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Ötezer fát gallyaznak 
Igyekeznek eleget tenni a lakossági igényeknek.

Szabadtéri fogadóóra
A Csillag téren kérdezhettek a szegediek. 

Pokoli széPségű vidék. Kénes tavak Etiópiában, amelyek
az utóvulkáni működés lenyomatai. A kép bal szélén a szegedi
Szilassi Péter, aki negyedmagával járt a Danakil-mélyföldön, ahol

a talaj mentén már közel 70 fokot is mértek. A National Geog-
raphic szerint ez a legkegyetlenebb hely a Földön: kénes hőfor-
rások, sós mocsarak, perzselő meleg. Egy brit felfedező azt írta a

tájról: Danakil a halál földje. Lenyűgöző színvilága és a mindig for-
tyogó vulkánok miatt azonban évente több száz turista keresi fel.
Cikkünk a magyarok expedíciójáról a 8. oldalon

Költségvetésének több mint felét fejlesztésre költi a város

Botka: A szegedi gazdaság köszöni, jól van

A legjelentősebb szegedi
cégek képviselőinek mutatta
be Szeged idei költségvetését
Botka László polgármester. 
A büdzsé főösszege 57,8 mil-
liárd forint. Ennek több mint
felét, 30 milliárd forintot fej-
lesztésekre, beruházásokra
fordítanak. Ez az elmúlt évek-

hez mérten kiemelkedőnek
számít. Költségvetési hiány
nincs a szigorú gazdálkodás-
nak köszönhetően. A polgár-
mester úgy fogalmazott, a
szegedi gazdaság köszöni
szépen, jól van. Az önkor-
mányzat idén sem emeli a
helyi adókat. A lakosok to-

vábbra sem fizetnek semmi-
féle helyi közterhet. 

Másutt – a 23 megyei
jogú város közül 18-ban –
már kivetettek valamilyen
adót. A megye 60 településé-
nek többsége szintén fizettet
a lakosságával, így Hódmező-
vásárhely is. Rekordösszeget,

2,1 milliárd forintot költ a
város saját pénzéből és uniós
támogatásból az útjaira, jár-
dáira. A tavalyinál is többet,
600 millió forintot fordít a rá-
szoruló családok támogatá-
sára a város, és folytatódik a
szociálisbérlakás-program.
Részletek a 6–7. oldalon

Botka László a nagyadózóknak mutatta be először Szeged 2018-as költségvetését. 

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?
Sorozatunkban ezúttal Béke-
telepen és Dorozsmán jár-
tunk, ahol Lauer István és
Mihálffy Béla képviselőről kér-
deztük a helyieket. Többen is
mondták, hogy bár a két kép-
viselő más pártállású, jól meg-
értik egymást. Ha nem
tudnának együtt dolgozni,

annak az itt élők innák meg a
levét. Sok embert tudnak
megmozgatni a különböző
rendezvényekkel, amiket
nemcsak támogatnak, de sze-
mélyesen részt is vesznek raj-
tuk. Tavaly együtt osztottak
virágot nőnapon az ABC előtt.
Írásunk a 3. oldalon

Orbán vejének
botránya
Szervezett bű-
nözés gyanú-
jára figyelmez-
tettek.

Megmutat-
ták a sze-
gedi lányok!
Több kupát is
hoztak Deb-
recenből a
kézisek.

Aljas támadás
Egy áfacsalással vádolt férfi
– aki sem a nevét, sem az
arcát, sem a hangját nem
vállalja – pont a kampány-
ban vádolja Botka Lászlót és
a nyolc éve elhunyt Toller
Lászlót korrupcióval, azt ál-
lítva, hogy 250 millió forintot
kért zsebbe a két politikus. A
történetben – amelyről már
messziről bűzlik, hogy nem
véletlenül találkozhattunk
vele a kormányközeli lapok
hasábjain – van pár nehezen
érthető furcsaság: F. Attilá-
nak éppen 2018 februárjá-
ban jutott eszébe felele-
veníteni egy 2004-es sztorit.
F. Attila Botkát vádolja kor-
rupcióval egy pécsi ingatlan-
fejlesztés miatt. Hogy mi
köze lehet a Fidesznek az
ügyhöz? Az Index szerint 

F. Attila ügyvédje Varga Ist-
ván volt fideszes képviselő,
aki pár napja védi az áfacsa-
lással gyanúsított férfit.
Botka László szemenszedett
hazugságnak nevezte a vá-
dakat, és feljelentést ígért a
cikkek miatt.
Bővebben az 5. oldalon
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Szervezett bűnözés gyanújára figyelmeztetett az EU csalás elleni hivatala

Orbán Viktor vejének botránya 
A szervezett bűnözés gyanú-
jára figyelmeztette az Elios
közbeszerzései miatt Ma-
gyarországot az uniós pén-
zek elcsalása elleni füg-
getlen hivatal, az OLAF. Az
Elios volt Orbán Viktor vejé-
nek, Tiborcz Istvánnak a ko-
rábbi cége. Az uniós pénzből
gyanús módon meggazda-
godott Tiborcz Istvánnal a vi-
lágsajtó, többek között a
Wall Street Journal és a New
York Times is foglalkozott.

A kormány a négyes metróé-
val ellentétben itt teljesen
megtagadta az OLAF-jelentés
nyilvánosságra hozatalát, a
24.hu viszont azt állítja, meg-
szerezte, és részleteket is kö-
zölt belőle. Ez alapján írta a
portál, hogy szervezett csalási
folyamatokat épített ki Tiborcz
István korábbi cége a szintén
az állam lehúzására játszó ál-
lami szereplőkkel. 35 közbe-
szerzést vizsgáltak, mind-
egyiknél arra jutottak, felme-
rül a visszaélés gyanúja, de az
esetek felében, 17 pályázat-
nál szervezett csalási mecha-

Tiborcz István az apósával koccint. Fotó: Index

nizmus nyomait találták 
meg.

CSAK AZ ELIOS. Ezek
azért elég egyértelműek lehet-
tek, tekintve, hogy a megjelölt
– egyébként 2012-es – pályá-
zatokon csak az Elios tudott in-
dulni. A hasonló közvilágítási
pályázatoknál azt szokták meg-
adni, milyen világításra, milyen
lámpákra és abból mennyire
van szükség. Ezeknél viszont
jellemzően megköveteltek spe-
ciális, LED-fényforrásos kiépí-
tési referenciát is, amivel a lap
szerint csak a Elios rendelkez-
hetett, még a legelső hódme-
zővásárhelyi közbeszerzési
győzelmük folytán.

N Y I LV Á N O S S Á G R A

AKARTÁK HOZNI A JELEN-
TÉST. Orbán Viktor vejének
cége később több városban is
korszerűsíthette a közvilágítást
uniós pénzből, például Szolno-
kon, Szekszárdon és Zalaeger-
szegen is. A munka néhol
hagyott kívánni valót maga
után, Zalaegerszeg egyes ré-
szein például teljesen sötét volt
azután, hogy beszerelték az
Elios lámpáit, amelyeket végül
ki kellett cserélni – írta az
Index. Pár napja Zalaegersze-
gen ellenzéki kezdeménye-
zésre a Fidesz több képviselője
is megszavazta, hogy kikérjék
az Európai Unió csalásellenes
hivatalának jelentését, és azt
nyilvánosságra hozzák.

LEÜVÖLTÖTTÉK A FIDE-
SZESEK FEJÉT. Zalaegersze-
gen 12 fideszes és 2 ellenzéki
jelenlét dacára az előterjesz-
tés 8-6 arányban átment. A
Népszava információi szerint a
szavazás után komoly nyomás
érkezett a Fidesz budapesti
pártközpontjából a helyi kor-
mánypárti városatyák felé, sőt
a térség országgyűlési képvi-
selője, a Fidesz-KDNP-s Vígh
László személyesen kereste
meg Balaicz Zoltán polgár-
mestert és Tóth László frak-
cióvezetőt, s emelt hangon
kérte rajtuk számon a szava-
zás végeredményét. A lap for-
rása szerint egészen konk-
rétan leüvöltötte a fejüket. Ké-
sőbb a fideszesek rájöttek, ez
így mégsem lesz jó, így más-
nap rendkívüli ülésen máris új
szavazás jött, ahol hatályon
kívül helyezték a döntést. 
Az ellenzéki képviselők eljá-
rást kezdeményeztek a Zala
megyei kormányhivatalnál,
ugyanis szerintük jogellenes
volt, hogy érvénytelenné tet-
ték a korábbi szavazás ered-
ményét.

Heti két jó hír
A kórházigazgatók új feladatot kaptak a nyakukba, mert az nem
volt elég, hogy egyben kell tartaniuk egy alulfinanszírozott, em-
berhiánnyal küzdő, rossz körülmények között vergődő egészség-
ügyi rendszert. Központi utasításra heti két pozitív kicsengésű
médiamegjelenést is igazolniuk kell a kormánynak – értesült a
Népszava. Ez már tényleg Abszurdisztán, amiről egy morbid vicc
jut az ember eszébe: „Van egy jó és egy rossz hírem! – szól az
orvos a beteghez. – „Melyikkel kezdjem?” A beteg a rosszat kéri.
„A rossz hír az, hogy az egészséges lábát vágtuk le” – közli a dok-
tor. „Hát a jó?” – szorong az immár féllábú. „Hogy a másik lába
szépen gyógyul.”

Bayer leverné Göncz nevét
Az Echo TV műsorában közösen csodálkoztak rá a fideszes
megmondóemberek a BKV Zrt. januári döntésére, hogy az
Árpád híd metróállomás a felújítása után a néhai köztársa-
sági elnök, Göncz Árpád nevét fogja viselni. Ez az Index cikke
szerint azonnal kiverte a biztosítékot az újságírói tevékeny-
ségével a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is kiérdemlő
publicistánál, Bayer Zsoltnál, aki közölte: „ha kiírják az Árpád
helyére, hogy Göncz, oda kell menni, és le kell verni”.

Geréb Ágnes Áderben bízik
Geréb Ágnes szülész-nőgyógyásznak március 6-án kell meg-
kezdenie kétéves fogházbüntetését. Geréb az értesítés kéz-
bevétele után beadta az illetékes hatósághoz a büntetés
végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmét, amelyben azt
kéri: a kegyelmi kérvényének elbírálásáig ne kelljen bevonul-
nia. A kegyelmi kérvényt Áder János köztársasági elnök és
Trócsányi László igazságügyi miniszter fogja elbírálni.



nyáig, amiket nemcsak támo-
gatnak, de személyesen részt is
vesznek az eseményeken. Nő-
napon például együtt osztogat-
ják a virágot az ABC előtt –
mondta Harkai Jánosné, aki
több mint hatvan éve él a csa-
ládjával Dorozsmán. A lokálpat-
rióták helyi egyesületének
elnöke szerint Mihálffy Bélának
a közösségépítés az erőssége.
Problémaként említette a Vályo-
gos utca, valamint a csapadék-
víz-elvezető csatornák állapotát.
– Nagyon örülünk az új egész-

Megkérdeztük a dorozsmai-
akat és a béketelepieket
Lauer Istvánról és Mihálffy
Béláról. Hogy látják a képvi-
selőjüket? Milyen munkát vé-
geztek tavaly? Minek örül-
nek? Mit hiányolnak? Folyta-
tódik a Mérlegen a képvise-
lők sorozatunk, amelyben az
Ön véleményére is számí-
tunk! Írjon nekünk!

– Kis túlzással száz éve isme-
rem Lauer Istvánt – kezdte
Markovicsné Mándoki Piroska,
aki harmincnégy éve lakik a
családjával Béketelepen. A
nyugdíjas nő elmondta, még a
gabonaforgalmi vállalatnál dol-
gozott együtt az önkormányzati
képviselővel. – Szeretünk itt
élni, mert bár külvárosnak szá-
mít Béketelep, mégis pár perc
alatt bent vagyunk a városban
– dicsérte lakóhelyét.

Tömött busz reggel

Azt viszont sajnálja Marko-
vicsné, hogy évekkel ezelőtt be-
zárták a helyi iskolát, mert
szerinte ezzel a közösségi élet
is megszűnt a telepen. Így a 
tízéves unokája már a Rókus 2-
es iskolába jár. – Pár lépésre
van tőlünk a buszmegálló, de a
reggeli, 7.15-ös buszra úgy kell
feltuszkolni a gyerekeket, mert
annyian mennek akkor isko-
lába. Úgy utaznak a 78-as szó-
lóbuszon, mint a heringek.
Nagyon sajnálom őket. Több
hónappal ezelőtt jeleztem már
a volánnak és Lauer Istvánnak
is, hogy nem lennének ilyen tö-
megjelenetek, ha csuklós busz
közlekedne abban az időben,

de egyelőre még nem oldódott
meg a probléma – mondta a
hatvankét éves nő. Hozzátette,
Lauer István rendes ember, de
rámenősebbnek kellene lennie,
mert akkor talán már ez a gond
is megoldódott volna.

Aranyba foglalják 
a nevét

A hatvan éve Dorozsmán élő To-
masovszkiné Hódi Ildikó azzal
kezdte, hogy szerinte aki csak
jót mond egy emberről, az nem
mond igazat. A Tomasovszki
család az Alpári Gyula utcában
lakik. – Jóllehet kicsit falusias itt
a légkör, mégis mi úgy érezzük,
a város közepén lakunk, közel
a bevásárlóközpontokhoz –
hangsúlyozta a nyugdíjas nő.

Szerinte Lauer István az a kép-
viselő, aki felveszi a telefont, és
válaszol az e-mailekre. – Mi-
hálffy Bélával karöltve jönnek a
Bölcs utcai idősek otthonába,
és együtt járnak a rendezvé-
nyekre is a képviselők, amiben

nem látok sem-
mi kivetnivalót,
noha tudom,
más pártban
polit izálnak.
Közvetlenek,
mindenkivel
szóba állnak –
magyarázta To-
masovszkiné,
aki szerint
aranyba foglal-
ják majd annak
a nevét, aki nor-
málisan meg-
csináltatja a
Vályogos utcát.
– A Törő utcáig valahogyan
rendbe tették a Vályogos utcát,
de nem volt túl jó az útalap,
mert gyorsan kijárták az autók.
Nálunk, az Alpári Gyula és a 

Vályogos sarkán akkora kátyúk
vannak, hogy azokban nyugod-
tan fürödhetnének a kiskacsák
– mondta a nyugdíjas nő, és
meg is mutatta.

Jól megértik 
egymást

– Jól megérti egymást a két
képviselő. Ha nem tudnának
együtt dolgozni, annak az itt
élők innák meg a levét. Sok em-
bert tudnak megmozgatni a kü-
lönböző rendezvényekkel a
tökfesztiváltól a kakasfőző ver-
senyen át a Mindenki karácso-
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MIHáLFFy BéLA (Fidesz–L.é.T.)  
Körzete: Kiskundorozsma
elvégzett munka 2017-ben:

a külterületi utak javítása, gréderezése
a kátyúzások, járdajavítások Kiskundorozsmán
a a szent János téri buszmegállók felújítása
a a Maróti Gergely téren új játszótéri eszköz 

kihelyezése
a járdajavítás a Negyvennyolcas utcán
a fitneszpark a Dianovszky téren
a a Jász utca aszfaltozása
a a Dorozsmai fiókkönyvtárnak informatikai eszközök 

vásárlása
a rendőrségi, KMB-s iroda internet-hozzáférésének 

támogatása
a rendezvények, intézmények, civil szervezetek és 

nyugdíjasklubok támogatása (böllérnap, kakasfőző 
verseny, Jerney- és Orczy-iskola, Bölcs utcai és szék-
sósi úti óvoda, eszterlánc néptánccsoport, Alkony
utcai családsegítő stb.) 

a egynyárivirág-osztás megszervezése és támogatása

Írja meg, milyen 
a képviselője!

Írja meg Ön is a vélemé-
nyét a képviselőjéről!
Milyen munkát végez?
Mi az, aminek örül, hogy
elkészült a lakóhelyén?
Mit hiányol? Várjuk véle-
ményét a szegeditu-
kor@szegedvaros.hu
címre! 

LAuer IsTVáN (MsZP)  
Körzete: Kiskundorozsma, Béketelep
elvégzett munka 2017-ben:

aa Fűrész utca teljes burkolat-, csapadékvíz-csatorna- 
és járdajavítása

a részleges járdajavítás a Pulz utcában, kertvárosias 
övezetben járdalap és homok biztosítása a lakóknak

aa Bölcs utca óvodába asztalok, a Boros József utcai 
óvodába szőnyegek a csoportszobákba

akültéri játékok az óvodákba
aa Kálvária téri játszótéren játékok pótlása és javítása,

a Napos úti játszótér bővítése, fásítása, fitneszpark 
Dorozsmán

abuszmegállókba padok kihelyezése, javítása, kerék-
pártárolók kihelyezése a Kossuth Lajos sugárúton és 
a Dorozsmai úton

aa közvilágítás fejlesztése a Zsámbok-réti sori busz-
megállónál

akülterületi utak folyamatos javítása
abuszváró telepítése
aa dorozsmai könyvtárban számítógépek telepítése

10 fejlesztés 2018-ban
Lauer István körzetében: 1. A Béketelepi orvosi rendelő
felújítása. 2. Elkészültek a Kollégiumi út tervei a Fonó-
gyári csomóponti tervvel együtt, és idén elkezdődik az
építkezés. 3. Ivóvízhálózat építése Öthalom területén. 
4. A Kálvária téren játszótér bővítése, kerítéssel együtt.
5. A fásítási és járdafelújítási program folytatása. 
Mihálffy Béla körzetében: 1. A rendőrség kiskundorozs-
mai körzeti megbízotti irodájába új számítógépek vásár-
lása. 2. A kültéri fitneszpark bővítése kondicionáló-
gépekkel. 3. A művelődési ház éves rendezvényeinek,
valamint civil szervezetek, nyugdíjasklubok támogatása.
4. Járda- és útjavítások, külterületi utak karbantartása.
5. Egynyárivirág-osztás. 

ségháznak, amit tavasszal
adnak át, de nagyon jó lenne,
ha fizikoterápia is lenne, hogy
az időseknek ne kelljen busszal
bemenniük Szegedre – mondta
Harkai Jánosné.

Kacsaúsztató. Tomasovszkiné Hódi Ildikó
mutatja a kátyút az Alpári Gyula 

és Vályogos utca sarkán.

Tornaóra 
a fitneszparkban 

Lázár Zoltán Szeged belváro-
sában lakik, de a munkája
harminc éve Dorozsmához
köti. Azóta dolgozik a Jerney-
iskolában, amelynek 1994
óta az igazgatója is. – Mi-
hálffy Béla közvetlen és segí-
tőkész, az iskola közösségi
életének aktív résztvevője,
szaval, maratoni futást szer-
vez, bizonyítványosztáskor fa-
gyit ad a gyerekeknek.
Rendbe tetette a kézilabda-
és futópályát, támogatja az
intézmény alapítványi estjeit,
sportnapjait, amelyeken foci-
zik is a diák–felnőtt meccsen
– mondta az 53 éves igaz-
gató. Lázár Zoltán úgy tudja,
idén az iskola melletti fit-
neszparkot is bővíteni fogják,
ami szerinte azért nagyon jó,
mert a gyerekek is használni
tudják a testnevelésórákon,
lévén, hogy a kötelező test-
nevelésóra feltételei még
nem igazán teljesek.

Vörös szegfű és sárga rózsa. Nőnapon
együtt osztott tavaly virágot az ABC előtt

Lauer István és Mihálffy Béla. 

Tornagyakor-
lat. Lázár Zol-
tán úgy tudja,
idén bővítik az
iskola melletti
fitneszparkot,
ahol testneve-
lésórát is tart-
hatnak a Jer-
ney-iskola diák-
jainak.

Harkai Jánosné több mint
hatvan éve él a családjával

Dorozsmán.  

Ahol a 78-as megáll. Markovicsné Mándoki Piroska örülne,
ha reggel csuklós busz vinné a gyerekeket iskolába.

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Milyen munkát végeztek?



balhé. Amikor a Keleti pályaud-
varnál ott volt a sok menekült,
szerettem volna megkérdezni
valamelyik nagy államférfink-
tól, hogyan kerültek oda a Ke-
letibe azok az emberek? Azok
nem akartak a Keletibe menni,

azok innen mentek, és a ma-
gyar kormány fölvitte őket a
Keletibe, hogy megmutas-
sák, milyen nagy baj van. Én
szegedi létemre nem láttam
egy szem menekültet sem 
– mondta Juhász István.

Tarján képviselőjének,
Mészáros Tamásnak a járdák
állapotáról panaszkodtak a
legtöbben. – Gyorsan növő
fafajokat telepítettek annak
idején, amikor a panelházak
épültek. Ezek gyökerei eme-
lik meg a járdákat. Igyek-
szem a választókerületi
alapom terhére megoldani a
problémát, de járda- és útja-
vítás Tarján rehabilitációs
programjában is szerepel 
– mondta Mészáros Tamás.
A szabadtéri fogadóóra –
ahol a szegediek döntik el,
miről legyen szó – folytató-
dik, a képviselők várják az ér-
deklődőket az előre meg-
hirdetett helyszíneken.
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FELHÍVÁS!
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik

50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt
kapták óvónői, tanítói, tanári 

oklevelüket.

A jelentkezés határideje:
2018. március 21.

Az érintettek a díszoklevél adományozásával 
kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:

SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán 
Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály

Szeged, Széchenyi tér 11.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu

Mr. President
Szegeden

Újabb retroikonokkal bővült az
idei Deja Vu Fesztivál fellépői-
nek sora. Szegedre jön a Mr.
President és a Pharao is június-
ban. A 90-es évek legnagyobb
nyári slágerét, a Coco Jamboo-t
jegyző Mr. President visszatéré-
sét – ahogy a szervezők fogal-
maztak – valósággal kiköve-
telték a szegediek. A Moonlight
Shadow-val és a God is a Girllel
világhírűvé vált Groove Cove-
rage pedig egy tavaly nyári „Kit
szeretnétek?” online kérdőíven
kapta a legtöbb szavazatot.

A lakosság fizet, 
a kukaholding tartozik

Hamarosan újabb szemétszámlákat hozhat a postás. A tavalyi
utolsó negyedévről szóló csekkek februárban érkeznek meg. 
A szemétszállítást végző Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-
nél sem javult a helyzet, továbbra is hitelből kénytelen fizetni a
működését.

– A szükséges adatszolgálta-
tást még 2017 decemberében
átadtuk az NHKV Zrt.-nek (ez a
köznyelvben az állami kukahol-
ding – a szerk.), ami alapján az
állami cég még az ünnepek
előtt a gazdasági társaságok
részére kiállította a 2017. har-
madik negyedévre vonatkozó
számlákat – nyilatkozta a Sze-
ged TV-nek Makra
Gábor, a Szegedi
Hulladékgazdálko-
dási Nkft. ügyfél-
kapcsolati részleg-
vezetője.

2017 utolsó
negyedévének
csekkjét várhatóan
februárban kapjuk
meg, míg az idei év
első negyedévi,
azaz a januártól
márciusig tartó idő-
szak számláját az
NHKV valószínűleg
csak az áprilisi országgyűlési
választások után fogja kikül-
deni a lakosságnak. 

A szolgáltatásért fizetők
közül sokan szeretnék csopor-
tos díjbeszedéssel rendezni a
költségeket. Erre továbbra is
várni kell, hogy az NHKV meg-
küldje a banki megbízáshoz
szükséges azonosítót. A törté-
netet tovább árnyalja, hogy a
Szegedi Hulladékgazdálkodás

is késve kap pénzt a munkájá-
ért, a múlt év utolsó hónapjaira
eső díjukat még várják.

A hulladékgazdálkodás
most 900 milliót vár a kukahol-
dingtól. Mindaddig, amíg ez a
pénz nem érkezik meg, a ha-
táridős fizetéseket, például az
adó- és járulékfizetést az eddig
kapott támogatásból finanszí-

rozzák. A többi kiadást a tulaj-
donos önkormányzat ke-
zességvállalása mellett felvett
350 milliós hitelkeretből tud-
ják kifizetni. A Szeged TV sze-
rette volna megtudni, hogy a
Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt. mikor rendezi a
szegedi tartozását, de szóvivő-
jük azt mondta, nem aktuális
a kérdés.

Nem javult a helyzet. A Szegedi Hulladék-
gazdálkodási Nkft. továbbra is hitelből

kénytelen fizetni a működését. 

A szegediek véleményétől függ, milyen fejlesztések valósulnak meg Szegeden 

Szabadtéri fogadóóra a Csillag téren
Én a nyugdíjas dolgokról kérdeztem Szabó Sándort. Reméljük,
hogy kormányváltás lesz, és arról kérdeztem, mit lehet utána
tenni, mit várhatunk – nyilatkozta a Szeged Televíziónak egy
férfi, aki egyike volt azoknak, akik megálltak a Csillag téren
Szabó Sándor országgyűlési és Mészáros Tamás önkormány-
zati képviselő szabadtéri fogadóóráján.

Szeged szocialista országgyű-
lési képviselő elmondta, vál-
lalják, hogy 13. havi nyugdíjat
adnak az átlagnyugdíj alatti
nyugdíjasoknak, a nyugdíj-
emelésnél pedig az infláción
kívül számításba veszik a
gazdaság és a bérek növeke-
dési mértékét.

Szabó szerint az, hogy mi-
lyen fejlesztések valósultak,
valósulnak meg a városban,
nagyban függ attól, mi a sze-

gediek véleménye a közegről,
ahol élnek. Szerinte sokan kí-
váncsiak arra, hogyan lehet
az életüket helyben jobbá
tenni. A képviselő a parla-
menti választáshoz köze-
ledve elmondta, sok em-
bernek van véleménye az or-
szágos politikáról. 

Egy ilyen markáns véle-
ményt fogalmazott meg a sza-
badtéri fogadóórán Juhász
István. – Megy ez a migráns-

Akadályozzák a gallyazók munkáját azok az
autósok, akik a felhívás ellenére olyan he-
lyen parkolnak, ahol a környezetgazdálko-
dási társaság munkatársai dolgoznának.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. évente
nagyjából ötezer fát gallyaz le. Az elmúlt hét
évben 36 ezerszer avatkoztak be. Nagyon sok
lakossági bejelentés is érkezik a céghez, ami-
ket próbálnak teljesíteni.

A környezetgazdálkodás évente több
mint 10 milliót költ erre a feladatra. Van,
hogy akadályozzák a gallyazók munkáját az
autósok. – Hiába táblázzuk ki, hiába te-
szünk ki már az előző napokon táblákat,
hogy ne parkoljanak arra az útszakaszra,
mert munkákat végzünk. Ettől függetlenül
sajnos a három kiszállásból egy-kettő kiszál-
lás mindig üres, mert egyszerűen nem tu-
dunk beavatkozni ott, mert nem tudunk a
járművek miatt dolgozni. Arra kérem a lakos-
ságot, hogy ezeket a táblákat tartsák be, a
saját maguk érdekében, ugyanis nagyon sok
lakossági bejelentés is van, amiket szintén
próbálunk elhárítani – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Makrai László, a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója. Felsővároson már végeztek a gallyazással. 

Ötezer fát gallyaznak évente

Felszámolják
a tigriseket!

Felszámolás alá került a Tigers
Security Vagyonvédelmi Kft.,
amelynek tulajdonosa Német
Ferenc, aki a megyei vagyon-
védelmi kamara elnöke, az or-
szágos kommunikációs alel-
nöke és a szegedi Fidesz el-
nökségi tagja. Német a Fidesz
színeiben indult a 2014-es ön-
kormányzati választáson, de
úgy nem jutott be a közgyű-
lésbe. A Fidesz azonban kül-
sős tagként delegálta a városi
közgyűlés jogi, ügyrendi és
közbiztonsági bizottságába.

Február 9-én jelent meg a
Cégközlöny honlapján a Sze-
gedi Törvényszék végzése.
Eszerint mindazok, akik az
adóssal, vagyis a Tigers Kft.-vel
szemben fennálló ismert köve-
teléseiket a felszámolás során
hitelezőként érvényesíteni kí-
vánják, ismert követeléseiket
a végzés közzétételétől számí-
tott 40 napon belül jelentsék
be a felszámolónak. Az igény-
benyújtási határidő dátuma:
2018. március 21.

Gyüdi Sándor
visszalépett

Júniusban lejár a szegedi szín-
ház főigazgatójának mandá-
tuma. A főigazgatói székre
február elsejéig lehetett pá-
lyázni. A határidőig ketten je-
lentkeztek a posztra: a
jelenlegi direktor, Gyüdi Sán-
dor – aki 2008 óta irányítja a
teátrumot –, valamint a sze-
gedi színház 40 éves színész-
rendezője, Barnák László. A
múlt héten a Szegedi Nemzeti
Színház társulata és a szak-
szervezet is meghallgatta a fő-
igazgatói posztra pályázó két
aspiránst. Barnák a szavazás-
kor 61 százalékot, Gyüdi Sán-
dor pedig 41 százalékot kapott
a társulattól, mert akadtak,
akik szerint mindkét jelölt al-
kalmas, ezért duplán szavaz-
tak. A szakszervezeti voksolás
már nagyobb eltérést hozott:
80:20 százalék volt Barnák ja-
vára. Gyüdi Sándor február 
12-én közleményben jelentette
be, hogy visszavonja a pályáza-
tát. Azt írta, „az intézményben
kialakult és egyre éleződő
megosztottság bennem ko-
moly aggodalmakat keltett.
Meggyőződésem szerint az
szolgálja a társulat és Szeged
közönségének érdekeit, ha a
pályázatomat visszavonom”.

A színházigazgatói pályá-
zatról lapzártánk után döntött
a városi közgyűlés.

Szabó Sándor a Csillag téren várta a szegedieket. 



gedi polgármestert miért kel-
lett volna megvesztegetni.

A régi, akkor érvényes Btk.
szerint minősítéstől függően
vesztegetés esetén legkeve-
sebb három, legfeljebb tíz év
volt az elévülési határidő.

Mindez azt jelenti, hogy ha az
ügyészség eljárást is indít

az ügyben, vádat
emelni aligha tud
Botka László ellen, hi-
szen az elévülés meg-
szünteti a büntethető-
séget. De addig is
lehet persze arról be-
szélni, hogy Botkának
vesztegetési ügye
van. Nem kell magya-
rázni, mennyire ideá-

lis ez a kampányban a
kormánypártoknak.

És hogy mi köze lehet a Fi-
desznek ehhez az egész
ügyhöz? Nem olyan nehéz
kapcsolatot találni F. Attila és
a Fidesz között. F. Attila
ügyvédje ugyanis nem más,
mint Varga István volt fideszes
képviselő. Vargának volt
2012-ben az a nagy vihart ka-
vart felszólalása, amely szerint
a nők előbb szüljenek három-
négy gyereket, és csak utána
foglalkozzanak a karrierjükkel.
Vargát a Fidesz akkor meg-
védte, 2014-ben azonban
nem lett újra képviselő,
ügyvédként dolgozik, és múlt
héten kezdte el védeni az áfa-
csalással gyanúsított férfit.

Egy áfacsalással vádolt férfi
– aki sem a nevét, sem az
arcát, sem a hangját nem
vállalja – pont a kampány-
ban vádolja Botka Lászlót
és a nyolc éve elhunyt Toller
Lászlót korrupcióval, ami ál-
lítása szerint 14 éve tör-
tént. Nemhogy a lóláb, de
az egész ló kilóg a ködös,
zavaros történetből.

Egy titokzatos férfi, F. Attila
azzal a bombahírnek szánt
vallomással jött elő, hogy ösz-
szesen 250 millió forintot kért
zsebbe 2004-ben Botka
László szegedi MSZP-s polgár-
mester és Toller László azóta
elhunyt volt pécsi MSZP-s pol-
gármester azért, hogy tető alá
hozzon egy pécsi ingatlanüzle-
tet – írta az Index, amely fog-
lalkozott azzal a különös, sok
ködös pontot tartalmazó nyi-
latkozattal, amelyet az Origótól
kezdve a Lokálon át az Echo
TV-ig a kormányhoz közel álló
médiumok leadtak.

A férfi személyesen is vitt
egyszer reklámszatyorban 50
milliót Botkának és Tollernek
a Parlament melletti Biarritz
étterembe. Ezt a politikusok
állítólag el is rakták, ponto-
sabban az egyikük sofőrje
maga vitte el. F. Attila, aki egy
folyamatban lévő áfacsalásos
ügy elsőrendű vádlottja,
mindezt múlt csütörtökön kí-
vánta – mintegy mellesleg –

bevallani a bíróságon. A férfi
az Echo TV-nek fel is olvasta
papírból a vallomását, úgy,
hogy sem a nevét, sem az
arcát, sem a hangját nem vál-
lalta a tévében. Utóbbit eltor-
zították.

Botka László
még múlt csütör-
tökön reagált,
szemensze-
dett hazug-
ságnak ne-
vezte a vá-
dakat, és
fe l je len-
tést ígért a
cikkek mi-
att. Toller
László, aki
2006 nyarán
szenvedett súlyos
balesetet, már nem
tudott reagálni,
ugyanis 2010-ben
meghalt.

A történetben
– amelyről már
messziről bűzlik,
hogy nem véletle-
nül találkozhat-
tunk vele a kormányközeli
lapok hasábjain – van pár ne-
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Vadonatúj cégér a Somogyin
Palánkainé Sebők Zsu-

zsanna igazgatótól azt is
megtudtuk, hogy a fiatalí-
tás hátterében hús-vér fia-
talok állnak. Az egyetem
gazdaságtudományi kará-
nak marketing szakos 
hallgatóit kérte fel az intéz-
mény, ötleteljenek, mi-
vel lendíthetné be magát
jobban a köztudatba. És
szárnyalt a diákok képze-
lete... 

A „ráncfelvarrásra” a
könyvtárosok azt a nagyjá-
ból hárommillió forintot köl-
tik el, amit év végén a
költségvetésükben megta-
karítottak. A fiatalítás ezzel
nem ért véget. A közösségi
tér fejlődik még, a mellette
lévő klubszobába klímabe-
rendezés kerül, valamint az
első emeleti zeneszobát is
hamarosan újratervezik.

Az egyetem gazdaságtudományi karának marketing szakos
hallgatói alkották az új feliratot a Somogyi-könyvtáron. 

Hatalmas új felirattal hirdeti
nevét Dóm téri üvegpalotá-
ján a szegedi Somogyi-könyv-
tár. És ha már új cégér, új
ajtót is felszerelnek: az ed-
digi hagyományos helyére fo-
tocellást. Innentől kevésbé
süvít be rajta a jeges szél,
nem fagy le a látogatók és a

dolgozók dereka. És aki to-
vábbi újdonságokra kíváncsi,
akár beiratkozás nélkül is
kukkantson be az alagsori
társalgóba! Pap Éva belső-
építész baráti tanácsai alap-
ján színezték újra az eddig
kihasználatlan, büfé előtti
teret.

Áprilisban több százan zenélnek együtt a Partfürdőn

Feltekerik a hangerőt 
Egész Szeged hallani fogja április 21-én a Tankcsapda Ez
az a ház című számát, amit több százan adnak elő a Part-
fürdőn. Magyarország legnagyobb zenei flashmobjára, a
SzegedRocksra február végéig lehet jelentkezni.

A szervezők február végig vár-
ják azok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni egy
olyan rendezvényen, amelyen

nemcsak helyet és lehetősé-
get adnak az ország bármely
pontjáról és határon túlról ér-
kezőknek, hogy megismer-
hessék egymást, de a szer-
vezők legfontosabb céljaként
az élő zenei produkciók fon-
tosságára is felhívják a figyel-
met. A programban a dél-
előtti próbák után a nap leg-
látványosabb – és egyben
leghangosabb – része követ-
kezik, az együtt zenélés.
Négy dal csendül fel, kettő

magyar és kettő külföldi slá-
ger: a Sun City Nem izgat, a
Tankcsapda Ez az a ház, va-
lamint a Blur Song2 és Billy

Idol White Wedding című
dala. A szervezők a számok
kiválasztásánál arra töreked-
tek, hogy azok egyszerűen le-
játszhatók és a viszonylag
kezdő zenészek által is köny-
nyen interpretálhatók legye-
nek. A rendezvényre éne-
keseket, gitárosokat, basz-
szusgitárosokat és doboso-
kat várnak még korra,
nemre, életkorra és zenei stí-
lusra való megkülönböztetés
nélkül. Olyanok is bátran je-
lentkezhetnek, akik eddig
csak a négy fal között, saját
örömükre zenéltek, azaz
nem kikötés, hogy valaki
profi legyen.

Négy dalt játszanak,
kettő magyar és kettő
külföldi slágert.

Nehezen érthető,
hogy F. Attilának
éppen 2018 február-
jában jutott eszébe
feleleveníteni egy
2004-es sztorit.

Nevét, arcát és hangját nem vállaló férfi vádolja Botka Lászlót

Aljas támadás – fideszes szállal

Nevét, arcát és hangját nem vállaló,
áfacsalással gyanúsított férfi vádas-

kodik.

hezen érthető furcsaság: 
F. Attilának éppen 2018 feb-
ruárjában jutott eszébe felele-
veníteni egy 2004-es sztorit.
Amely a nyilatkozata szerint
ráadásul 2000-ben kezdő-
dött; F. Attila Botkát vádolja
korrupcióval, bár nem telje-
sen érthető, hogy egy pécsi
ingatlanfejlesztés miatt a sze-



A legjelentősebb szegedi
cégek képviselőinek mutat-
ta be Szeged 2018-as költ-
ségvetését Botka László
polgármester. Idén rekord-
összeg jut útfelújításra,
600 millió forintot költ a
város a rászorulók támo-
gatására.

– Tisztában vagyunk vele,
hogy egy város akkor fejlő-
dik igazán, ha a közösségi
tervek, beruházások össz-
hangban vannak az itt mű-
ködő meghatározó gaz-
dasági szervezetek, cégek
fejlesztési elképzeléseivel.
Továbbra is tartjuk magun-
kat ahhoz, hogy minden, a
városba beruházást, fej-
lesztést hozó cég érdekeit
közös városi érdeknek te-
kintjük – mondta Botka
László. A polgármester ha-
gyományosan a legjelentő-
sebb szegedi cégek kép-
viselőinek mutatta be a
város idei költségvetésének
tervezetét, a várható beru-

házásokat és fejlesztése-
ket. 

Elmúltak a szűk
esztendők

Az önkormányzat 2018-as
költségvetését 57,8 milli-
árd forintos főösszeggel ter-
vezik. A legfontosabb szám-
ként a kiadások szerkeze-
tét emelte ki a polgármes-
ter. Az idei büdzsé több
mint felét, 52 százalékát,
vagyis 30 milliárd forintot
fejlesztésekre, beruházá-
sokra tervezik fordítani. 
A városi intézmények, köz-
szolgáltatások és cégek
működtetésére pedig a ki-
sebb részét költik. Az el-
múlt másfél évtizedben a
fejlesztés aránya a költség-
vetés egyharmada és fele
között volt, hiszen eddig is
fontosnak tartották. A mos-
tani arány ezekhez mérten
is kiemelkedőnek számít. 

– Ez abból is adódik,
hogy a hétéves uniós költ-

ségvetési ciklus első felé-
ben nemigen voltak pályá-
zatok, ezért a ren-
delkezésünkre álló fejlesz-
tési forrásoknak a jelentős

részét az utolsó két-három
évben kell felhasználni. Sok
oka van annak, hogy miért
torlódtak össze a pályáza-
tok. Átszervezték például

az uniós forrásokat koordi-
náló hazai irányító hatósá-
got. Szeged
beruházásokban szűk esz-
tendőket hagy maga mö-
gött – mondta Botka
László.

Nem lesz 
adóemelés

– Költségvetési hiány
nincs, és ez így van tíz éve
a szigorú gazdálkodásnak
köszönhetően – hangsú-
lyozta a polgármester. Az
önkormányzatnak és cégei-
nek nincs egy fillér hitelük
sem.  A költségvetés mindig
az igazság pillanata. Hét év
alatt az önkormányzat köz-
ponti támogatása a harma-
dára csökkent. A kötelező
bérkompenzáció egymilli-
árd forint többletterhet ró a
városra. A működési költsé-
geknek mindössze az ötö-
dét finanszírozza az állam.
Így a kiadásokhoz a legna-
gyobb forrást a helyi adók
jelentik, bízva a vállalkozá-
sok sikerében – hangsú-
lyozta a városvezető. 

Az összesen 13,4 milli-
árd forint beszedett helyi
adóból a legmeghatáro-
zóbb a 9,3 milliárd forintos
iparűzési adó. Egyedül te-
lekadót vezetett be az ön-

kormányzat pár éve, kizáró-
lag az üres gazdasági tel-
kekre, amiből 140 millió
forint folyt be. Ezzel akarták
motiválni az ingatlantulaj-
donosokat, hogy az érkező
befektetőknek értékesítsék
a telkeket. Az intézkedést a
polgármester sikeresnek
értékelte. 

Botka László azt is beje-
lentette: nem terveznek
adóemelést. A szegedi la-
kosok továbbra sem fizet-
nek semmiféle helyi adót.
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A déli Tisza-hídról kérdeztek

Németh József a déli Tisza-hídról érdeklődött. A polgár-
mester elmondta, akár a városnak érkező 34 milliárd fo-
rint címzett uniós támogatás harmadát odaadták volna
egy közúti híd építésére, ha engedik az előírások. Mivel
viszont csak 30 milliárdba kerülő közös vasúti és közúti
hidat lehet építeni, ez állami feladat. A legfrissebb infor-
mációk szerint az infrastruktúra-fejlesztő kiírta a közbe-
szerzést a tervezésre.

Költségvetésének több mint felét fejlesztésre költi a város – Idén rekordösszeg,     

Botka László: A szegedi gazdaság kösz    

Botka László polgármester Szeged legjelentősebb cégei-
nek mutatta be a költségvetést a városházán. 

Cégvezetők    



Másutt – a 23 megyei jogú
város közül már 18-ban –
már kivetettek valamilyen
közterhet, fizetni kell a la-
kások, garázsok vagy üdü-
lők után. A megye 60
településének többsége
adóztatja már a lakossá-
gát, így Vásárhely is. Mivel
Magyarország lakosságá-
nak a terhelése magasan
az uniós átlag fölött van,
Szeged nem is tervezi helyi
adók bevezetését.

Annak ellenére, hogy a
dél-alföldi régió gazdasága
sereghajtó az Európai Unió-
ban, Szegedé magasan ki-
emelkedő a megyében és a
régióban is. Ezért tud ki-
egyensúlyozott költség-
vetést készíteni. Nem szo-
rul állami gyám-
ságra, mint Pécs,
vagy kormányzati
b e a v a t k o z á s r a ,
mint a megye né-
hány kistelepülése.
A városvezető úgy
fogalmazott, a sze-
gedi gazdaság kö-
szöni szépen, jól
van.

Rekord-
összeg 

útfelújítá-
sokra

Az 5,2 milliárd fo-
rintos gazdaságfej-
lesztésre áttérve 
a polgármester ki-
emelte, az utakat is
fejlesztik. Többek

között a Kollégiumi utat,
valamint összekötik a lézer-
központot a Vértói úttal. A
városi utakra rekordösszeg,
2,1 milliárd forint jut, mert
ez a város élhetősége
szempontjából is alapvető.

Az idei költségvetésben
600 millió forintot tervez a
rászoruló családok támoga-
tására fordítani az önkor-
mányzat. Saját forrásából
két éve 400 millió forintos
alapot hozott létre erre a
célra; az összeget tavaly
100 millió forinttal növelte.
Folytatódik a hároméves
szociálisbérlakás-program:
a két éve elkezdett és az
idén záruló felújítások
során 600 otthon találhat
új gazdára.

A városi költségvetésről
szóló cikkünk következő ré-
szeiben részletesen ismer-
tetjük a tervezett fejlesz-
téseket és szociális intéz-
kedéseket.
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Cégvezetők
mondták

B a l o g h
Kati, a
T i s z a
H o t e l
Kft. kép-
viseleté-
ben:
– Nagyon
szeretjük ezeket a beszá-
molókat. Aránylag átfogó
képet kapunk az önkor-
mányzat elképzeléseiről.
Értelmes, világos beszédet
hallottunk. Lehetne több-
ször is hasonló tájékoztatót
tartani.

Csonka
István,
a So-
m o g y i
U d v a r
K f t .
ü g y v e -
zetője:
– Korábban tizenöt évig a
Zoll-Platz Kft. ügyvezetője
voltam, akkor is eljöttem
meghallgatni a polgármes-
ter tájékoztatóját. Iparű-
zési, építmény- és leg-
újabban telekadóval is je-
lentősen hozzájárulunk a
város költségvetéséhez.
Emiatt és ettől függetlenül
is figyelemmel kísérem a
fejlesztéseket. Meg vagyok
elégedve azoknak a pénz-
eszközöknek a felhasz-
nálásával, amiket a város
meg tudott szerezni. Szé-
pen alakul a város arca. Azt
gondolom, gyakoribbá és
interaktívabbá lehetne ten-
ni ezeket a találkozókat. El-
mondanám, hogy a gazda-
sági telektulajdonosokra
kirótt adó mellett lehetne
pozitívan is ösztönözni, pél-
dául megújuló energiater-
melésre vagy bérfejlesztés- 
re vonatkozó kedvezmény-
nyel.

           2,1 milliárd forint jut útfelújításokra

     zöni szépen, jól van

k hallgatják a polgármester tájékoztatóját.



Fábián Tamás
és Szabad
Gábor hat éve
rosszkor volt
rossz helyen.
Barátaik felke-
resték a merény-
let helyszínét.
(fent)

Lávafolyam karnyújtásnyira Szilassi Pétertől.
Óceán születik.

mez alakul ki, magyarán a
következő több millió évben
óceán születik. A Vörös-ten-
ger nyomul majd be ide, és
önti el a területet. Ehhez fog-
hatót a Földön mindössze
két helyen, ott és Izlandon
lehet látni. 

– Ismerni kell az orszá-
got, hogy jól válasszunk idő-
pontot a túránkhoz. Mi
karácsony előtt indultunk,
hogy még kint élhessük át
január 7-ét, az etióp kará-
csonyt. Így kétszázezer za-
rándokkal együtt mi is
részesei lehettünk ennek
Lalibelában, amit etióp Jeru-
zsálemnek is neveznek. Fan-
tasztikus élmény volt –
mutatta a fotókat a szegedi
kutató. – Tizenegy templo-
mot faragtak a szikla mé-
lyébe nyolcszáz évvel
ezelőtt. A zarándokok éne-

kelnek, táncol-
nak, ünneplik
Jézus születé-
sét. Még most is
kellemes bor-

zongás fog el,
ha vissza-

g o n d o l o k
rá. Az ot-

taniak
kopt
k e -
resz-

t é -
nyek. Ők már a keleti és nyu-
gati kereszténység szétszaka-
dása előtt, azaz ezerhétszáz
éve olyan országot alapítottak,
ahol elsőként államvallássá
tették a kereszténységet. A rí-
tusait máig megtartották. 

Időutazás részesei lehet-
tünk, hiszen olyan ruházatot,
kellékeket láthattunk, mint
amilyeneket a kezdetek kez-
detén használtak. Január 
7-e a szenteste, másnap a
karácsony. Ajándékozni nem
szoktak, mert nem családi,
hanem mélyen vallásos ün-
nepnek számít. Úgy ünneplik
Jézus születését, hogy az
egyik sziklatemplom alját
körbeállják a papok, és nap-
nyugtától napkeltéig tán-
colnak ősi csörgőhangsze-
rekkel, például szisztrum-
mal kísérve. Ezzel jelenítik
meg a pásztorokat és a

három napkeleti bölcset.
(Hitük szerint Boldizsár, a
szerecsen király Etiópiából
származik.) Amikor felkel a
nap, feljönnek a szikla-
templom felső peremére, és
ott folytatják táncukat, az
angyalokat megszemélye-
sítve – tette hozzá. 

Példa toleranciából

Egy szóval jellemezve Etió-
piát, rendkívül színes or-
szág a szegedi kutató
szerint. Megtalálható a
4300 méter magasan fekvő
fennsík, miközben néhány
órányi távolságban elérhető
Afrika legmélyebb pontja, a
Danakil-mélyföld, százhúsz
méterrel a tengerszint alatt.
És ez a változatosság nem-
csak a domborzatra ér-
tendő, a klímára, a nö-
vényzetre, a tájképre és a
kultúrára ugyancsak igaz.
Hiszen a lakosság közel fele
kopt keresztény, a másik
fele muszlim, akik békében
élnek egymással. Semmi-
féle vallási villongás nem
fordul elő. Példát mutat-
nak toleranciából: abszolút
megfér egymás mellett a
két vallás. Etiópia a jó példa
arra, hogy az agresszió 
nem velejárója az iszlám
vallásnak. 
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Emléktáblát állítottak a fegyveres támadás helyszínén

Szemük láttára hasadt szét Afrika
Egy óceán születésének
lehetett szemtanúja
és a nyolcszáz évvel
ezelőtti őszi keresz-
tény karácsonyba is
bepillanthatott a 
Űmagyar expedíció,
amelyben a szegedi
Szilassi Péter is részt
vett. Az utazók emlé-
ket állítottak Etiópiá-
ban annak a két
szegedi kutatónak,
akik hat éve merénylet
áldozatául estek. 

– Azt a Földön egyedü-
lálló természeti jelenség-
nek számító Erta Ale
vulkánt kerestük fel Eti-
ópiában, amit a hat
évvel korábbi utazásunk
során ki kellett hagynunk –
kezdte mesélni pár héttel ez-
előtti utazásukról a Szegedi
Tudományegyetem Termé-
szeti Földrajzi és Geoinfor-
matikai Tanszékének do-
cense. Szilassi Péter hozzá-
tette, negyedmagával vágott
neki az expedíciónak. Társai
a barátai voltak, gimnáziumi
földrajz szakos tanárok: Gru-
ber László Bonyhádról, Bodor
Tibor Szolnokról és Novák-
Kovács Zsolt Sárbogárdról.
Mindnyájan szeretik testkö-
zelből megfigyelni a földrajzi
jelenségeket, és átadni ta-
pasztalataikat a tanítványaik-
nak.

Rosszkor voltak rossz
helyen

– Ez az oknyomozó érdeklő-
dés vezérelt bennünket hat
évvel ezelőtt is, azaz hogy töb-
bet lássunk Etiópiából egy át-
lagturistánál, hogy jobban
megértsük azt a természeti,
illetve társadalmi-gazdasági
helyzetet, amit megfigyelünk.

Nem kalandtúra, nem is
sportteljesítmény, hanem az
élmények továbbadása a cé-
lunk – mondta a Magyar Föld-
rajzi Társaság alelnöke. Hat

éve anyagi okokból
meghiúsult a háromhe-
tes túrájuknak ez az
utolsó része. Fájó szív-
vel, de akkor elkö-
szöntek barátaiktól,
útitársaiktól, köztük
Szabad Gábortól és
Fábián Tamástól. A
két túrázó folytatta
útját, és később a
Danakil-mélyföldön
merénylet áldozatai lettek.
Szilassi Péter azt mondja, saj-
nos a fegyveres támadásra –
bár akkor is minden szüksé-
ges óvintézkedést megtettek
– nem lehetett felkészülni,
azaz Tamás és Gábor rossz-
kor volt rossz helyen.

A vidék azóta is népszerű
turisztikai célpont. Ottjártuk-
kor még vagy száz utazó fény-
képezte a vulkán működését.
Nem éreztek félelmet, hiszen
hat éve munkált bennük a
késztetés, hogy végre eljus-
sanak ehhez a világraszóló
látványossághoz. Hajtotta
őket a kíváncsiság, nem utol-
sósorban pedig az, hogy a

terrortámadás helyszínén
emléket állítsanak elhunyt
barátaiknak. Angol nyelvű
táblát helyeztek el a tűzhányó
oldalában, amelynek felirata

magyarul: „In memoriam
Fábián Tamás
geográfus
és Sza-
b a d
G á b o r
o r v o s .
Két lel-
kes ma-
gyar világjáró emlékére, akik
2012. január 17-én itt vesz-
tették életüket. Magyaror-
szág kormányának támoga-
tásával emelték barátaik.”
Egy másik táblát az addisz-
abebai magyar követségen
hagytak, ők helyezik el Teleki
Sámuel, Sáska László és Kit-
tenberger Kálmán emlékére.
A 19-20. században mindhá-
rom magyar felfedező kutató
sokat tett Etiópia természeti
értékeinek tudományos feltá-
rásáért. 

Etióp Jeruzsálem

Az Erta Ale vulkán azért egye-
dülálló, mert a szárazföld
belsejében működik. Az afri-
kai kontinens kettészakadá-
sának lehet szemtanúja, aki
megfigyeli. A vékony köztes
résben pedig óceáni kőzetle-

Megosztják az élményeiket
Március 1-jén 17 órától Szilassi Péter tart vetített képes
beszámolót az emlékexpedícióról az SZTE bölcsészkari
épületében. Március 4-én délután útitársát, Gruber
Lászlót hallhatják az érdeklődők a Fábián Tamás Ért-Ék
Alapítvány emlékestjén az Agórában. Az Etiópia – Erta
Ale Emlékexpedíciót a kormány, a Fábián Tamás Ért-Ék
Alapítvány és magánszemélyek támogatták.

Kopt keresztény. 

Akár nyolcszáz éve. A rítusok és a ruházat ugyanolyan.

Az emlékexpedíció csapata
az Erta Ale vulkánnál: (balról
jobbra) Bodor Tibor, Szilassi

Péter, Gruber László és
Novák-Kovács Zsolt.

Sziklakolostor a mélyben. 



Tisztelt Radics Jánosné!
Ezt a problémát örököltem az
elődömtől. Hamarosan megol-
dás születik rá. Az Algyői út–
Ladvánszky utca–Baktói ut-
ca–Délceg utca keresztező-
dést átalakítjuk. Megoldás szü-
letik a vízelvezetésre, az autók

keresztirányú kihajtására, va-
lamint kiépítjük a bicikliutat is.
Többször beszéltünk erről a vá-
rosüzemeltetési, a fejlesztési,
a tervező szakértő iroda és az
állami közút szakembereivel.
Sok problémát kell egyidejűleg
kezelnünk. Szépen haladunk,

és remélem, a közeljövőben el-
kezdődhet a kivitelezés.

Tisztelettel:
Szénási Róbert
Petőfitelep, Újpetőfitelep, Bak-
tó, Fodorkert önkormányzati
képviselője
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POSTABONTÁS

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

A Ladvánszky utca páros oldala esőben járhatatlan
A Ladvánszky utca páros ol-
dala az Algyői úttól a Hídverő
utcáig esőben járhatatlan. Az

úttest magasabban fekszik,
mint a járda, és a csapadék-
víz a járdára folyik. Ennek a

megoldására nagy szükség
lenne.
Radics Jánosné

Megoldás születik a vízelvezetésre

Béketelepen az orvosi rendelőben megállt az idő
Tisztelt Szerkesztőség!

Olvastam a Szegedi Tükörben a
felhívást, hogy véleményezzük
képviselőnket. Ezt a levelet el-
küldtem Lauer István úrnak is.

Köszönettel megkaptuk
Szeged város impozáns idei
évi naptárát. 

Ezen „felbuzdulva” szeret-
nék érdeklődni, hogy Békete-
lep városrészben terveznek-e
bármilyen jellegű felújítást, bő-
vítést stb. Mert ha valaki erre
járna az illetékesek közül, lát-
hatná, hogy itt szinte megállt
az idő. 

Ami felújítás volt, az a ját-
szótér, illetve a két csoportszo-
bás óvoda egyikének nyílás-
zárója lett kicserélve. Már ez is
önmagában figyelemre méltó,
hogy hogyan lehet bárminek a
felét, háromnegyedét „felújí-
tani”…

Pár példát említenék, ami
lakóközösségünket „izgatja”:

Szemét. Mindenhol az er-
dőben. Régebben volt erre

szervezett gyűjtés, de megállt.
Nem csak a Medikémia felé
vezető utat kellene viszonyla-
gosan „rendben tartani”.

Hajléktalan családok élnek
a töltésnél is, és a kiserdőben
is van verbuvált házuk.

Az utak szélessége mél-
tánytalanul keskeny. Tehát
nem olyan extrára gondolok,
mint padka, csupán akkora
szélességű utakra, ahol nem
kell az egyik autónak félig le-
mennie az útról, ha egymás
mellé érnek. A Hosszú utcát is
ajánlanám megtekintésre, de
inkább gyalog, mint autóval,
mert kritikán aluli a minősége.

Orvosi rendelő. Itt végképp
megállt az idő. Elhanyagolt,
gazos, faleveles, belül nulla fel-
újítás, mint egy időutazás a
múltba. Ide is legalább pár fé-
rőhelyes parkoló elkélne, vagy
akár az óvoda elé, a Régiposta
utcán még hely is lenne rá.

A Tapolcsányi utca sarkán
lévő kisboltba valósággal be
kell evezni eső esetén. 

A járdák használhatatla-
nok, kivéve, ahol a házigazdák
saját maguknak lebetonozták,
kikövezték. Sőt, ahol mély árok
is van, ott még életveszélyes is.

A bicikliút a vasúti töltésnél
véget ér. Hogyan lehet ilyen for-
galmas úton biztonságban el-
engedni a gyermekeinket a
városba, iskolába? Sehogyan.
Emiatt. És azt valóban komo-
lyan gondolják, hogy az a
kocka betonlapból kirakott út-
szerű valami szolgál bicikliút-
nak? Erre mondjuk látok
esélyt, hogy történni fog va-
lami, mert az ELI miatt valószí-
nűleg illik majd itt valami
reform.

A közösségi élet szintén
nulla. Ha jól tudom, képvise-
lőnk azonos a kiskundorozs-
maival. Ott például csodás kis
műsor volt adventkor, mi is ki-
mentünk oda, mivel nálunk
semmi kezdeményezés nincs.

Várom válaszukat, köszö-
nettel:
Horváth Ildikó

Elkészültek a tervek a rendelőintézet felújítására,
kiírták a közbeszerzési eljárást az építési munkára

Tisztelt Horváth Ildikó!
A Szegedi Tükör felhívására írt
levele továbbításra került hoz-
zám. Szomorúan vettem tudo-
másul, hogy azt éreztettem
Önnel, hogy nem kívánok vála-
szolni a levelére. Rengeteg
elektronikus üzenet érkezik be
hozzám naponta, amikre leg-
jobb tudásom szerint igyek-
szem minél hamarabb vála-
szolni. Sajnálatos módon néha
előfordul, hogy bizonyos üze-
netek nem érkeznek meg hoz-
zám, esetlegesen a „spam”
mappába kerülnek, és így el-

keverednek, amit mélysége-
sen sajnálok! Minden választó-
polgár üzenete ugyanolyan
fontos számomra, különbsé-
get nem teszek, nem szelektá-
lom az üzeneteket.

A kérdéseire, felvetéseire
el tudok mondani néhány
olyan konkrétumot, amely vá-
lasztókerületem béketelepi te-
rületét érinti.

A rendelőintézet felújításá-
nak tervei elkészültek, az épí-
tési munkálatokra kiírták a
közbeszerzési eljárást.

A városrészben Szeged

egyik legnagyobb közlekedési
beruházására is folyamatban
van a közbeszerzés (Vértói 
út–Zsámbok-réti sor–Vinkler
László út–ELI), a közlekedési
kapcsolat megépítése magá-
ban foglalja a kerékpáros és tö-
megközlekedési kapcsolatot is.

Járdák: mindenkinek igény
szerint tudok biztosítani jár-
dalapot és homokot a járdájá-
nak rendbetételéhez.

A levelében írt egyéb prob-
lémákat jelzem az önkormány-
zat illetékes irodáinak.

Szeretném tájékoztatni, a
fogadóóráimat rendszeresen
megtartom a választókörze-
tem minden területén.
Üdvözlettel:
Lauer István
Béketelep és Kiskundorozsma
önkormányzati képviselője

– A szegedi Idősügyi Tanács-
csal 65 helyi egyesület és 9
baráti társaság írt alá együtt-
működési szándéknyilatko-
zatot, ami összességében
megközelítőleg tízezer nyug-
díjast érint – mondta az or-

szág legnagyobb nyugdíjas-
szervezetéről idősebb Boros
Gyula, az önkormányzat idős-
ügyi referense. A szegedi Se-
nior Center vezetője hoz-
zátette, a tervek szerint a ko-
rábbiakhoz hasonlóan a
város idén is 15 millió forint-
tal támogatja költségvetésé-
ből a közösségek program-
jait, működését. Erre az idős-
ügyi keretre pályázhatnak az
egyesületek, a pénz felosztá-
sáról hagyományosan az
Idősügyi Tanács dönt, a fel-
használásáról pedig be kell
számolni. 

A demokrácia 
fokmérője

A civilség lényegéről a nyug-
díjasvezető hangsúlyozta, az
Alaptörvény szerint minden-
kinek jogában áll szervezete-
ket létrehozni és ilyenekhez
csatlakozni. És legfőképpen
mindenkinek joga van a véle-
ménynyilvánítás szabadsá-
gához. Kiemelte, a civil
szervezetek önkéntesen jön-
nek létre valamilyen közös
cél – és nem a profit – érde-
kében, valamint önállóan
szerveződnek, hogy érdekei-
ket képviseljék. Az Idősügyi

Tanácshoz tartozó civilek
nem pártok, és nem is politi-
zálnak, még ha nehéz is
véka alá rejteniük a vélemé-
nyüket az utóbbi időben. Fő-
ként mivel 2011 óta törvény
határolja körül az egyesüle-

tek működését, és
ez alapján számol-
tatják be őket. Már-
pedig a demok-
rácia egyik fokmé-
rője, mennyire en-
gedik érvényesülni
egy országban a
civil szervezeteket,
mennyire fél tőlük
a hatalom. 

Egyedül 
nem megy

– Az aktívan ledol-
gozott évtizedek
után a nyugdíjasok
nagy részének ez
az egyesületi lét az
életformájává vált.
Nélkülözhetetlen a

közösségi kapcsolattartás, a
szabadidő hasznos eltöltése.
Legyen szó ismeretterjesztő
előadásról, kirándulásokról
vagy egészségmegőrző ren-
dezvényekről – mondta
Boros Gyula az Idősügyi Ta-
nács feladatairól. Hozzátette,
ez a testület nem az egyesü-
letek, klubok felett áll, vagyis

az elképzeléseit csak rajtuk
keresztül, az együttműködé-
sükkel valósíthatja meg. Sok
esetben az egyesületek kez-
deményeznek valamilyen
programot, a tanácsra azért
számítanak, hogy biztosítson
helyszínt, nyújtson technikai
segítséget. 

Szegedi az ország legnagyobb
nyugdíjasszervezete

Új sorozatunkban szegedi civil szervezeteket mutatunk be:
kiknek az érdekében szerveződtek, min dolgoznak jelen-
leg, miből működnek? Az első részben az ország legna-
gyobb nyugdíjasszervezeténél jártunk.

Szervez és támogat
Számos rendezvénynek az
Idősügyi Tanács az aktív szer-
vezője. Ilyen a testmozgás, a
torna, a tánc és az olyan tár-
sas összejövetelek, mint pél-
dául a Tavaszi Forgatag, a
halfesztivál, a nyugdíjasbál
vagy az Idősek Akadémiája,
amely rendkívül népszerű a
Senior Centerben. A tanács
tavalyi évről és idei terveiről
szóló részletes beszámolójá-
ból az is kiderül, a népszerű

hagyományos rendezvénye-
ken túl 2018-ban két új prog-
ramot is előkészítenek: a víz
világnapján csoportos látoga-
tást szerveznek a Szent István
téri víztoronyba, a szegedi ün-
nepi könyvhéten pedig a Se-
nior Center is megismerteti
alkotóit a nagyközöséggel.

A halfesztiválból is mindig kiveszik a
részüket a nyugdíjasok. A Partfürdőn
állítják fel bográcsaikat. Fotó: Szabó

Edit/Nap-Fény Fotókör

A Senior Center egyik legnagyobb rendezvénye a nyugdí-
jasbál. Fotó: Szabó Edit/Nap-Fény Fotókör

Dzsessz
– A fővárosi látogatáson
odajött hozzám egy idős
asszony, és azt mondta,
Boros úr, én még soha
nem voltam Budapesten,
most pedig eljutottam a
Parlamentbe is. Ilyen való-
színűleg nem lesz több az
életemben. Hát én ettől el-
olvadtam – mondta Boros
Gyula arra a kérdésünkre,
miért dolgozik fáradhatat-
lanul újabb és újabb ötle-
tek megvalósításáért. Az
idősügyi referenst sokan
ismerik Szegeden. Boros
Gyula fiatalon cselgáncso-
zott, birkózott, bokszolt,
sőt kajakozott és úszott is.
Sokan a munkáján ke-
resztül ismerik, merthogy
férfiszabóként dolgozott.
Szereti a dzsesszt és a
magyar nótát, a centerbeli
szobájában is mindig szól
a zene.
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IDÉN IS NAGY SIKERT
ARATTAK A TÉLI SPORTOK.
A Téli Sportok Napját idén
második alkalommal rendez-
ték meg a városi műjégpá-
lyán. Itt az általános isko-
lások próbálhatták ki a
gyorskorcsolyát, a jégkoron-
got és még a curlinget is. 
A program, akárcsak tavaly,
idén is nagy népszerűségnek
örvendett, csaknem 500
gyermek húzott korcsolyát,
és próbálta ki magát valame-
lyik jeges sportágban.

KIKAPOTT A DEBÜTÁLÓ
MECCSÉN. Lehmann István
vette át a Szegedi Tudomány-
egyetem Taylor&Nash női ví-
zilabdacsapatának vezető-
edzői posztját, miután Mol-
nár Péter más elfoglaltságai
miatt elhagyta a csapatot. 
A Szegeddel LEN-kupát nyerő
pólós irányításával a BVSC
otthonában négy góllal, 12–
8-as arányban maradtak alul
a szegedi hölgyek. Ez az
eredmény a komolyabb já-
tékerőt képviselő főváro-
siak otthonában bizakodásra
adhat okot a folytatásra
nézve.

A KÓRHÁZBAN LEPTÉK
MEG. A Szegedi Kosárlabda
Egylet U16-os csapatának já-
tékosa, Horváth Gréta síp- és
szárkapocscsonttörést szen-
vedett. A kórházban láto-
gatta meg őt a Naturtex-

SZTE-Szedeák két szerb légi-
ósa, Marko Boltic és Nenad
Sulovic. Remélhetőleg ez a
meglepetéslátogatás hozzá-
járul majd a játékos mielőbbi
felépüléséhez.

ÚJABB BIRKÓZÓSIKEREK,
EZÚTTAL AUSZTRIÁBÓL!
18 országból érkeztek ver-
senyzők Wolfurtba, Ausztri-
ába, köztük az SZVSE
birkózói is. Kiss Károly ezút-
tal nem talált legyőzőre, és a
dobogó legfelső fokára állha-
tott fel. Öccse, Kiss Benedek
serdülőként vett részt az
egyel idősebb, kadet korosz-
tály versenyén, és az előkelő
harmadik helyen végzett.
Major Nóra a lányok mező-
nyében szintén harmadik he-
lyezést ért el.

Szegeden át vezet az út a tokiói olimpiára
Fontos szerep vár a Maty-
érre és az NKM Szeged VE
versenyzőire a jövőben, hi-
szen Tokióba Szegeden át
vezet az út – mondta
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség el-
nöke.

A tavalyi szezon rendkívül jól
sikerült, hiszen minden idők
legsikeresebb Európa-baj-
nokságát produkálták a ma-
gyarok, és a racicei világbaj-
nokságon is több magyar
érem született. Ezeknek az
eredményeknek az NKM Sze-
ged VE versenyzői is részesei
voltak, és a jövőben is számí-
tanak a Tisza-parti kajako-
sokra, kenusokra.

– Hüttner Csaba szövet-
ségi kapitány úgy fogalma-
zott a minap, hogy a 2018-as
év még az új egységek kipró-
bálásáról szól, amiben na-
gyon számítunk a szegedi
versenyzőkre is, Birkás Ba-
lázsra, Nádas Bencére, Ká-
rász Annára. És ne fe-
ledkezzünk meg a fiatal
kenus csapatról, Boldizsár
Gáspár és Vécsi Viktor kezei

alatt jön föl egy új, fiatal ge-
neráció, akik már nagyon jól
szerepeltek az ifjúsági világ-
és Európa-bajnokságon. Sze-
rintem a következő egy-két
évben már ők is ott lehetnek
a felnőttek között – mondta
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség el-
nöke.

A 2020-as tokiói olimpi-
ára Szegeden át vezet az út.
2019-ben Szeged olimpiai
kvalifikációs versenyt rendez,

tehát a Maty-éren lehet ki-
jutni a 2020-as ötkarikás já-
tékokra. Arra még pár hetet
várni kell, hogy hivatalosan is
kihirdessék a kvótaszámot,
de előreláthatóan hat férfi és
hat női kajak, valamint
három férfi és női kenus kvó-
tát lehet majd szerezni a sze-
gedi vb-n. Ennek egyik
próbája lesz az idei, májusi
világkupa, ahová sok nemzet
versenyzője jön el, már csak
azért is, hogy megtapasztal-
ják, milyen pályán kell majd
kivívni az olimpiai szereplés
jogát. És egyúttal azt is látni
és hallani fogják, hogy milyen
is az a szegedi cső. 

– A szegedi közönség
több szegedi versenyzőnek is
szurkolhat majd a Maty-éren.

Őszintén mondom, a szegedi
közönség legendás. Az egész

világ emlegeti azt a hangula-
tot, ami itt a szegedi csőben
van. Kovács Kati (háromszo-
ros olimpiai bajnok kajakos –
a szerk.) szokott így fogal-
mazni, amikor a versenyzők
az utolsó kétszáz méterhez
érnek, az olyan, mintha be-
jöttek volna egy csőbe, ahol
a közönség már beviszi a ver-
senyzőt a célba, még akkor
is, ha már elfáradt – mondta
a szövetség elnöke.

Az edzőlegenda 
Kárász Anna edzője, Kovács László (ké-
pünkön, forrás: szegedive.hu) nemrégi-
ben vehetett át életműdíjat a szerb
szövetségtől, ami példa nélküli, ő az
első magyar, aki ilyen kitüntetésben ré-
szesült. Kötődése déli szomszédunk-
hoz nem véletlen, hiszen vajdasági származású. A
kajakkal 1963-ban ismerkedett meg. Eredetileg nem
vették fel kajakosnak, és inkább kenuba ültették volna.
Volt azonban egy gyermekbénulása, ami miatt nem tu-
dott térdelni. Így végül elkezdhette a kajakozást. Több
olimpián is részt vett. Az egyik legkedvesebb emléke a
2012-es londoni olimpia, ahol Douchev-Janics Natasa
edzőjeként egy ezüst- és egy bronzéremnek örülhetett.
Az edzőlegenda úgy van vele, amíg az egészsége bírja,
addig képezi a jövő generációját.

Felkészülés a melegben
A téli edzőtáborok csak most érnek véget, és kezdődnek
a meleg vízi felkészülések a szegedi versenyzőknek. Bir-
kás Balázs és Nádas Bence például Portugália és Dél-
Afrika felé veszi az irányt, Posztós Patrik, Zombori
Dominik és Kocsis Ádám Szegeden és Tatán edz. Itt foly-
tatta az alapozást Kárász Anna is, aki sérüléséből fel-
épülve újra világeseményeken versenyezne.

Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség el-
nöke. Forrás: mkksz.hu 

Az U9-es, U10-es és U11-es csapat is elhozta a Főnix-kupát Debrecenből

Megmutatták a szegedi lányok!
Debrecenben, a Főnix-kupán szerepeltek a PC TRADE Sze-
ged KKSE és az SZKKSE női kézilabdacsapatainak után-
pótlás-játékosai. Mindkét gárda remek eredményt ért el. 
A döntő legjobb játékosának választották a szegedi Mó-
rocz Hannát, Horváth Rékát és Réti Bíborkát!

A PC TRADE Szeged KKSE és
a Szeged KKSE felnőtt kézi-
labdacsapatai más-más célo-
kért küzdenek az NB I B
Keleti csoportjában. Előbbi a
bajnoki címért, utóbbi a ki-
esés elkerüléséért. A XI. 
Főnix-kupán Debrecenben
azonban mindkét gárda
utánpótláscsapatai előtt egy
cél lebegett: a tornagyőze-
lem. Mindkét klub érmekkel,

serlegekkel térhetett haza.
Az SZKKSE U9-es korosztályú
csapata a csoportmérkőzé-
sek során a KESI, az FTC,
majd a Balmazújváros csapa-
tait legyőzve jutott a hármas
döntőbe. A nagy rivális Hód-
mezővásárhely és a Szom-
bathelyi Kézilabda Akadémia
legyőzésével megszerezte az
első helyet, és megnyerte a
Főnix-kupát! Sőt, a döntő leg-

Három szegedi csapat is felállhatott a dobogóra – így alig
fértek el a kapu előtt.

U8-as tornagyőzelem. A legelső sor jobb szélén a torna legjobbja, Mórocz Hanna.

jobb játékosát is a Tisza-par-
tiak adták, Mórocz Hanna
nyerte el ezt az elismerést. 
A legkisebbek edzője így vé-
lekedett: 

– Szívmelengető volt
látni a legkisebbeket ennyire
fegyelmezetten és alázato-
san játszani. A védekezést
nem tudta megbontani egy
csapat sem, pedig nagy kézi-
labda-hagyományokkal ren-
delkező utánpótlás-nevelő

csapatokkal játszottak a lá-
nyok: Fradi, Balmazújváros,
Kecskemét, Hódmezővásár-
hely és a Szombathelyi Kézi-
labda Akadémia. A táma-
dásban tudatosan felépített
akciók után szerzett gólt 
a csapat minden tagja. Na-
gyon büszkék vagyunk rájuk! 
– mondta Veres Márton
edző.

A PC TRADE Szeged
KKSE U10-es és U11-es kor-

osztálya is ellenállhatatlan
volt, mindkét csapat meg-
nyerte a Főnix-kupát. Emellé
U13-ban még egy bronzér-
met is hoztak, így ez a sze-
gedi csapat lett a leg-
eredményesebb klub Debre-
cenben. A finálék legjobb já-
tékosa mindkét korcsoport-
nál szegedi lett. Az U11-esek-
nél a kapus Horváth Réka,
míg az U10-eseknél Réti Bí-
borka játszott a legjobban.
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Ki volt a szegedi Rómeó
és Júlia?
Időpont: február 17., szombat,
11 óra
Helyszín: Dugonics tér 2. 
Kinek a házassága volt hatás-
sal József Attila szegedi tanul-

mányaira?
Miért vá-
lasztotta
az építő-
mester az
élet helyett
az álomi

táncosnőket? Hová tűnt Móra
fizetése? Ki volt a szegedi
Rómeó és Júlia? Hogyan vég-
ződött a postai hivatalnok sze-
relmi üldöztetése? És
egyáltalán: hol és hogyan is-
merkedtek eleink?

A Valentin-napi séta a
szegedi Tourinform-iroda elől
(Dugonics tér 2.) indul, s
Radnóti Miklós és felesége
szobránál ér véget. A másfél

órás sétán Hódi Nóra idegen-
vezető kalauzolásával kap-
hatnak választ a fenti
kérdésekre. A sétára a Tou-
rinform-irodában vagy a séta
időpontjában a helyszínen
lehet jelentkezni.

zsibvásáR, cseRebeRe
Időpont: február 17., szombat,
10 óra
Helyszín: Megálló közösségi
ház (Budapesti krt. 23.)
Kézműves termékek vására és
kiállítása. A termékeket maguk
az alkotók – sclerosis multiple-
xes betegek, autizmussal élő fi-
atalok, iskolások – árusítják. 
A vásárra elhozhatja fölösle-
gessé vált, de másnak még ér-
tékes ruháját, apró használati
tárgyait, és lehet csereberélni.

táRsasági táncoK
Időpont: február 19., hétfő, 19
óra

Helyszín: Petőfitelepi Művelő-
dési Ház
Egymásra épülő rövid tanfolya-
mok indulnak felnőttek részére
páros táncokból. A keringőkön
túl a latin-amerikai hangulatú

táncok
is sorra
ke rü l -
nek. Az
alapok
megta-
nulása

után különböző érdekes figu-
rákkal díszítik és variálják 
a repertoárt. Miért jó, ha tán-
colunk? Mert az egyik legjobb
kikapcsolódás a párunkkal!
Nem mellékesen a tánc jól
oldja a stresszt!

mi a te utad?
Időpont: február 22., csütör-
tök, 18 óra
Helyszín: TIT-székház (Kárász
u. 11.)

Mark Twain azt mondta, a két
legfontosabb nap az életedben
az, amikor megszületsz, és az,
amikor megtudod, miért. Ma-
gyar Lóránt orvos-mentálhigié-
nés szakember és lelkipásztor
szerint egy órában nem lehet
megváltani a világot, de garan-
tálja, hogy aki végighallgatja,
az másképpen fogja látni a vi-
lágot és saját helyét a világban.

apa, figyelJ! – vendég:
vaRRó dani 
Időpont: február 23., péntek,
17 óra

Helyszín: Somogyi-könyvtár
A Mentor(h)áló és a Somogyi-
könyvtár közös szervezésében
a Pedagógiáról másképp soro-
zatban Varró Dániel József 
Attila-díjas költő, műfordító a
vendég.

i. pecsenyesütő és foR-
RaltboR-nap tápén
Időpont: február 24., szombat,
9 óra
Helyszín: Heller Ödön Művelő-
dési Ház
Reggel 9 órától ízesítik, pácol-
ják és sütik ki a pecsenyéjüket,
valamint készítik el a forralt bo-
rukat az előzetesen nevezett
csapatok, amit a zsűri értékel
majd, amelynek Szabó Sándor
országgyűlési képviselő az el-
nöke. Délután 2 órától elűzik a
telet a zenés, maskarás felvo-
nuláson, ahol majd kiszebábot
is égetnek. Közreműködik a
Tápai Hagyományőrző Egyesü-
let, kísérnek a Tápai Fújósok.

beRnaRda alba  háza/
exit/tabula Rasa balett
Időpont: február 24., szombat,
19 óra
Helyszín: kisszínház
A Szegedi Kortárs Balett be-
mutatója. Koreográfus: Juro-
nics Tamás. Federico García
Lorca a legősibb spanyol kul-
túrájú tájról, Andalúziából
származott. A költő, drámaíró,

dramaturg, rendező és szí-
nész rövid életében a korabeli
spanyol kultúra legsikeresebb
alakja. Szavakkal, dallamok-
kal, színekkel harcolt az em-

beri méltóságért, egyenlősé-
gért és demokráciáért. 

puccini: bohémélet 
Időpont: február 24., szombat,
18.30
Helyszín: Belvárosi mozi
A Bohémélet az egyik legnép-
szerűbb Met-repertoárdarab,
amelyet a Met több mint ezer-
kétszáz alkalommal tűzött mű-
sorra az elmúlt bő száz évben.
Hogy mi a siker titka? Mimi és
Rodolphe megható szerelmi
történetén és Puccini áradóan
lírai, de sosem érzelgős ze-
nei megfogalmazásán kívül
Franco Zeffirelli több évtizede
műsoron lévő, klasszikus ren-
dezése, amelynek szépsége
generációkat varázsolt már el.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre, illetve 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba Boldizsár Ildikó mesekutató február 26-i elő-
adására? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@sze-
gedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 21. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Möglépött, mint Dugonics. A nyertesek: Iványiné Szűcs Piroska, illetve Horváthné Katona Irén. Gratulálunk!



2018. FEBRUÁR 17., SZOMBAT

KOS (III. 21–Iv. 20)
Lassan eloszlanak a
sötét felhők, amelyek

mostanában elbizonyta-
lanították a magánéletével
kapcsolatban. Visszatér az
önbizalma, és új embernek
érzi magát.

BIKA (Iv. 21–v. 20.) 
Nem zártak le a pár-
jával egy régi vitát,

ami most kezd elfa-
julni. Sárdobálás helyett
ideje lenne meghozni az
egyértelmű döntést a közös
jövőjüket illetően.

IKREK (v. 21–vI. 21.)
A környezetével való
kapcsolata harmoni-

kusan alakul. Munka-
helyén azonban nehézsé-
gekre kell felkészülnie, de
kitartással túl tud jutni raj-
tuk.

RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Többnyire saját erejé-
ből sok mindenre

képes, mostanában
azonban nehezen boldogul.
Ilyen nehéz időkben nem
szabad elhanyagolnia a
kapcsolatait.

OROSZlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Ha egyszer
kitűzte a célját, nincs

olyan erő, amely az út-
jába állhatna. Még azzal
sem törődik, ha közben né-
hány haragost is szerez ma-
gának.

SZűZ (vIII. 23–IX.
22.) Érzelmi élete
igazi hullámvasút lesz

a következő időszak-
ban. Amikor már feladná a
keresést, akkor akadhat rá
arra az emberre, akit mindig
is keresett.

MÉRlEG (IX. 23–X.
22.) Problémameg-
oldó képessége so-

sem volt a legjobb.
Előbb-utóbb azonban meg
kell tanulnia kezelni a szem-
bejövő gondokat, konfliktu-
sokat. 

SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Feladatait igyek-
szik minél hamarabb

elvégezni. Szeret gyor-
san és hatékonyan dol-
gozni, mert szükségtelen-
nek tartja a felesleges tépe-
lődést.

nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) A szerelem már
elkerüli egy ideje,

ezért ne a párkapcsolati
kérdéseket helyezze most
élete középpontjába. Keres-
sen új ismeretségeket, moz-
duljon ki!

BAK (XII. 22–I. 20.)
Rossz hangulatban
lehet a jövő héten, el-

képzelhető, hogy partne-
rével vannak gondjaik, de
inkább elszalad a probléma
elől, mint hogy szembenéz-
zen vele.

víZÖnTŐ (I. 21–II.
19.) Túlteng önben a
tenni akarás. Végre

lesz lehetősége befe-
jezni a régóta halogatott 
teendőit, utána pedig el-
kezdhet új terveket szőni a
jövőjét illetően.

Halak (II. 20–III. 20.)
Mostanában hajla-
mos lehet a befelé

fordulásra és a vissza-
húzódásra. A legfontosabb,
hogy lelkileg megerősödjön,
ugyanis még sok munka vár
önre.
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a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Az 1967-ben készült képen a körtöltés látható a Jó-
zsef Attila sugárút végénél (fotó: Fortepan/Lechner
Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ). Jól mutatja a
fenti felvétel, hogy mennyit változott a város fél évszá-
zad alatt. A töltés oldalában akkor még magánház állt,

ma panelházak magasodnak ezen a helyen, és itt fordul
meg a 3-as és a 4-es villamos. Hogy mennyire rohan az
idő, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a tarjáni vil-
lamos-végállomás hurokfordulóját is már tizenkét éve
adták át.

szegeden kötöttek házassá-
got: 2018. 02. 03-án Török Sándor
Tamás és Kis Anna; Varga Gellért és
Szántó Katinka; Ligeti Mihály és Jakab
Lilian.
szegeden születtek: Be-
rényi Józsefnek és Kerekes
Évának 2017. 12. 03-án Zsó-
fia Elza; Mészáros Krisztián
Jánosnak és Mazán Juditnak
2018. 01. 30-án Milán; Toko-
vics Krisztiánnak és Levendo-
vics Edinának 2018. 01.
30-án Zoé és Zalán; Győri Ba-
lázsnak és Rakonczai Melin-
dának 2018. 01. 31-én
Botond; Forrai Miklósnak és
Farkas Alexandrának 2018.

01. 31-én Mira; Ördögh Dániel Dezső-
nek és Baranyai Mártának 2018. 01.
31-én Anna; Rácz Zoltánnak és Bozsó
Alexandrának 2018. 01. 31-én Kristóf;
Szilágyi Istvánnak és Bori Tündének

2018. 02. 01-én Lilien; Kiss Róbert-
nek és Sztuparin Nórának 2018. 02.
01-én Róbert; Csaba Rolandnak és Pi-
lisi Krisztinának 2018. 02. 02-án Noel;
Szemenyei Gábornak és Farkas Viktó-

riának 2018. 02. 02-
án Zoé; Szél Ernőnek
és Csaba Hajnalká-
nak 2018. 02. 02-án
Bulcsú; Ludvig And-
rásnak és Bodó Kitti
Diánának 2018. 02.
02-án Levente; Nagy
Melindának 2018.
02. 03-án Mirella
Alida utónevű gyer-
meke született.
Gratulálunk!

Február 17.
szombat

Február 18.
vasárnap

Február 19.
hétfő

Február 20.
kedd

Február 21.
szerda

Február 22.
csütörtök

Február 23.
péntek

3/–3
Donát

3/–2
Bernadett

3/–2
Zsuzsanna

3/–2
Aladár,
Álmos

3/–2
Eleonóra

3/–1
Gerzson

3/–1
Alfréd

Időjárás-előrejelzés Szegedre: télies idő

Forrás: koponyeg.hu

HOROSZKóp

Pedagógiai esték – isme-
retterjesztő előadások
Február 19., hétfő, 17.30 
Görög Ibolya protokollszakértő
előadása Európaiság- hiteles-
ség-protokoll címmel.
időutazás – válogatás 
a tévé archívumából
Február 20., kedd, 18.05
A River Band Paul Simon-kon-
certje 1994-ből.
körút – közéleti-kultu-
rális magazin
Február 22., csütörtök, 19.25
Testvérosztályok az Aranyban,
Almási Kitti a rosszindulatról,
Félőlény a színházban. JÁTÉK!
szabad száj – vitaműsor
Február 23., péntek, 19.25
A Szeged TV új műsora, ahol
közéleti témákról a közérdek
emberei vitáznak.

szegedi hírek
Február 19–23., hétfő–pén-
tek, 19 óra
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval je-
lentkezik a nap közéleti, poli-
tikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sportesemé-
nyeiről.

FEBRUÁR 17., SZOM-
BAT
Kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

FEBRUÁR 19., HÉTFŐ
Szentistványi István:
17.00–19.00 (LMP-iroda
– Honvéd tér 5/B, tel.:
30/856-5398)

FEBRUÁR 22., CSÜTÖR-
TÖK
Kormos Tibor: 17.00–
18.00 (Odesszai fiók-
könyvtár – Székely sor
11.)
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