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Órákig váratták a sürgősségin
Meghalt, pedig egyetlen injekció segített volna.

Mérlegen a képviselők
Sorozatunkban az Északi városrészben jártunk.

4.

Indul a lomtalanítás!
Házhoz megy a hulladékgazdálkodás.

7 milliárd forint útfelújításokra

Folytatódik az oktatási és egészségügyi intézmények korszerűsítése

Körforgalom épül nyáron a Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske utca kereszteződésében.
Rekordösszeget, 2,1 milliárd
forintot fordít idén az önkormányzat a városi utak felújítására. Megújul a Tisza Lajos
körút a Dugonics tér és a
Hősök kapuja között, átépítik
a Novotel Hotel előtti csomópontot, a Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske utca keresz-

teződésében pedig körforgalom épül – többek között erről
tájékoztatta Botka László polgármester a legjelentősebb
szegedi vállalkozások képviselőit. Rendbe hozzák Tarján,
Odessza és Makkosház út- és
járdahálózatát, és a többi városrészben is látványos válto-

zást tapasztalhatnak a szegediek. A gazdasági célú útfejlesztésekkel együtt több mint
7 milliárd forintból teszik élhetőbbé Szegedet, ezzel is segítve a munkahelyteremtő
beruházások betelepedését.
Idén folytatódik az intézményfelújítási program is: mo-

dernizálnak három bölcsődét,
négy óvodát és öt iskolát. Épül
a vadonatúj dorozsmai egészségház, valamint korszerű orvosi rendelőt alakítanak ki Béketelepen, Tápén és a József
Attila sugárúti rendelő helyett a
közeli Gáspár Zoltán utcában.
Bővebben a 6–7. oldalon

Amikor a politika közbeszól

Kiesett az állami pikszisből a Pinceszínház

A Pinceszínház 3,6 millió forint támogatást kap évente az önkormányzattól. Emiatt ki is estek az állami
pikszisből: négy éve nem jutnak központi segítséghez. Kancsár Orsolya
színész, igazgató (képünkön) szerint
ilyen az, ha a politika közbeszól. A 16
éve alapított stúdiószínháznak az
első darabja egy szegedi ősbemutató volt, amely Darvasi László Vizsgálat a rózsák ügyében című
bűnügyi legendájából készült.
Írásunk a 9. oldalon

10.

Önmagukat múlták fölül!
Fantasztikusan teljesítettek a téli olimpián.

Rést ütött a Fidesz-pajzson, majd Botkával tárgyalt

Szegeden Márki-Zay Péter

Szegedre vezetett a megválasztása utáni első hivatalos
útja Márki-Zay Péternek, aki
történelmet írt vasárnap
több mint 13 ezer hódmezővásárhelyivel, amikor az ellenzéki pártok által támogatott független jelöltként fölényesen legyőzte az időközi
polgármester-választáson a
fideszes Hegedűs Zoltánt.
Márki-Zay szerint az eredmények az egész országnak reményt adnak arra, hogy
legyőzhető a Fidesz.
Botka László két ajándékot is adott az új vásárhelyi
polgármesternek: egy uniós
zászlót és egy Bibó-kötetet.
Botka szerint új korszak kezdődik a két város kapcsolatában,
erős
szövetség
alakulhat ki, és közösen nagyobb eséllyel tudnak majd
uniós forrásokra is pályázni.
Napi szintű kapcsolattartásról is megállapodhat Vásárhely és Szeged, amit Botka
javasolt, aki arról is beszélt,

Szegeden van tapasztalatuk
arra, hogyan lehet ellenszélben is gyarapodni, s ezt a tudást örömmel adják át.
Szegeden 2010–2014
között
fideszes–jobbikos
többségű volt a közgyűlés,
amely négy éve csúfosan
megbukott a választáson.
– Ha egy polgármester nem
részérdekeket
képvisel,
hanem az egész város érdekeit, akkor nincs az a közgyűlési ellenszél, amely meg
tudja állítani – hangsúlyozta
Botka László. Márki-Zay elmondta, szívügyének tekinti
Szeged és Hódmezővásárhely együttműködését. Állította, ha az ellenzéki pártok
összefognak, együtt lépnek
fel a korrupció és a megfélemlítés ellen, olyan mennyiségű szavazatot tudnak
szerezni, amely szerinte elegendő lehet egy új, valódi
rendszerváltáshoz.
Márki-Zay Péterrel az interjúnk a 8. oldalon

Semmiből jött pártok

Választás 2018: gyűjtik az ajánlásokat

Ötszáz érvényes ajánlást
kell március 5-éig összegyűjtenie annak, aki indulni akar
képviselőjelöltként az április
8-i parlamenti választáson.
Szegeden lapzártánkig több
mint 40 párt vette fel az íveket. Megint előbukkantak a
semmiből a kamupártok.
Négy éve is ez történt, akkor
a szegedi 1-es körzetben 18
(!) jelöltre lehetett szavazni.
Sokak szerint a Fidesznek
állt érdekében a kamupártok indulása, hogy jó kövér
legyen a szavazócédula, és
megossza az ellenzéki voksokat. Később ezek a pártok
szőrén-szálán eltűntek az állami támogatással együtt,
amit sem az Állami Számve-

vőszék, sem a NAV nem tudott bevasalni rajtuk.
Most ismét előbújtak a
sötétből a kamupártok és jelöltjeik: találni házaspárokat, rokonokat. A jelöltek 1
millió forint állami támogatást kapnak, de ha nem érik
el a választáson a 2 százalékot, vissza kell fizetniük a
pénzt. 2014-ben a szegedi
1-es körzetben 18 jelöltből
14 (!) az egy százalékot sem
érte el, volt, aki 0,03 százalékos eredménnyel, 15 szavazattal zárt. Akkor az
MSZP-s Szabó Sándor
nyerte a választást 39,4 százalékkal, több mint 20 ezer
szavazattal.
Cikkünk az 5. oldalon
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Órákig váratták a sürgősségin,
majd a vizsgálóasztalon halt meg

Németh Szilárd: Nem olyan tragikus

Egy időben beadott injekcióval meg lehetett volna menteni a 76 éves nő életét.
Képünk illusztráció.
Lázár Ervin lánya hosszú cikket közölt a Magyar Nemzetben,
amelyben arról ír, hogyan lett rosszul az édesanyja, Vathy
Zsuzsa írónő egy influenza elleni oltás után, és hogyan nem
látták el órákig a Honvédkórház sürgősségijén. Vathy Zsuzsa, aki férje, Lázár Ervin meséiben Vacskamati néven szerepelt, tavaly januárban halt meg. A halála miatt rendőrségi
nyomozás is indult. A cikket a 444.hu szemlézte.
Lázár Fruzsina a cikkben azt ban nem tudta megállapíírja, hogy édesanyja az oltás tani, mi a baj, így elküldte
beadása után egy nappal lett őket a legközelebbi sürgősrosszul, ezután pedig a kö- ségi osztályra, a Honvédkórvetkező dolgok történtek házba.
vele:
• A háziorvosa hazaküldte,
hogy
szedjen lázcsillapítót.
• Egy napra rá
sem csökkentek a
fájdalmai, reumatológushoz ment,
aki megpróbálta
elhelyezni egy kórházban, de nem
fogadták.
• Végül mentőt
hívtak hozzá, de
azok egészségügyi
intézetbe
nem mennek ki,
így orvost kellett A fideszes Németh Szilárd szerint van
egy olyan velünk született probléma,
keresniük.
hogy mindenki orvoshoz szaladgál.
• Nagy nehezen
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
sikerült, ő azon-

Németh Szilárd: Nem olyan tragikus
a sürgősségi betegellátás helyzete

Németh Szilárd szerint nem olyan rossz a sürgősségi betegellátás Magyarországon, csak mindenki orvoshoz szaladgál. Van egy olyan „velünk született probléma”, hogy
minden üggyel szeretnénk szaladni az orvoshoz –
mondta Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a Magyar
Nemzetnek, amikor a lap munkatársa a közelmúltban
nyilvánosságra került, sürgősségi betegellátáshoz kapcsolódó halálesetekről kérdezte. A fideszes politikus szerint a sürgősségi betegellátás helyzete nem olyan
tragikus, mint ahogy lefestik. (444.hu)

• Ott kétórás várakozás után
hívták be előzetes vizsgálatra.
• Ezután vártak még három
órát, időközben a helyek is elfogytak, így a 76 éves nőnek
állnia kellett.
• A műszakvezető azt
mondta, még minimum kéthárom órát kell várniuk. Ezt
már nem várták meg, hazamentek.
• Otthon rögtön kihívták a
mentőt, amely elvitte őket a
Szent Imre Kórházba.
Az idős nő végül ott halt
meg a vizsgálóasztalon,
mint kiderült, életveszélyes
allergiás reakció miatt,
amelyet amúgy egy időben
beadott injekcióval gyógyítani lehet. A cikk szerint a
rendőrség hivatalból eljárást indított, amelyet a napokban fejeztek be, és arra
jutottak, hogy az egészségügyi intézmények és az orvosok részéről nem történt
mulasztás.
Lázár Fruzsina azt is írta,
hogy az édesanyja halála
után több állami vezetőtől is
kapott gyásztáviratot, mert
az édesanyja József Attila- és
Márai-díjas íróként tagja volt
a Magyar Írószövetségnek és
a Magyar Művészeti Akadémiának is. „Azt írták, nagy
veszteség, hogy anyukám
nincs már. Nem tudom, hogy
nekik mekkora veszteség, de
azt tudom, hogy az állami vezetők soron kívül és kiemelt
egészségügyi ellátást kapnak. Nekik biztosan nem kell
10-12 órát várakozniuk a sürgősségi osztályokon, és nem
küldözgetik őket életveszélyes állapotban egyik helyről
a másikra.”

A magyar egészségügyben volt,
akinek 1 forinttal nőtt a bére

Sztrájkbizottságot alakítottak, és elkezdték a
munkabeszüntetés előkészítését az egészségügyben, miután a novemberre esedékes, de
végül januárra előrehozott második béremelés
után sok dolgozónak 1, illetve pár száz forinttal
sikerült többet kapnia az eddiginél.
Az egészségügyi szakdolgozók bérét először novemberben emelték, akkor 12 százalékkal. Ennek lett volna a második üteme az
idén novemberre ütemezett további 8 százalék, amit előrehoztak januárra. A szakdolgozók átlagosan 8-10 ezer forinttal vihettek
többet haza, azok azonban, akiknek a szakmai minimálbérnél kevesebb jár a bértábla
szerint, nem kapnak többet.
Az RTL riportja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt mondták, hogy a
mostani béremelés 70 ezer szakdolgozót
érint, és szerintük nincs olyan, akinek januárban a minimálbér, a garantált bérminimum
emelésével vagy a mostani emeléssel ne nőtt

volna a fizetése. A Független Egészségügyi
Szakszervezet (FESZ) szerint nagyjából minden tizedik dolgozót érinti a probléma, ami
szerint csak pár vagy pár száz forinttal emelkedett a bérük.
Soós Adrianna, a FESZ elnöke szerint
nem tartják elfogadhatónak az emelést, ezért
többször kezdeményezték a bértábla korrekcióját, hogy abban alapból magasabb összegek szerepeljenek. Szerintük már az
indulónak magasabbnak kellene lennie a
szakmai minimálbérnél vagy a minimálbérnél
a munkakörülmények miatt.
A FESZ a Magyarországi Mentődolgozók
Szövetségével sztrájkbizottságot alakított, és
megkezdték egy sztrájk előkészítését, valamint egy tüntetést is szerveznek március 24ére. Ha a kormány és a szakszervezet nem
tud megállapodni a követelésekről, leghamarabb a választások előtt pár nappal lehet
sztrájk az egészségügyben. (Index)

A Fidesz válasza: Soros

Európában már csak Bulgáriában
lopnak többet nálunk

Magyarország a világ országai között a 66. helyen áll a
Transparency International
(TI) legfrissebb korrupciós
rangsora szerint. Ez azt jelenti, hogy három ponttal
csúsztunk lentebb a tavalyi
57. helyhez képest. Az EUban csak Bulgária korruptabb nálunk, csak ott
lopnak többet. A Fidesz válasza: Soros.

Az Európai Unióban Magyarország az utolsó előtti helyet
foglalja el, és már csak Bulgária teljesít rosszabbul.

A 2012 és 2017 között tapasztalt 10
pontos csökkenéssel Magyarország
korrupció elleni teljesítményének
a
megítélése történelmi mélypontra
süllyedt.

Carl Dolan, a szervezet főigazgatója a Reutersnek
megjegyezte, hogy ezzel Magyarország rosszabbul áll,
mint Montenegró, amelynek
az uniós csatlakozása elleni
legfőbb brüsszeli érv pont a
súlyos korrupciós helyzet.
Dolan szerint ironikus, hogy
miközben Montenegrónak
az EU azt mondja, hogy
azért nem lehet tag, mert
túl korrupt, addig olyan tag-

Egyértelmű üzenet a házfalon. Képünk illusztráció.
államai vannak, mint Magyarország.
A 2012 és 2017 között
tapasztalt 10 pontos csökkenéssel Magyarország korrupció elleni teljesítményének a megítélése történelmi mélypontra süllyedt. A
letelepedési államkötvények kereskedelme még a
sűrű szövésű hazai korrup-

ción belül is különleges helyet foglal el. A törvényesített közpénzszivattyúnak
köszönhetően 20 ezer ismeretlen hátterű bevándorló szerzett magyarországi letelepedési jogosultságot, és 60 milliárd forint
közpénzzel gazdagodtak a
kötvényeket forgalmazó,
döntően off-shore paradicsomokban bejegyzett vállalkozások. A végrehajtó
hatalom nemcsak a baráti
cégeket, hanem a politikusoknak kedves sportklubokat is előszeretettel gazdagítja közpénzből.
A Fidesz közleményben
reagált a jelentésre, azt írták,
a Soros által pénzelt Transparency International most is
azt a két európai országot –
Magyarországot és Bulgáriát
– támadja, amelyek kerítést
építettek az illegális migráció
ellen. (444.hu)

Tíz éve még ezt mondta Orbán a korrupcióról

Orbán Viktor 2008-ban még ezt nyilatkozta, amikor Magyarország a 39. helyről a 47. helyre csúszott vissza a
Transparency International korrupciós listáján: „A Transparency International jelentésében azt olvastam, hogy
Magyarország minden évben elveszít kettőszázmilliárd
forintot a közbeszerzések körül uralkodó korrupció miatt.
A nyugdíjasok zsebében való kotorászás, a közalkalmazottak fizetésének befagyasztása helyett tehát először
azokat a döntéseket kellene meghozni, amelyekkel a
korrupciót vissza lehet szorítani.”
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Milyen munkát végeztek?

Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!
Megkérdeztük az Északi városrészben és Makkosházon
élőket Solymos Lászlóról és Tóth Károlyról. Hogy látják a
képviselőjüket? Milyen munkát végeztek tavaly? Mi az,
aminek örülnek, hogy elkészült? Mit hiányolnak? Folytatódik a Mérlegen a képviselők sorozatunk, amelyben az Ön
véleményére is számítunk! Írjon nekünk!
a munkája miatt elfoglalt, de
olyankor levelet írok neki –
mondta nevetve Molnár Julianna. Megtudtuk, a Gáspár
Zoltán utcában lakik a húga,
aki gyengén látó, de gyakran
meglátogatja őt a Sárosi
utcában. Ahhoz azonban át kell kelnie a
Csongrádi sugárúton. –
Solymos László segített
abban, hogy a Csongrádi
sugárútra felszereltek
olyan lámpát, amely
hangjelzést ad zöldnél.
Rendbe tetette az iskola
Molnár Julianna levélben is kért kispályáját is – hangsúmár segítséget Solymos László
lyozta a nyugdíjas nő.
képviselőtől.
– Rokonszenves, és
úgy hallottam, kézben
közeli lakásszövetkezetben tartja a dolgokat, de sajnos
dolgozott gazdasági vezető- konkrétumokat nem tudok
ként, így kis túlzással minden- mondani a munkájáról – szabadkozott Solymos kapcsán
kit ismer a környéken.
Tápai Gábor, aki elmondta,
Kézben tartja
születése óta a Jakab Lajos uta dolgokat
cában él. A 72 éves férfi szerint Szeged sokat fejlődött az
– Nincs olyan, amivel nem elmúlt években, és jó irányba
lehet hozzá fordulni, és lehető- halad a város. – A kormánnyal
sége szerint mindenben segít. vagyok elégedetlen. Sok minPersze nem mindig ér rá, mert dent megéltem már, de ilyen
– Nagyon rendes, sok mindent
megcsináltatott – mondta
Solymos László képviselőről
Molnár Julianna, aki 1978 óta
él a Sárosi utcában. Lapunknak elmesélte, az otthonához

TÓTH KáRoLy (MSZP)
Körzete: Északi városrész, Makkosház
Elvégzett munka 2017-ben:

a Teljes hosszában megújult a Gáspár Zoltán utca,

és a forgalmas úttest mellett a szervizutat is helyreállították.
a Járdajavítások az ág utcai tízemeletes épületek körül.
a Egynyárivirág-osztások.
a A fásítási program folytatása a Juhász Gyula, Pusztaszeri és Rózsa utcában.
a Befejeződött a zárt kutyafuttató kialakítása a Gyöngyvirág utcában.
a Felújították a padokat a Bimbó utcában és a Csongrádi sugárúti játszótérnél.
a Új szabadtéri kondipark létesült a Gyöngyvirág és
Agyagos utca sarkán.
a Rózsatőosztás több helyszínen.
a A Dózsa-iskola hangtechnikai korszerűsítése és a
Bonifert Domonkos iskola iskolarádiójának fejlesztése a képviselői keretből.
a Az Északvárosi fiókkönyvtárnak új számítógép vásárlása.
a A Wesley János iskola 10 éves jubileumi, valamint
a Gedói Óvoda apák napja rendezvényének támogatása.
a A könyvtár munkatársai, valamint számos önkéntes
segítő és több gazdálkodó szervezet támogatásának
köszönhetően megrendezték a Kincses Mesesziget
olvasótábort.

Top 9 fejlesztés 2018-ban

Tóth Károly körzetében: 1. A Gáspár Zoltán utcai rendelő
felújítása. 2. A Csongrádi sugárút és a Makkosházi körút
sarkán új, zárt kutyafuttató kialakítása. 3. Új rózsakert telepítése a Rózsa utca és a Csongrádi sugárút sarkán lévő
parkban. 4. Az Ág utcai játszótér bővítése. 5. A Gyöngyvirág
utcai kondipark mellett új ivókút, valamint a főleg idősebbek
számára hasznos további szabadtéri kondigépek telepítése.
Solymos László körzetében: 1. Lakossági kérésre az Ács
utcai tömbbelsőben található kihasználatlan dühöngő parkolóvá alakítása. Az elmúlt évben megterveztették és engedélyeztették az átalakítást, idén pedig április közepéig el is
készül a 35 parkolóhely. 2. A tervek között szerepel az idei
évben a Bibó utca aszfaltozása is a hiányzó részen. 3. Az
önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében egyéb,
nagy felületű útfelújításra is lehet még számítani a körzetben. 4. Idén is lesz egynyárivirág-osztás és családi nap.

Tápai Gábor szerint jó
irányba halad Szeged.
A 72 éves férfi a kormánynyal elégedetlen.
uszítást és gyűlöletkeltést még
soha. Szenvedek a Fidesz hazugságaitól, már nem merem
bekapcsolni a tévét – mondta
a férfi, megjegyezve, ő biztosan
nem adja oda a szavazatát egy
szatyor krumpliért.

Pizza a munka végén

pokból építtetett járdát azokon
a helyeken, amiket kijártak az
emberek. Most már csak arra
kell figyelni, hogy ne verje fel a
gyom. Felújította a Gáspár Zoltán utcát, ami nagyon rossz állapotban volt – mondta Tóth
Lajos. A nyugdíjas tűzoltó büszkén mutatta a bejárat melletti
kiskertjét, amit humuszos földdel kellett feltölteni. Ezt a képviselő biztosította. Mint ahogy
van a kertben néhány olyan rózsatő is, amit Tóth Károlytól kapott, de olyan is, amit még a
sándorfalvi nagymamája adott
neki 39 éve.

Pihenőpark
a szalagtízes mögött

Magyarné Eperjesi Anna 1983
óta lakik a Gyöngyvirág utcai
szalagtízesben, ahol huszonegy éve két lépcsőháznak is
közös képviselője. Tóth Károlyt
úgy jellemezte, bármilyen problémával fordulnak is hozzá,
mindig a megoldást keresi,
nem pedig a kifogásokat.

– Nem rokonom Tóth Károly
képviselő – válaszolta nevetve
Tóth Lajos, aki 1978 óta él családjával a Csongrádi sugárúti
ötemeletes panelben, amelynek két
ablaka a felújított
játszótérre
néz.
– Szeretünk itt élni
– mondta a 66
éves nyugdíjas tűzoltó, aki szerint
Tóth Károly aktív,
segítőkész képviselő, aki mindenkivel megtalálja a
hangot. – Pár éve
társadalmi munkában festettük le a
játszótéri padokat,
ő adta a festéket,
majd a munka
végén pizzával ven- Magyarné Eperjesi Anna a Gyöngyvidégelt meg ben- rág utcai tízemeletesek mögött kialakított kutyafuttatónál.
nünket.
Járóla-

Tavaly júniusban adták át a közel 170 millió forintból felújított Cső utcai bölcsődét. A nemzeti színű szalagot egy
bölcsődés kislány, Szabó Sándor országgyűlési képviselő,
Tiszaváryné Nyíri Mária, a Cső utcai bölcsőde vezetője, Király Sándorné bölcsődeigazgató és Solymos László, a körzet
önkormányzati képviselője vágta át.

Tóth Károly képviselő a Kodály téren segített a ruhaosztásban.
– Ha férfi lennék, biztosan
a barátom lenne – mondta nevetve Magyarné, aki szerint a
képviselő sokat tett a szalagtízesben élő háromszáz családért. – A házunk mögötti
területre évtizedekig nem épült
semmi. Most kutyafuttatót és
szabadtéri kondiparkot is telepítettek. Úgy tudom, utóbbit

olyan új eszközökkel bővítik tavasszal, amelyeket a kisebb
gyermekek és az idősebbek is
használhatnak. Tóth Károly pihenőparkot szeretne kialakítani ivókúttal – mondta
Magyarné Eperjesi Anna, aki
szerint fontos lenne, hogy a
közvilágítást is fejlesszék,
mert sötét van a területen.

SoLyMoS LáSZLÓ (MSZP)
Körzete: Északi városrész
Elvégzett munka 2017-ben:

a Nőnapi virágosztás, egynyárivirág-osztás.
a Aszfaltozás a Vág utca 9–11. előtt és a Kossuth

Zsuzsa szakközépiskola melletti murvás út és parkoló
aszfaltozása.
a Kisebb felületű járdaaszfaltozások.
a A Bibó utcában zúzalékos útjavítási munkák.
a Gyereknapi rendezvény az Agórában a Cső utcai Óvodába járó gyerekeknek.
a Kutyafuttató kialakítása a Sárosi és Margaréta utca
sarkán, a volt labdapálya területén.
a Pihenőpadok cseréje és felújítása a bölcsődénél,
az óvodánál és a Kossuth-szakközépiskolánál.
a A Cső utcai Bölcsőde teljes körű felújítása.
a Növénytelepítések a Franciahögy és Harmónia lakópark közterületein.
a XIII. Kodály téri családi nap.

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!
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Húsz év után tavasszal
megnyílHat a Hági.
Közel húsz évvel azután, hogy
Török Zoltán szegedi vállalkozó megvásárolta az akkor
már évek óta bezárt Hági éttermet, most újra vendégeket
fogadhat a patinás hely. A
Hungi Vigadó tulajdonosai
nemrég bejelentették, kibérelték Töröktől a helyet, és tavasszal már vendégeket is fogadnak a Hágiban.

Nyomoznak a Szegedma
levélhamisítási ügyében

Büntetőfeljelentést tett. Szabó Sándor a 2017. november 10-i
sajtótájékoztatóján, kezében a hamis levéllel.
Elrendelte az ügyészség a nyomozást a Szegedma hírportálon
megjelent és nagy botrányt kavart hamis levél ügyében. Személyes adattal való visszaélés vétsége miatt akár egy évig terjedő
szabadságvesztés is kiszabható.

Piffkó József a klinikai
közPont úJ vezetőJe. A
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ eddigi elnöke,
Facskó Andrea szemészprofesszor nemrég betöltötte a

65. életévét, így a megbízatása lejárt. Utódja megbízottként Piffkó József tanszékvezető professzor (képünkön),
aki 2008-ban lett a Szegedi
Tudományegyetem Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Klinika
tanszékvezető egyetemi tanára.
Békési imre a szegedért alaPítvány idei fődíJasa. Békési Imre nyelvészprofesszor (képünkön) a
tanárképző főigazgatója volt,
korábban dolgozott az alapít-

Még tavaly november 10-én jelent meg a Szegedma portálon egy
azóta eltávolított, hamis levél, amelyet a honlap szerint Szabó Sándor MSZP-s országgyűlési képviselő írt Botka Lászlónak, Szeged
polgármesterének azzal, áprilisig nehogy beszéljen a több ezer menekült szegedi befogadásáról. Szabó a cikk megjelenése után
azonnal sajtótájékoztatót tartott, amelyen közölte, szintet lépett a
fideszes propaganda, amely már levelet is hamisít.
A képviselő pofátlan hamisítványnak nevezte a cikkben fénymásolatként közölt levelet. Szabó szerint a Habony-művek ma már
semmitől sem riad vissza, ha ellenzéki politikusok lejáratásáról, ellehetetlenítéséről van szó. – Ez olyan rágalmazás, amire még a
mostani agresszív kormánypropagandában is nehéz példát találni
– mondta akkor Szabó Sándor, aki büntetőfeljelentést tett az
ügyészségen. Ez alapján az ügyészség a büntető törvénykönyv 219.
§ (1) bekezdés a) pontjába ütköző személyes adattal való visszaélés vétség gyanúja miatt elrendelte a nyomozást, amire a Szegedi
Rendőrkapitányságot jelölték ki.
Zélity László szegedi rendőrkapitány azonban elfogultságot jelentett be, amelynek Piros Attila megyei rendőrfőkapitány helyt adott.
Zélity azzal indokolta kérelmét, hogy Szabó Sándor Botka Lászlónak
volt a kabinetvezetője, majd országgyűlési képviselővé választották,
azaz napi munkakapcsolatban állt a Szegedi Rendőrkapitánysággal.
Piros Attila ezért kizárta az ügyből a szegedi rendőröket, és a nyomozással a Szentesi Rendőrkapitányságot bízta meg.

Házhoz megy a lomtalanítás

Hívja a 06-80-180-480-as zöldszámot!
Január elsejével megváltozott a lomtalanítás
rendje Szegeden, és már
csak előre egyeztetett
időpontban lehet kipakolni a ház elé a feleslegessé vált holmikat,
amiket azonnal elszállít a
Szegedi Hulladékgazdálkodási nkft. Így elkerülhetővé válik az illegális
szemétlerakás, és a guberálók is kiszorulnak a városból.

Közös gondolkodásra, városnézésre hívjuk önöket Somorjai Ferenc kiadás előtt álló
Szeged és környéke útikönyvével kapcsolatban. A szerzővel
közösen azt szeretnénk, ha
önök lennének e nagy vállalko-

zás véleményt és tanácsot adó
bírálói, hogy a közeljövőben
megjelenő útikönyvből a Szegedre látogatók minél részletesebb és pontosabb képet
kaphassanak a város ismert
és kevésbé ismert csodáiról.

Korábban egy-egy körzetben szórólapokon meghirdetett időpontban kellett az
utcára kirakni a kukába

Szeged TV-nek Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója.

Az ügyintéző felveszi a pontos címet, és azt,
hogy milyen hulladékról van szó. Ha nagyobb
tárgyak vannak, azt mindenképpen meg kell
beszélni, mert nyilván más gyűjtőrendszerben
kell egy bútort elszállítani, mint három zsák
becsomagolt egyéb lomot, és utána az egyeztetett időpontban megjelenünk, és bepakoljuk a lomhulladékot.
Farkas Gabriella igazgató

Az útikönyv letölthető innen:
https://www.szegedvaros.hu/
szegedutikonyv/
Az észrevételeiket, javaslataikat, korrekcióikat május
31-ig erre a címre várjuk: utikonyv@szeged.eu
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet

a Bálint Sándor Művelődési Ház, a Dorozsmai
Petőfi Sándor Művelődési
Ház, a Heller Ödön Művelődési Ház, a Kecskési
Művelődési Ház, a Petőfitelepi Művelődési Ház,
valamint a Tömörkény
István Művelődési Ház
igazgatói beosztásainak
betöltésére,

Eszem-iszom, tombola és tánc is volt a kilencedik alkalommal
megrendezett nyugdíjasbálon az IH-ban, amelyen a város több
mint hatvan nyugdíjasklubjának kétszázharminc bálozója vett
részt. Az eseményt a Pavane Táncegyüttes palotása nyitotta meg.

nem férő hulladékot és felesleges lomot. – A lomtalanítás mindenkinek jár,
benne van a közszolgáltatási díjban, azonban nem illeti meg azokat, akik nem
fizetnek, nem veszik igénybe
a közszolgáltatást. Nagyon
nehéz volt azt is kiszűrni,
hogy milyen lakosok veszik
igénybe a lomtalanítási akciót, illetve előfordult, hogy
más körzetekből is ráhordták a lomot az előre meghirdetett helyre – nyilatkozta a

Az új rendszerű, házhoz
hívható
lomtalanításban
március 15-étől kezdődik a
szállítás. De a lakosság már
most hívhatja a 06-80-180480-as zöldszámot, ahol
előre meg lehet rendelni a
szolgáltatást.
– Az ügyintéző felveszi a
pontos címet, és azt, hogy milyen hulladékról van szó. Ha
nagyobb tárgyak vannak, azt
mindenképpen meg kell beszélni, mert nyilván más gyűjtőrendszerben kell egy bútort

Házhoz mennek. Már most egyeztethet az időpontról.

Felhívás Szeged polgáraihoz!

Báloztak a szépkorúak

vány tudományos kuratóriumában is. A társadalmi-állampolgári kuratórium díját Farkas András üzletember, rotarysta, a tudományos kuratóriumét Frank József növénynemesítő, a művészeti kuratóriumét Sejben Lajos festőművész kapta. A díjakat március 10-én ünnepélyes gálaműsoron adják át a Szegedi
Nemzeti Színházban.
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2018. július 1-jétől
2023. június 30-ig tartó

5 éves határozott időre szóló
magasabb vezetői megbízással.
Részletek
a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

elszállítani, mint három zsák
becsomagolt egyéb lomot, és
utána az egyeztetett időpontban megbeszélik, mikor jár
arra járatunk, és egy előre
egyeztetett időpontban, ami
az ügyfélnek is jó, megjelenünk, és bepakoljuk a lomhulladékot – mondta Farkas
Gabriella.
Újdonság még, hogy a
házhoz hívható lomtalanításkor az ingatlan tulajdonosának vagy képviselőjének
a helyszínen kell tartózkodnia.
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Bíznak a szegediek bölcsességében az MSZP jelöltjei

Szabó Sándor húszezer emberrel akar kezet fogni két hét alatt

Ötszáz érvényes ajánlást kell március 5-éig összegyűjtenie
annak, aki indulni akar képviselőjelöltként az április 8-i parlamenti választáson. A jól ismert pártok mellett Szegeden is
a semmiből bukkantak elő a furcsa nevű szervezetek.
Szegeden két választókerület
van. A startpisztoly eldördülése, február 19-e után azonnal gyűjteni kezdték az
ajánlásokat a pártok és a
képviselőjelöltek. Az MSZP
és a Párbeszéd szegedi jelöltjei – Szabó Sándor és Joób
Márton – a Csillag téren, a
Csanádi utcában és a Diófánál kezdték el gyűjteni az aláírásokat.
– Nagyon nem tetszik
nekem, amit a Fidesz-kormány csinál. Az egész ország
a korrupciótól hangos. A jelenlegi kormánynak nem fontosak a magyar emberek,
kizárólag a saját zsebük fontos – mondta Horváth Péterné a Csillag téren, aki az
elsők között írta alá a jelölésről szóló ívet. Hozzátette, ismeri Szabó Sándort, tudja,
hogy sokat tett a szegedie-

A szegedieknek április 8-án arról kell majd
dönteniük, hogy a
békés, nyugodt és kiszámítható fejlődés
mellett vagy a gyűlöletkeltő, hazug propaganda mellett teszik
le a voksukat. Bízom
a szegediek bölcsességében, hiszek az itt
élő emberekben, tudom, a békés fejlődést fogják választani.

kért, és akkor lesz nyugodt,
ha ismét Szabó Sándor nyer.
Botka László kiváló jelölteknek nevezte politikustársait,
akik szerinte már bizonyították, hogy tisztességgel szol-

A választásokig hátralévő hetekben is azt
várhatják tőlünk a
szegediek, amit eddig is megszokhattak: mi Szeged városáról fogunk beszélni,
arról, hogy melyek
azok a közös értékek
és célok, amelyek
összefognak bennünket. Nem az ellenfelet
fogjuk mocskolni, ezt
meghagyjuk a Fidesznek, ők általában ezt
szokták csinálni.
Botka László polgármester

Joób Márton: Jó irányba mennek a dolgok Szegeden.

Szabó Sándor országgyűlési képviselő

gálják Szegedet és a szegedieket.
– A választásokig hátralévő hetekben is azt várhatják tőlünk a szegediek, amit
eddig is megszokhattak: mi
Szeged városáról fogunk beszélni, arról, hogy melyek
azok a közös értékek és
célok, amelyek összefognak
bennünket. Nem az ellenfelet fogjuk mocskolni, ezt
meghagyjuk a Fidesznek, ők
általában ezt szokták csinálni – monda Botka László,
aki szerint máris világosan
látszik, hogy Fidesz mindent
meg akar, és meg is fog tenni
azért, hogy a megszerezze
Szegedet.
– Én viszont bízom a szegediek bölcsességében: tudom, hogy azt itt élő em-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2018. évi Fogyatékosügyi támogatási keretre

A pályázat célja:
A fogyatékkal élő személyek érdekérvényesítésének támogatása, a fogyatékos személyek és családjaik életvitelének, életminőségük javítása; rehabilitációjukat elősegítő programok, továbbá a
szervezet folyamatos működésének támogatása.
A pályázók köre:
A Bizottság a Keretből az alábbi szervezetek számára nyújthat támogatást:
a) egyesületek,
b) alapítványok,
c) szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező szervezetek.

A Bizottság azon szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket
szegedi lakosok javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén további feltétel a szegedi székhely vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, amelynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5000 eFt.
A pályázati támogatás mértéke:
A pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12. napja.

A pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni, és az alábbi címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

A pályázati űrlap beszerezhető:
• Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján,
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu).

Egy kézfogás a vállalt húszezerből. Szabó Sándor hisz a szegediekben.
berek azt szeretnék, hogy ez
a város valódi európai, demokratikus közösség legyen,
ahol nem a gyűlölködés, nem
az agresszív hatalom a jellemző, hanem az egymás és

a város iránt érzett felelősség
– mondta Botka.
Szabó Sándor arról beszélt, hogy az elmúlt években
nagyon sokat fejlődött a
város. – Ezt a békés, nyugodt

fejlődést szeretnénk folytatni
a következő négy évben is. A
szegedieknek április 8-án
arról kell majd dönteniük,
hogy a békés, nyugodt és kiszámítható fejlődés mellett,
vagy a gyűlöletkeltő, hazug
propaganda mellett teszik le
a voksukat. Bízom a szegediek bölcsességében, hiszek
az itt élő emberekben,
tudom, a békés fejlődést fogják választani. Március 5-éig
az a célom, hogy húszezer
emberrel fogjak kezet, hogy
nyugodtan várjam április
8-át, mert tudom: meg fogjuk
nyerni a választást – mondta
február 19-én Szabó Sándor,
amikor elkezdte gyűjteni az
ajánlásokat.
Joób Márton is arról beszélt, hogy jó irányba haladnak a dolgok Szegeden, és
kilencgyermekes családapaként azt szeretné, ha a gyermekei itthon valósítanák
meg az álmukat.

A Mi Nők Párttól a cigánypártig

Lapzártánkig közel negyven párt és szervezet szeretne jelöltet indítani Szegeden az
1-es és 2-es választókerületben az április
8-i parlamenti választáson. A listában egészen érdekes nevű pártokat, szervezeteket
is lehet találni, ilyen a Magyarországon Élő
Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja, a Közlekedő Polgárok Pártja, a Mi Nők Párt, de
indulna az Oxigén Párt vagy a Net Párt is.
Roma szervezetből négy is van: az Európai

Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt, az Opre Roma – Cigány Demokrata Néppárt, az Egyenlőség Roma Párt és
a Magyarországi Cigánypárt. Az egyéni jelöltek 1 millió forint állami támogatást kapnak, amit plakátra, politikai hirdetésre,
választási gyűlésre költhetnek. Ha viszont
a jelölt nem éri el a választáson a 2 százalékot, akkor vissza kell fizetnie az 1 millió
forintot.
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Rekordösszeg: több mint 7 m

Folytatódik a bölcsődék, óvodák, iskolák és rendelők korszerűsítése

Minden eddiginél nagyobb
összeget, 2,1 milliárdot fordít idén az önkormányzat a
városi utak felújítására.
A gazdasági célú útfejlesztésekkel együtt több mint
7 milliárd forintból teszi élhetőbbé Szegedet. 2018 az
építkezések éve.
– Az önkormányzat többek között gazdasági célú útfejlesztésekkel segíti a Szegeden
működő cégeket, hogy ezáltal
is vonzóbbá tegye a várost a
munkahelyteremtő vállalkozások számára. Ehhez ugyanis
két dolog szükséges: megfelelő infrastruktúrával rendelkező telephely. Ez az önkormányzat feladata. A másik,
hogy megfelelő képzettségű
munkaerő-utánpótlás álljon
rendelkezésre – mondta
Botka László a város legjelentősebb cégeinek képviselői

– Az önkormányzat segíti a munkahelyteremtő beruházásokat – mondta Botka László a legjelentősebb szegedi cégek képviselőinek.
előtt. A polgármester hozzátette, a város beruházási cége,

a Szeged Pólus Kft. újabb feladatot kapott: nyújtson segít-

séget a betelepülni szándékozó munkahelyteremtő vállal-

kozásoknak. A magántulajdonban lévő telkek hasznosításában is közreműködik a
város.

Támogatják
a vállalkozásokat

Ahhoz, hogy az ipari területek
valóban használhatók legyenek, 5,2 milliárd forintból fejlesztik a gazdasági célú utakat
ebben az évben. Élén a Kollé-

giumi úttal, amelynek a rendbetételét sok éve több cég
kéri. Ezzel kapcsolatban a kivitelezői közbeszerzés már zajlik, a munka pedig a második
negyedévben várható. Átadták
tavaly a lézerközpontot, a kormányzattal pedig az a megállapodás született, hogy az ELI
melletti 70 hektáros ipari területet tudományos és ipari
parkká fejlesztik. Bízva a megvalósulásában az önkormány-

Bővül a kerékpárút-hálózat

Közel 3 milliárd forintból folytatódik idén a kerékpárútépítés. Az elmúlt évtizedben a korábbinak a többszörösére bővült a hálózat. Szegeden megközelítőleg minden
ötödik közlekedő kerékpárral jár. Ez tíz éve még mindössze 3-4 százalék volt, most közel 20 százalék. Idén
760 millió forintot költ az önkormányzat a Sándorfalvi
úti és a tarjáni kerékpárút fejlesztésére. További kerékpárutakra 2 milliárd forintot fordítanak.

A Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske utca kereszteződése felülnézetből. Nyáron itt körforgalom épül.
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milliárd forint útfelújításokra
zat azt vállalta, hogy kiépíti a
terület infrastruktúráját. Ennek megfelelően 3,5 kilométeres úttal kötik össze a Vértói
utat a lézerközponttal. A kiviteli tervek elkészültek, a terepmunkák jövő tavasszal kezdődhetnek el. Mindkét beruházás előkészítése jóval hoszszabb, mint a megvalósítás.
Ugyanez vonatkozik a Vágány
és a Vásár utcára, a Cserje
sorra, a Napos útra, valamint
a DÉLÉP-telep útjának felújítására.

Városi utakra
2,1 milliárd

Emellett további 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre a városi
utak és járdák rendbehozatalára, illetve lakótelepi parkolók
kialakítására. Ez rekordösszegnek számít, ennyit még egyetlen évben sem sikerült költeni
a városi utakra. Erre igény mutatkozik a város élhetősége
szempontjából. 1,1 milliárd forintot uniós forrásokból biztosítanak erre a célra, 1 milliárd
forintot pedig teljes egészében
az önkormányzat saját pénzéből fordítanak rá.
A legfontosabb ezek közül
a Tisza Lajos körút Dugonics
tér és Hősök kapuja közötti
szakasza, amely faltól falig
megújul a nyári iskolaszünetben, amikor amúgy is kisebb a
forgalom. Ugyancsak nyáron
építik át a Novotel Hotel előtti
csomópontot, a Szilléri sugárút, Debreceni és Fecske
utca kereszteződésében pedig
körforgalom létesül, illetve
buszmegállót korszerűsítenek.
Ugyancsak kapcsolódik útfejlesztés a Zöld Város Program-
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ban megújuló három városrész rehabilitációjához. Tarján,
Odessza és Makkosháza teljes
út- és járdahálózatát 500 millió
forintból hozzák rendbe. Szintén 500 millió forintot a többi
városrész között osztanak fel,
hogy mindenhová jusson.
Előnyt élveznek a tömegközlekedési útvonalak, de a mellékutakon is látványos változást
tapasztalhatnak a szegediek.

Intézményekre közel
10 milliárd

– Folytatódik ebben az évben
a 8 milliárd forint értékű intézményfelújítási program is, azaz
a bölcsődék, óvodák és iskolák
modernizálása. Az iskoláké
is annak ellenére, hogy 2013ban ezeknek a fenntartását,
2017-ben pedig a működtetését is államosították. Az iskolaépületeket viszont az önkormányzatoknak kell karbantartaniuk. Több nagyvárossal ellentétben úgy döntöttünk,
hogy az államosítás ellenére
uniós támogatást fordítunk a
Tabán utcai, a Makkosházi, a
Weöres Sándor, a Tarjáni Kéttannyelvű és a Bálint Sándor
Általános Iskola átépítésére
– tájékoztatott a polgármester.
– Ezen túl három bölcsődét és
négy óvodát fejlesztünk. Az
Európai Unió támogatásához
adunk még saját forrásokat is,
hogy teljes épületkorszerűsítések valósulhassanak meg –
mondta Botka László.
Az egészségügyi intézményeknél államosították már a
kórházakat és a rendelőintézeteket is. Az önkormányzat kötelező feladata kizárólag az
alapellátásra terjed ki. Ennek
megfelelően Szeged elkezdett egy nagyjából 2 milliárd
forintos
rendelőfelújítási
programot. Tavaly két intézmény készült el, és épül a vadonatúj dorozsmai egészségház. Ezen túl tervezik,
hogy idén Béketelepen, Tápén és a József Attila sugárúti rendelő helyett a közeli Gáspár Zoltán utcában
új, modern rendelőt alakítanak ki. Az uniós támogatást
élvező fejlesztéseket önkormányzati forrásból itt is további
korszerűsítéssel
egészítik ki.
(A további fejlesztéseket a
következő lapszámunkban
ismertetjük.)

Tavasszal átadják az új dorozsmai egészségházat. A belső munkálatokkal is jól haladnak (kis képünkön).
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Márki-Zay Péter első útja Szegedre vezetett

Napi kapcsolat lesz a két szomszédváros között

Az országgyűlési választáson is példa lehet, amit Vásárhely tett. Ha összefog az
ellenzék, és valóban rendszerváltást ígér, leváltható
az Orbán-rezsim – erről is
egyeztetett első hivatalos látogatásán Márki-Zay Péter,
Vásárhely új polgármestere
Botka Lászlónál.

Hódmezővásárhely frissen
megválasztott polgármesterének első hivatalos útja kedden a szegedi városházára
vezetett. Márki-Zay Péternek
a szegedi polgármester uniós
zászlót ajándékozott, amely
régóta hiányzik a vásárhelyi
városházáról. Botka László átnyújtott egy Bibó István-kötetet is azzal, hogy Bibót idézte:
demokrata az, aki nem fél.
Márpedig Márki-Zay Péter a
kampányában bebizonyította,
hogy elkötelezett a demokrácia iránt.
Közös sajtótájékoztatójukon Botka László úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter
minden magyar demokratának, különösen a szegedieknek nagy örömet szerzett
választási győzelmével. Mindenkinek, aki úgy gondolja,
Magyarország alapvető érdeke az Orbán-rezsim leváltása. Megismételte vasárnapi
Facebook-üzenetéből: Hódmezővásárhely csodát tett, és
erőt adott azoknak, akik hisznek abban, hogy az európai

Egy jóbarátság kezdete. Vásárhely új polgármestere uniós zászlót és Bibó-kötetet kapott ajándékba Botka Lászlótól.
értékek és a demokrácia fontos mind országos, mind helyi
szinten. Kijelentette, új korszak kezdődhet a két város
életében: egy nagyon szoros
szövetség, amiben egymást
erősítve, segítve fejlődhetnek.
Nem vetélytársak vagyunk, hiszen az Európai Unióban két,
egymástól húsz kilométerre
lévő városra mindenki egységként tekint.
Botka László ígéretet tett,
hogy átadja tapasztalatait
arról, miként lehet egy fideszes többségű közgyűléssel
együttműködni, és ellenszélben is gyarapodni. Ha ugyanis

egy polgármester nem részérdekeket képvisel, hanem az
egész várost, akkor nincs az a
közgyűlési ellenszél, amely
meg tudja állítani. Javaslatot
tesz rá, hogy mind a vásárhelyi, mind a szegedi polgármesteri hivatalban nevezzenek ki
egy-egy referenst, akinek az
lesz a feladata, hogy napi
szinten tartsa a kapcsolatot a
két hivatal között.
Márki-Zay
Péter
elmondta, szívügyének tekinti
Szeged és Hódmezővásárhely együttműködését. A
közös tramtrainberuházásról
hozzáfűzte, a napokban elin-

dul, és várhatóan jövő júniusban-szeptemberben befejeződik. Bízik benne, hogy
ebben is és más gazdaságfejlesztési projektekben is
eredményesen együttműködnek. Hódmezővásárhely vasárnap példát mutatott.
Először a Jobbik kérte fel polgármesterjelöltnek, de csak
függetlenként vállalta az indulást. Minden párt felsorakozott mögé, és ebben a
támogatásban Botka László
szerepe nem elhanyagolható. Mindvégig bátorította
és tanácsokkal látta el. A
város üzemeltetésében és

majd a kampányban számít
Szeged segítségére.
Hódmezővásárhely bebizonyította, hogy egy meg egy, az
nem kettő, hanem ennél jóval
több. Érződött a rendszerváltó
hangulat. Vagyis ha az ellenzék összefog, együtt lép fel a
korrupció és a megfélemlítés
ellen, és valóban rendszerváltást ígér, akkor olyan választók
is lelkesen az urnákhoz járulnak, akik eddig nem találták
meg a számukra kedves pártot. Konzervatív jobboldali keresztény szavazóként, politikusként büszkén vállalja a
Jobbiktól az MSZP-ig minden

ellenzéki párt támogatását. Kiábrándult fideszes szavazóként, akit felháborított a lopás,
a migránsok elleni gyűlöletkampány és a fizetett betelepítési program, úgy látja, az
ellenzéki pártok összessége
alkalmas arra, hogy leváltsa
ezt a rendszert.
Elmondta, hogy megismerkedett a jegyzővel, vezetői értekezletet tartott, a napokban
állománygyűlést is összehív a
városházán. Most úgy látja,
hogy a hivatal dolgozói elfogadták az eredményt, nyitottak az együttműködésre
nagyon jó szakmai színvonalon. Nem örült viszont annak,
hogy a két fideszes alpolgármester lemondott. Az új polgármester Orbán Viktort
idézve azt mondta, Vásárhelyen a fejlődés nem állhat
meg. Hangsúlyozta, hogy nyilvánossá teszik a különböző
szerződéseket, köztük az
Elios-dokumentumokat is.
Mint ismeretes, Hódmezővásárhely volt az a város,
ahol Tiborcz István, a miniszterelnök veje cégével, az Eliosszal megszerezhette azt a
referenciamunkát, amelyre
alapozva aztán uniós támogatásból számtalan településen közvilágítás-cserét végezhetett. Az ügyben az Európai Unió csalásügyi hivatala,
az OLAF is nyomozott, és
szervezett csalásról tett
közzé bizonyítékokat.

Márki-Zay Péter: Benne van a pakliban, hogy ellehetetlenítenek

Összefogással és a nyilvánosság
erejével lehet védekezni a megfélemlítés ellen – hangsúlyozta lapunknak adott exkluzív interjújában
Márki-Zay Péter. Mindenkinek a
munkájára számít, aki nem egyetlen emberért, hanem egész Vásárhelyért akar dolgozni.

Lapunknak adott exkluzív interjújában Márki-Zay Péter elmondta, nagyon hasznos megbeszélést folytatott
Botka Lászlóval. A két város együttműködéséről, fejlődési lehetőségeiről
egyeztettek.
– Betanuló polgármesterként érdekel, hogy lehet a fideszes többségű
közgyűléssel együtt dolgozni. Benne
van a pakliban, hogy ellehetetlenítenek, de a Fidesz maga alatt vágná a
fát, ha nem működik együtt. Én pedig
mindenképpen szeretnék – fogalmazott a közeljövőről. – A sok-sok fej-

lesztési projektről a Fidesz azt ígérte
a kampányban, azok nem állhatnak
meg. Még a választás előestéjén is
azt nyilatkozták, hogy a városért dolgoznak, úgyhogy nem félek, nagyon
nyugodt vagyok.
A vasárnapi választás hátteréről
az újdonsült polgármester elárulta,
három beszéddel is készült. – Eggyel

arra az esetre, ha nagyon nem sikerül, egy másikkal arra, ha kicsit veszítek, és a harmadikkal a győzelemre.
Nagyon reménykedtünk a magas
részvételi arányban, de azért tartottunk attól, hogy a reggeli lendület estére lankad. A végén még ennél is
magasabb számban bíztunk, de így
is csodálatosan alakult. Önkormányzati választáson, pláne időközin ilyen
magas részvétel nem volt soha –
tette hozzá. Arról, hogy az emberek
féltek a városban, azt mondta, beszél
a hivatali és intézményvezetőkkel,
nemcsak az önkormányzati cégek vezetőivel, hanem iskolákéval, kórházakéval is. Közli: ha továbbra is azt látja,
megfélemlítés uralkodik, akkor a nyilvánosság erejével fel fog lépni ellene.
Mert összefogással lehet védekezni.
– Függetlenként dolgozom tovább, együttműködve minden demokratikus párttal. És demokratikus

pártnak minősítem a Jobbikot is. Ha
a legfőbb ügyész menesztése után
valamennyi bűnöző ellen fellép a hatóság, megtisztulhatnak a pártok, így
a Fidesz is, a KDNP pedig megszabadulhat a Fidesztől. Remélem, lesz egy
új jobboldali párt, amelyikre nyugodtan leadhatom a szavazatomat –
mondta pártszimpátiájáról.
– Belépnék bármelyik pártba,
amelyikről azt látnám, hogy nem a

Névjegy

Márki-Zay Péter 46 éves, hét
gyermeket nevel. Közgazdász,
villamosmérnök, történész
végzettséget szerzett, gazdaságtörténetből doktorált. Öt
évig dolgozott az Egyesült Államokban és Kanadában, tizenegyet pedig Szegeden az
áramszolgáltatónál.

korrupciót és a megfélemlítést választja, hanem a négy alapértéket
képviseli, amit én: a demokráciát, a
jogállamot, a piacgazdaságot és az
európai integrációt. Az önkormányzatnál mindenkinek a munkájára
számítok, aki elkötelezett, és a 44
ezer vásárhelyi polgár érdekében
akar dolgozni, és nem egy polgár érdekében. A két alpolgármestert is
marasztaltam, hogy a város érdekében működjenek együtt. Lázár János
nem keresett, de a sajtónyilvánosság
előtt gratulált. Én keresni fogom. Egyrészt meghívtuk a szombati beiktatási
ünnepségre,
másrészt
személyesen is találkoznék vele. Azt,
hogy a közgyűlésen odaülne mellém
is, ahogy az elődjeimmel tette, nem
gondolnám. A padsorokban viszont
szívesen látom. Ugyanolyan polgár ő
is, mint a közmunkások – zárta gondolatmenetét.
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Amikor a politika közbeszól

Kiesett az állami pikszisből a Pinceszínház

Sorozatunkban szegedi civil szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szerveződtek, min dolgoznak jelenleg, miből működnek? A második részben a Pinceszínházat
kerestük fel.
– Tizenhat éve ketten találtuk ki a Pinceszínházat az akkori férjemmel, Kancsár
Józsival, majd ő 2013-ban itt
hagyta. Jelenleg öten dolgozunk benne állandóan: egy
titkárnő, egy műszaki ember

a színészhez, hogy mindent
lát.

Madarat tolláról

A stúdiószínház a jegybevételek mellett pályázatokból

Balett-táncosként kezdte

– 16 évesen balett-táncosként kerültem be a szegedi színházba, otthagytam miatta a Radnóti-gimnáziumot is, aláhamisítva anyukám aláírását a szülői engedélyen. Nem tartott
sokáig, hiszen mindig színésznő akartam lenni. Még be sem
fejeztem Pesten az iskolát, Bodolay Géza elvitt Kecskemétre.
Egy évadot voltam ott, nem tudtam megszokni, ahogy a fővárost sem. Haza akartam jönni Szegedre. Kecskeméten imádták a nézők az 50 fős üzemszínházat. Ilyet hozunk létre
magunknak. Az első darabunk egy szegedi ősbemutató, Darvasi László Vizsgálat a rózsák ügyében című bűnügyi legendájából készült. 2009 óta a Dugonics téri udvarban vagyunk.
Mostani életemet a második férjemmel, Varga Bálint színészzeneszerzővel közös babánk és két versenyúszó nagytestvére
tölti ki.
és velem együtt három színész – mutatta be pici társulatukat Kancsár Orsolya
ügyvezető igazgató. – Eleinte
közünk nem volt a színház
menedzseléséhez. Aztán kitanultam a gazdasági részét.
Beosztom, mit játsszunk,
szervezem a vendégművészeket, pályázatokat írok.
Saját előadásokat állítunk
színpadra. Kuriózuma,
bármit is
játszszunk,
annyira
közel ül
a néző

tartja fenn magát. Ezek között vannak államiak, azokon
főként az ősbemutatókkal
szerepelnek eredményesen.
Ilyen volt a Keménykalap és
Krumpliorr, a Gyerekrablás a
Palánk utcában. Idén nyáron
a náluk kezdett és tavaly fiatalon elhunyt Szűcs László
emlékére állítják színpadra
az egyik darabját, a Madarat
tolláról címűt.
– A színház működtetésére is lehetett korábban állami
pénzt
igényelni,
nyertünk is 5–8 millió forint
között. Csakhogy négy éve
nem kapunk egy fillért
sem, amióta elfogadták
az új színházi törvényt, és új bí-

Kancsár Orsolya balett-táncosként kezdte.

rálóbizottság dönt. Úgy gondolom, bár nem mondják ki,
a politika közbeszól. Annak
ellenére kiestünk a pikszisből, hogy 2012-ben a Pinceszínház minősítést szerzett,
azaz továbbra is kaphatna
támogatást. Mi voltunk viszont nagyon sokáig az
egyetlen olyan társulat,
amellyel a helyi önkormányzat közszolgálati szerződést
kötött. Erről az utóbbi négy
évben be kellett számolnunk, vagyis látszik. Ennek
ellenére minden évben pályázunk, és nem nyerünk.

Városi támogatással

A várostól évente 3,6 millió
forintot kapnak. A szerződésük tartalmazza, hány előadást tartanak, mennyi az
ősbemutató, a gyerekelőadás, a kortárs, és fellépnek
a várjátékokon. Öt évre szól
a megállapodásuk, így nyugodtan tervezhetnek. Támogatásaik másik forrása a tao,
ami maximum a jegybevételük 80 százaléka lehet. Orsolya azt mondja, kár lenne, ha
megszüntetnék ezt a lehetőséget a nemrég a kamuszínházak kapcsán kipattant
botrány miatt. Mert azok a
pici társulatok járnának
pórul, akik tényleg ebből
élnek.

POSTABONTÁS

Bartók tér és Mérey utca:
javult az összkép, de…

Tisztelt Szerkesztőség!

Hekáné Szondi Ildikó és
Binszki József képviselő választókerületének határán
élek, és megfogalmaznék pár
észrevételt. Sajnos a Bartók
tér a város egyik méltatlanul
elhanyagolt része, de a képviselő asszony segítőkész és tavaly tudott rá költeni valamennyit... aszfaltoztatott, padokat újíttatott fel, virágosított, festetett, így némiképp
javult az összkép! Facsemetéket is ígértek, de ezek telepítése még nem történt meg.
Hiányolom az átfogó városi
koncepciót a tér teljes rendbetételére, mint például a Klapka
tér esetében is történik.

A tömegközlekedés kimondottan jó, viszont a Mikszáth
Kálmán utca az egyik legforgalmasabb a városban. Az aszfaltját a trolik, buszok nyomvályúsra járták, zajosan zötykölődve közlekednek, de évek
óta csak foldozgatják a burkolatot.
A zsinagóga felújítása nagyon mutatós lett, viszont a mellette lévő Hajnóczy utca járdája
kész akadálypálya, az aszfaltot
áttörő hatalmas fagyökerek fokozottan balesetveszélyesek.
A Mérey utcában is láthatóan történtek járdajavítások, de például a köztéri
szemetes kevés, a tüdőgondozótól a Mars térig tartó
szakaszán egy sincs, így

gyakran szemetes ez a forgalmas utcaszakasz. Kértünk a környezetgazdálkodástól és Binszki úrtól is intézkedést, eddig hiába. A környék kapubejáróiba és belső
udvaraiba hajléktalanok költöztek, kis- és nagydolgaikat
a kapualjakba, illetve a garázsok mellett végzik, sokszor
botrányosak a közállapotok.
Összességében vegyesek
a tapasztalataim. Történtek
előrelépések, de ezen belváros közeli területekre arányaiban keveset költ az önkormányzat, egyes panelkerületek és külső városrészek
sokkal kulturáltabbak, tisztábbak, élhetőbbek.
Korom István

A képviselőnek kincset ér az aktív polgár

Tisztelt Korom István!

Minden reálisnak bizonyult felvetésére szinte
azonnali intézkedés történik – természetesen a lehetőségekhez képest. Aktivitását nagyon köszönjük, és továbbra is számítva
jobbító szándékára együtt szépítjük, javítjuk
a környéket, ahol él, s amelyre gondos szegediként odafigyel. Az önkormányzati képviselőnek kincset ér az olyan helyi aktív polgár,
mint ön. Természetes, hogy megköszönve

Veszedelmes viszonyok

Tisztelt Korom István!

– Annyiból gazdálkodunk,
amennyink van. Tavaly például 56 millió forintot költöttünk el – mondta Kancsár
Orsolya. Korábban 13 oktatási intézményben tartottak
játékos vetélkedőket, rendhagyó irodalomórákat. Kiírtak ugyan hasonló lehetőséget, majd forráshiány
miatt az egészet tartaléklistára tették. Indultak egy mesepályázaton is, de megszabták, egy megyéből
csak egy nyertes lehet.
Csongrád
megyéből
senki sem nyert. Most
a Veszedelmes viszonyokat
próbálják,
aminek március 23án lesz a bemutatója. Nyáron a várjátékokon a Madarat
tolláról gyerekdarabot adják elő sok
gyerekszereplővel.
Októberre vígjátékot
terveznek.

Levelének a Mérey utcára vonatkozó kritikája tartozik hozzám. Mindemellett teljes
mértékben egyetértek azzal,
hogy a Bartók tér mára a
város egyik legelhanyagoltabb tere lett, ugyanakkor ez
nem az én körzetem része.
Meglátásom szerint Szeged
városa az előtte álló fejlesztési időszakban kiemelt figyelmet kell, hogy szenteljen
ennek a belvárosi területnek
és toldozgatás-foldozgatás
helyett itt is egy szép, új teret
kell építtetnie.
A köztéri szemetesek az
egész városban jellemzően az
utcasarkokra vannak telepítve. Így van ez a Mérey utcában is. Abban az esetben, ha

odafigyelését mindent elkövetünk a felvetett
ügyek gondozására.
Az, hogy a városrészek között bármi különbség lenne, relatív érzés, mert ugyanezt
fordítva is felvetik az emlegetett városrésziek. Egy városunk van, Szeged, és egyformán vigyázunk rá minden városrészben.
Köszönettel és megbecsüléssel, a további
hasznos együttműködésért:
Hekáné Szondi Ildikó

ez a forgalom mértéke, annak
összetétele, a két sarok közti
távolság vagy egyéb okok
miatt indokolt, természetesen
van rá lehetőség, hogy több
szemetes kerüljön kihelyezésre, azaz a köztes részen is
legyen letelepítve legalább további egy darab. Ilyen irányú
megkeresés emlékezetem
szerint eddig nem érkezett
hozzám, de a levél alapján
megvizsgálom annak szükségszerűségét, és indokoltság
esetén intézkedem újabb szeméttartó kihelyezéséről.
A hajléktalankérdés elsődlegesen szociális, és csak másodlagosan
egészségügyi,
köztisztasági probléma, s ez ily
módon messze meghaladja
egy egyéni képviselő lehetőségeit.

Tisztelt Olvasóink!

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

Mivel a levélíró sem közölt
konkrétumokat ezzel összefüggésben, nehéz így fellépni
azokkal szemben, akik nem
tartják be a társadalmi
együttélés szabályait, s a vonatkozó köztisztasági jogszabályokat, amelyek pedig a
hajléktalanok részére sem
adnak felmentést. A hajléktalanok kapualjakba történő
behúzódása ellen nem tudok
tenni, de a kapualjak, közterületek WC-nek használata
ellen természetesen magam
is fellépek. E körben jelzéssel
élek mind a rendőrhatóság,
mind a közterület-felügyelet
és a polgárőrök felé, mely jelzés hatékonyságát azonban
nagyban növelné, ha Ön lokalizálná ezirányú tapasztalatait. És mint bizonyára ismert
Ön előtt, a közterületi illemhelyek bővítésével is igyekszünk
elébe menni ennek a problémának.
Tisztelettel:
Binszki József
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Újra készülhetnek a Final Fourra! Az AlabárdosSzegedi TE férfi tekecsapata
5:3-as előnnyel utazhatott
Bambergbe a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének viszszavágójára. Kiss Norberték
nem számíthattak könnyű
mérkőzésre, és a csata a
végső percekig kiélezett volt.
Az utolsó gurítások előtt matematikailag még bármilyen
eredmény lehetséges volt,
végül 4:4 lett. Évek óta nem
játszott döntetlent az Alabárdos, de ez az idegenbeli egál
azt jelenti, hogy a szegediek
jutottak be a sorozat négyes
döntőjébe.
Pont nélkül. A ContiTech
Szeged férfi vízilabda-együttese a Miskolc ellen 18–5-re
kapott ki az OB I alapszakaszának utolsó, tizennegyedik
fordulójában, ezzel pont nélkül zárta a bajnokság első
felét. Varga Péter tanítványainak a középszakasz következik, ahol a Kaposvár,
Vasas, Szombathely és az
UVSE csapata ellen ugranak
majd medencébe, oda-vissza
vágós rendszerben. Itt már el
kell kezdeni gyűjteni a pontokat, ha jövőre is az első osztályban akarnak játszani a
szegedi vízipólósok.
jövő héten indul a ii.
intenzív aerobik naP.
Március 11-én, vasárnap az
újszegedi sportcsarnok parkettjén négy sztáredző
tart majd aerobik-előadást.
Katus Attila, Béres Alexandra, Czanik Balázs és
Rubint Réka mozgatja meg
az érdeklődőket a II. Intenzív
Aerobik Napon. Reggel 8
órától este 6 óráig tart a
program. Belépők több helyen is kaphatók, például a
sportcsarnokban is, a bevétel pedig a gyermek intenzív
osztályt segíti.
vele szemben nincs ellenszer. Kis Máté, a Szeged Box Club versenyzője
pályafutása
tizenegyedik
profi
ökölvívó-győzelmét
aratta Budakalászon, félnehézsúlyban bosnyák ellenféllel szemben tudott nyerni.
Ermin Avdic mindössze a negyedik menet végéig bírta,
így technikai kiütéssel nyert
a szegedi kiválóság. Kisnek
ez volt a 15. profi ökölvívómérkőzése, ebből négy végződött döntetlennel, tizenegyet pedig megnyert.

Önmagukat múlták felül a téli olimpián!

Olimpiai bajnok férfi koriváltó és negyedik helyezett női váltó
A Szegedi Korcsolyázó
Egyesület két válogatott
versenyzője,
Jászapáti
Petra és Kónya Zsófia negyedik helyen végzett a női
váltóval 3000 méteren a
téli olimpián. Jászapáti
egyéniben is pontszerzőként térhet haza Pjongcsangból.

Úgy utazott ki a magyar női
rövidpályás gyorskorcsolyaváltó Dél-Koreába, a téli
olimpiára, hogy egy helyet
mindenképpen szeretnének
javítani a 2014-ben, Szocsiban elért hatodik pozíciójukon. Az előzetes célkitűzés
tehát az ötödik hely volt.
Minden a tervek szerint alakult, hiszen a Jászapáti Petrával és Kónya Zsófiával
felálló magyarok a B döntőbe kerültek, ahol a hollandok, az oroszok és a
japánok voltak az ellenfelek.
A magyarok a 3000 méter
felénél a hollandokkal karöltve elhúztak az orosz és a
japán riválisoktól, így e két
nemzet között folyt a csata
a végső győzelemért. A hollandok végül világcsúcsot

Jászapáti Petra (balra, 11-es) és Keszler Andrea a rövidpályás gyorskorcsolyaverseny női 3000 méteres váltó B döntőjében a pjongcsangi téli olimpián. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
futottak, a magyarok pedig
szorosan mögöttük értek a
célba.
A két szegedivel felálló
válogatott így is megdöntötte a régi rekordot! Így vi-

Olimpiai bajnok a magyar férfi koriváltó

Zseniális taktikával felülmúlhatatlan siker született a pjongcsangi téli olimpián. A vb-második magyar férfi rövidpályás
gyorskorcsolyaváltó olimpiai bajnok lett. Íme a győztesek névsora: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és
Knoch Viktor.

A parasport napja

Hagyományteremtő céllal az idei évtől február 22. a Magyar Parasport Napja. Az alapelv: Fogyatékosnak lenni nem
jelenti azt, vesztesnek lenni!
Február 22-e a Magyar Parasport Napja. 1970-ben
ezen a napon alakult meg a
Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja. Az egyesületet Tauber Zoltán, hazánk
első aranyérmes parasportolója (1976) és Fejes András,
az első magyar paralimpiai
érmes (bronz, 1972) alapította. A teljesítményük emléke előtt is tisztelegnek. E
napon az ország mintegy
400 iskolájában lehetett kipróbálni a különböző parasportokat parasportolókkal. A Deák Ferenc Gimnáziumban a diákok a riói paralimpiai negyedik helyezett

asztaliteniszezőjével, Major
Endrével ütögethettek. Hogy
egyenlők legyenek az esélyek, a tanulók széken ülve
játszottak.
Fekete Szabolcs az ülőröplabdát mutatta be, nemcsak a deákosoknak, hiszen
a Radnóti-, az Eötvös- és a
Tömörkény-gimnázium tanulói is eljöttek. Farkas László
segítségével a kerekesszékes rögbit is kipróbálták. A
cél, hogy minél közelebb hozzák a diákokhoz a fogyatékossággal élő emberek
életét. A Deák-gimnáziumban a nap fő szervezője, Engi
Zoltán szerint ez sikerült is.

szont „csak” a hatodik helyen zárták az olimpiát Jászapáti Petráék. Következett
az A döntő, ahol már az érmekért folyt a csata. A finálé
idegőrlően hosszú videózással ért véget, ami után a versenybírók két nemzetet,
Kanadát és Kínát is kizárták. Ezáltal a magyarok előtt
csak háromtizeddel befutó
hollandok lettek a bronzérmesek, Kónya Zsófiáék
pedig a negyedikek.
Ezzel a női váltó három

olimpiai pontot szerzett, és
az elmúlt három téli olimpia
legjobb eredményét érte el.
2010-ben Vancouverben az
ötödik, míg négy évvel később Szocsiban a hatodik
helyen zárta az ötkarikás játékokat.
Jászapáti Petra egyéniben is remek eredményt
szállított. 1500 méteren az
előzetes várakozások szerint már a B döntő is óriási
eredmény lett volna, ennek
ellenére a Szegedi Korcso-

lyázó Egyesület tehetsége az
A döntőbe jutott, ahol a hatodik, olimpiai pontszerző
helyen végzett. A Szegedi
Korcsolyázó Egyesület fiatal
tehetsége a negyedik olyan
versenyző lett, aki egyéniben pontot tudott szerezni.
Ráadásul nem is akárkit előzött meg, Olaszország olimpiai bajnokát, Ariana Fontanát utasította maga mögé
a fináléban. És ne felejtsük
el, Jászapáti még mindig
csak 19 éves!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet
a 2018. évi Idősügyi támogatási keretre

„Idősügyi területen működő szervezetek működésének és programjainak
támogatása” címmel.

A pályázat célja:
Az idősügyi területen működő szervezetek programjainak, tevékenységének, működésének támogatása.
A pályázók köre:
A Bizottság a Keretből az alábbi szervezetek számára nyújthat támogatást:
a) egyesületek,
b) alapítványok,
c) szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező szervezetek.

A Bizottság azon szervezetek számára nyújt támogatást, amelyek támogatott tevékenységüket
szegedi lakosok javára végzik. Az egyesületek, alapítványok esetén további feltétel a szegedi székhely vagy Szegeden működő tagszervezet, csoport, amelynek támogatására, programjának megvalósítására irányul a pályázat.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 eFt.
A pályázati támogatás mértéke:
A pályázati úton megítélhető támogatási összeg felső határa 300 eFt.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 12. napja.
A Pályázati űrlapot számítógéppel 1 példányban kell kitölteni és az alábbi címre kell benyújtani:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
A pályázati űrlap beszerezhető:
• Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján,
• Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu).
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Szeged SzépSégei
Időpont: március 3., szombat, 10 óra
Helyszín: Klauzál tér
A 20. század elején méltán
nevezték palotás városnak
Szegedet, hiszen a nagy árvíz

után épült terek, sugárutak,
körutak mentén két-három
emeletes középületek és
pompás magánpaloták sorakoztak. Ezek kapuikkal, erkélyeikkel, kerítéseikkel a
gazdagságot és a szegedi
vasművesség legfényesebb
korát hirdették. Nemcsak a
leggazdagabb kereskedők,
bankárok ügyeltek arra, hogy
házaik kovácsoltvas díszei
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méltók legyenek a palotás
városhoz, hanem a város tehetősebb polgárai is. A Szegedi Tourisma által szervezett, a Klauzál térről induló
sétán ezeknek a ma már alig
azonosítható polgárházaknak a kapuit, felülvilágító ablakait nézhetik meg. A
monogramok mögött családok, sorsok rejtőznek; róluk
is szó lesz.
OScar-nap hajnalig
Időpont: március 4., vasárnap, 13.15-től
Helyszín: Belvárosi mozi
Vasárnap kora délutántól az
idei Oscar-díjra jelölt filmeket
vetítik. Láthatják többek között a Három óriásplakát Ebbing határában, a Dunkirk, a
Szólíts a neveden! vagy A víz
érintése című filmet. Hajnali 2
órától az Oscar-díj-átadó gálát
nézhetik élőben a moziban.

juháSz gyuláról való
nóta
Időpont: március 6., kedd,
16 óra
Helyszín: Kálvária Kulturális
és Információs Központ
Németh Janó versekkel illusztrálva mesél Juhász
Gyula életéről.
libikóka
Időpont: március 6., kedd,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Grecsó Krisztián és Hrutka
Róbert zenés pódiumestje.

Az ismert író és a népszerű
zeneszerző közös estjén
anyáink, apáink történetei
kerülnek elő. Úgy, ahogy
régen, társaságban volt szokás,
dalban,
mesében
mondva el. Zene, irodalom
és színház találkozása.
iX. Szegedi tOrOS pálinkafeSztivál
Időpont: március 8–11., csütörtök–vasárnap
Helyszín: Széchenyi tér
Kilencedik alkalommal ad
otthont a Széchenyi tér a
toros pálinkafesztiválnak,
amely 2009-es születésétől
a városi fesztiválszezon nyitóakkordja. A hazai húsipari
kistermelők, pálinkafőzdék
és kézműves gasztronómiai
különlegességek legjava lesz
jelen a fesztiválon.
talján fények – gőSi gabriella fOtókiállítáSa
Időpont: március 16-áig
Helyszín: Megálló közösségi
központ
Gősi Gabriellának Olaszor-

szág szerelem volt első látásra. Az olaszok tudják, hogyan kell élni. Elég annyi a
boldogságukhoz, hogy süt a
nap; nyelvükön a születés
„venire alla luce”, azaz szó
szerint „a fénybe kerülni”.
Szeged hölgyei – nőnapi Séta
Időpont: március 10., szombat, 15 óra
Helyszín: Dugonics tér

Városi séta a szegedi Tourinform-iroda
szervezésében.
Szabó Magda szerint a nő erős,
bátor, és ha felismeri a maga
küldetését, mindenre képes és
alkalmas. Vannak közöttük kalandos életűek, háttérben segítők, királynők, egyszerű háziasszonyok, írók, tudósok, fotog-

ráfusok, bronzba öntöttek, bádogból formáltak, álldogálók,
ücsörgők. A szegedi hölgyek,
akik körülvesznek bennünket,
akiknek történetével megismerkedhetnek az érdeklődők
Hódi Nóra idegenvezető kalauzolásával a kétórás sétán,
amely a Dugonics téri Tourinform-iroda elől indul, és a Klauzál téren ér véget.
rOSSini: SzemiramiSz
Időpont: március 10., szombat, 19 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Szemiramisz függőkertjeit az
ókori világ hét csodájának
egyikeként tartották számon.
Rossini Szemiramiszát viszont az idei Metropolitanévad egyik csodájaként
várhatjuk: a csaknem egy évszázadra elfelejtett remekmű
rendkívüli nehézségei miatt
ritka vendég az operaszínpadokon. Rossini utolsó operája
Voltaire drámáján
alapul, és a mester színpadi
zsenialitásának egyik legmegragadóbb példája.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? 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:
március 7. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szeged legrégebbi építménye a Dömötör-torony. A nyertes: Szóráth Péter. Gratulálunk!
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HOROSZKóp

KOS (III. 21–IV. 20)
A jövő héten otthonában könnyen felboszszantja magát apróságokon, emiatt több vitája is
lehet. Próbálja meg minél
higgadtabban kezelni a
helyzetet!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Hamarosan találkozik valakivel, aki iránt
gyengéd érzelmeket
táplál. Ne ijedjen meg ezektől az érzésektől, adjon magának egy esélyt a boldogságra.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ne legyenek egymás
előtt titkaik a párjával. Fő az őszinteség,
mert amit most még meg
tudnának beszélni, később
akár a kapcsolatukba is kerülhet.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Az utóbbi időszak
eseményei arra ösztönzik, hogy átértékelje magában, mire is van
szüksége a boldogsághoz.
Ne pazarolja az idejét felesleges dolgokra!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Párkapcsolatában ideje meghoznia a fontos döntéseket. Nem érdemes tovább
halogatnia, nézzen szembe
a valódi érzelmeivel, és
azok szerint döntsön.
SZűZ (VIII. 23–IX.
22.) A nézeteltérésekre ne úgy tekintsen, hogy ki lesz a
győztes. Törekedjen a konfliktusmegoldásra. Az a legjobb, ha mindketten engednek az álláspontjukból.
MÉRLEg (IX. 23–X.
22.) Hagyja el a megszokott utat, és tegye
meg, amit mindig is
szeretett volna. Próbáljon
meg egy kicsit élni! Felszabadító érzés lesz, ismerősei irigyelni fogják Önt.
SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Ne vegyék el a
kedvét az utóbbi idők
rossz tapasztalatai. Tanuljon belőlük, hogy legközelebb könnyűszerrel vegye
a hasonló akadályokat.
Megéri kockáztatni.
NyILAS (XI. 22–XII.
21.) Nyitottsága felkelti az ismerősei figyelmét. Mire észbe
kap, már számos lehetőség
közül tud majd választani,
de ne kapkodja el a döntést.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Fogadja el, hogy nem
tud mindenre hatással lenni, és ne önmagát
hibáztassa, ha az események nem úgy zajlanak,
mint ahogy tervezte. Nyugodjon le.
VíZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Szereti pozitív
emberekkel körülvenni magát, de a jövő
héten kénytelen lesz a szívéhez nem a legközelebb
álló ismerőseivel is időt tölteni.
Halak (II. 20–III. 20.)
Előfordulhat, hogy
anyagi helyzete nem
pont olyan, mint szeretné. Ennek oka, hogy
mostanában felelőtlenül
túlköltekezett, és felélte a
tartalékait.

2018. MÁRCIUS 3., SZOMBAT

Marx (ma Mars) tér, autóbusz-állomás, 1967. A buszállomáson
nem fog az idő. Csak a járművek változtak. Az Ikarus 1948–
1963 című kiadványában írták, hogy 1954-ben hatalmas meglepetéssel szolgált az Ikarus-gyár: megindította az Ikarus 55

Március 3.
szombat

2/–1
Kornélia

típusú, nagy méretű, önhordó vázas, farmotoros távolsági autóbusz sorozatgyártását. Vonalvezetése, szerkezeti megoldásai forradalmi újítást jelentettek az autóbuszgyártás történetében.
Képünk előterében a régi faros. (Fotó: Fortepan/Uvaterv)

Diagnózis – egészségügyi magazin
Március 5., hétfő, 19.55
Hősképzést tart a mentőszolgálat amatőr életmentőknek;
miért fontos a melldaganatszűrés, és mi az a COPD?
iDőutazás – válogatás a
tévé archívumából
Március 6., kedd, 18.05
River Band-koncert 1993-ból,
Paul Simon dalaiból.
Körút – Közéleti, Kulturális magazin
Március 8., csütörtök, 19.25
Grecsó Krisztián zenés estje,
Barnák László színigazgató tervei, az Analóg Balaton legjobb
számai. JÁTÉK!
szabaD száj – véleményműsor
Március 9., péntek, 19.25
A Szeged TV új műsora, ahol
hárman három témáról háromféle véleményt mondanak.
szegeDi híreK
Március 5–9., hétfő–péntek
19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, gazdasági,
kulturális és sporteseményeiről

Időjárás-előrejelzés Szegedre: itt a tavasz
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ANyAKÖNyVI HíREK

szegeDen KötötteK házasságot: 2018. 02. 17-én Dudits András
és Lovai Andrea Mária; Petró Gábor
és Kovács Etelka; Szarvadszki Krisztián László és Gyüre Enikő Mónika;
Benke Norbert Sándor és László Ildikó; Szénási Roland Dávid és
Bartha Bernadett; Simon Zoltán és
Benkő Bernadett Zita.
szegeDen születteK: Hódi Lászlónak és Forrai Évának 2018. 02.
11-én László; Pósta Roland Bélának
és Marton Beátának 2018. 02. 10én Roland Milán; Kéri Róbertnek és
Igaz Renátának 2018. 02. 13-án
Dorka Luca; Patonai Gergelynek és
Havancsák Nikolettnek 2018. 02.
14-én Zita; Padejski Marjannak és

Lóky Tímeának 2018. 01. 26-án
Milán és Dusán; Tarjányi Szilárdnak
és Kanász Andreának 2018. 02. 17én Noel; Zsótér Krisztiánnak és
Csorba Melindának 2018. 02. 18-án
Bella utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!
Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet
a Szegedi Szimfonikus Zenekar
(6720 Szeged, Széchenyi tér 9.)
igazgatói munkakörének betöltésére öt évre –
2018. július 1-től 2023. június 30-ig
– szóló határozott idejű
munkaviszonyban.
Részletek a www.szegedvaros.hu
internetes oldalon.

Forrás: koponyeg.hu

FOgADóóRA

MÁRCIUS 5., HÉTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00 (Kiskundorozsmai Kirendeltség), 15.00–
15.30 (Családsegítő Ház – Bölcs u.
11.), 16.00–16.30 (Jerney János
Általános Iskola – Jerney u. 21.)
Szentistványi István: 17.00–19.00
(LMP-iroda – Honvéd tér 5/B, tel.:
30/856-5398)
Szénási Róbert: 16.00 (Weöres
Sándor Általános Iskola – Űrhajós
u. 4.)
MÁRCIUS 6., KEDD
Lauer István: 16.00–16.30 (Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma
–
Mars
tér
14.),
16.30–17.00 (Szegedi SZC Déri
Miksa Szakképző Iskolája – Kálvá-
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ria tér 7.), 17.15–18.00 (Kreatív
Formák Alapítvány – Napos út 16.,
a nagycsaládosok épületében)
Nagy
Sándor:
16.00–17.00
(Kemes utcai Óvoda – Kemes u. 6.)
Szénási Róbert: 16.00–17.00 (Petőfitelepi Művelődési Ház)
MÁRCIUS 7., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség)
MÁRCIUS 8., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és Kosik Dénes:
16.30–17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség)
MÁRCIUS 10., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)

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

