog-
rendszerbe 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: alap-
jogokat relativizálni, elbizonytalanítani az emberi jogokba és
a racionalitásba vetett hitet Arthur Koestler hazájában, azaz
Sötétség délben… – mondta az alkotmányjogász.

Születések száma:
egyre gyászosabb adatok 

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 energia-
megtakarítást 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 mo-
dernizálhatták volna a gépeiket. De végül ezt is szétlopta a rend-
szer. A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint az egészségügyi
beszállítók nagy része kartellbe tömörült, és lezsírozták a sokmil-
liárdos 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 hasnyálmi-
rigy-daganattal küzdő 58 éves férfi, miután a Honvédkórház sür-
gősségi osztályán órákig iszonyatos fájdalmak közepette
haldoklott egy vérrög miatt, és mire sorra került, elzáródott a vé-
konybele. A kórház úgy reagált, a férfi áttétes daganatos állapo-
tából kifolyólag menthetetlen volt.

2017 hozta a rendszerválto-
zás óta a második legna-
gyobb népességfogyást,
aminek a fő oka a szülőké-
pes korú nők számának
csökkenése.

Novemberben mindössze
7271 gyermek született Ma-
gyarországon, 5,6 százalék-
kal kevesebb, mint egy éve 
– adta hírül a portfolio.hu.
Ezzel folytatódott az idei
csökkenő trend, hozzájá-
rulva a népességfogyás tava-
lyi gyorsulásához. 2017 első
11 hónapjában csaknem 36
ezer volt a népesség termé-
szetes fogyása, 6 ezerrel
több, mint 2016 ugyanezen
időszakában. Szezonálisan
igazított adataink alapján a
születésszám immár egy éve

trendszerű csökkenést mu-
tat, és az utóbbi négy évben
alig találunk olyan hónapot,
amikor kevesebb gyerek szü-
letett, mint most – írta a por-
tál.

A január–novemberi ada-
tok alapján úgy tűnik, hogy
2017 hozta a rendszerválto-
zás óta a második legna-
gyobb népességfogyást. A
születésszám csökkenésé-
hez elvben két tényező járul-
hatott hozzá jelentősen.
Egyrészt a gyerekvállalási
kedv csökkenése, másrészt a
szülőképes korú nők számá-
nak csökkenése. Az elmúlt
években a termékenységi
ráta emelkedésnek indult,
ami arra utalt, hogy inkább az
utóbbi faktor okozza az ala-
csony születésszámot.
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Hogy tetszett a beszélgetés?

Petri Zoltán pénzügyi szak-
ember: 
– Voltak információim a vá-
rosról, de most részletesebb
képet kaptam. Bízom benne,
hogy az említett útfelújítások-
ból hozzánk, Tápéra és a
buszközlekedés szervezésé-
ből különösen az ottani új ré-
szekre is jut. Egy ötéves
kislány apukájaként pedig
nagyon várom az új fedett
uszodát!

Ludány Ivett joghallgató,
egy közösképviselő-cég
munkatársa: 
– Először jöttem el ilyen be-
szélgetésre. Az Északi város-
részben és a Petőfi Sándor
sugárúton lévő társasházain-
kat is érinti sok információ, hi-
szen az út- és járdafelújítások-
nak mindenki örül, és nagyon
jó hír a Kolozsvári tér rendbe-
tétele. Az uszodaépítés pedig
túlszárnyalhatatlan!

Tóth István nyugdíjas 
taxis: 
– Eddig minden ilyen érté-
kelő beszélgetést végighall-
gattam. Érdekel, ami a sze-
gedi családoknak fontos.
Örültem az orvosi rendelők, a
bölcsődék, óvodák korszerű-
sítésének, és annak, hogy
idén folytatják a felújításo-
kat. Lényeges a szociálisbér-
lakás-program, ami sok-sok
rászorulónak segít.

Kákonyi Andrásné nyugdí-
jas ügyintéző, bérszámfejtő: 
– Az új beruházások érdekel-
tek leginkább. Jónak tartom
az iskolafelújításokat annak
ellenére, hogy állami kézben
vannak. Ráfér a renoválás a
bölcsődékre, óvodákra és or-
vosi rendelőkre. Mifelénk a
Kemes utcai ovira, a Debre-
ceni utca környékére és a
Szilléri sugárúti körforga-
lomra költ a város.

3-4 százalék helyett a szege-
diek közel 20 százaléka köz-
lekedik biciklivel. A Zöld Vá-
ros Programban uniós forrás-
ból heteken belül elkezdődik
az újszegedi liget felújítása,
ami még az idén Odessza és
Tarján rekonstrukciójával
folytatódik. Év végén megin-
dulnak a munkák a Stefá-
nián és a Móra parkban is,
ahol az új szökőkút lesz a
leglátványosabb elem. Botka
szerint annyi építkezés lesz
idén a városban, hogy ki le-
hetne tenni az „Építési öve-
zet” táblát.

70 milliárdból eddig
200 millió

Elhangzott, 2018-ban 57 milli-
árd forint a város költségveté-
sének főösszege, amiből 27
milliárd jut működtetésre, az
önkormányzati cégek és intéz-
mények fenntartására, 30 mil-
liárd forint pedig fejlesz-
tésekre. – Utóbbi összegnek a
kétharmada uniós forrás, a
maradék pedig a szigorú költ-
ségvetési gazdálkodásnak kö-
szönhető – jegyezte meg
Botka László. A Modern Váro-
sok Program is szóba került,
amiben 70 milliárd forintot
ígért tavaly Szegednek Orbán
Viktor, amikor a városba láto-
gatott. A polgármester el-
mondta, 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, ami-
ről Botka László elmondta,
hogy Dorozsma közelében
épült egy nagybani, amely
kétszer akkora, mint a ko-
rábbi volt. – A kereskedők
nagy része döntött, átköltö-
zött oda. Ez a másik piac a
budapesti nagybanira is ha-
tással volt. Szeged regioná-
lis agrárpiaci szerepe is
növekedett. A dorozsmai
piac nyereséges vállalkozás
volt, éves osztalékként 80
millió forintot tudott Szeged
kivenni. Az új nagybani épít-
mény- és iparűzési adóban
több mint 100 milliót fizet
Szegednek. 

Tavaly az első háromne-
gyed évben 120 millió forint
adósságot halmoztak fel
Dorozsmán. Látom azt, hogy
vannak, akik azt akarják,
ebből politikai szándék és
botrány legyen. Látom a saj-
tóban, hogy rohangál ebben
az ügyben mindenféle erre
felbérelt ember, és megbí-
zási szerződéseket muto-
gat, hogy kereskedőket
képvisel, a büfést, a csoko-
ládéárust és három déligyü-
mölcs-kereskedőt a híres
mórahalmi narancsvidékről.
A Cserepes soron minden
kiskereskedő árulhat to-
vább, aki még nem ment át
a másik nagybanira –
mondta a polgármester.

mányzat az utak és járdák fel-
újítására, 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

Belvárosi mozit. És annak elle-
nére, hogy államosították az is-
kolákat, Szeged öt iskola-
épületet újít fel idén hárommil-
liárd forintból.

Elhangzott, idén is egymil-
liárd forintot fordít az önkor-

Botka László polgármester a
beszélgetés elején elmondta,
arra a legbüszkébb, hogy biza-
kodók a városlakók. – 2002-
ben, amikor megkérdezték a
közvélemény-kutatók a szege-
dieket, hogy fejlődik-e a város,
mindössze 30 százalék
mondta, hogy igen. Ez a véle-
mény 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 szava-
zunk. Az is igaz, hogy a szabad
választás feltételeinek egyre
kevésbé felel meg ez a válasz-
tási rendszer. Most azt láthat-
juk, hogy mindenféle auto-
nómiát próbálnak eltiporni, az
önkormányzatokat, a civil
szervezeteket. Nem így tervez-
tük, akartuk a 21. századi eu-
rópai 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 va-
gyona van, az egyre kevésbé a

Annyi építkezés lesz idén, hogy ki lehetne tenni az „Építési övezet” táblát

Botka László: Szeged győztes város, és az is marad!
A hagyományoknak megfelelően a Közéleti Kávéház évad-
nyitó estjén beszélgetett Botka László polgármesterrel
Kozó Attila, a Szeged Televízió főszerkesztője Szeged el-
múlt évéről és az idei tervekről. Itt kiderült: a város 57 mil-
liárd forintból gazdálkodik ebben az évben, amiből 
30 milliárd forint jut a fejlesztésekre.

tudáson, a tehetségen, a tisz-
tességen múlik – beszélt a par-
lamenti választások kapcsán
az országos politikáról a pol-
gármester, aki szerint április 
8-án Szegedre figyel majd az
egész ország. Elmondta, hatá-
rozottan ki fog állni Szabó Sán-
dorért és Joób Mártonért, hogy
támogassák őket a szegediek
az országgyűlési választáson,
mert felkészült politikusok.

Építkezés építkezés
hátán

– Idén a legnagyobb beruhá-
zás a fedett uszoda építése
lesz az Etelka soron – hangsú-
lyozta Botka László. A közbe-
szerzési eljárás heteken belül
lezárul, és tavasszal kezdődhet
az építkezés. A fejlesztések
kapcsán elhangzott, hogy idén
megújul a Móra Ferenc Mú-
zeum, a Fekete Ház, és 650
millió forintból korszerűsítik a

Botka László: Most azt láthatjuk, hogy mindenféle autonómiát próbálnak eltiporni, az önkormányzatokat, 
a civil szervezeteket. 

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 or-
szágban 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.



Kollégiumot alakít ki a Sze-
gedi Tudós Akadémia a Bar-
tók művelődési ház helyén,
ahol 64 hallgató lakhat
majd a tervek szerint jövő
szeptembertől. A város évi
30 millió forinttal támo-
gatja a Szegedi Tudós Aka-
démiát.

A Bartók Béla Művelődési
Ház átépítésére már meg-
vannak a tervek, és még idén
elkezdődhet a felújítás. A kol-
légiumot a Szegedi Tudós
Akadémia (SZTA) alapította.
Az öt éve alakult multigene-
rációs tehetséggondozó is-
kola 14 éves kortól 36 éves
korig támogatná a fiatalok
kutatóvá válását. A folyama-
tosan bővülő mentorhálózat
biztosítja, hogy az SZTA ösz-
töndíjasai bekapcsolódhas-
sanak a kutatómunkába.
Eddig azonban hiányzott az a
közös tér, ahol magas színvo-
nalon, 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 jelle-
gét is. A több mint 2000
négyzetméteres épület min-
den szegletét kihasználják.
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FELÚJÍTJÁK A REÖK-PA-
LOTA HOMLOKZATÁT. Tíz
évvel ezelőtt adták át a felújí-
tott Reök-palotát. Szeged leg-
szebb szecessziós épületének
homlokzatába gyorsan bele-
mart az idő vasfoga: hullik a
palota vakolata. Márciusban
bő két hónapra bezár a palota,
és 20 millió forintból megújul
a homlokzata. A megfiatalo-
dott palota június 1-jén nyit ki
a szegedi fesztiválnyár egyik
legnagyobb kulturális esemé-
nyével, a 17. Táblaképfesté-
szeti Biennáléval.
A RÓMEÓ ÉS JÚLIA SZE-
REPOSZTÁSA. Vecsei H. Mik-

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

szerelmeseket a Szegedi Sza-
badtéri Játékok idei Shakes-
peare-bemutatójában, a Ró-
meó 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 ál-
latkert közel 30 éves történe-
tének leggrandiózusabb fej-
lesztése, az indiai elefántház
építése. Az 500 millió forintból
épülő impozáns elefántházhoz
Magyarország legnagyobb te-
rületű elefántkifutója csatlako-
zik. A projekt óriási előrelépést
jelent a vadasparknak. Az ele-
fántházat várhatóan május-
ban, a gyermeknapon adják
át. De nemcsak az indiai ele-
fántok jelentik majd az újdon-
ságot, hiszen számos más új
állatfaj bemutatását is tervezik
az új ázsiai területen, többek
között ázsiai kiskarmú vidrá-
val, egy szarvcsőrű madár-
fajjal, valamint pettyes szarva-
sokkal is találkozhatnak majd
a látogatók.

RövIdeN

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

kormányzatának egyik képvi-
selője járt ősszel Szegeden, és
ő hívta fel a figyelmet a Mars
téri piacra, mondván, érdemes
a szegediektől tanulni.

– Jelenleg odahaza több ki-
sebb piacot üzemeltetünk, de
szeretnénk egy nagyobbat,
korszerűbbet építeni. Olyat,
mint a szegedi, csak kicsit ki-
sebb méretben, hiszen a váro-
sunk is kisebb, mint Szeged.
Nagyon jó tapasztalatokat sze-
reztünk itt, amelyeket haszno-
sítani tudunk majd a
beruházás és a működtetés
során – mondta Bistrion Dorin.

– Egyelőre még csak ter-
vezzük, hogy új piacot építünk.
A források egy része már meg-
van, de szeretnénk európai
uniós forrásokra is pályázni.
Ebben is jó példa a szegedi
piac – mondta el Catana Titi-
ana, a resicabányai önkor-
mányzat fejlesztési osztá-
lyának vezetője.

– Egymásnak adják mostaná-
ban a kilincset az érdeklődők a
piacon – mondta Németh Ist-
ván igazgató. – Megszaporo-
dott azoknak a látogatásoknak
a száma, amelyek a Mars téri
piac működését igyekeznek ta-
nulmányozni, mert a vidék
egyik legkorszerűbb piacaként
tartják számon a szegedit,
nemcsak országosan, hanem

a határon túl is. Érkeztek már
látogatók a Vajdaságból, Pécs-
ről, most Resicabányáról, a na-
pokban pedig Nagykőrösről
várunk vendégeket. A Mars téri
piacnak jó a híre – mondta a
Szegedi Vásár és Piac Kft. igaz-
gatója.

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.

5000 fa életét
mentették meg

Az Európai Unió polgárai fe-
jenként átlagosan 170 ki-
logramm papírt használnak
fel évente. A cél ennek
csökkentése és az újrahasz-
nosítás tudatosítása, nép-
szerűsítése. A szakemberek
szerint a szegediek környe-
zettudatosabbak a magyar
átlagnál.

– Annyira nem rossz az
átlag a papír, műanyag vissza-
gyűjtésében, de ebben nagy
szerepet játszanak azok az
akciók, amit például a Szegedi
Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. is meghirdetett. 
A nyugati 40 százalékhoz ké-
pest a magyarországi 10 szá-
zalék, de ezt mi meghaladjuk
– nyilatkozta a Szeged TV-nek
Koltainé Farkas Gabriella, a
Szegedi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. igazgatója
annak kapcsán, hogy leg-
utóbb 450 tonna papírt gyűj-
töttek össze a megyében a
gyerekek a papírgyűjtő akción.
Az újrahasznosított papír min-
den tonnája 12 fa életét menti
meg. Ezzel a gyerekek több
mint ötezer fa életét mentet-
ték meg.

Szegeden a Karolina és a
Fekete István Általános Is-
kola, valamint az Építő utcai
óvoda gyermekei voltak a
legaktívabbak. Az összegyűj-
tött papír a Sándorfalvi úti
hulladékválogatóba került,
ahol elkezdődik az újrahasz-
nosításuk.

Szent-Györgyi kollégiumot alakítanak ki a tehetségeknek a Bartókban

Hogy újra Nobel-díjasa legyen Szegednek!

Hajós Tibor, a felújítás ter-
veit készítő építész elmondta,
az eredetileg iparkamarai
székháznak készült épületet
a pincétől a tetőig átalakítják,
a műemléki értékeket meg-
őrizve. A pinceszinten étter-
met, fitnesztermet, mosdóhe-
lyiséget, kerékpártárolót ala-
kítanak ki. A magasföldszin-
ten az irodák mellett két
„Nobel-díjas apartman” kap
helyet szemináriumi szobák-
kal. A felsőbb szinteken a
dísztermet leszámítva kollégi-
umi szobákat alakítanak ki,
ahová összesen 64 hallgató
költözhet majd be.

A kétezer négyzetméteres épület minden szegletét 
kihasználják. 

gimnáziummal áll kapcsolat-
ban, az ott tanulók közül vá-
lasztja ki a legtehetségesebb
diákokat. A fiatalok a Szegedi
Tudományegyetemre kerülve
a tehetségüknek és képessé-
güknek megfelelő képzést
kapnak, majd a diploma
megszerzését követően
posztgraduális képzésen vál-
hatnak elismert kutatóvá.

A tehetséggondozó prog-
ram célja, hogy a legkiválóbb
diákok felkutatásával és kép-
zésével megteremtsék a lehe-
tőségét, hogy újra Nobel-díjas
kutatója legyen a városnak. 
A Szegedi Tudós Akadémia
alapítványa több mint kétmilli-
árd forintot kapott a műkö-
désre, az épület megvásárlá-
sára és felújítására a kormány-
tól. Ideális esetben már jövő
ősztől elfoglalhatják itt szobái-
kat az SZTA ösztöndíjasai.

Mélypont
Kijött a világ egyik legjobb üzleti iskolájától, az INSEAD-
tól a tehetséggondozásról szóló komplex, éves rangso-
ruk, 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 orszá-
gok közül mi lettünk hátulról a harmadikok. Abszolút ér-
tékben pedig olyan szegény országok állnak előttünk,
mint Jordánia és Kazahsztán.

Hegyi Péter, az alapítvány
programigazgatója úgy nyi-
latkozott, az akadémia 110
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Azonnal le kell védetni 
a szőregi rumos kolbászt!

tunk disznót, részese voltam
ezeknek az ünnepeknek, mert
ezek mindig azok voltak –
mondta Szabó Sándor. Az or-
szággyűlési képviselő azt is el-
mondta, nagyon fontosak az
ilyen rendezvények, ezek min-
dig remek közösségépítő al-
kalmak, amelyekre örömmel
jön, ha hívják. – Annak idején
úgy vállaltam el a képviselősé-
get, hogy mondtam mindenki-
nek, minél többet szeretnék
az emberek között lenni, hi-
szen csak így tudom őket hite-
lesen képviselni – mondta a
politikus.

A versenyen az első díjat a
Szőregi Nyugdíjasklub, a máso-
dikat az Éhes emberek, a har-
madikat a Bélpoklosok csa-
pata nyerte.

Míg el nem felejtjük: a
rumos kolbász receptjét a Sző-
regi Sárkányhajósoktól kell el-
lesni, kikönyörögni. Nem biz-
tos, hogy elárulják. Annyit súg-
tak csak meg, hogy egy „kicsit”
löttyintettek a húsba, de ez túl
egyszerű volna, ha tényleg így
lenne. Az eredmény minden-
esetre fenomenális lett.

153 ezer 480 forint. Ennyi ado-
mány 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 kolbász-
húst kapott. – A többi alapanya-
got és a titkot ők hozták –
mondta Berkesi Ottó szőregi
önkormányzati képviselő. A ki-
sült 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 tar-
tós élelmiszereket.

– Nekünk nagyon fontosak
ezek a közösséget összeková-
csoló rendezvények – mondta
Kecse-Nagyné Bánszki Zsu-
zsanna, a szőregi Kossuth-is-
kola igazgatója.

– Legutóbb tavaly a Petőfi-
telepi Böllérnapon dolgoztam
a disznóvágáson. Nekem ezek
fontos események. A csalá-
dunkban rendszeresen vág-

Ami bonbonban a konyakmeggy, az a grillen ezután a
rumos kolbász. Szőregen, a Kolbászmesterek versenyén
sült a haza új nemzeti étele.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő zsűrizett. 

Négy parkolóautomatát
helyeznek át

Áthelyeznek négy parkolóautomatát a belvárosban, hogy
az autósok könnyebben megvehessék a szelvényeket.

Annak idején alapos tervezőmunka előzte meg a parkolóau-
tomaták felállítását, amelyek tavaly nyár óta működnek Sze-
geden. Egy-egy gép helyét több tényező is befolyásolta: a
földben húzódó vezetékek, a megállók, a zebrák, a kapube-
járók és a műemlékvédelmi szabályok. Emiatt nem lehetett
minden automatát ideálisan elhelyezni.

– Leraktunk egy
parkolóautomatát ,
majd a vakok és gyen-
gén látók jelezték,
hogy a tervező nem
vette figyelembe az ő
igényüket, ezért egy
másik helyre tettük át,
ezek pontosítása ke-
rült be az önkormány-
zathoz, hiszen ezek
olyan berendezések,
amiket fel kell tüntetni
a közműtérképeken,
utcabútornak minősül-
nek, egy előterjesztés-

ben most pontosítjuk a helyüket – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője. Négy au-
tomatát fognak áthelyezni. Egyet kísérletképpen már elmoz-
dítottak, és 50 méterrel arrébb, a gyermekklinika közelében
állították fel. Ezen a 200 méteres szakaszon így már négy gép
áll az autósok rendelkezésére.

Figyelembe veszik a vakok 
és gyengén látók igényét. 

Dorozsmán marad a nagy múltú kirakodóvásár

Nagybani piac a Cserepesen
Február elsejétől a Cserepes
sori piacon árulnak azok a
termelők, akik korábban a
dorozsmai nagybani piacon
kínálták a portékáikat. Mó-
dosult a Cserepes sori piac
nyitvatartása. 

Míg 2015-ben az új nagybani
piac belépéséig naponta átla-
gosan 780 árus volt a dorozs-
mai piacon, ez a szám a
költözés előtti időszakban 100
alá csökkent. A forgalom jelen-
tős visszaesése miatt gazda-
ságtalanná vált a dorozsmai
nagybani további üzemeltetése,
ezért kellett megoldást találni. 
A dorozsmai nagybani igazga-

így arra számítunk, növekedni
fog a vásárlók száma – mondta
Rácz Attila, a Cserepes Sori
Piac Kft. ügyvezetője.

Vannak kereskedők, akik
nem akarnak a Cserepesre

költözni. Nem hajlandók elfo-
gadni a felmondásokat. A do-
rozsmai nagybani megmara-
dásáért aláírásokat is gyűjte-
nek. Az kérdés, hogy kinek fog-
nak bármit is eladni, hiszen a
vevők februárban már nem
mehetnek be a bezárt piacra.

amit a dorozsmai piacon 
– mondta Németh Zoltán, a
többségében városi tulajdonú
Dorozsmai Nagybani Piac Üze-
meltető Kft. igazgatója.

A Cserepes sori piac veze-
tője is bizakodik a jövőt illetően.
– A két piacra érkező vásárlói
közönség egymást erősítve je-
lenhet meg a piacon, és mind-
két szegmenstől tud vásárolni.
A Cserepes sori piac sokkal kö-
zelebb van a belvároshoz, tö-
megközlekedéssel vagy autóval
is sokkal könnyebben elérhető,

tója szerint a Cserepes
sorra költözés ideális
megoldást jelent min-
denki számára.

– Beszéltem zöld-
ségtermelőkkel, akik
azt mondták, megpró-
bálják. Ők a dorozsmai
nagybanin is béreltek
helyet, de mivel szerin-
tük a Cserepes sori
piac logisztikailag jó
helyen van, ezért itt is
mindenképpen árulni
fognak, hiszen a nagy-
banin már olyan kevés
volt a forgalom, hogy a
Mars téri piacon kétszeresét
árulták annak a mennyiségnek,

Mihálffy: Ha veszteségesen 
működik, be kell zárni

„A Nagybani Piac Kft. egy gazdasági társaság, amely ha
veszteséggel működik, bezárásra kerül. Ebbe nekünk, do-
rozsmaiaknak beleszólásunk vagy erre ráhatásunk nem
lehet” – írta Mihálffy Béla fideszes önkormányzati képviselő
a Facebookon, aki azt is leszögezte posztjában: a környezeti
terhelés miatt elutasítja,  hogy a dorozsmai nagybani he-
lyére konzervgyárat telepítsenek.

Marad 
a kirakodóvásár

A Cserepes sori piac mos-
tantól télen reggel 5, nyá-
ron pedig reggel 4 órakor
nyit ki vasárnaptól pénte-
kig. Szombatonként meg-
rendezik a hagyományos
kirakodóvásárt a Csere-
pesen, de nem kell ag-
gódniuk azoknak sem,
akik a dorozsmai kirako-
dóvásárt részesítik előny-
ben, mert ezeket to-
vábbra is megtartják.

Pár napja még építették a konténe-
reket a Cserepesen – mutatta Rácz
Attila ügyvezető. Lapzártánk után,

február elsejétől már itt árulnak a do-
rozsmai nagybani kereskedői. 
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Budapest után Szegeden működik a legtöbb nemzetiségi önkormányzat – 20 éves a Nemzetiségek Háza

szeged, a befogadó város
Háromszáz éve csoportosan
telepedtek le dalmaták Sze-
geden, de jöttek a városba
a törökök elől menekülő
szerbek, majd a Dunántúlról
németek, a monarchia nyu-
gati feléből pedig zsidók.
Szeged valódi olvasztóté-
gely, ahol házasságok révén
keveredtek a nemzetiségek
a többségi magyarokkal.

Szeged török kor utáni történe-
tében nem folyt szervezett be-
telepítés, ám a város nagyon
sokféle nemzetiséget fogadott
be – olvasható Rátkai Árpád 
A kisebbségi aktivitás új köz-
pontja: Szeged című tanulmá-
nyában.

Szerbek a Palánkban,
görögök a Maros utcán

Mindig egyéni döntések alap-
ján jöttek a városba, és tele-
pedtek le véglegesen főleg
magyarok, de a XVIII. század-
tól a Felvidékről szlovákok, a
Dunántúlról németek, észak-
keletről és a monarchia nyu-
gati feléből zsidók, s rajtuk
kívül cigányok, csehek, hor-
vátok, bunyevácok, görögök

és románok is. A nem magya-
rok eleinte egymás közelé-
ben igyekeztek új otthont
alapítani, így például a szer-
bek a Palánkban, a szlovákok
a Tótok utcájában, a szerbek
és a görögök a Maros utca tá-
jékán, a németek a Kárász
utcán, a zsidók nyugatabbra.
Azonban a lakóhelyi elkülö-
nülés soha nem vált kizáróla-
gossá, és nem is bizonyult
igazán tartósnak. A kevere-
dés a többségi magyarokkal
nemcsak földrajzilag ment
végbe, hanem házasságok

révén is – írja Rátkai a tanul-
mányában.

Elmagyarosodott 
németek, 

megsemmisített zsidók

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

gyarosodás a németek köré-
ben volt a leggyorsabb. A cseh
és a görög etnikum teljes egé-
szében beolvadt a magyar-
ságba. A szerbek iden-
titásának fennmaradásában
jelentős szerepet játszott az
egyház. A szegedi zsidóságot
1944-ben elhurcolták, és a ho-
lokauszt után már nem szerve-
ződött újból önálló etnikummá.

A hátrányos megkülönböz-
tetés üldözésbe, fizikai meg-
semmisítésbe torkolló, leg-
durvább formái a zsidóságot
sújtották. A holokauszttal azon-
ban nem zárultak le, hanem
folytatódtak, sőt kiterjedtebbé
váltak a kisebbségekkel szem-
beni kollektív büntetések, hát-
rányos megkülönböztetések,
üldözések. A németek kény-
szermunkára hurcolása, majd
kitelepítése, a szlovák–magyar
lakosságcsere néven lefolyta-
tott etnikai tisztogatás, a
délszlávok internálása, a helyi
művelődési egyesületek (min-
den kisebbséget sújtó) felosz-
latása, végül a hatvanas
években minden kisebbség
anyanyelvi oktatási rendszeré-
nek likvidálása jelenti e folya-
mat főbb állomásait. Rátkai
Árpád tanulmánya szerint a
nem magyar etnikumhoz tar-
tozó népesség aránya Szege-
den 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

jött létre. A hetvenes évektől,
a politikai és a kulturális élet
tartós liberalizálódása nyo-
mán folyamatosan javult a ki-
sebbségi etnikumok helyzete,
egyre szabadabban szervez-
kedhettek. 

Az 1990-es népszámlálás-
kor Szeged népességének 1,1-
1,3 százaléka nem a magyar
etnikumhoz tartozónak vallotta
magát. Az 1993-ban elfoga-
dott kisebbségi törvény alap-
ján önkormányzatokat ala-
kíthattak, és egyéb jogokat is
gyakorolhattak a nemzetisé-
gek. Szegeden országos vi-
szonylatban is nagy inten-
zitással pezsdült fel a nemzeti-
ségi szerveződés. Legelőször a
szerbek és a szlovákok testü-
lete állt fel, az 1995-ös rendkí-
vüli választások során a
cigányoké, görögöké, néme-
teké és románoké, 1998-ban

Katerina Paschali anyai ágon
görög, apai ágon ciprusi. Athén-
ban született és nőtt fel, ahol
angol iskolába járt. 1997 óta Sze-
geden él magyar férjével és négy
gyermekével. Bőrgyógyászként
dolgozik a klinikán. Szerinte a ma-
gyarok könnyebben fogadnak be
egy külföldit, mint a görögök.

– 1997-ben jöttem a szegedi orvos-
egyetem angol nyelvű képzésére ta-
nulni, és úgy terveztem, hogy a
diploma megszerzése után vagy ha-
zamegyek, 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 zeneka-
runk, ahol énekelek – a Bonanza
Banzai dalszövegeiből tanultam
meg igazából magyarul, amiket szó-
tár segítségével fordítottam le – be-
szélt a kezdetekről a bőrgyó-
gyászként Szegeden dolgozó Kate-
rina Paschali, aki 2003-ban ismer-
kedett meg a magyar férjével, és
született négy gyermekük.

Katerina Paschali görög, ciprusi

és angol állampolgár. – A magyart
nem kérem, hiszen így is tudom ér-
vényesíteni 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 vála-
szolni, mert mindenhol élnek jó és
rossz emberek. Talán a magyarok
kicsit irigyebbek, mint a görögök, és
nem merik igazán jól érezni magu-
kat. A görögöknek nagyon sokat je-
lent a család, de nehezebben
fogadják be az idegent, mint a ma-
gyarok. Az én családomban is ne-

hézséget jelentett eleinte, hogy ma-
gyar 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 ne-
vetve. Állította, a Nemzetiségek
Háza a nyugalom a szigete, ahol
rendkívül jó a közösség, aminek
szerinte a görög kisebbség a mo-
torja, mert élére állnak minden kez-
deményezésnek.

Katerina Paschali szerint a ma-
gyarok nem merik igazán jól

érezni magukat. 

Katerina Paschali: Szeged a második otthonom

James Bondnak érzi magát a görög orvos

NEmzEtiségiEk 
szEgEdEN*

Valamely nemzetiséghez 
tartozónak vallotta magát 

NEmzEtiség Fő
Bolgár 78
Cigány 1565
görög 89
Horvát 247
Lengyel 128
Német 1516
Örmény 76
Román 588
Ruszin 19
szerb 1408
szlovák 350
szlovén 10
Ukrán 88
Összesen: 6162

* Népszámlálás, 2011
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
Szegedi Tükör-grafika

Egyedülálló az országban
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 Nemzetisé-
gek 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 hangsú-
lyozta, Szeged kiemelt fontosságúnak tekinti a településen élő nemzetiségek ügyét, és való-
ban: 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.

a horvátoké, örményeké és uk-
ránoké, 2002-ben pedig a len-
gyeleké, és végül 2006-ban a
bolgároké. A 2011-es nép-
számlálás adatai szerint Sze-
ged népességének 3,6-3,7
százaléka nem a magyar etni-
kumhoz tartozónak vallotta
magát.

Szlovák gasztronómiai bemutató a Nemzetiségek Házában. 

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.  
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
Folytatás az 1. oldalról
– Irénke már az első pillanat-
ban megragadott a kedvessé-
gével. Szerintem nincs olyan
ember, aki nem szereti. – Ezt
már Katalin mondta, aki sze-
rint a képviselő mindenkivel
szót ért. – Olyan világot élünk,
hogy az emberekből dől a pa-
nasz, de ő türelmesen végig-
hallgat mindenkit. Sokan
aggódtunk érte, amikor hete-
kig beteg volt. Üzentük neki,
hogy mielőbb gyógyuljon fel,
mert szüksége van rá a közös-
ségnek – hangsúlyozta Kata-
lin. Szerinte Kardos Irén úgy jár
a Vám téri idősek klubjába,
mintha hazamenne. – Végig
ott marad a rendezvényeinken,
együtt uzsonnázik velünk. Na-
gyon lelkiismeretes. Sok közös-
ségi munkát végez, segít az
időseknek, amikor egynyári vi-
rágot oszt, legutóbb pedig
meghívta karácsonykor a klub-

tagokat a Szélkakas vendég-
lőbe – mondta a nyugdíjas nő.

Jó partnere 
az egyesületnek

A Vadaspark lakóparkban any-

nyian élnek, mint egy faluban,
körülbelül 1500-an. Csesz-
kóné Karsay Krisztina tizen-
négy éve lakik itt családjával a
Vadmacska utcában.

– Kardos Irén jó partnere
az egyesületünknek, és min-

denben segít, amiben tud,
és amennyit az anyagi le-
hetőségei megengednek
a képviselői keretéből. 
A támogatásából vásá-
roltunk például bigbag
zsákokat, amelyekbe a
lehullott faleveleket gyűjt-
jük. Tavaly szépen felújít-
tatta a játszóteret és a
sportpályát, aminek az
átadására még családi
napot is szervezett, ami
nagyon hangulatos volt –
mondta Cseszkóné Kar-
say Krisztina. Ugyanak-
kor azt is hangsúlyozta,
hogy a terület kezelése
még mindig nem tisztá-
zott, pedig a lakópark –

ahogy fogalmazott – elbírna
két embert, akik állandóan
tisztítják az utcákat, tereket. 

A fiatal nő elmondta, a la-
kópark magánberuházója sok
mindent bevállalt, de úgy ment
el, hogy nem teljesítette, amit
– Krisztina szerint nincs rá jobb
kifejezés – a lakók szívnak
meg. (Kardos Irén kérdésünkre
elmondta, a közgyűlés döntött
arról, hogy a város kezelésébe
veszi a területet, de a környe-
zetgazdálkodási céggel még
nem született megállapodás.)
Így a lakóparki egyesület tagjai
gondozzák, karbantartják pél-
dául a játszóteret és környékét. 

Ottjártunkkor Krisztina sze-
dett össze néhány eldobált sö-
rösdobozt a játszótéren, ahol
elmondása szerint esténként
szoktak bandázni a fiatalok. –
És hogy mire lenne szüksé-
günk? Járda- és közvilágítás-

fejlesztésre. Jó lenne a játszó-
téri apró kavicsot gumilapra
cserélni, valamint három he-
lyen, összesen mintegy hatvan
méteren kerítést állítani a lakó-
park körül – sorolta, majd hoz-
zátette, egy biztos, idén
kialakítják a tanösvényt.

Nyugalom 
és biztonság

– Hattyason születtem, és
nagyjából tízéves távollét után
itt alapítottam családot. Ráa-
dásul sok hasonló korú vissza-
tért, akikkel hasonlók az
örömeink, gondjaink – mondta
Novák Csaba. A kétgyermekes
családapa azt szereti
legjobban a város-
részben, hogy pezseg
a közösségi élete, ami
nagyrészt a hagyomá-
nyokon alapul. Vonzó
a nyugodt kertvárosi
hangulata és bizton-
sága, és hogy elég
közel, ám egyben
elég távol is fekszik
Szegedtől. Hátránya
talán a sorompó, elő-
nye viszont a kerék-
párút.

A vállalkozó hozzá-
tette, a városrész folya-
matosan fejlődik. Ennek
kapcsán is óriási eredménynek
tekinti, hogy tíz éve újra meg-
alakították és sikeresen mű-
ködtetik a Klebelsbergtelepi
Polgári Kör Egyesületet. Évek-
kel ezelőtt pedig berendezték
az Összefogás Házát a régi is-
kolában, ami azóta is a közös-

ség központja. Otthonra talált
náluk a baba-mama klub, a
festőkör, az asszonytorna, a
hagyományokat feltáró Mag
Csoport, valamint számos
programot és sportrendez-
vényt szerveznek. 

Ugyancsak aktívan képvi-
seli a lakosok érdekeit a Kle-
belsbergtelepért Alapítvány.
Szorosan együttműködnek
Nógrádi Tibor önkormányzati
képviselővel. Közös munkájuk
gyümölcsei közül kiemelte az
egykori grund helyén lévő foci-
pálya kialakítását. A létesít-

ményt tervezik műfüves
pályává fejleszteni. Komoly si-
kerüknek könyveli el – B. Nagy
László országgyűlési képviselő
támogatásával a háttérben – a
Holt-Tisza rehabilitációjához el-
nyert támogatást. A projekt
kapcsán alakult meg több mint
hetven résztvevővel egy újabb

közösség, a Tompaszigeti Hor-
gász- és Természetvédelmi
Egyesület.

Civil 
kezdeményezések

Lévay Ferenc Zoltán kilencedik
éve választotta lakhelyül Gyá-
larétet, 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

civil szervezet működik, nem-
csak a miénk. Jól együtt gon-
dolkodunk – mondta város-
részük legfőbb erényéről a vál-
lalkozó. Ő is hangsúlyozta az
önkormányzati képviselőjük
szerepét. 

Nagyon örültek a műfü-
ves pálya melletti pergolá-
nak, amit a sportrendezvé-
nyekkel összekötött családi
napokon használnak ki iga-
zán. Ezek közül is kiemelte a
népszerű szeptemberi falu-
napot, amit az utóbbi évek-
ben kakasfőző versennyel
kötnek egybe. Szorosan
együttműködnek a helyi mű-
velődési házzal. A civilek kez-
deményezték a főtér rend-
betételét, ami pár éve el is
kezdődött, és várják a folyta-
tását. Örült a kiskertekbe ve-
zető Gyékényesi út javí-
tásának, a temető kitakarítá-
sának, a főúti rózsáknak, a
focipálya melletti barackos
telepítésének. 

Erről jutott eszébe, hogy
több figyelmet kérnének az ön-
kormányzattól a közterek rend-
ben tartására. És ugyan nem
helyi hatáskör, de bicikliutat is
nagyon szeretnének, amely-
nek a tervei megvannak.

Írja meg, milyen a képviselője!
Írja meg Ön is a véleményét a képviselőjéről! Milyen
munkát végez? Mi az, aminek örül, hogy elkészült a la-
kóhelyén? Mit hiányol? Várjuk véleményét a szegedi-
tukor@szegedvaros.hu címre! 

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 ta-
lajcseréje, füvesítése és felújítása. 5. A Vadkerti tér–Tom-
pai kapu út zöldterületének fásítása, padok kihelyezése.
Nógrádi Tibor körzetében: 1. A kecskési Fekete István
Általános Iskola felújítása, nyílászárók cseréje, torna-
csarnok építése. 2. Kecskéstelepen a Gera Sándor ut-
cánál gyalogátkelő kialakítása az 5-ös úton.
3. A Dettre János és az Ötház utca szilárd burkolása. 
4. A Holt-Tisza rehabilitációs munkálatainak megkez-
dése. 5. A szentmihályi bölcsőde teljes felújítása és Kle-
belsbergtelepen egy új közösségi ház építése.

KArdoS IrÉN (ÖSSzEFoGÁS SzEGEdÉrT)  
Körzete: Móraváros, Alsóváros
Elvégzett munka 2017-ben:

aélő kapcsolat az alapítványokkal és egyesületekkel
a jótékonysági karácsony a Szélkakas vendéglőben, ahol 

az egyedül élő időseket és a rászoruló családokat 
látták vendégül

aa répás és Szél utca teljes felújítása, a Kaszás utca 
felújításának első üteme

aa rákóczi utca végén vízelvezetés és aszfaltozás, 
a Pásztor utcában a platánok gyökerei miatti 
tönkrement aszfalt teljes helyreállítása

apadok felújítása és cseréje a Katona József utcában, 
a Petőfi Sándor sugárúton és a Szabadkai úton

aa Vadaspark lakóparkban a sportpálya teljes felújítása, 
a játszótér és sportpálya környezetének tisztítása, 
bozótirtás, fövenyes parkoló kialakítása

aa Vadkerti téri buszfordulóban vízelvezetés, a tér 
rendbetétele mart aszfalttal, zebra kialakítása 
a Tompai kapu úton a buszmegállóhoz

aa Kolozsvári tér vízelvezetésének tervezése
aaz idősek lakta utcákban bozótirtás az árkok és 

a járdák mentén

NóGrÁdI TIbor (Fidesz–L.É.T.) 
Körzete: déli városrész (Gyálarét, Klebelsberg-
telep, Kecskés István-telep, Szentmihály)
Elvégzett munka 2017-ben:

aa Holt-Tisza rehabilitációjához 2,9 milliárd forintos 
központi támogatás elnyerése, tervezés, engedé-
lyeztetés

aa kecskési Fekete István Általános Iskola tantermeinek
felújítása

aGyálaréten a Gyékényesi út rendbetétele teljes 
hosszában

aa gyálaréti óvodába öltözőszekrények telepítése
agyálaréti közösségi tér kialakítása, műfüves labdarúgó-

pálya, közösségi pergola és szabadtéri kemence 
építése

aa klebelsbergtelepi óvoda energetikai korszerűsítése, 
nyílászárók cseréje

aa klebelsbergtelepi Pancsovai utcában kerékpártároló 
építése

a játszótéri játékok cseréje
aközösségi hirdetőtáblák kihelyezése mind a négy 

településrészben
akiskerti utak javítása, járdajavítások
akátyúzás 427 helyen

Cseszkóné Karsay Krisztina tizennégy éve lakik a családjával 
a Vadmacska utcában. Néha ő is takarít a lakóparkban. 

A civilek kezdeményezték a gyálaréti főtér rendbetételét, ami
pár éve el is kezdődött, és várjuk a folytatását – mondta Lévay

Ferenc vállalkozó. 



1899-ig még a
térképek sem je-
lölték a mai
Klapka teret.
Rókus kapuja a
szegedi nagy
árvíz utáni újjá-
építésnek kö-
szönheti szüle-
tését. Előbb a te-
metőhöz vezető
út emelte ki a je-
lentőségét, ké-
sőbb a barakk-
élelmiszerbolt és
a szánkódomb
tette jellegze-
tessé.

– A Klapka tér múltjáról nagyon
kevés forrás áll a kutatók rendelke-
zésre. Történeti térképek elemzése
során megállapítható, hogy a teret
Szeged árvíz utáni szerkezetének
kialakításakor hozták létre – mu-
tatta be a nagykörút mentén elte-
rülő tér történetét Vakula Réka
tájépítész. (Hogy mennyire kevés a
forrás, jól mutatja, hogy a Móra Fe-
renc Múzeumban kérésünkre át-
néztek minden elérhető fotó-
gyűjteményes leltárkönyvet és lis-
tát, de sajnos nem találtak olyan
képet, amely a régi Klapka teret áb-
rázolta volna, és mivel nem frekven-
tált 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 jelen-
tős 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 ke-
resztezi a mai tér helyét. Megfigyel-
hetők a környéken megmaradó
vízfelületek is. 

A temetőút kapuja

Az árvíz előtti, 1878-ban készült
térképen tehát még egyáltalán
nem szerepel a Klapka tér. Kialakí-
tása az 1879-es nagy árvíz utáni

újjáépítéshez kö-
tődik. A kataszt-
rófa utáni te-
lepülésszerkeze-
tet mutató har-
madik katonai
felmérés térké-

pén jelenik meg először a Klapka
tér mint a Rókusi temetőre felve-
zető út – a mai Jakab Lajos utca –
kapuja. A tér több belefutó utca
csomópontjaként alakult ki a Pári-
zsi körút mentén.

Az 1889-es állapotot bemutató
városi térképen a tér „Uj tér”
néven szerepel, azonban nem zöld

parkként jelöli a térkép.
A tér nevének váltásáról
annyi információt talál-
tunk, hogy 1922-ben
még mindig „Uj tér”-
ként jelöli az akkori vá-
rostérkép.

„Uj tér”-ből
Klapka

– 1960-ban készült vá-
rostérképen jelenik meg
először a „K. t.”, vélhe-
tően Klapka tér elneve-

zés. A teret továbbra sem jelölik
zöld parkként, mint például a Lech-
ner vagy a Szent István teret 
– jegyzi meg a tájépítész. – A tér
funkciójának közelmúltbeli történe-
tét szóbeli elbeszélések alapján is-
merhetjük

meg. A mai napig látható a nyoma
az egykori élelmiszerboltnak a
körút felőli oldalon. Az áruház kera-
mitburkolata és valószínűleg a ra-
kodáshoz szükséges aszfaltút
bővítése is az üzlethez kapcsolható.

A tér északnyugati sarkán talál-
ható szánkózódomb eredeti funkci-
óját tekintve az egykor itt állt, majd
felszámolt fűtőolajtároló tartályá-
nak elfedését szolgálja. Nincs infor-
mációnk arról, hogy a kármen-
tesítés, talajcsere és egyéb, a fel-
számolással kapcsolatos környe-
zetvédelmi intézkedések megtör-
téntek-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 koncepci-
óra nem következtethetnek a szak-
emberek. A mai játszótér legidő-
sebb játszóelemeit feltehetőleg a
80-as években helyezték ki. 
A szabadtéri fitneszeszközöket két
éve szerelték fel, és a tér két olda-
lán szintén akkor telepítették a fia-
tal hársfasorokat.
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Százmillió 
a várostól 

Rókus kapujának felújítására
százmillió forintot költ nyárig
az önkormányzat. A Klapka
tér rehabilitációjával is azt
jelzi, hogy nemcsak a belvá-
rosra fordít figyelmet és
pénzt, hanem a külső terüle-
tek is megfiatalodnak. A Pá-
rizsi körút mentén lévő
közteret már elfoglalták az
építők. 150 napot kaptak rá,
hogy kialakítsák a pihenő-
parkot, a játszóteret és a
sportpályát.

A tér jelene

A tervezők a rókusi tér mai küllemét is feltérképezték. Rögzítették, hogy a tér déli
oldala a Párizsi körúthoz csatlakozik, és annak zaja és forgalma behallatszik a
tér külső részeire. A Klapka tér északkeleti oldalán társasházak állnak, míg dél-
keleten üzletek, állatorvosi rendelő, gépjárműkölcsönző található. Északi oldalán
egy trafóház és szelektív hulladékgyűjtő sziget található. A téren sok autó parkol;
a teret több oldalról kerítés védi a járművektől. Az elhelyezkedése a városon belül
központi, nagy, összefüggő zöldfelülete megőrzendő. Az elmúlt évtizedekben
azonban a tér állapota leromlott. Ez többek között a nagymértékű parkolási igény-
nek és a tér északi oldalán található szelektív hulladékgyűjtő körüli vadlerakónak
köszönhető.

A tér jövője...

A Klapka tér 2017 júniusában.  

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

munkaterületet.

A Klapka tér 2018 januárjában. Bontják a szánkózódombot. 

A nagy árvíz után született meg Rókus kapuja

Lakóházak álltak a mai Klapka tér helyén



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

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

legnagyobb ilyen szervezete a
45 tagintézményünkkel. A költ-
ségvetés nagy része a központi
büdzséből érkezik, amely bé-
rekre és járulékokra megy el. A
rezsire és karbantartásra az
önkormányzatnak kell hozzá-
tennie a támogatását – mu-
tatta be működésük hátterét
Bartáné Tóth Mária igazgató.

Az épületek rendben tar-
tása folyamatos, a mosdókat
és tálalókonyhákat szinte min-
denütt felújították, ahol még
nem, azt betervezték. Nemrég
adták át a teljesen korszerűsí-
tett Tabán és Építő utcai óvo-
dát. A program folytatódik
idén a Tünde téri, a Klebels-
bergtelepi, a Garam és a
Kemes utcaival. Az igazgató
úgy fogalmazott, burokban
érzik magukat a város fenn-
tartásában. Főképp azért há-
lásak, mert védettségben,
önállóan gazdálkodhatnak: el-
dönthetik, kivel és hogyan dol-
goznak. Szabadon felhasznál-
hatják a költségvetésük bére-
ken felüli részét, ha pedig
marad belőle, azt nem veszi el
az önkormányzat. Ennek kö-

szönhetően a dolgozók tavaly év
végén 50 ezer forint készpénz-
alapú cafeteriát kaptak.

Dübörög 
az adminisztráció

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

kit nem kellett elküldeni, mert
a nyugdíjba menők helyére irá-
nyították át az érintett munka-
társakat. Jelenleg 387 peda-
gógust foglalkoztatnak 4113
gyerek mellett. Dübörög a kö-
telező tanfelügyelet és minősí-
tés, azaz több mint száz
ellenőrző eljárás zajlik, ami az
adminisztrációt és a gyakorla-
tot vizsgálja. Ez jelentős terhet
ró a munkatársakra, ezért
nehéz évre számítanak. 

Két uniós pályázat révén
jut pénz a hátrányos helyzetű
gyerekek fejlesztésére: eszkö-
zöket vásárolnak, és to-
vábbképzésekre költik.
Szinte minden önkor-
mányzati képviselő
gondoskodik a kör-
zete óvodájá-
ról fel-

szerelések-
kel, valamint színházi
és zenés progra-
mokkal. Az intézmé-
nyek alapítványai-
kon keresztül igye-
keznek szülői ado-
mányokat becsator-
názni, de a családok is szíve-
sen közreműködnek a progra-
mok és a felújítások megva-
lósításában.

Csernus doktor 
és Mamagésa

– Pedagógiai munkánkban
számottevő változás az el-
múlt két évben, hogy ebből a
hatalmas szervezetből kö-

zösséget kovácsoljunk, pláne
a mostani köznevelési terhek
alatt – mondta Bartáné. Erre
az egyik alkalom a nagy
közös tavaszi konferencia,
amire mind a hétszáz dolgo-
zót elhívják, a technika mun-
katársakat is beleértve. A
napot két éve Csernus Imre,
tavaly pedig Soma Mama-
gésa emlékezetes előadása
fűszerezte. 

Noha az óvodák megfelel-
nek a túlzó állami adminiszt-
rációs kötelezettségeinek,
azt kimondták a megújított
közös pedagógiai program-
jukban, hogy a mindennapi
gyakorlati munka fejlesztése
a legfontosabb. Ezt teljesítik
is a tagintézmények az ön-
álló, sokszínű programjukkal,
ugyanakkor közösen megfo-
galmazott céljukkal.

A HIT kötelező

Fél éven belül kell összeállí-
taniuk az óvodáknak a Hon-
védelmi Intézkedési Tervet
(HIT) az illetékes miniszté-
rium előírása alapján, ami-
ben rögzíteniük kell, mit
tennének ter ror tá -
ma-

dás esetén. Az igazgató el-
mondta: nyilván a megelő-
zés a cél. Jelenleg sok
óvó-védő rendelkezésük lé-
tezik, különleges helyze-
tekre is. Ezek több évtizede
működő és többször felül-
vizsgált szabályzatok. Elké-
szítik a HIT-et is, mert
kötelező, mérlegelés nélkül,
de váratlan szituációra
nehéz felkészülni.

A Gábor Áron utcai átjáró-
ról. A területet rendezzük a
Tarján kerékpáros és közös-

ségi közlekedésének fej-
lesztése projektben. A
Lugas utcán a Csillag tér-
től a Göndör sorig zajlik
majd az építkezés. Főleg a

burkolatot javítjuk, forga-
lomtechnikai beavatkozások
is történnek, illetve a tölté-
sen megvalósítjuk a bizton-
ságos kerékpáros átvezetést.
A tervek szerint az eredeti 7
méteres pályaszélességet
8,5 méterre növelik, ami a
Lugas utcai troliforduló bejá-
ratától a Göndör sori útcsat-
lakozásig tartana, 225 méter
hosszan. A kibővítés után
tervezetten a töltésen „felka-
paszkodó” sáv lenne a széle-
sebb, így a felfelé lelassuló
biciklisek nem akadályoznák
a forgalmat. Az épített inf-
rastruktúra 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 szer-
ződést idén nyáron nyújtjuk
be, a kivitelezési munkák
2019-ben indulhatnak a ter-
vek szerint.

A bankautomatáról és a zeb-
ráról. Körülbelül két éve leve-
leztem és beszéltem az OTP
egyik területi vezetőjével. Azt
mondta, hogy folyamatosan
mérik az igényeket, és vár-
ható használat elemzéseket
végeznek. Petőfitelepen
nincs akkora igény, hogy
megérje nekik bankautoma-
tát telepíteni. Jeleztem az Iri-
nyi János utcai zebrát is,
szintén körülbelül két éve.
Voltunk a helyszínen szakér-
tőkkel. Jelen volt a közút ke-
zelője, a városüzemeltetési
iroda néhány szakembere,

két lakó, akik felvetették a
problémát, és jómagam.
Megállapították, hogy elő-
írásszerűen nem lehet kiala-
kítani a buszmegállónál
zebrát. Figyelembe kell venni
a kereszteződéstől való távol-
ságot, a tápéi kanyar belát-
hatatlanságát, a buszmeg-
állótól való előírt távolságot,
a zebra megvilágítását. Arra
jutottak, hogy szabályosan
csak a buszmegállóktól sok-
kal távolabb lehetne megva-
lósítani, így az eredeti
előnyök elvesznek. A problé-
mát felvető lakók ezt megér-
tették és elfogadták.
Tisztelettel:
Szénási Róbert
Petőfitelep, Újpetőfitelep,
Baktó, Fodorkert önkormány-
zati képviselője
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POSTABONTÁS

Sétál
Bartáné Tóth Mária egy-
egy hosszú nap végén
másfél órás sétával kap-
csolódik ki, amire a mo-
biltelefonját sem viszi
magával. Másik ked-
venc elfoglaltsága, hogy
komolyzenét, elsősor-
ban operát hallgat. Fia
végzős egyetemista.

Petőfitelepen lenne még mit
fejleszteni. Például a Duna
utcánál zebrát, mert a túlol-
dali buszmegállónál leszál-
lóknak fel órát kell néha

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

bereknek és kismamáknak
nehézség, hogy nincs bank-
automata.

Sódar Andrea

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

A Gábor Áron utcai átjáróról  

Szeretnék élni a lehetőség-
gel, és kérdezni a körzet ön-
kormányzati képviselőjétől,
Szénási Róberttől. Hiányo-
lom a Gábor Áron utcai átjáró
megosztott közlekedését,
gyalogosok és kerékpárosok
részére, és talán egy korlát is
jó lenne. Sajnos ezen fejlesz-
tés nem szerepel a 2018-as
tervben. A gyermekintéz-

mény, a forgalom, az eddig
sajnálatos módon bekövet-
kezett balesetek, amit a kor-
lát többszöri javítása is
tanúsít, jó ideje szükségessé
teszik ezen útszakasz rend-
betételét, a gyalogos résznél
a fák ápolását, az életképte-
len részek eltávolítását.

Nagy a terület, sok teen-
dővel, de éppen ezért a köz-

lekedés biztonsága ezen az
útvonalon már nagyon aktu-
ális lenne. Én naponta közle-
kedem erre kerékpárral,
amivel több a veszély az út-
testen, a gyalogosok részére
sem megfelelő a járda jelen-
legi állapotában.

Köszönöm a lehetőséget,
tisztelettel:
Gondáné Prajda Irén

Nem is értem, miért nincs zebra

Szénási Róbert: Jövőre fejlesztjük a területet

Szegedi az ország legnagyobb óvodahálózata

Burokban érzik magukat

Bartáné Tóth Mária: Teljesítjük 
a túlzott adminisztrációt, de a szak-

mai munka a legfontosabb 
számunkra.

A városi óvodáknak önálló, sokszínű programjuk van.
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sportmix

Egyből kvalifikálta
magát a világbajnok-
ságra. Márton Anita olim-
piai bronzérmes súlylökőnk
idei első versenye a BOK
Csarnokban volt, a Budapest
Nyílt Bajnokságon lépett do-
bókörbe. Eperjesi László ta-
nítványa első kísérletre 18

méter 23 centiméterre repí-
tette a súlyt, és ezzel egyből
teljesítette a fedett pályás vi-
lágbajnokság nevezési szint-
jét. A birminghami viadal
március 1-jén kezdődik.
aranyérmEk és érté-
kEs ranglistapontok. 
A Goodwill Pharma Tisza Tol-
las SE versenyzői Budapes-
ten, A csoportos versenyen
szerepeltek. Piliszky András
egyéniben pályafutása első
versenyét nyerte az első osz-
tályban. A mindössze 18
éves Bálint Máté szegedi tré-
nerével, Didi Purwantóval pá-
rosban nem talált legyőzőre.
A két aranyérem mellett fon-
tos ranglistapontokat is sze-
reztek a szegediek, ami a
minél jobb, előnyösebb sor-
solásban segít a február első
hétvégéjén esedékes orszá-
gos bajnokságon.
Újabb érkEző. A MOL-
PICK Szeged három hónapos
kölcsönszerződést kötött a
horvát RK Nexe jobbátlövőjé-
vel, Ivan Srsennel. A szege-
diek szerették volna, ha a
nemrégiben Balatonfüredről
szerződtetett cseh Stanislav
Kasparek már most csatla-
kozni tudott volna a klubhoz,
de a Balaton-partiak nem en-
gedték el a játékost. Az átme-
neti megoldást a 196
centiméter magas jobbátlö-
vőben találták meg.
Egy Ezüstöt csíptEk El.
A Szegedi RSE fiú országos
minibajnokságban szereplő
csapata a PSE Kupán szere-
pelt. Kovács Zoltán és Honti
Szilárd tanítványai három
győzelemmel és két vereség-
gel 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.

Négy ütemben
újul meg

a Maty-éri pálya

Már tavasszal megkezdődhet-
nek a munkálatok. 2019 nya-
rán Szeged ad otthont a
kvalifikációs világbajnokság-
nak. Az már biztos, hogy július-
ban leengedik a vizet, mert
megkezdődik annak a hídnak
az építése, amely a versenypá-
lya közepén lévő osztószigetet
köti össze a parttal. Eddig
ugyanis csak csónakkal vagy
pontonhídon át lehetett meg-
közelíteni ezt a verseny lebo-
nyolítása és a televíziós
közvetítések szempontjából
rendkívül fontos területet. Lesz
közútfejlesztés, és bővítik a
parkolót, valamint megújítják
az évek óta beázó VIP-részle-
get, tetőt építenek a lelátók
fölé. A bójázási és indítórend-
szert is modernizálják, hiszen
a versenylebonyolítás gördülé-
kenysége szempontjából ez az
egyik legfontosabb beruházás.
Az 1,6 milliárd forintos beruhá-
zás költségeit a Nemzeti Sport-
központok (NSK) állja.

Hatvanszor húzta meg a ravaszt,
kilőtte a harmadik helyet

Nagy Vivien, a Cél-Tudat SE
válogatott szegedi sportlö-
vője 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 har-
madik. Budapest, Százha-
lombatta, Budapest volt a
menetrend. A sportlövők
ezen a három versenyen
vívhatták ki a jogot, hogy a
februári győri Európa-baj-
nokságon részt vehesse-
nek. Amint arról előző
számunkban beszámol-
tunk, a Cél-Tudat SE légpisz-
tolyosa, Nagy Vivien a
százhalombattai eredmé-
nyével gyakorlatilag bebizto-
sította helyét a magyar
válogatottban. Ez a harma-
dik selejtezőn elért bronzér-
mével papíron is biztossá
vált, a kvalifikációt összesí-
tésben biztos máso-
dikként zárta. Ez azt jelenti,
hogy Győrben a pisztolyo-
sok között ő is indul az Eu-
rópa-bajnokságon. Már a
selejtezők is 60 lövésesek
voltak a korábbi 40 helyett,

és a kontinensviadalon is
ugyanennyiszer kell meg-
húzni a ravaszt.

– Nagyon örülök annak,
hogy hatvan lövést kell tel-
jesíteni, de ezt azért még
szoknom kell. Azt, hogy
szám szerint milyen ered-
ményt fogok elérni, nem
tudom előre, majd ott kide-
rül. Igyekszem fejben is rá-
készülni, de úgy vagyok
vele, lesz, ami lesz –
mondta Nagy Vivien.

Mondhatjuk, hogy Bue-
nos Airesbe – itt rendezik
az ifjúsági olimpiát – Győ-

rön keresztül vezet az út.
Ugyanis az Eb-n tartják az
októberi ifjúsági olimpia se-
lejtezőjét is. Nagy Vivien a
három selejtezőn nemcsak
azért lőtt, hogy ott lehessen
a kontinensviadalon, ha-
nem azért is, hogy indulhas-
son azon a kvalifikáción is,
ahonnét kijuthat az ötkari-
kás játékokra. Ez a megmé-
rettetés közvetlenül az
Európa-bajnokság előtt
lesz, szintén Győrben.

– Ha a kettőt összeha-
sonlítjuk, én inkább az ifjú-
sági olimpiára szeretnék
fókuszálni, mert most még
kijuthatok, később azonban
már nem. Úgyhogy részem-
ről ez lesz a fontosabb, de
természetesen az Európa-
bajnokságon is maximáli-
san odateszem magam –
ígérte a Cél-Tudat SE ver-
senyzője.

A sportlövők Európa-baj-
noksága február 16-án kez-
dődik, ahol Nagy Vivien a
juniorok és az ifjúságiak kö-
zött is a keretben van. A vá-
logatott légpisztolyosnak
remélhetőleg az ifjúsági
olimpiai kvótaszerzés mel-
lett egy szép Eb-eredményt
is sikerül kilőnie.

Szegedi kenusok kaptak támogatást a Kolonics Alapítványtól

Csenge után Dominikot díjazták
Az NKM Szeged VE ke-
nusa, Zombori Dominik az
ország legnagyobb tehet-
ségei közé lépett. Tavaly
Molnár Csenge kenus volt
az ösztöndíjprogram sze-
gedi díjazottja, Zombori
Dominik idén részesült az
elismerésben.

Kolonics György kétszeres
olimpiai és tizenötszörös vi-
lágbajnok kenus fiatalon,
36 évesen hunyt el. Az ő
nevét és emlékét őrzi a Ko-
lonics Alapítvány, amely
minden évben a legtehetsé-
gesebb kenusok munkáját
támogatja. A szervezet által
létrehozott Jövő Reménysé-
gei Program támogatásá-
ban részesült az NKM
Szeged VE ifjúsági vb-ezüst-
érmes, ifjúsági Eb-ezüstér-
mes és ötszörös Olimpiai
Reménységek Versenye-
győztes 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 sze-
mélyesen vette át díját Bu-
dapesten.

– Kolonics György vitat-
hatatlanul minden idők
egyik legjobb kenusa, ezért

óriási megtiszteltetés, hogy
a Kolonics Alapítvány
engem is méltónak talált az
elismerésre – mondta a díj-
átadó gálán Zombori Domi-
nik. – Ez a díj most a legek
lege számomra, hiszen egy-
részt elismerik az ered-
ményeinket, másrészt anya-
gilag is támogatják a pálya-
futásunkat. Nehéz kiemelni
bármit is a tavalyi évből, na-
gyon sokat dolgoztunk, örü-
lök, hogy ennek látható
eredménye is volt a világ-
versenyeken – mondta Do-
minik. Boldizsár Gáspár és
Vécsi Viktor tanítványa mel-
lett négy másik fiatal is
megkapta ezt az elisme-
rést.

A szegedi klub kiváló
munkát végez az utánpót-
lás terén is, ezt az is bizo-
nyítja, hogy ugyanezt az
ösztöndíjat tavaly is meg-
kapta egy NKM Szeged VE-
versenyző, Molnár Csenge.

Ezüstéremmel tért haza

Sándorházi Vivien 
a legeredményesebb magyar

Sándorházi Vivien szegedi tollaslabdázó (a kép bal olda-
lán) remélhetőleg Buenos Airesben is pályára léphet. 

A szegedi Sándorházi Vivien tollaslabdázó volt a magyar kül-
döttség 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 nagyágyú-
inak számítanak. Przemyślben tíz magyar küzdött a minél
jobb helyezésért. A 16 éves szegedi Sándorházi Vivien ezüst-
érmet szerzett, amivel a legeredményesebb magyar lett. Hol-
land, japán, ukrán és török ellenfelet legyőzve jutott a finá-
léba, 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 hely-
lyel 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 Ba-
lázs a legjobb tizenhat közé jutott, viszont ott alulmaradt a
későbbi ezüstérmes svéd Colin Hammarberggel szemben.

Én inkább az ifjú-
sági olimpiára sze-
retnék fókuszálni,
mert most még ki-
juthatok, később
azonban már nem.
Úgyhogy részemről
ez lesz a fonto-
sabb, de természe-
tesen az Európa-
bajnokságon is ma-
ximálisan odate-
szem magam.
Nagy Vivien szegedi
sportlövő
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Argentin tAngó 
Időpont: február 7., szerda, 19
óra
Helyszín: DanceFloor (Attila
utca 17–19.)

Kezdő argentin tangó tanfo-
lyam indul a DanceFloor tánc-
iskolában. A tanfolyam ingye-
nes bemutatóórával indul, így
bárki bátran kipróbálhatja ezt
a műfajt. A tangó az a tánc,
amelyről mindenkinek bevil-
lan egy jellemző mozdulat
vagy hangulat. A szenvedély,
az összhang, a közös rezdülé-
sek, 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 egé-
szében improvizált.

AlkAlmi járAt
Időpont: február 7., szerda, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Az IH-ban jár az Alkalmi járat,
és megújított csapattal kon-
certezik. A programban szere-
pel egy klasszikus felállás,
Csallner András és Gyuricza
Sándor gitárduója, majd a te-
hetségkutatókat is megjárt
Rébék-Nagy Dávid énekes
mutatkozik be új oldaláról. 
A műsorban a klasszikus,
jazz-, rock-, bluesdalokat a kö-
zönség és saját szórakoztatá-
sukra adják elő.

A szAbAdság ötven ár-
nyAlAtA – premier előtti
vetítés 

Időpont: február 7., szerda,
20.15
Helyszín: Belvárosi mozi
Jamie Dornan és Dakota John-

son visszatérnek Christian
Grey és Anastasia Steele sze-
repében A szabadság ötven ár-
nyalata moziváltozatában,
amely az egész világot meghó-
dító sikerkönyv-trilógia harma-
dik része alapján készült. Az
első rész filmváltozata 2015-
ben, 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 árnya-
latát is jegyző James Foley
(Kártyavár), a forgatókönyvet
Niall Leonard írta James regé-
nye alapján.

kAzAmAták – premier 
Időpont: február 9., péntek, 19
óra
Helyszín: kisszínház
„Ha igazat akarnak megtudni
56-ról, olvassák el Papp And-
rás és Térey János Kazamaták
című drámáját, amely meggyő-
ződésem szerint az utolsó száz
év egyik legjobb drámája. Ez a
forradalom első igazán iro-
dalmi ábrázolása, mert ideoló-
giamentesen, a napi politikától
függetlenül csak és kizárólag
emberi magatartásokat, indu-
latokat és érzelmeket mutat
be, vagyis a szó igazi értelmé-
ben filozofikus. Nagyszabású
és rémisztő mű, olyan, mint az
ember” – írta Spiró György.
Papp András szerint a Kaza-
maták 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 közegé-
ben. Szereplők: Fekete Gizi,
Pataki Ferenc, Szabó Gabi, Szi-
lágyi 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 felirat-
tal, egy szünettel.
Donizetti operája
garantáltan nem
hagyja nyugodni a
rekeszizmokat: a
szövegíró, Felice
Romani a megszo-
kott vígjátéki karak-
tereket ezúttal igazi
jellemekkel ruházta fel. A
szembesülés talán épp azért
olyan mulattató, mert mind-

annyian magunkra ismerhe-
tünk a kikapós menyecske, a
mulya szerelmes, a nagy-
szájú katona vagy a szélhá-
mos csodadoktor valame-
lyikében. 

Pretty Yende, a dél-afrikai
szoprán karrierje villámgyor-
san ível felfelé: régen várt új
szerepe a Metropolitanben
Adina. Matthew Polenzani Ne-
morinóként 2013-ban valóság-
gal megbabonázta a közön-
séget lenyűgöző Una furtiva
lagrima áriájával. Az amerikai
lírai tenor elképesztő számok-
kal büszkélkedhet: az elmúlt

húsz évben
több mint há-
romszáz elő-
adás húsz
szerepében lé-
pett fel a Met
színpadán. A
művelt lányba
beleszerelme-
sedő és min-

denre elszánt parasztlegény
komikus szerepének megfor-
málására 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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kos (III. 21–IV. 20)
Sok izgalmas pilla-
natot tartogat az Ön

számára a jövő hét, bár
minden bizonnyal munka-
helyén a szokásosnál több
toleranciára lesz szük-
sége.

BIkA (IV. 21–V. 20.) 
Tart tőle, hogy gyen-
gének mutatkozna,

ha felvállalná a valódi
érzelmeit, de éppen ellen-
kezőleg: ez megerősítené a
jellemét, amit a barátai is
észrevesznek.

IkrEk (V. 21–VI. 21.)
A konfliktusok megol-
dására és a problé-

mák elsimítására tö-
kéletes lehet az elkövetkező
időszak. Régóta fejtörést
okozó problémái oldódhat-
nak meg. 

rÁk (VI. 22–VII. 22.)
K ieg yensú l yoz ot t
lehet a jövő hete,

amire szüksége is
lesz az utóbbi idők meg-
próbáltatásai után. Végre
eljött a jól megérdemelt pi-
henés ideje.

oroszLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ne fújjon fel
minden kellemetlen

dolgot, mert ezzel kizá-
rólag magának árt. Inkább
találja meg az apró örömö-
ket az életben, mert az a
fontos.

szűz (VIII. 23–IX.
22.) Amennyiben
rossz napja van, pró-

báljon aludni rá egyet,
esetleg testmozgással ki-
adni a feszültséget. Ne a
környezetén vezesse le a
rosszkedvét! 

MÉrLEg (IX. 23–X.
22.) Párjával izgal-
makban gazdag idő-

szak elé nézhetnek.
Csak az Ön döntésén fog
múlni, hogy mekkora részt
vállal a közösen tervezett jö-
vőjükből. 

skorpIó (X. 23–XI.
21.) Ne mindig
mások kívánságainak

tegyen eleget, helyette
gondolkodjon el azon, hogy
önnek mi szerezne örömet.
Így ráléphet a boldogság út-
jára.

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 érté-
kelnie kapcsolatát a

partnerével, ami nagyon
hullámzó. Fontos, hogy ne
féljen elmerülni a valódi ér-
zelmeiben. Csak adja ön-
magát!

VízÖNTŐ (I. 21–II.
19.) A közeljövőben
pénzügyeivel kapcso-

latban egy kis problé-
mája adódhat. Egy időre
hagyjon fel a felesleges kia-
dásokkal, és próbáljon spó-
rolni. 

Halak (II. 20–III. 20.)
Ne bízza el magát az
első nehezen meg-

szerzett 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 Ved-
res utcában (fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Doku-
mentációs Központ). A pad mellett egy Warszawa áll. Idén
elkezdődik Odessza rehabilitációja. A zöldnegyedet a Szé-
kely sor, az Alsó kikötő sor, a vasúti töltés és a Temesvári

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

FEBrUÁr 5., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Polgármes-
teri Hivatal  Kiskundorozsmai Kirendelt-
ség – 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 (Sze-
gedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
– Mars tér 14.), 16.30–17.00 (Szegedi
SZC Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája – Kálvária tér 7.), 17.15–18.00
(Kreatív Formák Alapítvány – Napos út
16., a nagycsaládosok épületében)

Nagy sándor: 16.00–17.00 (Kemes
utcai óvoda – Kemes u. 6.)

FEBrUÁr 7., szErDA
szécsényi rózsa: 16.00 (Polgármesteri
Hivatal Tápéi Kirendeltség – Honfogla-
lás u. 73.)

FEBrUÁr 8., CsÜTÖrTÖk
Mihálffy Béla és kosik Dénes: 16.30–
17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundo-
rozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas
u. 12.) 

FEBrUÁr 10., szoMBAT
kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T.
Egyesület – Csongor tér 1.)

szegeden kötöttek Házas-
ságot: 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: Érche-
gyi Attilának és Roszik Anna Zsó-
fiának 2018. 01. 20-án
Zsigmond Ábel; Szilágyi István-
nak 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. 

20-án Dominik József; Paszter-
nák Péternek és Tóth Szintia Ri-
tának 2018. 01. 20-án Péter
Márk; Sárkány Viktornak és Fegy-
verneki Fanninak 2018. 01. 21-
én Viktor János; Kollár Andornak
és Lévay Éva Anitának 2018. 01.
21-én Zalán Nimród; Huszka Dá-
vidnak és Varga Erika Juditnak
2018. 01. 22-én Dorina; Tar-
nóczki Sándornak és Trungel Re-
nátának 2018. 01. 22-én Adél;
Kolonics Istvánnak és Deák Ni-
kolett Diánának 2018. 01. 22-én
Zalán utónevű gyermeke szüle-
tett.
Gratulálunk! 

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős, borongós idő

Forrás: koponyeg.hu

Horoszkóp

Pedagógiai esték – isme-
retterjesztő előadások
Február 5-én, hétfőn 17.10-től
Bánki György pszichiáter elő-
adása az önigazolás szerepé-
ről mindennapi életünkben.  
ForgószínPad 
Február 6-án, kedden 19.25-
től
Négy megye, négy színház,
négy előadás.
szemközt 
Február 7-én, szerdán 19.25-
től
Két újságíró, egy eset: a Sze-
ged 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 jelent-
kezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.
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