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Wagner
Viktória
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segített.

Durva részletek
Az Elios-ügy sötét ügyeiről.

Megszűnik a bűz Tápén
Betemetik a főcsatornát a Muskátli utcánál.

12 ezer családon segített a város

Kivonult az állam a rászorulók ellátásából

Elkezdődött
a liget felújítása

Szeptember végére elkészül az újszegedi liget teljes felújítása. A kivitelezésre kiírt pályázatot két
szegedi cég nyerte. Több
lesz a zöldterület.
– Közel egymilliárd forintból teljes egészében felújítjuk az újszegedi ligetet. A kivitelezésre
meghirdetett közbeszerzést
két szegedi cég nyerte, akik
százötven munkanapos határidőt vállaltak. Szeptember végére megújul tehát Szeged

Idén a tavalyihoz képest 100
millió forinttal többet, 600
millió forintot költ az önkormányzat a legelesettebbek
támogatására. Ezzel országosan a legjelentősebb mértékben segíti a rászorulókat.
2017-ben 12 ezer család igényelt ellátást. Idén tovább bővülhet a kör, jóval többen,

várhatóan 14 ezren kaphatnak segítséget. Emelkedik a
jövedelmi korlát a lakhatási
támogatás, a gyógyszertámogatás, a temetési segély és a
hátralékcsökkentési támogatás esetében, valamint az
egyszeri átmeneti segélynél
is. Így azok is igényelhetnek
ellátást, akik eddig a maga-

sabb jövedelmük miatt kimaradtak.
Ugyancsak nő a támogatások mértéke: több pénzt
lehet kérni átmeneti segélyként és a rendszeres ellátásoknál. A hátralékcsökkentési támogatásba több rászorulót igyekeznek bevonni.
Azoktól, akik tartoznak vala-

melyik közüzemi szolgáltatónak, és megállapodnak a
részletfizetésről, az önkormányzat átvállalja a hátralékuk egy részét. Folytatódik a
hároméves szociálisbérlakás-program: idén további
200 felújított otthon találhat
gazdára.
Részletek a 6–7. oldalon

Barnák: Látták, milyen úton járok

Az a jó színház, amit megnéznek – idézte Latinovits
Zoltánt a frissen megválasztott színidirektor, aki július 1-jétől irányítja a szegedi színházat. Barnák
László (képünkön) változtatna a műsorpolitikán,
mert sok olyan jelzést kapott a nézőktől, hogy nem
elégedettek a kínálattal, a
műfajokkal, az előadások
megvalósításával. Barnák
népszerű darabokat, a közönség számára vonzó műfajú és témájú előadásokat
emelne be a repertoárba.
Interjúnk a 9. oldalon

10.

Egy hajóban az ellenféllel
Az NKM Szeged VE bronzérmes sárkányhajóban.

Rendbe teszik a zöldterületet: négy és fél ezer négyzetméterrel bővül a gyepes
terület, 34 fát, 11 ezer 800
cserjét, valamint több mint
10 ezer évelőt és egynyári virágot ültetnek. Részleges forgalomkorlátozásokat is bevezetnek. Gyalogosan lehet közlekedni a fősétányon, de a kerékpárosokat időszakosan elterelik. Az intézmények megközelíthetők maradnak.
Szabó János, a kivitelező
konzorciumot vezető Alap-

Felvonultak a munkagépek. Botka László polgármester a határidő betartását kérte a kivitelezőktől.
legnagyobb közparkja a Zöld
Város Programban, amelynek
legfontosabb célja a zöldterületek rehabilitációja – jelentette be a munkaterület
szerdai átadásán Botka László.
A polgármester hozzátette,
21. századi módon felfrissítve
kapják vissza a szegediek a
város tüdejét. Egy egy kilométeres beton- és egy másfél kilométeres rekortánburkolatú
futópálya épül. A fősétány teljes felújításával párhuzamosan
kétsávos kerékpárút létesül.
Renoválják a szabadtéri színpadot. 18 kilométeres öntözőrendszert alakítanak ki, és a
lakossági igényeknek megfelelően térfigyelő kamerákat is
felszerelnek. Szabadtéri kondipark és kutyafuttató létesül,
megfiatalodnak a játszóterek
és a szökőkutak.

közmű Kft. ügyvezetője elmondta, a kertmozinál kezdenek, utána a Játékok kertjét
újítják fel. A liget látogatóit időszakosan és csak a kijelölt út-

Négy és fél ezer négyzetméterrel bővül a gyepes terület, 34 fát, 11
ezer 800 cserjét, valamint több mint 10 ezer
évelőt és egynyári virágot ültetnek.
vonalak használatára kérik.
Pengő Ferenc, a Genév Kft. főmérnöke hozzáfűzte, cégük az
elektromos hálózat és a színpad felújításában vesz részt.
Így ők szerelik fel az új LED-es
kandelábereket.
A liget történetéről szóló írásunk a 8. oldalon
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Durva részletek kerültek napvilágra
az Elios sötét ügyeiről
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A magyar fiatalok szerint
az oktatás a legfontosabb

Az Európai Bizottság legfrissebb közvélemény-kutatása az
EU-s fiatalok társadalmi részvételét vizsgálta, így például a
szavazási hajlandóságot, önkéntességet vagy a különböző
csoportos tevékenységeket. A tavaly szeptemberben készített
és január végén publikált Eurobarometerből kiderült, hogy az
Unió 28 tagországában vizsgált 15–30 év közötti fiatalok
több mint fele tagja valamilyen szervezetnek, a szavazási hajlandósága nőtt 2014 decembere óta, közel egyharmaduk szívesen önkénteskedik, és a megkérdezettek több mint a fele
az oktatást és a környezetvédelmet tartja a legfontosabb európai ügynek. Az egész EU-ban a magyar fiatalok között a legmagasabb azok aránya, akik szerint az oktatásnak kellene
az Unió prioritásának lenni: amíg az EU-s átlag 53 százalék,
a magyarok 63 százaléka gondolja így. (24.hu)

Nem a bevándorlás,
hanem az egészségügy miatt
aggódunk leginkább

Állj fényben, amikor beszélni akarsz – tartja a mondás. De a közvilágítási programban meggazdagodott Tiborcz István
inkább a sötétben maradna.
Egymástól független jelentkezők dokumentumait ugyanazon a számítógépen írták, a pályázat árazásához pedig az
Elios egyik beszállítójától kért segítséget a város. A 24.hu
portálon kiszivárogtak az Elios-ügy részletei Zalaegerszegről, amiket a hvg.hu foglalt össze.
Véletlenül majdnem nyilvánosságra hozta pár napja a
zalaegerszegi közgyűlés az
Elios-ügyről szóló OLAF-jelentést, de a fideszes képviselők
gyorsan észbe kaptak, és a
másnapra összehívott rendkívüli ülésen megváltoztatták
a szavazatukat. Pedig most
az is kiderült: az EU csalás elleni hivatala azt is leírta a jelentésében, hogy Zalaegerszegen hogyan trükköztek.

A 24.hu mutatta be az ügy
részleteit.
A pályázat előkészítésével az önkormányzat a Sistrade Kft.-t bízta meg – erről
a cégről írta azt az OLAF,
hogy összeférhetetlen a jelenléte, mert vezetője,
Hamar Endre tudomásuk
szerint az Elioshoz kötődött.
Az előkészítés azért volt fontos, mert gyakorlatilag ekkor
dőltek el a feltételek a pályá-

Minden fideszes jelölt megkapta,
mit hazudjon, ha Tiborczról kérdezik

A Magyar Nemzet birtokába került az a levél, amelyben
elmagyarázzák a fideszes politikusoknak, mit kell mondaniuk, ha Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az
Elios-ügyeiről kérdezik őket.
1. Az Elios-jelentés egy brüsszeli kampányjelentés,
Brüsszel beavatkozása a magyar választási kampányba.
2. 2014-ben is a választások előttre időzítették az ezzel
kapcsolatos híreket, most ugyanezt teszik. Ezt az ügyet
egyszer már kivizsgálták, most csak megismétlik a vádaskodásokat.
3. Orbán Viktort próbálják támadni vele, pedig az OLAFjelentéssel érintett időszak nagy részében a Simicska
Lajos vezette Közgép volt a tulajdonos.
És ha visszakérdeznek az újságírók?
4. Még egyszer megismétlem, a vizsgált időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt az Elios
többségi tulajdonosa.

Horváth
zat kiírásáDezső
a
hoz. Az OLAF
h á r o m
szerint
az
ajánlattevő
Eliost ezen a
cég közül
ponton hozkettőben is
ták előnyös
résztulajhelyzetbe
donos volt.
irányított
Ahhoz,
tenderfeltéhogy a protelek révén,
jektmetovábbá
nedzsment
ekkor fért
piaci árát
hozzá a cég
meghatábizalmas inrozzák,
formációkOrbán Viktor veje,
ismét csak
hoz, amikTiborcz István.
három ajánhez más pálatra
volt
lyázók nem.
Az iratok szerint mind- szükség. Itt már kiszúrta a
össze két hetük volt a jelent- vizsgálók szemét a hiba:
kezőknek arra, hogy meg- mindhármat ugyanannak a
tervezzék a város közvilá- cégnek a papírjára nyomtatgítását. A leggyanúsabb ták. Az önkormányzat ezt kéazonban nem is a rövid ha- sőbb azzal magyarázta, hogy
ennek a vállalatnak a feltáridő.
A tender árazásához adata volt bemutatni három
meg kellett határozni a piaci ajánlatot, köztük a sajátját.
Az OLAF-nak az is feltűnt,
árakat, ezt pedig legalább
három, egymástól független hogy hiába változott minden
árajánlatból kellett kiszá- pályázatnál a legjobb ajánlat
molni. Végül épp három ár- ára, a két gyengébb értéke
ajánlat érkezett, csakhogy mindig 5, illetve 7 százalékaz OLAF észrevette, hogy az kal volt magasabb, mint a
elvileg független ajánlatok győztesé. Ez ráadásul nemközül kettőt, Horváth Dezső csak a végösszegre volt
tervezőét és a Villplan Kft.-ét igaz, hanem az egyes lámugyanazon a számítógépen pák áraira is.
Az így előkészített pályáírták.
Szintén legalább három zat győztese végül Orbán Vikajánlat kellett a felügyelő tor vejének, Tiborcz Istvánmérnököktől. Itt már nem ta- nak a korábbi cége, az Elios
láltak ugyanazon a gépen lett, a szerződés 425 millió
készült iratokat, azonban forintról szólt.

A magyarok többsége szerint komoly aggodalomra ad okot
a korrupció, a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség,
valamint az egészségügy állapota.
Az Ipsos MORI Társadalomkutatási Intézet rendszeresen elkészíti felmérését arról, hogy mi aggasztja legjobban az embereket a világ országaiban. Általában úgy néz ki a
mintavétel, hogy az adott országban felsorolnak egy rakás felmerülő veszedelmet a megkérdezetteknek, és nekik hármat
kell kiválasztaniuk, ami szerintük hazájukban a legtöbb aggodalomra ad okot.
Nemrég jött ki a 2018. januári mintákból készült felmérésük. Ennek a kutatásnak a fő fókusza Nagy-Britannián volt,
az EU-ból épp távozni készülő ország külön fejezetet is kapott,
de azért mértek Magyarországon is, és számunkra persze
ezek az adatok sokkal izgalmasabbak.
Idén januárban 27 országot vizsgáltak, és azt találták,
hogy a legtöbb országban az emberek úgy érzik, rossz irányba
mennek a dolgok. A magyarok különösen borúlátók voltak:
Brazília, Mexikó és Olaszország után mi jöttünk az összesített
szorongásrangsorban. Világszerte a legnagyobb szorongástényező a munkanélküliség, ez a megkérdezettek 35 százalékánál jött elő az egyik említett problémaként. Ebben
Magyarországon jobb a helyzet, nyilván a munkaerőhiány
miatt is, de nálunk csak a megkérdezettek 19 százaléka említette ezt a problémát.
Az összesített globális rangsorban második helyen a pénzügyi/politikai korrupció végzett, és ez nálunk is elöl szerepelt:
a magyarok 56 százaléka említette ezt a három probléma
egyikeként.
Globálisan harmadik, nálunk Oroszország után rögtön végezve, második kiemelt probléma lett a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség: a korrupcióhoz hasonlóan szintén
56 százaléknyian mondták nálunk, hogy ez komoly aggodalomra ad okot. Nagy eltérés a globális és a magyar helyzet
között az egészségügynél jön elő: míg az összes megkérdezett 24 százaléka sorolta csak ezt a három aggodalom között,
a magyar megkérdezettek 72 százaléka.
Az oktatás terén nagyjából a világátlagot hoztuk, 19 százalék globálisan, 21 százalék nálunk érezte ezt kiemelkedő
problémának. Majd jött a terrorizmus, és hiába zajlik évek
óta agresszív kormányzati propagandakampány, Rogán Antal
minisztériumának sok milliárd forintos hadjáratával, az Ipsos
MORI mérése szerint a magyarokat nem győzte meg ez arról,
hogy a bevándorlás az ország három legnagyobb problémája
között lenne: a megkérdezettek mindössze három százaléka
említette itt a terrorizmust. A bevándorlás ellenőrzésének kérdését 11 százaléknyian válaszolták, de így sem fért be a legégetőbb magyar problémák közé. (444.hu)
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Milyen munkát végeztek?

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Megkérdeztük a belvárosiakat Szondi Ildikóról és az
alsóvárosiakat Sebestyén
Józsefről. Hogy látják a képviselőjüket? Milyen munkát
végeztek tavaly? Mi az, aminek örülnek a belvárosiak
és az alsóvárosiak, hogy elkészült? Mit hiányolnak?
Folytatódik a Mérlegen a
képviselők
sorozatunk,
amelyben az Ön véleményére is számítunk! Írjon nekünk!
– Húsz éve lakom Alsóvároson. Azért szerettem bele,
mert minden itt van egy karnyújtásnyira, a mi utcánk viszont csendes. Épülnek
ugyan új házak, de a régiek-

Top 10 fejlesztés 2018-ban

1. A Belvárosi mozi felújítása. 2. A Móra-múzeum és a
vár felújítása. 3. A Fekete Ház rekonstrukciója. 4. A Partfürdő fejlesztése. 5. A Stefánia és a Móra park rehabilitációja, új közvécé a nagypostánál. 6. A Tisza Lajos
körúton út- és buszmegálló-felújítás. 7. A Reök-palota
homlokzatának helyreállítása. 8. Útfelújítások a Gogol,
Hajnóczy, Jósika, Szécsi, Váradi és Földmíves utcában,
valamint a Mátyás téren. 9. A Gyertyámos utcai óvoda
felújítása. 10. Támogatások intézmények, egyesületek
rendezvényeire, kisebb eszközbeszerzéseire.

Köztereink mellett a közintézmények, lakóházak virágosítása is folyamatos cél. Csak így
lehet csodálatosan szép a belváros az itt lakók és vendégeink örömére – mondta Szondi
Ildikó (a kép bal szélén), aki a növények kiválogatásában is segít.
örül. Ilyen volt pár éve a nagyállomás előtti tér felújítása,
az új villamosok beszerzése.

Barnáné szerint Szondi Ildikó képviselő sokat dolgozik
az idősebbekért és fiatalabbakért egyaránt.
csolatos döntésekbe. Különben szoktam keresni. Többször beszéltünk például a
Bartók tér áldatlan állapotáról, és arról is, hogy átalakították a játszótérrel együtt.
Haller Valéria a Boldogasszony sugárút és a Szivárvány
utca sarkán. Mutatja: újraaszfaltozták a Szivárvány utcát.

Ruhagyűjtéssel és -osztással is segíti körzete rászorulóit
Sebestyén József.
kel jól megférnek egymás
mellett – mondta a környékükről Haller Valéria.

Fanyesés miatt keresi
a képviselőt

A nyugdíjas pénztáros mosolyogva hozzátette, minden
fejlesztésnek, szépítésnek

Legutóbb az is tetszett az
asszonynak, hogy korszerűsítették a Dobó utcai bölcsődét, és újraaszfaltozták a
Szivárvány utcát. A burkolatra már ráfért a javítás,
mert sötétben biciklivel már
csak nehezen tudott rajta
közlekedni.
Valéria úgy látja, jól halad

SzoNDI ILDIKó (MSzP)
Körzete: Belváros
Elvégzett munka 2017-ben:

aÚj kerékpártámaszok a Dugonics téren, a Tisza Lajos

körúton, a Kelemen utcán és a Petőfi Sándor sugárúton.

aÚt- és járdajavítások a Kígyó, Feketesas, Kiss

Menyhért, Deák Ferenc, Bokor, Liliom utcában
és a Bánomkert soron.
aMegújult a zsinagóga.
aLakóépületek rekonstrukciója.
aHozzájárulás a Nádor és a Hajnóczy utcai óvoda
szépítéséhez, felszereléséhez.
aA Bartók tér rendezése.
aA Palánkban sziklakert a régi szökőkút helyén.
aVirágos belváros.

a fásítás, nem beszélve a virágosztásról, amikor rózsákat és egynyári virágokat visz
haza. Nagy büszkesége tavasztól az udvaruk. Ha valami közérdekű problémát
tapasztal, rögtön jelzi a körzet képviselőjének. Sebestyén Józsefet legközelebb a
fanyeséssel keresi meg.
Eddig mindenre találtak
megoldást. Ha nem az önkormányzat volt illetékes egy
kérdésben, akkor sem állt
meg a dolog.

Elköltözhetne már
a buszpályaudvar

– Előbb meg kellett szoknom, hogy a Mars tér köze-

Írja meg, milyen
a képviselője!

Írja meg Ön is a véleményét a képviselőjéről!
Milyen munkát végez?
Mi az, aminek örül, hogy
elkészült a lakóhelyén?
Mit hiányol? Várjuk véleményét a szegeditukor@szegedvaros.hu
címre!

lében, forgalmas helyen
lakom. Főleg a mentők jártak feltűnően gyakran. Aztán
rájöttem, hogy nagyon jó itt
lakni, mert pár perc sétányira itt a piac, az orvos.
Ugyanígy a busz, a troli, azáltal pedig minden más is
gyorsan elérhető – mutatta
a házuk táját Molnárné
Márti. – Megszépült a Mars
tér, már csak arra kellene
megnyugtató
megoldás,
hogy a buszpályaudvart elköltöztessék mellőle, a
helyét
pedig
ugyanilyen rendezetté tegyék. Persze tudom, ez nem a körzeti
képviselőnk, Szondi Ildikó
hatásköre, de nyilván őt is
bevonják a környékkel kap-

Más-ként, de élni

– Szondi Ildikó nagy odaadással dolgozik a belvárosi
idősek és fiatalabbak érdekében – fogalmazott a Dóm

térnél lakó Barnáné Olgi
nyugdíjas pszichológus, óvodavezető. A képviselő segítségével szervezték meg
tizenöt éve a Más-ként, de
élni nyugdíjasszervezetet,
hogy megtanulják kezelni a
számítógépet és az internetet. Közösségük később azt
is vállalta, hogy segít az akkori Kolozsvári téri Általános
Iskola tanulóinak az írás, olvasás és számolás fejleszté-

Molnárné Márti szeret a Mars téren lakni.

SEBESTyéN JózSEF (MSzP)
Körzete: Alsóváros
Elvégzett munka 2017-ben:

a Útfelújítások a Szécsi, Csonka, Szivárvány utcában és
a Bécsi körúton.
a Járdajavítások a Földmíves, Sárkány és Kántor utcában.
a Megújult a Dobó utcai bölcsőde.
a A Szabadság téri játszótéren ivókút kialakítása.
a Támogatás bölcsődék, óvodák, iskolák, egyesületek
rendezvényeire, kisebb eszközbeszerzéseire,
játékokra.

sében. Mellette nyitottak a
kézimunkázás felé, bábokat
és sokféle más gyerekjátékot
készítettek.
Az asszony nagyon büszke rá, hogy a környékbeliek
sok mindenbe bevonhatók.
A Tömörkénybe járó diákokkal együtt rendszeresen szerveznek például szemétszüretet, gondozzák a virágokat,
tavaly pedig lelkesen alakították át a használaton kívüli
szökőkutat sziklakertté.
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A TABÁNBA KERÜL A PIANÍNÓ. A Tabán általános iskolába kerül a Kövér Béla
Bábszínház pianínója. A bábszínház több mint negyven
évig használta ingyen az önkormányzat tulajdonában

lévő pianínót, amire már
nem volt szüksége. A hangszer működőképes, ezért felmerült, szívesen odaadják
egy szegedi iskolának. A Szegedi Tankerületi Központ jelezte, igényt tartana a
hangszerre, amely – a tulajdonos városi közgyűlés döntése nyomán – március
elsejével a Tabán Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolához kerül.
55 MILLIÓBÓL ÚJÍTJÁK FEL
A NEMZETISÉGEK HÁZÁT.
Február elején ünnepelte
alapításának huszadik évfordulóját az Osztróvszky utcában álló Nemzetiségek Háza.
Az ünnepségen Joób Márton,
a közgyűlés szociális bizott-

ságának elnöke elmondta,
Szeged büszke a nemzetiségeire, és lehetőség szerint támogatja a házban működő
szervezeteket. Bejelentette,
részben uniós forrásból felújítják az egykori iskolaépületet, a Nemzetiségek Házát.
A beruházás összköltsége 55
millió forint, tavasszal kezdődnek a munkálatok.
KÖZÉP-KELET-EURÓPA
LEGJOBB IT-SZOLGÁLTATÓJA AZ EPAM. Rangos európai elismerésben részesült
az EPAM magyarországi leányvállalata. A cég pár napja
avatta fel a szegedi székházát, ahol 350 szakembernek
teremtett munkahelyet. Az
EPAM Az év IT-szolgáltató
cége Közép-Kelet-Európában
díjat nyerte el. „Rettentően
büszkék vagyunk a győzelemre! Minden ilyen díjjal
újabb lendületet kapunk, hiszen egy ilyen rangos elismerés visszaigazolást is ad arra
nézve, hogy jó úton haladunk” – mondta Bozsó Attila,
az EPAM regionális igazgatója.
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Húsz zsák ruhát osztottak szét a Kodály téren

Aki szegény, az szegényebb lett a Fidesz-kormány nyolc éve alatt
Mária egy télikabátot vitt haza, valamint a gyerekeinek néhány pulóvert. Tamás két nagy nejlonszatyor ruhaneműt is
összegyűjtött a fiával. Elmondta, nagyon sok jó állapotú darabot találtak, amelynek hasznát veheti majd az egész család. Húszzsáknyi adományruhát osztottak szét a Kodály
téren a szocialista képviselők.
Rengeteg adományt gyűjtöttek össze a városi közgyűlés
szocialista frakciójának tagjai az elmúlt hónapokban.
A felajánlásokból a Kodály
téren válogathattak a minap
a rászorulók.
Solymos László, a körzet
képviselője elmondta, már
harmadik éve szervezik meg
a ruhagyűjtési és -osztási akciót. A tapasztalatok azt mutatják, egyre nagyobb az
igény erre a kezdeményezésre, mert sok embernek
nem telik a fizetéséből vagy
a nyugdíjából ruhára. Tóth
Károly önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy a szocialista képviselők által
szervezett gyűjtési akciók jól
sikerültek, a város számos
pontján lehetett leadni a ruhákat, és több száz zsáknyi

gyűlt össze. Ezeket átválogatták, zsákokba pakolták, és év
végén kezdték el szétosztani.
A Kodály térre több mint húsz
zsákot hoztak, amelyekben
voltak pólók, ingek, pulóverek, nadrágok, kabátok és
ágyneműk.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő szerint az évek
óta tartó akcióra egyre nagyobb szükség van. Bármelyik városrészbe is szervezik

Sok embernek nem
telik a fizetéséből vagy
a nyugdíjából ruhára.

meg a ruhaosztási akciót,
mindig nagy az érdeklődés.
A képviselő szerint a Fideszkormány szétszakította az országot, és békétlenséget

Rengeteg adományt gyűjtöttek össze és osztottak szét a városi közgyűlés szocialista
frakciójának tagjai. Legutóbb a Kodály téren.
hozott. Az egyenlőtlenség
drámai módon nőtt. Aki szegény, az szegényebb lett, a
bérből és fizetésből élő milliók kiszolgáltatottak, és úgy
érzik, hiába dolgoznak, nem
jutnak egyről kettőre, míg a
kormánypárt kegyeltjei dőzsölnek.
– A napokban jött ki egy
felmérés, amiből kiderült,
hogy az emberek szerint

Apácáról neveznek el utcát

az anyákat és a rászorulókat.
1958-ban került Kiskundorozsmára, nyugdíjas éveit is itt
töltötte, és igyekezett mindenkin segíteni, aki hozzá fordult.
1994-ben hunyt el. Kiskundorozsmán több százan búcsúztak tőle az ország minden
részéből. Születésének századik évfordulóján emléktáblát
avattak a tiszteletére Dorozsmán.

Kiskundorozsmán a Wagner
Viktória utcáról lehet majd
bemenni az új egészségházba, amelyet tavasszal
adnak át a tervek szerint.

Kiskundorozsmán, a Kőbárány
utca közelében olyan közterületen (a régi kispiac helyén)
épül az új egészségház, amelynek még nincs neve. A településrészi önkormányzat azt
javasolta, Wagner Viktóriáról
nevezzék el a közterületet,
amit a városi közgyűlés is elfogadott.

Sürgős és indokolt

A közterület mielőbbi elnevezése, az ingatlan címének
megállapítása azért is volt sürgős és indokolt, mert az új rendelőépületben majdan dolgozó
orvosok csak így kapnak, kaphatnak működési engedélyt.
Az újonnan elnevezett közterület, valamint a Kőbárány, Petneházy és Ingovány utca
csatlakozásában lévő ingatlanok meglévő házszámai nem
változnak meg.
A közgyűlési döntés értelmében február 20-ától Wagner
Viktória utcának nevezik az új

Wagner Viktória szegényes
dorozsmai szolgálati lakásában számolatlan mennyiségben varrta a kazulákat.
közterületet, ahol a dorozsmai
egészségház épül több mint
270 millió forintból, amelynek
nagy része uniós forrás. A tervek szerint tavasszal adják át
az új rendelőintézetet.

Mindenkin segített

Wagner Viktória Ilona Anna
néven született 1907-ben a
Borsod megyei Parasznyán.
A Viktória keresztnevet apácaként vette fel. Szociális testvér,
zöldkeresztes védőnő volt,
Szegváron, Szentesen ápolta

Naplóbejegyzések

Wagner Viktória naplót is írt,
amelynek bejegyzései hű korképet mutatnak az 1940-es,
50-es évekből. Ezt írta például:
„A nyilasok azért büntettek
meg, mert a zsidó iskolát is
elvállaltam és elláttam.” 1949es bejegyzése szerint „Szegváron kiverték a jelölteket a
rendházból. Engem boxerrel
vertek.” Klára testvér azt írta a
Szociális Testvérek Társasága
honlapján, hogy Wagner Viktória a szegényes dorozsmai
szolgálati lakásában számolatlan mennyiségben varrta a kazulákat Indiába, Teréz anya
nővérei számára, hogy legyen
miből osztogatniuk a leprásoknak.

nem jó irányba mennek a
dolgok az országban. A megkérdezettek több mint a fele
a szegénységet és a korrupciót tekinti komoly gondnak
hazánkban. A legtöbben
pedig nem a migránsokat,
hanem az egészségügy állapotát látják a legsúlyosabb
problémának. A Fidesz a valódi kormányzás helyett mindenhol ellenséget keres.

Mivel az oktatás átalakításával és az egészségügy rendbetételével kudarcot vallott,
az utóbbi időben kizárólag
Soros Györggyel foglalkozott,
miközben százezrek megélhetési gondjaival nem törődött. Ezért is van szükség a
szegedi szocialista képviselők ilyen és ehhez hasonló
akcióira – mondta Szabó
Sándor.

Fogalom volt
a szegedi 46-os ezred

Helyreállítja az önkormányzat az első világháborús emlékművet, amely jelenleg a Londoni körúton áll egy lakóház
udvarán.
A szegedi 46. gyalogezred hősi halottainak emlékoszlopát
1925. május 31-én avatták fel a Gizella téren (a mai Aradi
vértanúk terén). Itt állt 1930-ig. A püspöki palota építése
miatt lebontották, és áthelyezték a Londoni körúti 46-os laktanya udvarába. Tóth Attila Szeged szobrai és muráliái című
könyvében az áll: négy körkörös lépcső vezetett föl a nyolcnyolc oldalú kettős talapzathoz. Oldalait márványlapok borították, ezekre vésték fel az ezred hősi halottainak nevét.
A talapzaton mintegy 6 méter magas, négyzet alakú oszlop
állt, tetején a Szent Koronával. 1945 után részben lebontották, napjainkban csupán körlépcsője és csupasz kettős
talapzata látható az egykori laktanya – ma lakóház – udvarán. Az építményről folyamatosan hullanak a műkőborítás
elemei, ezért a lakók kezdeményezték az emlékoszlop-maradvány elbontását.
Az önkormányzat vállalta, hogy rekonstruálja, és a Belvárosi
temető IX. parcellájában, a második világháborús és a román
hősi emlékmű közelében végleg elhelyezi az emlékművet.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére. A közgyűlés
úgy döntött, pályázzon a város a közalapítványhoz. A kérhető
maximális támogatás 2,5 millió forint. Az emlékmű helyreállításának költsége 6 millió forint. A város nyertes pályázat esetén 3,5 millió forint saját forrást biztosít az emlékmű
rendbetételére.
Az első világháború alatt a 46. gyalogezred katonái a legnehezebb harctereken küzdöttek és haltak hősi halált. Fogalom volt a szegedi 46-os ezred – a hősiesség és megbízhatóság fogalma.
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Megszűnik a bűz Tápén

Betemetik a főcsatornát, parkosítják a területet

Biacsi Józsefné ötven éve
lakik a Rába utcában, a
tápéi főcsatorna mellett,
amivel semmi probléma
nem volt a kezdetekkor,
tisztán tartották, áramoltatták benne a vizet. Később azonban az Ativizig
már nem foglalkozott a főcsatornával, amely eliszaposodott, és nyaranta
elviselhetetlenül
büdös
volt – mondta Biacsi Józsefné, aki örül, hogy most
rendbe teszi a város a főcsatornát.
Ezt a csatorna partján jelentette be sajtótájékoztatóján
Botka László. A polgármester
elmondta, évek óta keresték a
megoldást a problémára.
Mivel uniós forrás nem volt a
fejlesztésre, saját pénzből valósítják meg. A város 200 millió forintot biztosít, amit 100
millió forinttal egészít ki a víziközmű-társulat. A munka
május végén kezdődik, és
nyár végére, szeptemberre fe-

Biacsi Józsefné

Fideszes jutalmazás:
egy év alatt 219 millió

Öles betűkkel hozta nemrég a szegedi kormányzati bulvárportál és írott csatolmánya, hogy 2007 és 2017 között, azaz
tíz év alatt összesen bruttó 170 millió forint jutalmat osztottak
ki a köztisztviselőknek a városházán. Tóth Péter jobbikos önkormányzati képviselő ennek kapcsán kérte ki a városházi
dolgozóknak adott jutalmak közérdekű adatait egy korábbi
időszakból. Tóth a Szeged Televíziónak nyilatkozva elmondta,
a számsorokat böngészve meglepődött, amikor meglátta,
hogy 2002-ben – amikor a fideszes Bartha László volt még a
polgármester – egyetlen év alatt 219 millió 631 ezer forintot
fizettek ki a városházán jutalmakra. Maliciózusan megjegyezte, ha a Fidesz maradt volna a város élén, akkor azóta
nagyjából 3 milliárd forint jutalmat fizetett volna ki ilyen címszó alatt.

Hét intézmény élére
keresnek igazgatót

Befedik Tápén a csatornát a Muskátli utcától a Rév utcáig. A csapadékvizet egy 80 centiméter átmérőjű vasbeton cső vezeti majd el.
jeződik be. A Muskátli utcától
a Rév utcáig, 635 méter hoszszan teljesen befedik a csatornát, a csapadékvizet egy 80
centiméter átmérőjű vasbeton
cső vezeti majd el, a területet
pedig parkosítják, fásítják.
A beruházást összekapcsolják
az új uszoda építésével, mivel
az onnan kitermelt mintegy
14 ezer köbméternyi földdel
temetik be az árkot.
Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője megerősítette Biacsi Józsefné
szavait, mondván, tarthatatlan állapotok uralkodtak nyá-

ron. – A szemét, a bűz, a szúnyogok teljesen megkeserítették a környéken lakók életét.
De idén végre pont kerül az
ügy végére – hangsúlyozta
Szécsényi Rózsa.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt,
már a megválasztása utáni
első fogadóórák egyikén a főcsatorna problémájával keresték meg a környék lakói.
Azóta próbálnak megoldást
találni a helyzet rendezésére,
és végre idén lett pénz a beruházásra. Hangsúlyozta, a
csatorna befedése mellett

Szabó Gábor rektor
Szeged idei díszpolgára

Zárt ülésen döntöttek a képviselők az idei városi kitüntetésekről, és Szabó Gábort,
a Szegedi Tudományegyetem rektorát választották
meg Szeged idei díszpolgárának. A 64 éves Szabó
Gábor fizikusként szerzett
diplomát a József Attila Tudományegyetemen. Kutatási
területe a lézerfizika. Az első Orbán-kormány idején
(2000–2002 között) az Oktatási Minisztérium kutatásifejlesztési helyettes államtitkára volt. A Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, 2010 óta az SZTE rektora.
Pro Urbe Díjjal jutalmazzák Takács Máté építészt,
Szeged egykori főépítészét
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Szabó Gábor, a szegedi
egyetem rektora.
Forrás: SZTE
és Pataki Ferenc festőművészt. Szegedért emlékérmet kap Papp Éva, a

Széchenyi Kör szegedi szervezetének elnöke, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a
Somogyi-könyvtár igazgatója, Sztanó János, a SzegedFish Kft. ügyvezető igazgatója, Füzesi Kristóf gyermeksebész és Szajbély Mihály, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezetője. Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérmet kap Eric Blin, Franciaország tiszteletbeli konzulja
és Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Izrael tiszteletbeli konzulja. A kitüntetéseket a
város napján adják át májusban az ünnepi díszközgyűlésen.

más fejlesztések is lesznek
idén Tápén mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Uniós forrásból
négy
kilométer
hosszan fejlesztik a csapadékvíz-hálózatot, ami a Beregi, Szirom, Honfoglalás,
Rév, Zágráb és Árnyas utcát,
valamint a Búcsú teret és az
Újföld sort érinti. Emellett
860 millió forintból teljesen
megújul a Bálint Sándor Általános Iskola, új védőnői ház
épül a Honfoglalás utcában a
kirendeltség udvarán, a Piac
téri boltoknál pedig parkolókat alakítanak ki.

Öt szegedi művelődési ház – Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház, Petőfitelepi Művelődési Ház, Bálint Sándor Művelődési
Ház (Újszeged), Kecskési Művelődési Ház és Heller Ödön Művelődési Ház (Tápé) – igazgatójának jár le június végén a vezetői
megbízatása, egy pedig lemondott (Szőregi Tömörkény István Művelődési Ház), a Somogyi-könyvtár vezetője nyugdíjba vonul – így
hét kulturális intézmény élére írt ki pályázatot a város.
A művelődési házak igazgatói posztjára március 27-éig várják
a jelentkezéseket, a Somogyi-könyvtár élére viszont május végéig
lehet pályázni. A hét kulturális intézmény élére 2018. július 1-jétől
egységesen öt évre választanak igazgatót. A művelődési házak
vezetőinek bruttó 350 ezer forintos alapbért, a könyvtár igazgatójának pedig bruttó 450 ezer forintot kínál az önkormányzat.
Minden vezető javadalmazása kulturális pótlékkal is kiegészül.
A Somogyi-könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához a miniszter előzetes egyetértésére is szükség van. A jelentkezőket egy
bizottság hallgatja meg, amelynek várhatóan tagja lesz Solymos
László alpolgármester, Kozma József, a kulturális bizottság elnöke, valamint Kardos János irodavezető-helyettes, illetve országos szakmai szervezetként a Magyar Népművelők Egyesülete
delegálhat képviselőt a bizottságba. A végső döntést a városi közgyűlés hozza meg az igazgatókról.
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Szeged költi országosan a legtö

Kivonult az állam a rászorulók ellátásából – A város tavaly 12 ezer családnak nyújtott támogatást

Idei költségvetéséből a tavalyinál 100 millió forinttal többet, 600 millió forintot költ az önkormányzat a legelesettebbek támogatására. Ezzel országosan a legjelentősebb
mértékben segíti a rászoruló családokat. Olyanok is igényelhetnek ellátást, akik eddig kiszorultak a rendszerből.
– Egy város egyrészt akkor élhető, ha gyarapodik, fejlődik,
és világos jövőképe van. Szegedet ez jellemezte az elmúlt
években, és ez jellemzi a jövőben is. Másrészt ha igazi
közösségként képes segítséget nyújtani azoknak, akik a
támogatására szorulnak – fogalmazott Botka László. A
polgármester a Szeged Televízió Szemközt című műsorában az önkormányzat idei
költségvetéséről és annak
megnövelt szociális kiadásairól is beszélt.

Minden harmadik
ember nélkülöz

Három éve óriási változás
történt hazánkban. A fideszes többségű parlament a
szociálisnak nevezett törvényt úgy módosította, hogy
lényegében eltörölte a korábbi segélyezési rendszert.
Mindezt úgy, hogy – miközben az uniós átlag 16 százalék – hazánk lakosságának
32 százaléka súlyosan nélkülözni kényszerül az Eurostat

adatai szerint. A kormány az
új jogszabállyal tehát azt
mondta, hogy minden település oldja meg ezt úgy, ahogy
akarja, és abból, amiből
akarja.
Szegeden már 2016-ban
létrehozott az önkormányzat
egy 400 millió forintos szociális alapot, hogy egyetlen rászoruló se veszítse el sem a
gyógyszertámogatását, sem
a lakhatási támogatását,
sem a szegény családok a
gyermekvédelmi segélyüket.
Ennek köszönhetően a legelesettebbek
ugyanúgy
minden ellátásukat megkaphatták, mint ahogy korábban.

Emelkedik
a támogatások
összege

– A szociális kasszát tavaly
félmilliárd forintra bővítettük.
Az idei költségvetésben, miután annyira fontosnak tartjuk, sikerült megtalálni a
forrást ahhoz, hogy további
100 millió forinttal emeljük,

Házhoz vitték a tűzifát

Botka László polgármester a város legjelentősebb cégeinek képviselői előtt is bemutatta Szeged költségvetését.
tehát 600 millió forintos szociális alap épült be a költségvetésbe – tette hozzá Botka
László. – Tavaly közel 12
ezer szegedi család igényelt

Öt éve oszt szociális tűzifát az önkormányzat. Az első körben 9,5 millió forintból, tavaly
ősszel már 17,2 millióból vásárolt tűzrevalót a város. Hamarabb is hirdették meg a rászorulóknak a lehetőséget a szokásosnál, hogy a hideg idő beállta előtt mindenkihez elérjen a tíz mázsa fa. 400 családot láttak el a múlt évben; már csak az maradt ki, akinek
nem felelt meg a pályázata.

Öt éve oszt szociális tűzifát a város. Időben meghirdetik a lehetőséget, hogy a tél beállta előtt minden családhoz elérjen a tűzrevaló.

valamilyen jogcímen ilyen támogatást az önkormányzattól. Azért növeljük a
kiadásokat ebben az alapban, mert elsősorban több
pénzt szeretnénk adni egyegy igénylőnek. Tehát emelkedik
a
támogatások
mértéke. Az egyszeri átmeneti támogatásoké és a rendszeres ellátásoké is. A
gyógyszer és a lakhatási támogatás ezer forinttal nő ha-

vonta, az átmeneti segély 25
ezer helyett 30 ezer forint
lesz, a temetési segély pedig
30 ezerről 50 ezer forintra
emelkedik.
A szociális segélyek – hivatalos néven települési támogatások – hozzáférését a
minimálnyugdíjhoz kötik. Ez
egy évtizede változatlanul 28
ezer 500 forint. A mostani
költségvetésben az önkormányzat kiszélesíti a hozzá-

férhetőséget. Ennek köszönhetően olyanok is bekerülhetnek az ellátórendszerbe,
akik a magasabb jövedelmük
miatt eddig kiszorultak. Az átmeneti segélyeknél az eddigi
57 ezer forintos jövedelmi
korlátja egyedül élőknél 71
ezer 250 forintra emelkedik,
családban élőknél pedig 42
ezer 750 forint helyett ezután 51 ezer 300 forint lesz.
A lakhatási támogatás,

Frittman Ágnes és családja karácsonyra költözhetett be új otthonába. A háromgyermekes édesanya négy hónapos kislányával, Lilivel és párjával vette át az egy plusz két félszobás szociális bérlemény kulcsait. A hároméves önkormányzati lakásfelújítási és
-pályáztatási program idén is folytatódik.
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gyógyszertámogatás, temetési segély és a hátralékcsökkentési támogatás esetében
a jövedelmi határt az eddigi
85 ezer 500 forintról 91 ezer
200 forintra emelik.
Mostantól a jogcím nélküli lakáshasználók szintén
igénybe vehetnek majd lakhatási támogatást és hátralékcsökkentést.
Utóbbit
lakbértámogatásra és közösköltség-hátralékra is felhasználhatják. Az intézkedések
nyomán várhatóan 2 ezerrel
többen, 14 ezer család részesülhet valamilyen szociális ellátásban 2018-ban.

Bővül a kör

Minden támogatás fontos.
Tavaly egyszeri átmeneti segélyt 4671-en, rendszeres
lakhatási támogatást 2777en,
gyógyszertámogatást
1643-an, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást
1886 gyermek után vettek
igénybe. Változás lesz az is,
hogy a gyermekenként
6000, illetve 6500 forintos
rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást az eddigi három
alkalom helyett idén már ötször fizeti ki az önkormányzat
a családoknak.
Hátralékcsökkentési támogatást eddig mindössze
114 család igényelt. Ehhez a
típusú adósságkezeléshez

az önkormányzat több rászorulót szeretne hozzásegíteni,
ezért a felosztható pénz is
több lesz rá a szociális alapban. Aki tartozik valamelyik
közüzemi szolgáltatónak, és
szándékában áll fizetni,
megállapodhat a szolgáltatóval részletfizetésről. Az önkormányzat támogatást is
nyújt ehhez úgy, hogy – ha
az igénylő minden feltételnek megfelel – a hátralék
egy részét átvállalja. Fontos,

hogy a híre időben eljusson
az érintettekhez, és ne várják meg, hogy akár egy évig
is halmozódjanak a kifizetetlen sárga csekkjeik. Mert ha
már milliós tartozás gyűlt fel,
sem a szolgáltató, sem az
önkormányzat nem tud segíteni.
(A költségvetésről szóló cikkünk következő részében
részletesen ismertetjük a tervezett fejlesztéseket.)

Példamutató megoldás

Folytatódik a hároméves szociálisbérlakás-program: a két éve elkezdett és az
idén záruló felújítások során összesen
604 otthon találhat új gazdára. Az önkormányzati ingatlankezelő az üzletek bérleti
díjaiból befolyt pénzt fordítja a lakások
rendbetételére. Ennek a költsége lakásonként 2-4 millió forintra tehető mérettől és állapottól függően. De nemcsak a
lakások, hanem a társasházak tetőzetének, homlokzatának renoválására is gondot fordít az ingatlankezelő, ha a
magántulajdonban lévő lakások gazdái is
vállalják a költségek rájuk jutó részét.
A helyreállított bérleményeket az IKV szociális alapon pályáztatja meg.
Az országban egyedülálló program pályázati feltételei is szociálisan érzékenyebbek tavaly óta. Az eddiginél is
hangsúlyosabban veszik figyelembe a
szociális helyzetet. A pontozásos rendszerben 70 százalékban számít elsősorban a gyerekek száma. Külön pontot

kapnak, aki állami gondozásban nevelkedtek, az egyedülállók, vagy akik valamilyen betegséggel, illetve fogyatékossággal küszködnek. Egyszerűsítette a pályázati eljárást, hogy nem konkrét lakást
kell megjelölni a kérelmezőnek, hanem a
pontszámai alapján a jogos igényének
megfelelő bérleményt ajánlja fel neki az
IKV. Szegedi bérlakást – érthetően –
csak 5 éve szegedi lakcímmel vagy szegedi munkaviszonnyal rendelkező igénylőknek tud adni a város. Fontos feltétel
még, hogy aki szociális bérlakást igényel,
annak ne legyen ingatlantulajdona. Magyarországon megközelítőleg 138 ezer
olyan önkormányzati tulajdonú lakás van,
amely forgalomképtelen és rossz állapotú. Botka László többször javasolta egy
átfogó önkormányzati bérlakásprogram
megteremtését, amely során a települések támogatást kaphatnának az ilyen lakások felújítására, de mindez eddig nem
valósult meg.

Tavaly óta minden
szegedi újszülött
családját 25 ezer forint egyszeri támogatással segíti az
önkormányzat. A legifjabb városlakók
szülei közül 2017ben 1200-an vették
igénybe ezt az új és
igen népszerű ellátási formát. Változás,
hogy az örökbefogadó szülők is kérhetik ezt a támogatást.

Idén többen kaphatnak szociális támogatást az önkormányzattól. Olyan rászorulók is,
akik eddig a magasabb jövedelmük miatt kiszorultak az ellátásból.

2018. FEBRUÁR 24., SZOMBAT

8 l KÖZÉLET

Egy katona rendelte el a liget kialakítását

A szegedi kolerajárvány idején a Vigadó épületét jelölték ki kolerakórháznak
Reitzenstein Vilmos ezredes 160 éve kezdett neki katonáival az újszegedi liget kialakításának, amely addig mocsaras vadászterület volt. Most a város közel egymilliárd
forintból újítja fel a ligetet.
Ha egy szegedi meghallja azt
a szót, hogy liget, biztosra vehető, az újszegedi Erzsébet
liget árnyas platánjai jutnak
az eszébe: mindannyian ismerjük, mindannyian számtalanszor bejártuk már a
ligetet.

1860-tól járnak
a szegediek a ligetbe

Az újszegedi liget története
igazi nagy sztorikat, érdekességeket és nagy drámákat is magában rejt. Gondolták volna
például, hogy egy katona rendelte el és kezdte meg a liget
kialakítását? Bizony: 1858-ban
Reitzenstein Vilmos ezredes
kezdett neki katonáival az

akkor 30 hold méretű terület
rendezésének. Ekkoriban a
szegedi várban állomásozó 46.
sorgyalogezred tisztikara szívesen vadászott ugyanis a mocsaras, vadon területen, amely
az ezredes gondolatának köszönhetően kezdett el ligetté
formálódni.
1860-tól kezdve a szegediek is egyre szívesebben látogattak ki a ligetbe, ahol szépen
lassan megjelentek az árusok,
a ringlispíl, a fagylaltozó, majd
Szent István napján már igazi
ünnepi hangulat és nagy
tömeg fogadta a kitérőket kötéltáncosokkal, muzsikával,
tánchellyel és később – Stuwert Antal cs. és kir. tűzművesnek köszönhetően – tűzi-

Korlátozottan használható a liget
a felújítás alatt

A liget felújításakor ütemezetten, de lezárnak majd bizonyos szakaszokat a munkálatok során – mondta Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. A gyalogosok és
kerékpárosok által használt fősétányon az úttesten vagy
valamelyik oldali járdán biztosítják a közlekedést. A fősétány azonban sportolásra, futásra nem lesz alkalmas.
A ligetben lévő intézményeket meg lehet majd közelíteni.
A sportpályák és a zöldfelületek használata azonban a
kivitelezés függvényében erősen korlátozott lesz. A szabadtéri színpad zárva marad. Nem ajánlja, sőt veszélyesnek tartja a kivitelező, ha valaki a favágások, illetve a
további munkálatok alatt a liget fősétányon kívüli területén tartózkodik.

Pietro Mascagni, a Parasztbecsület szerzője (fent
középen) 1935-ben séta
közben az újszegedi ligetben. Forrás: a Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteménye

Óvodások a ligetben 1978
októberében.
Fotó: Somogyi Károlyné
játékkal is. (A cs. és kir. [császári és királyi] a német k. u. k.
[kaiserlich und königlich] magyar megfelelője – a szerk.)

Pötyke lakások
és kolerakórház
a nagy árvíz után

A nagy szegedi árvíz azonban
a ligetet is érintette: 1879ben a katasztrófa után a „fakadóvíz” a liget mélyebb
területeit elöntötte, így pallókon jártak az emberek. A ma-

gaslatokon a Szegedről átmenekült lakosságot helyezték el különböző barakkokban, fabódékban, vasházakban, deszkabódékban: a
népnyelv ezeket az ideiglenes lakásokat pötyke lakásoknak nevezte el. Az újabb
drámai időszak 1886-ban
következett be, amikor a szegedi kolerajárvány idején a
Vigadó épületét jelölték ki az
egyik kolerakórháznak, és
ide helyezték el a betegeket.
Nem csoda, hogy a közönséget a betegség jócskán elijesztette a népkerttől…

Miért Erzsébet a liget?

És azt vajon tudják, miért Erzsébet liget a liget? Bizonyára sokan kitalálták:
Erzsébet királyné meggyilkolásához van köze. 1898-ban

Az újszegedi Vigadó 1908-ban.
Fotó: Fortepan/Schmidt Albin
ugyanis Sisi halála után a
földművelésügyi miniszter
arra kérte a településeket,
hogy ültessenek Erzsébetemlékfákat a királyné tiszteletére. 1899-ben a kezdeményezéshez Szeged is csatlakozott, és három tölgyfát ültettek Erzsébet
királyné tiszteletére, a népkertet
pedig Erzsébet
királyné ligetnek
nevezték el.
Egy
újabb
kérdés: ismerik a
Stefánián az Erzsébet királynészobrot? Képzeljék: 1901-ben
az alkotást a
Képzőművészeti
Egyesület Újszegednek sze-

A jövő

rette volna megszerezni, meg
is kérték az újszegedi hölgyeket, hogy segítsenek ennek
megvalósításában, de mire
elkészült a szobor helye a ligetben, a terv meghiúsult, s
végül a Stefánián helyezték
el azt.

Vidámparkot nyitottak

Haladjunk tovább a történelemben: az első világháború
és a szerb megszállás nagyon megtépázta az egykori
pompázatos rózsakerteket, a
gondozott pázsitokat, a gyönyörű fákat: a helyreállítás a
szerbek kivonulása után,
1921-ben kezdődhetett csak
meg. A második világégés
alatt viszonylagos nyugalommal zajlott az élet a ligetben,

Az újszegedi ligetet közel egymilliárd forintból újítja fel a város. Zöldfelületi fejlesztés: Gyepesítés (4367 m2), faültetés (34
db), cserje/talajtakaró (11 801 db), évelő,
egynyári és hagymás növények ültetése
(154 db), faápolás (151 db), kalodázás
(532 db). Természetközelibb területek
fejlesztése: madáritatók, porfürdők, odúk,
egyéb búvóhelyek kialakítása, tanösvény
kialakítása táblákkal, tanösvény ácsolt pallóburkolatú járófelülettel, új öntözőhálózat
kiépítése (18 530 fm), játszótér-rekonstrukció, meglévők javítása, új játékszerek
telepítése (3 db), új szabadtéri fitneszeszközök telepítése (24 db), új EPDM öntött
gumiburkolat (3281 m2), új parki bútorok
elhelyezése (195 db), új szemetesek, kutyaürülék-gyűjtő szemetesek kihelyezése,
napozóágy, gördeszka, BMX, játékeszkö-

amelynek újbóli rendezéséhez 1948-ban kezdtek
hozzá. Ebben az évben kapta
meg új nevét: Népligetté vált
az egykori népkert. Miközben
évente zajlottak a május elsejei ünnepségek, 1954-ben
üzembe helyezték a víztornyot, 1964-ben pedig megnyitották a kis vidámparkot.
Az írás elején sok drámát
ígértünk, jöjjön egy utolsó zárásként. 1862. december
20-án számolt be a Szegedi
Híradó egy kiemelkedő bűncselekményről: „három szép
növésű cédrust loptak el a
népkertből”, ráadásul egy
igen ritka fajtát. Ezek szerint
valakiknek igazán különlegesen telhetett a karácsony
156 évvel ezelőtt...
(A cikk Bátyai Jenőné: A liget
című írása alapján készült –
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve:
Studia
Naturalia, 1. [Szeged, 1999]).

zök felületének javítása, sportpályák javítása burkolatcserével, hengerelt aszfalt
(2380 m2). Közlekedési felületek rekonstrukciója: új és meglévő parki utak stabilizált zúzottkő burkolattal (2773 m2),
új kiselemes betontérkő burkolat (8156 m2),
kerékpárút és kis futókör létesítése aszfaltburkolatú felületek felújításával, marás/aszfaltozás (2986 m2), új aszfaltburkolatú út/járda készítése (4027 m2). Egyéb
nagyobb léptékű beavatkozások: kerítésbontás, új kerítés építése, a közvilágítás
korszerűsítése új kandeláber vezetékhálózattal (182 db). Az Újszegedi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója: nézőtéri padok
felújítása (a lábak, fa ülőfelület fakezelése)
– 1530 m2, az öltözők teljes körű felújítása, mosdóhelyiségek, büfé helyiségeinek
teljes körű felújítása, fogyasztói terasz felújítása a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
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Barnák László: Mások is látták, milyen úton járok

A frissen megválasztott színigazgató szélesebbre tárná a szegedi színház kapuit
Tizenhároméves kora óta foglalkozik színházzal, tíz éve a Szegedi
Nemzeti Színház társulatának tagja
a frissen megválasztott színidirektor, akit egyhangúlag támogatott a
városi közgyűlés. Barnák László
még csak szeptemberben lesz 40
éves. Vele beszélgettünk a terveiről.

– Miért akart a Szegedi Nemzeti
Színház főigazgatója lenni? Tudom,
hogy már tíz éve a szegedi társulat
tagja, és 13 éves kora óta színházzal
foglalkozik, színész a mestersége,
de tanult művészetmenedzsmentet
és stratégiai marketinget, írt és rendezett darabokat. Szóval sok mindent kipróbált, szakmailag képezte
magát. Ez volt az i-re a pont?
– Kamaszként a Harlekin Színházban kezdtem, később az Új Színházban voltam stúdiós hallgató, majd
rendezőasszisztens, ahol Ács János,
Szikora János, Rudolf Péter és Réthly
Attila mellett dolgoztam. A színművéBarnák László vállalta, hogy öt év alatt 64-ről 80 százalékra növeli a fizetőnézők számát a szegedi színházban.
szeti egyetemen Jordán Tamás és Lukáts Andor osztályába jártam, ahol
2006-ban végeztem, majd a szolnoki jon. Újra meg kell szerettetni a színhá- gazdasági alapot teremthet, ami a ter- katba tenném a művészeket, hiszen ha például kompenzációra van szükSzigligeti Színházban játszottam Ba- zat a szegediekkel, és éreztetni velük, vezhetőség szempontjából nagyobb a színház arcai mindig meghatározók ség. De az is többletköltségekkel jár,
egy város kulturális életében. Sokkal ha új programokat, marketingutakat
lázs Péter igazgatói kinevezéséig, övék a színház, ami most kicsit olyan, biztonságot jelent a színháznak.
több innovatív indítunk el. Éppen ezért stabil pénzaminek volt politikai felhangja. Sokan mint egy erődítmény. Én szeretném kitar talom- ügyi tartalékot kell képeznie a színezért is jöttünk el akkor a társulattól. nyitni, szélesebbre tárni a kapukat.
mal
kell háznak. Nem csupán a nézőszám
– Mi az, ami most jól működik a
Egy évig szabadúszó voltam, nyelvegazdagítani növelésével, de a színház tereinek érket tanultam, és egy pályázatnak színházban, és mit változtat meg
– Magyarországon sok pénzzel támogatja az állam a szína marketin- tékesítésével is lehet növelni a bevéköszönhetően másfél hónapig tanul- már az első évben?
házi kultúrát. Nyugat-Európában ez teljesen más rendszerget, hogy teleket. Ez utóbbival a színház
– A három tagozat nagy kincse az
mányozhattam Belgiumban és Holben működik. Sokkal több a befogadóintézmény, és
jelen
le- presztízsét is lehet erősíteni, hiszen
landiában az ottani színházi intézménynek. A műsorpolitikában viprojektekben dolgoznak az alkotók. Projekttől projektig tart
gyünk Sze- így a cégek, mecénások szemében is
szont változtatni szeretnék, mert sok
rendszert.
egy próbafolyamat, majd az előadással körbeutazzák az orged kultu- vonzóbbá tehetjük a színházat.
2008-ban Telihay Péter hívására olyan jelzést kaptunk a nézőktől, hogy
szágot. A nagy befogadóintézményeknek mindössze hat– Azt írta a pályázatában, hogy
rális életészerződtem Szegedre. A társulat a Hal nem elégedettek a kínálattal, a műfahét állandó tagjuk van. Nyugaton a közönség és a
ben és az három fő gondolat határozza meg a
a zacskóban című darab rendezője- jokkal, az előadások megvalósításámecénások tartják fenn a színházi rendszert – mesélt a
o r s z á g o s jövőbeli elképzelését: a tervezhetőként ismert meg, amit meghívtak a val. Jó gondolatnak tartom, hogy a
belga és holland tapasztalatairól Barnák László.
s z í n h á z i ség, a figyelem és a felelősség. A
VIDOR fesztiválra. Nagyon sok támo- Szegedi Nemzeti Színházban is egyv é r k e r i n - tervezhetőségről már szót ejtett. Mit
gatást kaptam az elmúlt évtizedben a fajta művészszínházi gondolkodás érjelent a figyelem és a felelősség?
gésben.
vényesüljön, de
színházban.
Fontosnak
tartom,
hogy
szoro– A szegedi színházban sok sike– Az emelkedő nézőszámmal a
– A bérletezés korábbi indításámint nagy vidéki
Gyüdi Sándorral
sabban működjön együtt a szín- teátrum – más val szeretné 64-ről 80 százalékra nö- bevétel is nő. Mire fordítaná a több- res előadás volt az elmúlt évtizedjól tudtunk együttház és a város közössége, és a színházakhoz ha- velni a fizetőnézők számát, amit a letforrást?
ben, de mégis az volt a közhanguműködni, hiszen
társulat igazi közösségépítő sonlóan – nép- pályázatában is vállalt?
– Az állami és az önkormányzati latban, hogy nem figyelnek bizonyos
mindig támogaerővé váljon. Újra meg kell sze- színházi eszményt
– A bérletezés korábbi indítása támogatás ad egy biztos alapot. De területekre, amelyek pedig fontos
tott, ha pályázati
rettetni
a
színházat
a
szegedikövetel meg ma- mellett szeretném behozni a szín- ahhoz, hogy olyan produkciók szüles- elemek a gépezetben. Én szeretnék
forrásból
létre
ekkel, és éreztetni velük, hogy gának a műsorpo- házba a középiskolásokat és az egye- senek, amelyeket a nézők is elvárnak figyelni a legapróbb részletekre is,
tudtam hozni előövék a színház, ami most kicsit litika,
vagyis temistákat is, amire konkrét a 21. században, létre kell hozni egy mert mindenki fontos ebben a gépeadásokat, sőt rám
olyan, mint egy erődítmény. Én szélesebb merí- színházpedagógiai programot írtunk. keretet, amihez bátran nyúlhatunk, zetben – a díszletmunkástól a vebízta a nagyszínszeretném kinyitni, szélesebbre tésre van szükség. De a felnőttek felé is nyitunk. Többen
zető színészig – ahhoz, hogy igazán
házban a gyertárni
a
kapukat.
A
műsorpolitikában
változtatni
jól működjön a színház. A felelősségNépszerű darabo- aggódtak az operatagozat miatt, de
mekelőadások
szeretnék, mert sok olyan jelgel hasonló a helyzet. Mindenkinek
kat, a közönség mindenkit szeretnék megnyugtatni,
rendezését. Kitazést
kaptunk
a
nézőktől,
hogy
tudnia kell, hogy fontos a munkája,
láltam egy projektet, amire pénzt sze- számára vonzó műfajú és témájú elő- hogy a pályázatomban Gyüdi Sándor
nem elégedettek a kínálattal, a
számítunk rá, és felelősséggel tartoreztem pályázaton, majd létrehoztam adásokat kell a repertoárba be- szerepel az operatagozat vezetőjeműfajokkal, az előadások megzik, hogy azt jól végzi el, mert az az
az előadásokat szereplőként vagy emelni, és sokkal tervezhetőbbé és ként, és fel is kértem erre a feladatra,
valósításával.
(…)
Mint
nagy
viegész közösséget építi. És ez minrendezőként. Ilyen volt Vinnai András átláthatóbbá kell tenni a színház mű- mert a jövőben is szeretnék vele
déki teátrum – más színházakdenre kihat, és olyan erőt sugározegyüttműködni. Ráadásul operabeködését a műsorpolitikában is.
Másikembere a Korzó Zeneházban.
hoz
hasonlóan
–
népszínházi
hat, amit a közönség és a város is
Nagyon fontosnak tartom, hogy a avató programokkal is szeretném gazMások is látták, milyen úton járok,
eszményt követel meg magámegérezhet. A háttérembereknek és
és többen megkerestek, biztattak, nézők tudják, mire számíthatnak. dagítani az operatagozat működését,
nak a műsorpolitika, vagyis széa művészeknek is hatalmas a felehogy adjam be a pályázatomat. Ez va- A bérletezést például már tavasszal el ami új nézőket hozhat, fiatalíthatja az
lesebb
merítésre
van
szükség.
lősségük, mert csak akkor tudjuk
lóban egyfajta evolúciója volt annak, kell kezdeni, mert eddig mindig au- operák közönségét.
Népszerű darabokat, a közönmegemelni a színházat, ha ezen köKi kell nevelni a jövő közönségét,
hogy végül elindultam a színházigaz- gusztus végén indult el. Minél korábség
számára
vonzó
műfajú
és
zösen dolgozunk. Latinovits Zoltán
gatói székért. Mert fontosnak tartom, ban tudjuk megtervezni az évadot, és ehhez lépéseket kell tenni. Sajnos
témájú előadásokat kell a reazt mondta, az a jó színház, amit
hogy szorosabban működjön együtt a annál előbb tudjuk meghirdetni a bér- ezek elmaradtak az elmúlt években.
pertoárba beemelni.
megnéznek. Én azok leszek, hogy
színház és a város közössége, és a leteket, és ezzel növelni tudjuk a bér- A marketingben is mást szeretnék a
ilyen legyen a szegedi.
társulat igazi közösségépítő erővé vál- leteladások számát. Ez olyan színháznak. Sokkal inkább a kira-

Nyugaton más rendszerben
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Európa-bajnokság szEgEdEn? Magyarország Szlovákiával karöltve rendezné
meg a 2022-es vagy a 2024es kézilabda-Európa-bajnokságot. A tervek szerint ha
északi szomszédunkkal elnyerjük a rendezési jogot,
akkor Szeged is a helyszínek
között lenne Budapesttel,
Debrecennel és Veszprémmel
együtt. Addigra pedig az új kézilabdacsarnok is elkészül,
amely a tervek szerint több
mint 8000 férőhelyes lesz.
szívroham, majd csúcsdöntés. Olimpiai bronzérmes súlylökőnk, Márton Anita
Sassnitzban, Németországban lépett dobókörbe egy
nemzetközi versenyen, ahol
18 méter 87 centivel a világ
idei legjobb eredményével
nyerte meg a viadalt. Időközben kiderült, hogy a verseny
alatt, éppen a szegedi kiválóság dobása előtt rosszul lett a
bíró, szívrohamot kapott, ami
miatt hosszú percekig állt a
verseny.
mEgvan, hol folytatja.
A MOL-PICK Szeged spanyol világbajnok kapusa, José Ma-

nuel Sierra (képünkön) a
következő szezonban a francia Saran Loiret együttesénél
folytatja. A 39 éves hálóőr két
évre írt alá, a 2014–2015-ös
szezon óta erősíti a Szegedet,
ahová éppen a francia fővárosból, a PSG csapatából igazolt. A játékos úgy fogalmazott,
nagyon örül, hogy visszatérhet
Franciaországba, ahol a családja mindig is jól érezte
magát.
új név, ismErős arcok.
Megalakult a Szegedi Sportíjász Egyesület, ahol többek
között az UTC-ÍSE kiválósága,
Banda Árpád is folytatja pályafutását. Az egyesület Banda
Tibor szövetségi kapitány irányításával fog működni. Árpád
a Budapest-bajnokságon szerepelt nemrégiben, ahol a felnőttek között reflexíjászatban
a legpontosabban célzott, így
megnyerte a rangsorolót, és
kvalifikálta magát az országos
bajnokságra, ahol szintén aranyos reményekkel indulhat
majd.

Olasz Anna: A szívem egy része Amerikában maradt

Hazaköltözött Szegedre a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó
A Haász SZUE világbajnoki ezüstérmes hosszútávúszója,
Olasz Anna hazaköltözött az Egyesült Államokból. Egyetlen
napot töltött Szegeden, majd a magyar úszóválogatottal
Thaiföldön edzőtáborozott.
Olasz Anna, a Haász SZUE kiválósága végleg hazatért az
Egyesült Államokból. Arizonában végezte el az egyetemi
tanulmányait, az úszás szempontjából pedig a legokosabb
döntés az volt, ha hazatér
Szegedre. Egyetlen napot volt
itthon, utána egyből utazott
Thaiföldre, ahol három másik
klubtársával, Fábián Milánnal, Fábián Fannival és Bo-

Olasz Anna

necz Boglárkával, valamint
edzőjével, Gellért Gáborral
háromhetes edzőtáboron vett
részt a magyar úszóválogatott tagjaként.
– Szerintem nagyon jó és
hasznos edzőtábor volt, hiszen nyitott uszodában, nagyon jó időben edzettünk. És
nem mellesleg 90 százalékos
páratartalom volt, ami különösen megnehezítette az edzéseinket. Jó kis nehezítő
körülmény volt, de amikor hazaértünk, hirtelen sokkal
több oxigénünk lett, még így
a fedett uszodában is. Hasznos három hét volt – mondta
a világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes hosszútávúszó.
Anna hazatérése óta az
újszegedi sportuszodában
edz, ő most látta a nemrég átadott, felújított medencét. Elmondása szerint a rajtkövek
a kedvencei, mert most már
nem potyognak belőle a törmelékdarabok, örömmel fog

Fábián Milán, Bonecz Boglárka, Fábián Fanni és a kép jobb szélén Olasz Anna. A szegedi különítmény az úszóválogatottban.
itt készülni. Egyelőre csak
másfél évig. Merthogy még
csak ennyire tervez, és ezt a
döntést így sem volt könnyű
meghoznia.
– A következő másfél évre
hazaköltözöm. Aztán meglátjuk, hogy lesz. Nem nagyon
szeretek ennél hosszabb távra
tervezni. Most az olimpiai kvalifikációig vannak terveim, és
ebben gondolkodom. Ezenkí-

Parádés évindítás, irány a vb!

16 csapat és csaknem 300
versenyző. Ekkora volt a létszám a Budapest–Vidék országos bajnokságon, ahol a
szegedi Bodor Karate és Rekreációs KHSE növendékei is
tatamira léptek.

A kezdő versenyzők közül hárman shiko dachi formagyakorlatot, azaz a négyszögállást
mutatták be. Török Máté, Nyári
Dominik és Borbola Zsombor
egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel. Szintén kezdőként a zenkutsu dachit
(elülső súlypontú állás) Kazi
Krisztián bronzérmet érően
adta elő. Szivacskumitében,
azaz küzdelemben is jeleskedtek a Bodor Karate versenyzői,
Nyári Dominik első lett, míg
Borbola Zsombor és Török

Hajagos Norbert a dobogó legtetején. A vb-n is ott szeretne állni!

Máté egyaránt a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Kazi
Krisztián a haladóknál is megmérettette magát, méghozzá
küzdelemben, ahol bronzérem
került a nyakába. Séllei
Csenge, szintén a haladók között, formagyakorlatban és
küzdelemben is a
harmadik helyen
végzett.
Három versenyzőnek kvalifikációs
volt ez a verseny az
idei angliai, wadokai
világbajnokságra.
Roka Dario Ramond
Bodor Gábor a legkisebbekre is büszke a 10-11 évesek kölehetett.
zött katában, azaz

formagyakorlatban és kumitében, vagyis küzdelemben is az
első helyezést szerezte meg. Juhász Bálint a 14-15 évesek között első lett kumitében. Hajagos Norbert junior kata első, és
felnőtt kata ötödik helye azt jelenti, hogy előbbi két csapattársával készülhetnek az augusztusi, angliai világbajnokságra.
– Maximálisan elégedett
vagyok az egész csapat munkájával, és úgy gondolom, minden versenyzőnk azt az
eredményt hozta Szegednek,
amelyet megérdemelt –
mondta Bodor Gábor, az egyesület vezetőedzője és elnöke.

vül nyilván nem egyszerű, nagyon sok barátom és a párom
is kint van, tehát a szívem egy
része kinn maradt. De Szeged
az otthonom, és tudom, hogy
az úszás szempontjából ez volt
a leglogikusabb döntés. Profi
sportolóként az érzelmeimet
háttérbe kellett szorítanom, és
az úszás győzött – mesélte
Olasz Anna.
A tengerentúlon megka-

pott üzleti kommunikációs diplomája mellé egy hazai bizonyítványt is szeretne szerezni.
Emellett 2020 és a tokiói olimpia lebeg a szeme előtt, valamint az idei szezon fő
versenye, az augusztusi Európa-bajnokság. Arra a kérdésre, hogy az úszás után
mit szeretne csinálni, azt
kérte, térjünk vissza rá két
és fél év múlva.

Egy hajóban az ellenféllel

Két bronzérmet szereztek az NKM Szeged VE sárkányhajósai Szarvason, a III. medencés sárkányhajó-bajnokságon.
A téli időszakban speciális körülmények között küzdenek
meg egymással a versenyzők.
A téli, medencés versenyeken hat fővel indulnak a csapatok,
és ugyanabba a hajóba ülnek be, egymással szemben. A sárkányhajósok egymással szemben eveznek, és az a csapat
nyer, amelyiknek sikerült legalább két és fél méter távolságra
eltolnia a hajót. A futamok azonban időkorlátosak, minden
egységnek egy perc áll a rendelkezésére, hogy eltolja a másikat. Ha letelik az időkorlát, és egyik csapat sem tolta el a
másikat két és fél méternél jobban, az az egység nyer, amelyik egység közelebb van a győzelemhez.
Így folytak a küzdelmek Szarvason a III. medencés sárkányhajó-bajnokságon, amely az NKM Szeged VE versenyzőinek az évadnyitó versenyük volt. Az ifjúsági csapat a dobogó
harmadik fokára állhatott fel az alábbi összeállításban: Fincur
Ádám, Keskeny Balázs, Kiss Patrik Gergő, Kiss Márkó Claudio, Kovács Gergő, Simon Kornél, Varga Levente. A MIX csapat tagjainak nyakába szintén egy bronzérem került.
Ábrahám Tiborné, Ábrahám Tibor, Farkas Kata, dr. Kis Gábor,
Molnár József, Simon Melinda, Szatmári József, Tóth József,
Vincze Attila szerepelt ebben az együttesben.

Egymással szemben ülve eveznek.
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és egymásra találjanak” – írta
Boldizsár Ildikó legújabb
könyve ajánlójában.

Tűzmadár
Időpont: február 25., vasárnap, 11 óra
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház
Egy királylány, aki maga szeretne férjet választani. Egy

átok, amely lehet, hogy örökké
tart. Egy legény, aki szegénysorból jött, de bátor, kalandvágyó és kitartó. Misztikus
lények, éteri hangok, csodás
átváltozások. Próbák, amiket
teljesíteni kell, hogy megtaláljuk az igazit, bárki is legyen az.
Szerelem, hit, megváltás.
Mindez egy előadásban, az
Aranygyapjú Társulat zenés
bábjátékában.

A Tűzmadár című varázsmese végigkalauzol azon a
kacskaringós és rögös úton,
amely lelki társunk megtalálásához vezet. Játsszák: Zombori
Györgyi, Szalkai Dénes, Krisztin
Róbert. Bábok, díszlet: Barta
Csilla és Ducza Andrea. Rendezte: Szalkai Dénes.
GyóGynövények az
eGészséG védelmében
Időpont: február 26., hétfő, 17
óra
Helyszín: TIT-székház (Kárász
u. 11.)
TIT szabadegyetemi előadás, a
részvétel díjtalan. A gyógynövények felismerése, hatásai, feldolgozása és a használat
módjai mellett egy zöldebb,
egészségesebb, hiteles emberi
kapcsolatokra építő életmód
kialakításához is ötleteket kaphatnak. Előadó: Ábrahám
Krisztina.

mesék a felnőTTé válásról
Időpont:
feb ruár
26., hétfő, 18 óra
Helyszín:
IH Rendezvényközpont
Magyarország legnépszerűbb
mesekutatója, meseírója és
meseterapeutája, Boldizsár Ildikó előadása a Mentor(h)áló
szervezésében a Pedagógiai
esték sorozatban. „Megtörténik, akár akarod, akár nem.
Felnősz. Ha nem szeretnél felnőtt lenni, azért – ha pedig
szeretnél, csak nem tudod, hogyan, akkor ezért olvasd el ezt
a könyvet. Harminckét mese a
felnőtté válás nehézségeiről és
szépségeiről: tizenhat a fiúknak és tizenhat a lányoknak,
hogy könnyebben önmagukra

fábián marcell pandúrdeTekTív
Tizenhárom
napja
Időpont: február 27., kedd, 17
óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Könyvbemutató. Vendégek:
Hász Róbert, valamint Horváth
Bence, a Kortárs Kiadó szerkesztője. Moderátor: Bene Zoltán. Hász Róbert hetedik
regénye, a Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja
fordulatos detektívtörténet –
és nem kevésbé izgalmas korés társadalomrajz a Monarchia
peremvidékén együtt élő magyar, szerb és német közösségek mindennapjaival, feszültségével, ábrándjaival.
1902, Zombor: a vajdasági
kisvárost rejtélyes gyilkosságsorozat tartja lázban. Fábián
Marcell, a nemrégiben megalakított rendőrség ifjú pandúrdetektívje elszántan nyomoz,
bevetve a bűnüldözés legfris-

sebb vívmányait is, például az
ujjlenyomat-azonosítást. Ám
újabb és újabb gyilkosságok
követik egymást, és az ügy
egyre szövevényesebbé válik,
a kisvárosi társaság mind szélesebb köréig gyűrűzik. Fábián
Marcellt nemcsak korábbi,
megoldatlan bűnügyekhez vezetik el a nyomozás szálai,
hanem saját származásának
titkaihoz is.
braindoGs-koncerT
Időpont: február 28., szerda,
20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Tom Waits zseniális számait,
zenéjét, őrületét a világ egyik
legkitűnőbb soul-blues énekese, Ian Siegal, valamint Ripoff Raskolnikov, Kiss Tibor,
Varga Líviusz, Varga Laca,
Frenk és Nagy Szabolcs tolmácsolja. A zenekar egyszeri tisztelgésként indult, néhány éve
Tom Waits születésnapján léptek fel először az A38-on. A
koncertnek azonban olyan elsöprő sikere volt – mind a kö-

zönség, mind a résztvevők oldaláról –, hogy évente megismétli a csapat. Az idei turné
során megújult programmal
lép színre a jól ismert társaság.
pély barna-szólókoncerT
Időpont: március 1., csütörtök,
20 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Pély Barna
megmutatja egy
gitár, egy
stomp box
és
egy
looper segítségével
saját magyar és angol nyelvű
dalainak egy részét, néhány
olyan feldolgozással fűszerezve, amelyek nagy hatással
voltak rá.

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert március 6-i zenés pódiumestjére? 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 28. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Az ötvenhatos forradalom bölcsője a szegedi egyetem. A nyertesek: Berényi Enikő, illetve Nyilasi Katalin. Gratulálunk!
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HOROSZKóp

KOS (III. 21–Iv. 20)
Érdekes fordulatokra
számíthat az életében. Váltogatják majd
egymást a jó és a rossz
hírek, úgyhogy próbáljon a
pozitív dolgokra koncentrálni.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)
Vitás helyzetben, legyen az párkapcsolati
vagy munkahelyi, mindig törekedjen az együttműködésre, így hamarabb
meg tudja oldani a konfliktusait.
IKREK (v. 21–vI. 21.)
Rengeteg munkája
lesz a jövő héten, de
örömmel fogadja, mert
végre valami újat alkothat.
Lehetősége lesz megmutatni a rejtett képességeit.
RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Könnyen beleszeret
valakibe, de ez olyan
gyorsan múlik el, mint
ahogy jött. Sosem tudta
józanul megítélni a helyzetet, amikor szerelemről volt
szó.
OROSZLÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Személyes
vonzerejének és kisugárzásának kevesen
tudnak ellenállni. Ezt ön is
tudja, és ha a helyzet úgy
hozza, ki is használja ezeket
a képességeit.
SZűZ (vIII. 23–IX.
22.) A közeljövőben
több figyelmet igényelnek majd a családi
ügyei. Ne hanyagolja el a
legfontosabb kapcsolatait a
munkája vagy a hobbija
miatt.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.)
Életszeretete
mostanában nem ismer határokat. Ebben
közrejátszhat az új párja,
aki erőt adott önnek, hogy a
régóta dédelgetett álmait
megvalósítsa.
SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Eljött az ideje,
hogy a munkájára
koncentráljon, és mindent megtegyen az előrelépése érdekében. Ez hasznos lehet majd a magánéletében is.
nyILAS (XI. 22–XII.
21.) Hiányolja az életéből az új élményeket, szeretne mindent
hátrahagyni, ami szürke és
unalmas. Szívesen belevetné magát az izgalmas ismeretlenbe.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Érzelmi és anyagi
problémái egyre nyomasztóbbá válhatnak,
de barátai minderről mit
sem sejtenek. Nyíljon meg
nekik, és ők örömmel segítenek.
víZönTŐ (I. 21–II.
19.) Párjával elsimíthatják a nézeteltéréseiket, és visszahozhatják a szikrát a kapcsolatukba. Ez viszont csak akkor
sikerül, ha mindketten
őszintén szeretnék.
Halak (II. 20–III. 20.)
Olykor túl rámenősen
próbálja érvényesíteni az akaratát másokkal
szemben,
amivel
könnyen elriaszthat maga
mellől embereket. Legyen
szerényebb.

2018. FEBRUÁR 24., SZOMBAT

Jöttek a csehszlovákok! A felvétel szerint már 1966-ban
a Szabadkai úton jártak, ahol szegedi rendőrök is tolták
a lerobbant autójukat. (Fotó: Fortepan/Magyar rendőr.) Azt
nem tudjuk, hogy a csehszlovákok a Háry Jánosra jöttek-e,
ami az egyik legtöbbször műsorra tűzött darab a szabadté-

Február 24.
szombat

–2/–6
Elemér

rin. 1966-ban Melis György alakította a címszerepet, Dajka
Margit volt a császárné, Bodrogi Gyula pedig Napóleon. Legutóbb négy éve játszották Kodály daljátékát a Dóm téren,
amiben Gérard Depardieu Napóleont, Bodrogi Gyula pedig
Ferenc császárt alakította.

ArénA – sportmAgAzin
Február 26., hétfő, 19.25
Szeged sportéletének legfontosabb heti eseményeiről – bővebben.
KvAntum – tudományos
mAgAzin
Február 27., kedd, 19.55
Elektromosság az epilepszia
gyógyításában, mesterséges intelligencia a daganatok felismerésében, új anyagok a
napelemekben.
Ar(t)coK – portrébeszélgetés
Február 28., szerda, 20.10
Szilágyi Annamária színművész
életútja, sok darabrészlettel fűszerezve.
szAbAd száj – véleményműsor
Március 2., péntek, 19.25
A Szeged TV új műsora, ahol
közéleti témákról a közérdek
emberei vitáznak.
szegedi HíreK
Február 26–március 2., hétfő–péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai, gazdasági és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: megjött a tél
Február 25.
vasárnap

Február 26.
hétfő

Február 27.
kedd

Február 28.
szerda

Március 1.
csütörtök

Március 2.
péntek

–3/–8
Mátyás

–2/–8
Géza

0/–6
Edina

0/–5
Ákos,
Bátor

1/–5
Albin

1/–3
Lujza

AnyAKönyvI HíREK

szegeden KötötteK HázAsságot:
2018. 02. 10-én Tóth Róbert és Csiszár
Marika; Kószó Attila és Cseh Zsófia.
szegeden születteK: Forgács Attilának
és Hír Beátának 2018. 02. 13-án Eszter
Sára, Radics Zoltánnak és Farkas Szabinának 2018. 02. 02-án Máté Sándor; Vidács
János Zoltánnak és Lázár Hajnalka Dórának 2018. 02. 02-án Gréta Liza; Németh
Zsoltnak és Kókai Annamáriának 2018.
02. 03-án Erik Zsolt; Török Norbertnek és
Bodó Éva Tündének 2018. 02. 04-én Réka
Kata; Cserháti Róbertnek és Lengyel Annának 2018. 02. 05-én Kloé; Berényi Jánosnak és Horváth Piroskának 2018. 02.
05-én Lili Mária; Tóth István Péternek és
Anisity Lillának 2018. 02. 05-én Ármin;
Szoboszlai Csabának és Pálfi Viktóriának

2018. 02. 06-án Szofia Melinda; Rácz Lajosnak és Vavró Ritának 2018. 02. 09-én
Annamária; Biliczki Istvánnak és Graca
Diánának 2018. 02. 10-én Olivér; Peczanek Rolandnak és Szabó Csillának 2018.
02. 11-én Réka utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Forrás: koponyeg.hu

FOGAdóóRA

FEBRUÁR 26., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00–
19.00 (LMP-iroda – Honvéd
tér 5/B, tel.: 30/856-5398)

MÁRCIUS 3., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–
11.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Február 19-étől új arculattal és még több Szegedről szóló hírrel, információval várja olvasóit a szeged.hu, a város hírportálja. A honlapról továbbra is letölthető a Szegedi Tükör városi
hetilap, amelynek kiemelt írásait szerkesztett formában a hírportálon is olvashatják. Ha nem csak a kormány valóságára
kíváncsi, figyelje, kövesse, olvassa a szeged.hu honlapot! Az
oldallal kapcsolatos észrevételeket az info@szeged.hu címre
várják a szerkesztők.
Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

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

