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Több a vesztes, mint a nyertes
Értékelték az Orbán-kormány nyolc évét.

4.

3.

2.

Mérlegen a képviselők
Makkosházon és Szőregen jártunk.

Lázár János embere
Közpénzből fizetik ki Szabó Bálintot.

Szeged nyertes város

Világcégek jöttek a Tisza partjára – Folytatódnak az építkezések

10.

A szíven szúrt város
Akik az ősellenség Veszprémhez igazoltak.

Felújítják az Agyagos utcai
bölcsődét

Elkezdődött az Agyagos
utcai bölcsőde teljes felújítása. Idén még a szentmihályi és a Gyík utcai következik a tavaly indult 8 milliárd forintos intézményfelújítási programban.

– Bölcsőde-, óvoda- és iskolakorszerűsítésre 8 milliárd
forintot költ két év alatt a
város. Tavaly több bölcsőde
és óvoda modernizálása készült el, most az Agyagos
utcai, a város egyik legnagyobb bölcsődéje következik
– jelentette be a szerdán, a
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján Botka László pol-

Toronymagasan vezeti Szeged a magyar nagyvárosok
azon listáját, amely az új beruházások értékét mutatja.
Több mint 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett
az előző uniós költségvetési
ciklusban Szegedre. Ebből
épült az M43-as Tisza-hídja,
a lézerközpont és a legújabb

klinikai tömb, de ebből újították fel a Mars téri piacot és a
Dugonics teret is.
A tudásgazdaságra építő
Szegeden rohamléptekkel
fejlődik az informatikai és az
üzleti szolgáltató szektor. A
város vonzza a magas technológiai színvonalon működő cégeket. Olyan világcé-

gek telepedtek le az utóbbi
években Szegeden, mint a
BP, az EPAM és az NNG.
A két szektor együtt 3300 új
munkahelyet teremtett eddig. Azért is szerencsés ez a
látványos növekedés, mert
az egyetemi hallgatók többsége, aki Szegeden végez,
úgy nyilatkozik, szeretne a

városban
elhelyezkedni.
Idén is folytatódnak a fejlesztések: új uszoda épül,
megújulnak az utak, a városrészek, a bölcsődék, óvodák, iskolák és orvosi rendelők, korszerűsödik a tömegközlekedés.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

vál, ahol cenzúra nélkül léphettek fel a más helyeken
politikai, esztétikai vagy
egyéb okokból mellőzött zenekarok. Az első évben,
1968-ban csak egy napig
tartott a SZIN, és még kar-

neválnak hívták. Később
már több helyszínen rendeztek koncerteket az alsó
rakparttól a Móra parkon át
az újszegedi szabadtéri
színpadig.
A rendszerváltás után pár
év szünet következett a fesztivál életében. A Szeged Városi Rock Klub és a Gőzerő

zenekar alapítója, a tavaly elhunyt legendás zenész,
Szurdi Zsolt azonban őrizte a
lángot, és koncerteket szervezett a Laposra és a vidámparkba is. A kétezres évek
elején pedig úgy támadt fel
haló poraiból a SZIN, mint a
főnixmadár.
Cikkünk a 8. oldalon

Szabadság, szerelem

És a zene szeretete! Már az
indulásakor ezeket hirdette
az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napok, amelynek története három korszakra
osztható. Magyarországon
ez volt az első olyan feszti-

gármester. 72 kisgyermeket
gondoz az intézmény, őket
átmenetileg a Rókusi körúti,
a Cső és a Hajlat utcai fogadja. A teljes átalakítást a
közbeszerzési eljárást megnyert kivitelező már elkezdte
262 millió forintból. A pénz
nagyobbik részét az Európai
Unió Szegednek biztosított
támogatási keretéből fedezik, a többi önkormányzati
önrész. Teljesen megújul a
három szárnyból álló makkosházi épületegyüttes, amit
a nyolcvanas években építettek, és azóta nem történt
nagy rekonstrukció.
Folytatás az 5. oldalon

Nem lehet tovább ámítani
a magyar népet!

Régi március 15-i ünnepekre tekintünk vissza archív fotókkal
és korabeli tudósításokkal, valamint felidézzük, hogyan ért
Szegedre az 1848-as forradalom híre. A rendszerváltás hajnalán sok áthallással ünnepelték március idusát Szegeden.
Képünk 1990-ben készült a Klauzál téren, ahol már feltűntek
a pártzászlók. Tíz nappal később parlamenti választásokat
rendeztek.
Összeállításunk a 9. oldalon
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B. Nagy Lászlóval üzletelt
Több a vesztes, mint a nyertes
a Botkát kenőpénz elfogadásával
vádoló vállalkozó

Több közös cége is volt a szegedi fideszes országgyűlési
képviselőnek, B. Nagy Lászlónak és egy büntetőeljárás
alatt álló vállalkozónak, Faragó Attilának. Faragó az, aki
azt állítja: Botka László polgármesternek egy szatyornyi
pénzt adott azért, hogy segítsen elintézni egy ingatlanprivatizációt. Igaz, Botka Szegeden polgármester, az ingatlan pedig pécsi volt, de nem
csak ettől tűnik hazugságnak
az egész.

Miközben a kamusztori újra és
újra felbukkant a levélhamisítással gyanúsított kormányzati
bulvárújságban, aminek ügyében már nyomoz a rendőrség,
a szeged.hu kiderítette: több
közös cége is volt Szeged fideszes országgyűlési képviselőjének, B. Nagy Lászlónak és egy
büntetőeljárás alatt álló vállalkozónak, Faragó Attilának.
A portál szerint Faragó az, aki
százmilliós kenőpénzek elfoga-

„Elmúltnyolcév” – a magyar
politikában sokat emlegetett
fogalom immár mást jelent: a
második ciklusát lezáró Orbánkormány tevékenységére is
használható. A Ténygyár és a
ZRI Závecz Research személyes megkérdezéssel végzett
kutatása egyebek között arra
kereste a választ, mit gondolnak a magyarok erről a második „elmúltnyolcév”-ről. A

dásával vádolja Botka Lászlót
és Toller Lászlót.
A szeged.hu állítása szerint
Faragó több ügyben is büntetőeljárás alatt állt és áll.
„Faragó Attila több ügyben is
büntetőeljárás alatt állt és áll.
Ebből az egyik, ami miatt éveket töltött előzetesben, a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet bedőlése körüli csalássorozat. A jelenleg elsőrendű vádlottként bíróság előtt
álló, több évet előzetesben töltött Faragónak most, 2018ban jutott hirtelen eszébe,
hogy 2004-ben ő bizony személyesen vesztegette meg a
szegedi és a pécsi polgármes-

tert. Utóbbi tíz éve halott.
Mindehhez hirtelen új ügyvédje is lett Faragónak: Varga
István volt fideszes országgyűlési képviselő. Varga maga
mondta el az Indexnek, hogy
alig néhány hete lett Faragó új
védője” – írja a szeged.hu.
A szeged.hu szerint B.
Nagy László abban a Pesti Ékszer nevű cégben volt vezető
tisztségviselő, amelyben később megjelent az áfacsalás
miatt bíróság elé állított Faragó
Attila. A cég később offshore
tulajdonba került. B. Nagy a
portál kérdésére egyébként
azt mondta, tíz éve beszélt
utoljára Faragóval.

magyarok többsége 2014 és
2018 között nem érzékelt változást az élethelyzetében, valamivel többen vannak, akik
vesztesnek érzik magukat,
mint akik nyertesnek.
Amikor a kutatók konkrétan az elmúlt évek kormányzati
intézkedéseinek hatásaira kérdeztek rá, többen voltak, akik
úgy válaszoltak, a kormányzás
nekik veszteséget okozott,

nyertesnek csak 23 százaléknyian gondolják magukat. A
rossz kormányzati döntések
listáját a stadionépítések ügye
vezeti, ettől nem sokkal lemaradva az egészségügy helyzete
szerepel. Sokan elégedetlenek
az oktatás helyzetével, és nagy
számban voltak, akik a korrupciót, az arra gyanút adó eseteket említették a kormány
„bűnei” sorában. (24.hu)

Nálunk a legnagyobb a feszültség
a szegények és a gazdagok között

Az egész Európai Unióban Magyarországon a
legnagyobb a társadalmi feszültség a szegények
és a gazdagok között – állapította meg egy
EU-s kutatóalapítvány, az Eurofound 2016-os
európai életminőség-felmérése. A felmérés öszszesen hét dimenzióban vizsgálta a társadalmi
feszültségeket a tagországokban, ezek közül
Magyarországon egyértelműen a jövedelemegyenlőtlenségek okozzák a legnagyobb súrlódást. A megkérdezettek 59 százaléka nagy
feszültséget érzékelt a szegények és a gazdagok között, 32 százalékuk némi feszültséget érzett csak, míg mindössze 9 százaléka mondta
azt, hogy nem érzékel társadalmi feszültséget a
jövedelmi különbségek miatt.

De nem csak a növekvő jövedelemegyenlőtlenségek miatt vannak súlyos társadalmi
problémák itthon. A válaszadók fele úgy érzékeli, Magyarországon a romák és a nem
romák között is nagy a társadalmi feszültség.
Ezen túl a menedzsment és a munkavállalók
között is Magyarországon érzékelik a legtöbb
feszültséget az egész EU-ban.
A magyar válaszadók 49 százaléka érzékeli úgy, kifejezetten nagy a feszültség a munkaadók és a munkavállalók között. Magyarországon különösen a nyugdíjhoz közel
állók érzékelik erősnek a feszültséget a munkáltatókkal, az 50–64 évesek 55 százaléka
nyilatkozta ezt. (g7.hu)

2018. MÁRCIUS 10., SZOMBAT

Milyen munkát végeztek?
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Mérlegen a képviselők – Önök ítélkeznek!

Csehák Bernadett nagyon örül a gazdabolt előtti új, biztonságos parkolónak.
Megkérdeztük makkosházi
olvasóinkat Kozma Józsefről
és a szőregieket Berkesi ottóról. Hogy látják képviselőjüket? Milyen munkát végeztek
tavaly? Mi az, aminek örülnek
a makkosháziak és a szőregiek, hogy elkészült? Mit hiányolnak? Folytatódik Mérlegen a képviselők sorozatunk,
amelyben az Ön véleményére
is számítunk! Írjon nekünk!
– Huszonkét éve költöztem
Makkosházra családi házból,
nagyon megszerettem. Sokféle bolt elérhető a közelben,
itt a liget, és összetartó közösség alakult ki – mesélte
Busa Ferencné Iza a Gyöngyvirág utcában.

Egy kisfüzettel jár

A nyugdíjas élelmezésvezető
hozzáfűzte, amikor kimeszelték a lépcsőházat, szépítgették a környezetüket, sokan
csatlakoztak hozzájuk. – Így
ismerkedtem meg a körzeti
képviselőnkkel is. Egy kisfüzettel jár, abba jegyzi be,
miben segíthet. És eddig
mindig betartotta az ígéretét.
Kértünk virágföldet a kiskertbe, a közösségi kertet is

Busa Ferencné az összetartó közösséget szereti
Makkosházon.
segít bővíteni, legutóbb szerszámoskamrával. Utóbbival
háromszor nyertünk országos versenyt. Szemlátomást
fejlődik a környék; rendbe
tették a járdáinkat, az utakat,
bár van még lemaradás. Tennék ki plakátokat is a renitens kutyásoknak, hogy
szedjék össze a piszkot
maguk után.

biztonsági őrnek tetszik,
hogy a Vértónál horgásztavat
alakítottak ki, bár szerinte
többen kijárnának horgászni,
ha napijegyet válthatnának.
Nagyon jónak tartja a troli- és
villamosközlekedést. Szeretné, ha a házuk környéke
gondozottabb lenne. Próbált
virágot ültetni a házuk elé, de
hiába, talajcsere nélkül, a
törmelék között nem marad
meg. A gyerekeknek kérne
játszóteret, mert a Gyöngyvirág utcaira betűz a nap, a
nyári forróságban nem lehet
használni.

Kalákában betonoztak

– Tizennégy éve vagyok itt a
szőregi gazdaboltban. Nagyon kedvesek errefelé az
emberek, megvan még ben-

Keresztesné Halász Katalinék építőanyagot kaptak, és maguk betonozták a járdájukat.
nük a segítőkészség – mondta Csehák Bernadett. – Kellene a környékre egy szelektív gyűjtősziget és egy hulladékudvar. A Hősök terén
megszűnt, emiatt Újszentivánra vagy Szegedre kell járnunk. Felnőttek már a gyerekeim, de gondolok az unokáimra is, ezért szeretnék rendes játszóteret. A kisgyermekes szülők nehezményezik, hogy a mostaniak tele
vannak kutyakakával. Jó lenne egy edzőterem is, például
az üresen álló szerb iskolában. Örültünk a tavaly elkészült új parkolónak a boltnál,
így biztonságosan meg lehet
állni. Berkesi Ottó képviselőnk sűrűn bejár hozzánk,
akkor megbeszéljük, mit szeretnénk elérni.
Keresztesné Halász Kata-

Top 10 fejlesztés 2018-ban

Makkosházon: 1. A töltés mentén fasor telepítése. 2. Új
gépkocsiparkolók a Lomnici utcánál. 3. Folytatódik az útfelújítás, a villamos-végállomásnál lámpás átkelő. 4. A Vértó
környékének fejlesztéséhez előkészületek. 5. Bölcsőde-,
óvoda- és iskolakorszerűsítés. Szőregen és Marostőben:
6. Csapadékvíz-csatorna a Tigris, Barázda, Tulipán utcában.
7. Új út a Gyár, Magyar és Palackozó utca között. 8. Parkolófelújítás a Hősök terén, padkaszélesítés a Szerb utca elején, folytatódnak a járda- és útfelújítások. 9. További
sportfejlesztés a Gulácsi parkban. 10. A Monti park „taváról”
bebizonyosodott, hogy nem fenntartható, így tervek készülnek a nádas feltöltésére.

meg. Egy szomszéddal kérvényezték, a képviselőjük
biztosította az anyagot, ők
meg kalákában betonoztak.
Idén a Vaspálya utcai részen
szeretnék folytatni. Rendbe
hozatná a tanárnő a katolikus templomhoz vezető járdát is, mert esőben áll rajta
a víz, és visszaállítaná a régi
nagy rózsaünnepet a bányában.

Kozma József képviselő virágföldet, virágot is biztosít
a szép előkertekhez.
BerKeSi oTTó (Összefogás Szegedért)
Körzete: Szőreg, Marostő
elvégzett munkák 2017-ben:

Nem marad meg
a virág

Pióker János a Csongrádi
sugárúton lakik. A nyugdíjas

lin elsősorban a kertvárosias
jellege miatt szereti Szőreget. Sokáig tanított a helyi iskolában, és részt vett a
részönkormányzat munkájában. Azt tapasztalja, ha a lakosok bármivel megkeresik a
testületet vagy az önkormányzati képviselőt, segítenek. Így történt ez a járdafelújításnál is. Tavaly a portájuk
Mályva utcai részén építették

a Buszmegállókban padok, ülőkék felújítása, kihelyePióker János szeretne virágot nevelni a panelházuk előtt.
KozMA JózSeF (MSzP)
Körzete: Makkosház
elvégzett munkák 2017-ben:

a A Hont Ferenc utca felújítása.
a Járólapos járda az Agyagos–Lomnici utca keresztező-

déstől a Gát utcai trolimegállóig.
a Játszóeszközök a Mol-kút mögötti játszótéren és
a gyógyszertárnál.
a Fasorok ültetése tömbbelsőkben.
a Szabadtéri kondipark a Gyöngyvirág utca és az iskola
között.
a Társasházi előkertek és a közösségi kert támogatása.

zése.
a A kerékpártámaszok cseréje elkezdődött.
a A Szent Katalin-szobor és környékének felújítása.
a Fák pótlása, véderdő telepítésének előkészítése.
a Játszóterek fejlesztése, a Gulácsi parkban szabadtéri
fitneszpark telepítése.
a Út-, járda- és padkafelújítások.
a Fametszések az áramszünetek megelőzésére.
a A vezetékes vízzel kapcsolatos problémák kiküszöbölése.

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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Lázár János embere a szegedi provokátor

Közpénzből kaphat több száz millió forint sikerdíjat Szabó Bálint
Régóta gyanítható, hogy
Szabó Bálint, aki több párt
színében állt már bíróság
előtt, a Fidesznek dolgozik.
Lázár János kancelláriaminiszter most közpénzből fizeti
ki őt.

Szabó Bálint évek óta Botka
László polgármester ellen szervez nyilvános provokációkat a
legkülönfélébb ügyekben: Szeviép, Mars téri piac, Cserepes
sori piac stb. Két hete pedig
Hódmezővásárhelyen bukkant
fel, ahol az akkor még polgármesterjelölt Márki-Zay Péter
ellen kampányolt.
Lázár János hétfőn közzétett egy videót a Facebook-oldalán. Ebben a kancelláriaminiszter Szabó szegedi irodájában jelentette be, hogy a magyar kormány másfél milliárd
forinttal kárpótolja a válság
idején csődbe ment nagy építőipari cég, a Szeviép károsultjait. Ezt Szabó elégedetten
nyugtázta, ami érthető, mert
Szabó követeléskezelőként lép
fel a Szeviép-csőd néhány károsultjának képviseletében.
(Szabó keddi sajtótájékoztatóján már 3 milliárd forintról állami kártalanításról beszélt.)
Így Lázár most a Szeviép-csőd
kormányzati kárenyhítésével
Szabó Bálint sikerdíját fizeti ki
közpénzből. Több száz millió
forintot.
Lázár és Szabó kapcsolata

Sárga zónás
napijegy

Március 1-je óta a sárga
zónás parkolóautomatáknál
is elérhető az 1320 forintba
kerülő napijegy, ami 6 óra
parkolási idő árának felel
meg.
A parkolóautomatánál az
adott napra lehet napijegyet
vásárolni. A parkolóautomaták nem adnak vissza készpénzt, erre vásárláskor figyelni kell!
Továbbra is lehet napijegyet váltani a közlekedési társaság https://e-berlet.szkt.hu/site/login oldalán és a Deák Ferenc utcai
ügyfélszolgálatán. A napijegy
mobilfizetéssel is elérhető:
ha parkoláskor 6 órányi parkolás után nem állítjuk le
a start–stop rendszert,
akkor az automatikusan napijegyre vált.

nem most kezdődött. Információink szerint tavaly év elején
állapodtak meg abban, hogy
ha Szabó kitartóan provokálja
tovább Botka Lászlót, akkor
a Szeviép-károsultak állami
kárenyhítést kapnak, amely révén követeléskezelőjük, Szabó
is jelentős sikerdíjhoz jut.

Kicsoda Szabó Bálint?

A magyar kormány második
embere tegnap egy olyan figurával találkozott a nyilvánosság

megtámadták, megverték és
megerőszakolták. Később a bíróság kimondta, hogy nem történt rágalmazás. Szabó később a Demokratikus Koalíció
szegedi szóvivője lett.
2013-ban azzal került be
az országos sajtóba, hogy azt
nyilatkozta: ott volt Eduardo
Rózsa-Flores lakásán, látta
„Katalint, Imrét és Ferencet”,
akik az őszödi beszéd hangfelvételét hozták el. Állításai miatt
többen beperelték. Baja Ferenc szocialista politikus 2 éve

A kormány másfél milliárd forinttal kárpótolja
a válság idején csődbe ment nagy építőipari
cég, a Szeviép károsultjait. Ezt Szabó Bálint
elégedetten nyugtázta, ami érthető, mert
Szabó követeléskezelőként lép föl a Szeviépcsőd néhány károsultjának képviseletében.
(Szabó keddi sajtótájékoztatóján már 3 milliárd forintról állami kártalanításról beszélt.) Így
Lázár most a Szeviép-csőd kormányzati
kárenyhítésével Szabó Bálint sikerdíját fizeti
ki közpénzből. Több száz millió forintot.

előtt, akit már több perben elítélt a bíróság.
Szabó fideszesként indult,
majd 2003-ban belépett az
MSZP ifjúsági szervezetébe,
ahol Vas megyei elnök lett.
2004-ben kizárták az MSZPből, mert helyi roma vezetők
szerint pénzért toborzott új tagokat a pártba. Szabó rágalmazás miatt a bírósághoz
fordult, majd később azt állította, az egyik tárgyalás után

azt nyilatkozta, hogy a személyiségi jogi pert jogerősen megnyerte.
Szabó az elmúlt években
különböző ügyekben támadta
a Botka László vezette szegedi
önkormányzatot.
Tavaly azt is állította, Botka
László megbízásából több tízmillió forinttal akarta őt megvesztegetni Czeglédy Csaba
azért, hogy leszálljon a szegedi
polgármesterről. Az ügyben fel-

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése
2018. február 20-i hatállyal
a Szeged III. ker. Kkd. 201/8 hrsz.-ú, a Kőbárány utcából
nyíló közterületet Wagner Viktória utcának nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a

2018. évi művészeti támogatásokra

(alkotói támogatás, pályakezdői támogatás, művészeti
ösztöndíj).

A pályázati felhívás teljes szövege, továbbá a pályázathoz szükséges adatlap letölthető

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról
(www.szegedvaros.hu),

a Pályázatok menüpont alatt, továbbá átvehető
a Polgármesteri Hivatal Humán

Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályán
(Szeged, Széchenyi tér 11., 228-as szoba).

jelentés született, amit elutasított az ügyészség, mert Szabó
nem tudta bizonyítani az állításait.
Ilyen múltú emberrel ritkán
szoktak vezető kormánytagok
nyilvánosan mutatkozni. Hacsak nem az ő emberük.

A Szeviép-csőd

A Szeviép egy nagy, szegedi
székhelyű építőipari cég volt,
amely több száz megbízatást
kapott különféle állami, önkormányzati és piaci cégektől.
Lázár János a Szeviépet a
szegedi önkormányzat házicégének nevezte, holott az első
Orbán-kormány a Szeviépet 28
állami beruházásba vonta be,
amiből 15 milliárd forinthoz jutott a cégnek. De az akkor még
fideszes szegedi városvezetés
is adott megbízásokat a fénykorában hatalmas szegedi építőipari cégnek. Szegeden
1999-ben ők végezték a pláza
építési munkáit, ők építették
az újszegedi kárelhárító bázist,
valamint később az ISPA csatornázási projekt keretében a
szennyvízcsatorna-fejlesztés
első ütemét (Bartha László fideszes polgármester adta át),
valamint annak folyam alatti
csövezését mintegy félmilliárd
forint értékben. Később a Szeviép a szegedi önkormányzattól kapott megbízás alapján –
egy konzorcium nem vezető

tagjaként – az 1-es villamos
vonalának rekonstrukcióját végezte.
Fideszes önkormányzatok,
így Hódmezővásárhely is dolgoztatott a céggel: például
2005–2006-ban az ivóvízhálózat korszerűsítésére 300 millió
forintot fizettek a cégnek.
A legtöbb cégfelszámolás
2009-ben volt az országban.
Az abban az évben bedőlt 14
ezer 606 cég között számtalan építőipari volt. Néhány
közismert és akkoriban
csődbe ment építőipari cég:
Viadom, Maszer, a szegedi
székhelyű Délépítő, Mélyépítő Budapest Kft.; Mahíd
2000 Rt., Betonút, Hírösép,
Gropius, Sedesa. Utóbbi vezette az M43-as szakasz építését elnyert konzorciumot,
amelyben a Szeviép is részt
vett. A Szeviép 2008-ban jól
prosperált, de az akkori csődhullám őket is elérte.
A számtalan építőipari cég
csődjének egyikében sem vállalta be a kártalanítást az
állam. Most, a Szeviép esetében egy hónappal a választás
előtt megteszi.
Jogi nonszensz lenne, ha
a piacgazdaságban naponta
százával történő cégfelszámolásokba, csődökbe felelősségvállalóként, ráadásul
egyedi törvénykezési aktusokkal beszállna az állam.
Most ez történik.

Sikerdíj

Szabó már 2013 végén elkezdte a Szeviép-ügyet rátolni
a szegedi önkormányzatra.
Lázár János miniszter a 2017.
április 6-i kormányinfón még
ezt mondta: „Természetesen
én nem Szegednek rovom föl,
hogy a SZEVIÉP csődbe ment.”
Azóta Lázár bukott Vásárhelyen, és megerősödtek a Botka
elleni támadások. (A Szeviépügy mellett egy büntetőügyében bíróság előtt álló vállalkozó is előállt egy 14 évvel ezelőtti megvesztegetési történettel. Ez ott hibádzik, hogy az
áfacsalással vádolt F. Attila
nem Botkával, hanem Szeged
fideszes képviselőjével, B.
Nagy Lászlóval volt együtt több
közös cégben is.)
Szabó Bálint sikerdíjért
dolgozik a Szeviép-károsultaknak. Konkrét megállapodását nem ismerjük, de a 2030 százalékos díj a szokásos. (Keddi sajtótájékoztatóján Szabó „elenyészőnek”
nevezte a sikerdíját.) Hárommilliárd forint esetében ez
hatalmas összeg. Szabó Bálint dolga az ügyek folyamatos generálása a Fidesz
érdekében. Ezt koronázza
most meg a kormány azzal,
hogy több száz millió forint
közpénzzel fizeti ki azt, aki elvégzi számára a politikai
piszkos munkát.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés és a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatról szóló 227/2017. (VI. 23.) Kgy. sz. határozat II. pontja értelmében

tájékoztatja
a Szeged, Tisza Lajos körút–Kígyó utca–Feketesas utca által körülhatárolt ingatlanok vagyonkezelőjét, vagyonhasznosítóját és/vagy a tulajdonos / tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet vagy
természetes személyt, illetve gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: Partnereket), hogy a
Szeged, Tisza Lajos krt. 54. számú, 3911 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos beruházás megvalósítása érdekében Szeged, Történeti Belváros (Tisza Lajos krt. – Tisza folyó által határolt
terület) településrendezési eszközeinek módosításának (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar
udvarának lefedése) tervezetét 8 napra közzéteszi, valamint lakossági fórumot hirdet

azzal, hogy a Partnerek a közzétételtől, valamint a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a
tervezettel kapcsolatban – papír alapon személyesen történő benyújtással a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a közzétételkor megjelölt e-mail-címre megküldve – javaslatokat,
észrevételeket tehetnek.
A közzététel ideje:
2018. március 19-től 2018. március 26-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető a Városi Főépítésznél (Szeged, Püspök u. 9.),
valamint Szeged város hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).
A lakossági fórum ideje:
2018. március 19. (hétfő), 17 óra
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)
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Felújítják az Agyagos utcai
bölcsődét

Folytatódik a 8 milliárdos intézménykorszerűsítési program

Folytatás az 1. oldalról
Az Európai Unió elsősorban az
energetikai korszerűsítéseket
támogatja. Ez azt jelenti, hogy
a nyílászárókat cserélik ki, a teljes fűtési rendszert felújítják, és
napelemet is telepítenek az
épület tetejére. Az önkormányzati önrészből pedig az épületet
újítják fel: a harmincéves burkolatokat és a mellékhelyiségeket. Emellett szigetelik a tetőt
és a homlokzatot. Mire júliusban elkészül a beruházás, 21.
századi épületbe költözhetnek
vissza a gyerekek. A polgármester megköszönte a szülők
megértését és türelmét.
– A korszerűsítés a szentmihályi és a Gyík utcai bölcsődével folytatódik még az idén,
a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Két városi intézmény már tavaly elkészült.
Nagyon büszkék vagyunk
rájuk, hiszen a szakmai kimu-

tatások szerint az országban
egyedülálló és a legteljesebb
intézményrendszer a szegedi.
Ennek a legnagyobb intézményeit két év alatt fejlesztjük a
kor elvárásainak megfelelően
– tette hozzá Botka László.
– Ha intézményt újítunk fel,
akkor elengedhetetlen az akadálymentesítés. Ezért a bölcsődéhez rámpa is készül.
Ezenfelül fedett autóparkoló is
létesül – vette át a szót Szabó
Sándor. Az országgyűlési képviselő megismételte, Szeged öszszesen 34 milliárd forint címzett európai uniós támogatást
kap. Ebből fordít a város 8 milliárdot a gyermekvédelmi és
oktatási intézményekre. Emellett költ az önkormányzat gazdaságfejlesztésre, a munkába
állást segítő szolgáltatásokra,
orvosi rendelők felújítására és
a tömegközlekedés korszerűsítésére is.

Elkezdődött a város egyik legnagyobb bölcsődéjének felújítása. Ezt Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester,
Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Botka László polgármester jelentette be a helyszínen.
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Tízezren aláírásukkal is
a változást támogatják

Szabó Sándor és Joób Márton tízezer aláírást adott le a
választási irodán. A két baloldali jelölt bízik abban, hogy
április 8-án eljön a változás
ideje.

Közel tízezer szegedi és város
környéki támogató aláírását
adta le az MSZP–Párbeszéd
szövetség két szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltje,
Szabó Sándor és Joób Márton.
Az induláshoz ötszáz érvényes
ajánlásra van szükség, ennek
sokszorosát gyűjtötte össze a
két ellenzéki jelölt.

Ilyen nagymértékű
támogatást és enynyi szeretetet még
soha nem kaptam a
szegediektől.
Szabó Sándor
Csongrád megye 1-es választókerületének baloldali jelöltje

– Több kampányt végigcsináltam már, de ilyen nagymértékű támogatást és ennyi
szeretetet, mint amit az ajánlások gyűjtésénél tapasztaltam, soha sem kaptam még a
szegediektől és a térségben
élőktől – mondta Szabó Sándor, amikor Joób Mártonnal leadták az ajánlási íveket a
választási irodán.

Joób Márton és Szabó Sándor bízik abban, hogy április 8-án eljön a változás ideje.
– Ez a sok ajánlás nagy bátorítást és megerősítést ad
számunkra, hogy jó úton járunk – mondta Szabó Sándor,
Csongrád megye 1-es választókerületének jelöltje, aki megköszönte a támogatást.
Beszélt arról is, hogy minden
támogató aláírás mögött egyegy emberi sors, tapasztalat és
vélemény rejlik, majd összegezte is az elmúlt napok tapasztalatait. Elsőként azt
emelte ki, hogy a szegediek
elégedettek azzal, ahogyan
Szegeden mennek a dolgok. A
többség továbbra is ezt a nyugodt, békés és kiszámítható
fejlődést szeretné támogatni.
– Erre biztos garanciát tudunk nyújtani Joób Mártonnal,
hiszen hosszú évek óta a városért dolgozunk, szövetségben

Botka László polgármesterrel
– hangsúlyozta Szabó Sándor.
A másik fontos tanulság
Szabó szerint az, hogy az emberek változást, kormányváltást szeretnének. A szegediek
többségének ugyanis elege
van a kiskirályokból, azokból,
akik gyűlöletet vittek a családokba, akik baráti kötelékeket
zúztak szét, és a többségnek
elege van abból is, hogy nem
működik az egészségügy, és
romlik az oktatás színvonala.
A legtöbb szegedinél kiveri a
biztosítékot az egyre jobban elhatalmasodó korrupció, hiszen
e tekintetben ma már Európában az utolsó előtti helyet foglalja el Magyarország. A
szegediek többsége az elmúlt
napokban megfogalmazta, azt
szeretnék, hogy az egyéni vá-

lasztókerületekben mindenhol
a legesélyesebb ellenzéki jelölt
álljon ki a Fidesz jelöltjével
szemben, mert csak így van
esély arra, hogy megvalósuljon
a kormányváltás.
Joób Márton, Csongrád
megye 2-es választókörzetének baloldali képviselőjelöltje
is elmondta, az egész térségben nagy szeretettel fogadták
őket. – Számunkra nagyon
fontos, hogy eljusson hozzánk,
és meg is halljuk az emberek
véleményét, mert ezeket szeretnénk beépíteni a programunkba. Én is arra biztatok
mindenkit, jöjjön el szavazni
április 8-án, mert egyértelműen látszik, hogy ha magas
a részvétel, az kedvező a demokratikus oldal jelöltjeinek –
mondta Joób Márton.
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Szeged nyertes város: megújul a liget, Tarján, Odessza és a Klapka tér, új uszoda épül

Toronymagasan vezeti Szeged a magyar nagyvárosok listáját – 2018 az építkezések éve – Informatikai cégek és szolgáltató központok jöttek

Szinte nem lesz olyan pontja
idén Szegednek, ahol ne botlanánk építkezésbe. Szépül a
liget, Tarján és Odessza, épül
az új uszoda, de lesz felújítás
Rókuson, Alsóvároson, Dorozsmán és Tápén is.

– Elkezdődött az újszegedi
liget teljes felújítása, bővülnek
a zöldterületek. Áprilisban elindul Odessza városrész teljes

500 millió forintos önrészéből
valósul meg az út- és járdafelújítás.

Befedik a tápai
főcsatornát

Megvalósulnak városrészi
fejlesztések is teljesen saját
önkormányzati forrásból,
hogy minden városrészben
elkezdődhessenek a régóta

várt beruházások. Hiszen
Szeged lakosságának egyharmada a belvárosban,
másik harmada a lakótelepeken, a harmadik pedig a
külső városrészekben él.
Csak néhány fejlesztést említve: a Klapka tér felújítása
már zajlik, a Kolozsvári tér
rekonstrukciója az engedélyeztetésnél tart, és nyáron
elkezdődik. Kiskundorozs-

mán az új egészségház mellett épül majd egy korszerű
kispiac is.
A tápaiak régi vágya is
teljesül: saját erőből, 200
millió forintért befedeti a
város a főcsatornát. Ezzel
megoldódik több száz család gondja a bűzzel és a
szúnyogokkal.

Korszerűsítik a mozit
és a múzeumot

– Minden évben jogosan dicsekedhetünk el azzal: Szeged nemhogy felkerült az
idegenforgalmi térképre, de
minden kimutatás szerint a
hosszú hétvégéken és ünnepeken az első három úti cél
közé tartozik Magyarországon – fogalmazott a polgármester. Dinamikusan emelkedik a vendégéjszakák
száma. Tavaly például a 384
ezret is meghaladta, vagyis
közelítjük a 400 ezret. A
rehabilitációja, májusban Tarján teljes rekonstrukciója, és
év végén hozzálátunk a belváros, azaz a Stefánia és a Móramúzeum előtti tér rendbetételéhez – mutatta be az idei
fejlesztések közül a Zöld Város
elemeit Botka László. A polgármester a Szeged legjelentősebb cégeit képviselő vezetőknek erről az összesen 4
milliárd forint értékű Zöld
Város Programról azt is elmondta, hogy minden közterületet érint majd. Mivel azonban
az Európai Unió betont nem
támogat, ezekben a városrészekben az önkormányzat

Jövő őszre fedett uszoda

A fedett uszoda felújítása kapcsán a polgármester azt
emelte ki, hogy a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
még folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint áprilisban elkezdődnek a munkálatok az Etelka
soron. Jövő őszre elkészül az új komplexum – öt medencében kétezer négyzetméteres vízfelülettel. Az új uszoda
megfelel majd a legszigorúbb nemzetközi versenyelőírásoknak is.
Az élsport mellett természetesen biztosítják a gyerekek úszásoktatását is, annak ellenére, hogy államosították már mind az oktatási intézmények működtetését,
mind pedig a fenntartását. „A beruházás központi támogatásáról tavaly év végén kormányhatározat született.
Bizalommal és örömmel várjuk, de eddig egyetlen fillért
nem kaptunk. Az önkormányzat egymilliárd forintot költött a tervek elkészítésére és az előkészítésre; az idei
költségvetésünk is tartalmaz egy ilyen elkülönített forrást. Ha létezik megalapozott sportberuházás Magyarországon, akkor a fedett uszoda egy 170 ezer lakosú
városban az” – hangsúlyozta Botka László.
város egyik alapvető célja a
turizmus fejlesztése.
Ahhoz képest, hogy egy
évtizede Szegedről azt mondták, hogy egyéjszakás város,
és a turizmus a
szabadtéri játékok köré koncentrálódik,
mára teljesen
megváltozott a
helyzet. Nemcsak a szépülésének köszönhetően, de annak is, hogy a
kulturális kínálat folyamatosan bővült. Az
idei évre is tervez az önkormányzat idegenforgalmi
beruházáso-

kat. A meglehetősen kalandos életű Móra-múzeum városi fenntartásba került,
hiszen tartozott korábban
megyei és állami kezelésbe
is. Városképi jelentőségű
épületét több mint egymilliárd forintból teljes egészében modernizálják uniós és
önkormányzati forrásból. Tavaly több mint 300 ezer látogatót fogadott az intézmény,
és elvárás, hogy olyan kiállításokat rendezzen, amelyek
a szegediek és vendégeik
számára vonzók. A múzeumhoz tartozó Fekete Házat is
teljes egészében felújítják, és
új funkciót kap.
A Belvárosi mozit kulturális és idegenforgalmi szempontból egyaránt korszerűsítik; erre egy megközelítőleg
800 millió forintos terv ké-

szült. A vadasparkban, amelyet több mint 200 ezren kerestek fel tavaly, elefántház
épül, amit várhatóan májusban adnak át. A látogatók
száma évről évre dinamikusan emelkedik, és abban bíznak, hogy az újabb fejlesztés
további növekedést eredményez.

Bankkártyával
menetjegyet

Az elmúlt időszakban Szegeden különösen két szektor lendült fel. Ehhez az egyetemmel
nagyon szoros együttműködésben az önkormányzat a
helyszín választásában és az
infrastruktúra bővítésében

Toronymagasan

Több mint 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Szegedre a 2007–2013 közötti uniós költségvetési
ciklusban az önkormányzat, az egyetem és számos helyi
vállalkozás sikeres pályázatának köszönhetően. Ez magasan a legtöbb a magyarországi nagyvárosok közül.
Ebből épült az M43-as Tisza-hídja, a lézerközpont,
a legújabb klinikai tömb. Ebből újították fel a Mars téri
piacot, a Gutenberg utcát és a Dugonics teret, valamint
az egyetem természettudományi és informatikai karának épületét. Korszerűsítették a Víztorony téri tömegközlekedési decentrumot, és megfiatalodva bővült a
villamos- és trolihálózat.
Az a cél, hogy a város átugorja ezt a magasra tett
lécet a következő években. Szegednek címzett uniós támogatásként 34 milliárd forint érkezik. Ebből valósul
meg többek között a bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők felújítása, valamint a városrészek rehabilitációja. További támogatási keretből épül fedett uszoda, fejlődik a tömegközlekedés és az úthálózat, újabb ipari
park létesül.

Botka László polgármester Szeged legjelentősebb cégeit képviselő vezetőknek mutatta be a fejlesztéseket.
működött közre. Az egyetem
pedig a betelepülő vállalkozások munkaerő-utánpótlásához nyújt megfelelő képzéseket. Az egyik ilyen ágazat az
IT, azaz az informatika, ami az
utóbbi években 2500 munkahelyet teremtett a városban. A
másik az üzleti szolgáltató központoké, amely 800 új munkavállalóval dolgozik. Csupán
egy ezek közül az BP; ez a cég
270 fővel kezdte el a működését Szegeden, és 2020-ig

500-ra tervezi bővíteni a létszámát. Azért is szerencsés ez
a látványos növekedés, mert
az egyetemi hallgatók többsége, aki Szegeden végez, úgy
nyilatkozik, hogy szeretne a városban elhelyezkedni.
A fejlesztések további iránya az önkormányzati cégek szolgáltatásainak online

rendszerre állítása az Okos
Város Programban. Tavaly lecserélték az elavult papíralapú parkolószelvényeket,
helyettük korszerű parkolóautomatáknál lehet érmével és
érintős bankkártyával fizetni.
A tömegközlekedési járművek wifiellátottságát szeretnék növelni. A villamosokon,

trolikon és buszokon hamarosan elérhetővé válnak a
bankkártyás jegykiadó automaták. Az Európai Unió pedig
bejelentette, hogy komplex
programok indulnak a nagyvárosok közterületeinek wifiellátására. Az önkormányzat
erre is nyitott, várja a pályázati lehetőséget.

Rendezett pihenőpark lesz a Klapka térből.

Elindult az újszegedi liget felújítása.

A villamosokon és trolikon a wifi után a bankkártyás jegyautomata is elérhető.

• Etelka – Online rendelési- és térítésidíj-beszedő portál (57,8%)
• Parkolóautomaták beüzemelése
• Wifi a tömegközlekedési járműveken
• Fedélzeti jegyautomaták felszerelése
(2018. I. félév)
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50 éves az ország legszerethetőbb fesztiválja
Idén 50 éves az ország legrégebbi és legszerethetőbb
zenei fesztiválja, a Szegedi
Ifjúsági Napok (SZIN),
amely már az indulásakor is
a szabadságot, a zene szeretetét és a változatosságot
hirdette.

A Szegedi Ifjúsági Napok története három korszakra osztható. Bár 1968-tól 1989-ig a
KISZ (Kommunista Ifjúsági
Szövetség) szegedi városi bizottságának égisze alatt futott a SZIN, mégis ez volt az
első olyan magyarországi
fesztivál, ahol cenzúra nélkül
léphettek fel a más helyeken
politikai, esztétikai vagy
egyéb okokból mellőzött zenekarok, amelyeknek nem
kellett semmilyen elvárásnak
megfelelniük.

Harc a létért, vagy amit akartok. Felvonulás az alsó rakparton 1983-ban.
szabadtéri színpadon is rendeztek koncerteket, filmvetítéseket. Nem is akármilyen
muzsika szólt Újszegeden! E
sorok írója például Pege Aladárt
hallgatta itt a nyolcvanas évek
közepén. Akkoriban az alsó rakparton a nagy szegedi gyárak –
ruhagyár, textilgyár, kendergyár

Hippik, punkok,
rockerek

Az ország minden részéből
érkeztek a fiatalok Szegedre
vonattal, busszal vagy stoppal. Utóbbinak nagy hagyománya volt a hatvanas,
hetvenes és nyolcvanas

egy napig tartott, és még karneválnak hívták a fesztivált,
és a városháza előtt rendezték meg a koncerteket –
mondta korábban a SZIN történetének egyik legnagyobb
ismerője, a Szeged Városi
Rock Klub és a Gőzerő zenekar alapítója, mindenki „Papája”, a tavaly elhunyt Szurdi

Zsolt, akit 2016-ban Szeged
Kultúrájáért díjjal tüntetett ki
a város.

Menet a rakparton

Kiderült, egy helyszín és egy
este nem volt elég, ezért átkerült a fesztivál központja az alsó
rakpartra, de már az újszegedi

Van egy jó képe vagy sztorija?

Az 50 éves évforduló alkalmából várják a szervezők a
SZIN-es relikviákat: képeket, plakátokat, szuper 8-as filmeket, videókat, sztorikat – legfőképpen a rendszerváltás előtti időszakról. Ezeket az IH Rendezvényközpontban lehet leadni.

Szerelem. SZIN-ezők a nyolcvanas években a Dugonics téri szökőkútnál.

Szurdi Zsolt őrizte
a lángot

A rendszerváltás után pár év
szünet következett a fesztivál életében. Szurdi Zsolt
azonban őrizte a lángot, és

Március 15-éig kapható
a kedvezményes SZIN-bérlet

Szurdi Zsolt. Őrizte a lángot. Forrás: hammerworld.hu

években. Jöttek Nyíregyházától Sopronig a hoszszú hajú, trapéznadrágos, alföldi
papucsos hippik, a
miskolci rockerek
és a pesti bakancsos, tarajos punkok Szegedre, akik
mindenféle retorzió
nélkül bulizhattak,
önmaguk lehettek
a Móra parkban és
a Dugonics téren, ahol hálózsákokon hevertek, söröztek és gitároztak.
Szabadság. A lábuk előtt hever.
– Az első évben

Punk a SZIN-en. Séta
a rakparton a nyolcvanas
években.

A SZIN50 bérletet 15 ezer 950 forintért lehet megvásárolni
március 15-éig. Jegyvásárlás online: http://szin.org. Fizetési
mód: bankkártyás, valamint OTP SZÉP-kártya (Szabadidő
zseb). Jegyiroda: IH Rendezvényközpont (Felső Tisza-part
2.). Nyitvatartási idő: hétfő–péntek 8–20 óra, valamint
szombat 10–18 óra között.
– az aktuális társadalmi és politikai témákhoz illően feldíszítették az autóikat, és végigvonultak a Tisza-parton. A menetet több tízezren nézték. A felvonulás végén díjazták a
legjobbakat – a legszebb, legtökéletesebb és legaktuálisabb
mondanivaló kategóriában.
Akkor már az alsó rakparton, a
Móra parkban, a Dugonics
téren és az újszegedi szabadtérin is szólt a zene.

koncerteket szervezett a Laposra, a vidámparkba és a
SZEOL-stadionba is. Bár a
SZIN szellemiségét mindig is
megtartotta Szurdi Zsolt,
pénz, paripa és fegyver hiányában ezek a fesztiválok
jóval kisebb volumenűek voltak a korábbi évekhez képest.
(A SZIN-történet folytatását a
következő számunkban olvashatják.)

Szabadság. Sör, gitár és jó társaság 1986-ban a Móra parkban.
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Hajón jött a hír: Pesten kitört a forradalom

Kossuth Lajos: Szegedről fog Európának a szabadság kihirdettetni
Százhetven éve a Pannónia gőzhajóval érkezők mondták
el a szegedieknek, hogy Pesten kitört a forradalom.
Aznap hajnalig ünnepeltek a kocsmákban a szegediek.
Még az év októberében Kossuth Lajos szakadó esőben
jött Vásárhelyről Szegedre, ahol megtartotta legendássá
vált beszédét: „Szegednek népe, nemzetem büszkesége,
szegény elárult hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted!”
Az 1848. márciusi forradalom
Szegedet is elérte – noha a
pesti eseményekhez képest
pár napos csúszással. Nézzük
meg, hogyan is nézett ki Szeged ebben a történetileg
kiemelkedő időszakban: a városban 2436 mesterember
dolgozott, 800 hajóács szorgoskodott, 87 vízimalom működött. A Tisza miatt élénk
kereskedelmi élet folyt a településen, még nem sújtott le a
nagy árvíz, még állt a vár, de
még nem állt a dóm, a város
lakossága pedig összesen 52
ezer 593 főt számlált.
A kirobbant forradalom
híre hajóval érkezett Szegedre:
március 17-én kötött ki a Pannónia gőzhajó (egészen pontosan péntek délután 5 órakor),
amelynek utasai a kikötőben
várakozó tömegnek beszámol-

tak a pesti eseményekről. Sőt,
a forradalom kitörésekor kinyomtatott 12 pontból és Petőfi Nemzeti dalának nyomtatott változatából is hoztak magukkal példányokat. Az utcákon este kisebb-nagyobb
csapatokban, zene mellett vo-

Két nappal később, március 19-én, vasárnap „a haza
békés átalakításáért” tartottak
Szeged minden templomában
istentiszteletet,
az
épületeken nemzeti zászlók lobogtak, este az egész város fényárban úszott, az ablakokba híres
hazafiak arcképeit tették ki.
1848 májusában kezdődött meg az önkéntes hadsereg felállítása, amelybe 18
éven felül bárki beléphetett –
vagyoni helyzetétől függetlenül.
Felállt a III. zászlóalj is, amelybe
1018 fő tartozott, s akik közül
150-en szegediek voltak. A

Fáklyafénynél

Kossuth Lajos szobrát az államférfi születésének századik
évfordulóján, 1902-ben avatták fel a Klauzál téren. A szobor
Róna József alkotása. A forradalom vezére két híres beszédet mondott Szegeden, az 1848. októberi után 1849. július
11-én a Kárász-ház erkélyéről fáklyafénynél hatvanezres
tömeg előtt elmondott beszédében azt jósolta, hogy „Szegedről fog Európának a szabadság kihirdettetni”.
nultak az emberek, a vendéglőkben, kocsmákban hajnalig
folyt a hazafias szónoklatokkal
színesített ünneplés.

zászlóalj parancsnoka nyártól
Damjanich János volt: a honvédek sok csatában részt vettek
a szabadságharc idején.

Kossuth Lajos 1848 őszén
alföldi toborzókörútján Szegedet is meglátogatta: október
4-én szakadó esőben indult el
Vásárhelyről Szegedre. A beszámolók szerint a kocsisort
harmincfőnyi lovas nemzetőr
kísérte, Algyőnél pedig ötven
kocsi és száz lovas várta a menetet.
Kossuth és kísérete délután 3 óra körül vonult be Szegedre a budai országúton, a
mai Kossuth Lajos sugárúton
keresztül. A menet körülbelül
tízezer szegedi lakos sorfala
mellett haladt el, akik üdvrivalgással köszöntötték Kossuth
Lajost: „Az éljenzéseknek, zenének és ágyúzásoknak nem
volt hossza-vége” – írták a
jeles napról. Kossuth ezen a
napon tartotta meg legendássá vált beszédét: „Szegednek
népe,
nemzetem
büszkesége, szegény elárult
hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted!”
A szabadságharc utolsó
időszakában, 1849 júliusában
a kormány és az országgyűlés
székhelye kis időre Szeged
lett. 1849. augusztus 5-én

1898. március 15., Klauzál tér. Ezrek emlékeznek
a márciusi ifjakra.
Szőregnél szenvedtek végzetes vereséget a Dembiński irányította magyar seregek a
Haynau vezetésével előrenyomuló osztrák csapatoktól.
Noha a forradalom éppen
170 éve tört ki, emlékét Szeged mind a mai napig őrzi. Az
alkotások közül kiemelkedik
az 1902-ben, a Klauzál téren
felállított Kossuth-szobor és
egy páratlan arany nyakkendőtű. A kivételes tárgyat a
Móra Ferenc Múzeum arany
látványtárában őrzik, amely

szintén Kossuthnak állít emléket: a nyakkendőtűbe belepillantva a híres hazafi időskori
miniatűr fotója látható. A forradalom kerek évfordulója közeledtével érdemes újra megnézni ezeket a különleges, fontos történeti relikviákat!
(A cikk Szántó Imre: Szeged
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc idején
című könyve alapján készült.
Képek: a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből.)

Nem lehet tovább ámítani a magyar népet!

1989-ben sok áthallással ünnepelték március idusát Szegeden
Soha nem látott hatalmas
tömeg hallgatta a Klauzál
téren és a Móra-múzeum
előtt a szónokokat a rendszerváltás hajnalán, 1989.
március 15-én. A beszédek
Európáról, a demokráciáról
és a szabad sajtóról szóltak.

Szegeden a rendszerváltás
hajnalán több ezren hallgatták a Klauzál téren Grasselly
Gyula akadémikus ünnepi
beszédét. A Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke egyebek mellett azt mondta, hogy
1848 után „ma újra rajtunk
van Európa szeme, s nagyon
jól tudjuk, hogy jövőnk Európa, de hogy beléphessünk
a közös Európa-házba, ahhoz
rendeznünk kell sorainkat,
meg kell teremtenünk azokat
a jogi, politikai, gazdasági feltételeket, amelyek lehetővé
teszik számunkra a felzárkózást, és feljogosítanak az Európa-házba való belépésre”.
A múzeumnál Király Zoltán szónokolt több ezer
ember előtt. A tudósítások
szerint a tömeg időnként vas-

Számolják fel a hírközlés
állami monopóliumát!

Budapesten 1989. március 15-én a Petőfi-szobornál
Cserhalmi György színművész olvasta fel a 31 független
szervezet által aláírt 12 pontot. Mit kíván a magyar nemzet? Szabad, független, demokratikus Magyarországot!
Követelték többek között, hogy számolják fel a hírközlés
állami monopóliumát, jogot követeltek a sztrájkra, hogy
ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás szabadságát, de méltányos közteherviselést, a
közkiadások társadalmi ellenőrzését is követelték. Mint
ahogy azt is, hogy szüntessék meg az egyéni és csoportos kiváltságokat, és adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.
1989. március 15., Móra-múzeum. Király Zoltán egykori televíziós műsorvezető, országgyűlési képviselő, akkoriban az ellenzéki gondolat egyik országszerte ismert megszemélyesítője mondott beszédet. Sokan a hídra szorulva hallgatták a politikust.
tapssal kommentálta a mondandóját. Király többek között arról beszélt, hogy
„közös célunk csak egy lehet,
s ebben nemzeti közmegegyezés: a valóságos és
minél teljesebb demokrácia
megteremtése. Képviseleti
demokrácia, parlamentarizmus, a pártok szabad műkö-

désével, ahol az állampolgárok közössége időközönként
felülvizsgálhatja saját véleményét. Demokrácia a gazdaságban, demokrácia, ahol
az állam polgára szabadon
fejtheti ki véleményét szóban, sajtóban, szabadon alakíthat pártot, egyesületet,
szabadon bírálhatja a hatal-

mat és az érvényben levő
rendelkezéseket”.
Tamás Gáspár Miklós fideszesek előtt mondott beszédet Szegeden a beszámolók szerint, amely úgy
zárult, hogy „nem lehet tovább ámítani a magyar
népet, most dől el a haza
sorsa!”

1989. március 15., Klauzál tér. Több ezren hallgatták
Grasselly Gyula akadémikus ünnepi beszédét.
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KIBÉRELTÉK A DOBOGÓT.
A szegedi Virtus Karate Egyesület két versenyzője Romániában lépett tatamira a XXV.
Banzai Kupán. Sárközi Renátó
és Kiss Olivér katában, azaz
formagyakorlatban indult – fekete és barna öves ellenfelekkel szemben, Olivér ráadásul a
nála idősebb, kadet korosztályban. Olivér a második helyen
végzett, míg Renátó megnyerte
a viadalt.
VISSZAVONULT 22 ÉVESEN.
Bakó Tamás, az SZTE Vívó
Klub tőrözője abbahagyja a
versenysportot. Tavaly országos bajnokságon nyert bronzérmet egyéni tőrben, amire
több évtizede nem volt példa
Szegeden. Most úgy döntött,
búcsút int a versenysportnak,
csak edzősködni fog.
MÁR CSAK EGY PONT A
HÁTRÁNY. Két rangadót is
nyertek zsinórban a PC Trade
Szeged KKSE női kézilabdásai.
Ezzel egy pontra van az első
helytől a Szeged az NB I/B Keleti csoportjában.
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Akik az ősellenség Veszprémhez igazoltak

Nehezen viselik a Pick-drukkerek, ha egykori kedvencüket
az ősellenség Veszprémben látják játszani. Kálomista Róbert szurkoló szerint bármikor bárhová el lehet igazolni
Szegedről, csak a Veszprémbe nem. Nagy Lászlónak pár
éve még egy molinón is üzentek a szegedi drukkerek. Március 10-e ismét a magyar kézilabda örökrangadójáról szól.
Az igazi Pick-drukkernek olyan,
amikor egy szegedi játékos az
ősellenséghez, a Veszprémhez
igazol, mintha tőrt döfnének a
szívébe.
– Hogy milyen egy szegedi
játékost pirosban látni? Hát
elég gyomorforgató tud lenni.
Pláne, ha felveszi azt az arrogáns stílust, ami „odaát” jellemző. Van, akinek bejött a
váltás, Lékai, Mikler. Annak
örülök, hogy Ancsin pirosban
van. Legalább nem nálunk növeli a létszámot. Nagy Lászlóról nincs szalonképes véleményem. Egy Szeged-szurkolónak sosem kedves, ha a
Veszprémben látja az egykori
szegedi játékosokat. Bármikor
bárhová igazol is el valamelyik
játékosunk, az ne a Veszprém
legyen! – hangsúlyozta Kálo-

mista Róbert, a szegedi B
közép állandó szurkolója.
Bartók Csaba, Lékai Máté, Nagy László. Mindannyian viseltek szegedi mezt, amelyet
Hogy kik hagyták el a Szeveszprémire cseréltek. Forrás: digisport.hu, keziszovetseg.hu, Nemzeti Sport
gedet a Veszprém kedvéért?
Az első tőrdöfés az volt a sze- ken át volt a szegedi publikum te pályafutását, majd 2003- nába szerződött, egy Pick-drukgedi szívekbe, amikor Bartalos egyik nagy kedvence, majd a ban a legnagyobb riválishoz ker sem tudott rá haragudni,
Zoltán a Veszprémbe igazolt a Leónhoz, onnan pedig az ősel- igazolt. Nikola Eklemović öt nem úgy, mint amikor kiderült,
nyolcvanas évek közepén. A lenség Veszprémhez igazolt, szegedi év után ment a hogy a Veszprémben folytatja a
következő fricska Mezei Ri- így ő is szíven szúrta a szege- Veszprémbe. Ilyés Ferenc is pályafutását. Még most is vanchárd és Oszlánczi András el- dieket.
eligazolt. Petar Nenadić 2008 nak olyan szegediek, akik nem
csábítása volt. Mindketten
Buday Dániel a klub saját és 2010 között játszott Sze- tudták ezt neki megbocsátani.
tagjai voltak az 1996-ban az nevelésű játékosaként kezd- geden. Idén januárban jelen- 2012-ben „A szíven szúrt
első bajnoki aranyát
tette be a Veszprém a szerb város!!! Számomra csak a BarEgy fradista az Újpestben
megszerző
szegedi
leigazolását. A szegedi szüle- celona és a Szeged. 2011. 11.
A magyar kézilabda El Clásicója a
együttesnek. Sok mecstésű és nevelésű Laluska Ba- 27.” feliratú molinót feszítették
Szeged–Veszprém derbi. Március
csen boldogították a
lázs is végül Veszprémben ki a szegedi drukkerek Nagy
10-én lesz az örökrangadó. A rivaTisza-parti szurkolókat,
kötött ki. Lékai Máté, aki Lászlónak a Szeged–Veszprém
lizálás nem példa nélküli a sportmajd éveken át erősítet2010 és 2012 között játszott meccsen, s ha Nagy gólt szerban, mint ahogy az sem, hogy
ték a bakonyiakat. Egyia Pickben, szintén a Veszpré- zett, fütty volt a jutalma.
mondjuk egy fradista az ősellenket sem volt könnyű
met erősíti.
És akik az utóbbi időben
ség Újpestbe igazol. Lásd Wukomegemésztenie a szeSzíven szúrta a szegedieket cserélték a kék mezt pirosra:
vics Lászlót.
gedi drukkernek.
Nagy László is. Amikor az ez- Mikler Roland és Ancsin
Bartók Csaba éveredfordulón Szegedről Barcelo- Gábor.

Jobbal és ballal is szereztek érmeket a szegedi szkanderesek a Csehországban megrendezett Európa-kupán.

Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte
meg, amikor pár napja 19,62 méteres országos csúccsal megnyerte a női súlylökést a birminghami fedett pályás világbajnokságon. A 29 éves klasszis immár évek óta a nemzetközi elit tagja,
fedett pályán a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerte, míg
a 2016-os portlandi vb-n második volt. Az amerikai versenyen két
éve országos csúcsot lökött, s most egyértelműen azzal a céllal lépett dobókörbe, hogy javít az akkori 19,33 méteres eredményén.
Márton Anita a birminghami eredményével szerezte meg a magyar
atlétika első világbajnoki aranyérmét.

A szegediek jobb és bal keze

Golemova ruka – ez volt a neve Csehországban az Európa-kupának. Magyarul ez azt jelenti: a gólem keze. A Szeged Szkander versenyzői nem jöttek haza üres kézzel. – Nagyon jól zárt a csapat. –
–105 kilóban indultam, Károlyi Andrással. Róla tudni kell, hogy a
magyarországi vb-n 6. helyezést ért el bal kézzel, és ezt a kategóriát itt meg is nyerte, én 4. lettem, épphogy lecsúsztam a dobogóról
– mondta Bauman Ádám, a Szeged Szkander versenyzője. – Károlyi András jobb kézzel 4. lett. Itt nekem sajnos egy nyertes mecscsem volt. Károlyi András open kategóriában is indult, amely egy
600 eurós összdíjazású versenyszám. Itt bronzérmes lett. Fábián
Zsolt –75 kilóban indult, jobb kézzel második helyezést ért el. Januártól pedig bővültünk egy taggal, Bene Mihály Biatorbágyból jött
át hozzánk, neki egy negyedik és ötödik hely jött össze – folytatta
saját maga és társai teljesítményének értékelését Bauman Ádám.
Hogy hol tartunk ebben a sportágban? – Úgy gondolom, az élmezőnyben vagyunk. Nyilván azért nem volt olyan kemény ez a
verseny, mint egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság. De mindenféleképpen megfelelő erőszinttel kezdtük az évet, és nagyon
jó innen építkezni. Kevesebb mint két hónap, és jön a magyar
nemzeti bajnokság, amely egyben Eb-kvalifikáció is. Május végén
Bulgáriában lesz az Európa-bajnokság, és nagyon örülnék, ha
mind a négyen tudnánk kvalifikálni magunkat – mondta Bauman
Ádám.

Károlyi András, Bauman Ádám és Fábián Zsolt.

Ötször álltak dobogóra

A Fiona Fitness Táncstúdió versenyzői.
Öt alkalommal állhattak fel a dobogóra a szegedi Fiona Fitness Táncstúdió versenyzői a Ritmuscsapatok Országos
Táncversenyén.
A Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén indultak a Fiona Fitness Táncstúdió fiatal versenyzői. Egyéniben hárman is érintettek
voltak, két táncosnak össze is jött az érem. Farkas Petra a manó
korcsoportban, színpadi látványtánc kategóriában a második helyezést érte el. Rajki Regina, a mini korcsoport versenyzője showtánc kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott fel, és e
mellé a színpadi látványtánc kategóriában egy negyedik helynek
örülhetett. Király Borbála a gyermek korcsoportban indult, és a
színpadi látványtánc kategóriában az ötödik helyen zárta a versenyt. A duókban is születtek szegedi érmek. Farkas Petra és Rajki
Regina a manó korcsoportban színpadi látványtánc kategóriában
a legjobbak voltak, és a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Előbbi
Király Borbálával is összeállt egy párosra, és a mini korcsoport mezőnyében színpadi látványtánc kategóriában mindketten egy bronzéremnek örülhettek. Trióban Farkas Petra, Rajki Regina, Király Borbála a minik között az open kategóriában negyedikek lettek. És a
végére maradt a csattanó. A szegedi versenyzők csapatban is elindultak, és ugyanez a hármas, ugyanabban a korcsoportban, csak
show kategóriában aranyérmes lett! Károlyi Viktória büszke lehet
tanítványai teljesítményére, de a munka folytatódik. Áprilisban jön
a következő verseny, amely egyben már a zágrábi Európa-bajnokságra lesz kvalifikáció.

Márton Anita aranyérmes

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 2018. évi Ünnepi Könyvhét alkalmából pályázatot
hirdet
a Szegedi Könyvkiadás támogatására és az
Év Könyve díj odaítélésére.
A pályázatok keretösszege:
Szegedi Könyvkiadás: 2.000.000 forint.
Év Könyve díj: 200.000 forint.

Pályázhatnak szegedi székhelyű kiadók, valamint a városban élő vagy Szegedhez kötődő szerzők.

Pályázni mindkét esetben kizárólag adatlapon lehet,
amely letölthető az internetről, a www.szegedvaros.hu
címről, ugyanitt találhatók a részletes pályázati
kiírások is.
A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal, Humán Közszolgáltatási Iroda
Művelődési Osztálynak címezve (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2018. április 20. (Amennyiben postán adják fel, a postára adás dátuma.) A pályázat elbírálásáról és annak
eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

2018. MÁRCIUS 10., SZOMBAT

Világrekord-kísérlet
és pónicikli
Időpont: március 11., vasárnap, 10–13 óra
Helyszín: Szeged Plaza
Interaktív meseelőadás a Pindúr & Pandúr Színházzal, Ramazurka- és Csiga Duó-koncert, gyerektorna, táncos, zenés gyermekműsor, állathangfelismerő kvízjáték, óriáspuzzle, kézműves kuckó,
mesekönyvsarok, csillámtetkó
és pónicikli. Pontban 11 órakor
világrekord-kísérlet lesz: egyszerre akarnak felemelni minél
több gyereket, amivel a gyermekvállalás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.
ki Védi meg a gyermekeinket?
Időpont: március 12., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
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érintett gyerekek és családjaik
számára, de jelentős megtérülést a közösség, a társadalom
számára is.

A Pedagógiai esték sorozatban
Magyarország talán legismertebb és -elismertebb családszociológusa, gyermekvédelmi
szakembere, Herczog Mária
tart előadást. A gyerekek védelmének legjobb eszköze a
család megerősítése, a helyi,
univerzális, célzott és szükség
szerint speciális ellátások biztosítása – tartja Herczog
Mária. A magas minőségű
egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatások nemcsak
a megelőzés és a korai beavatkozás sikerességét jelentik az

átVáltozás
Időpont: március 12., hétfő,
19 óra
Helyszín: ZUG Színház és Művészeti Tetthely (Gyertyámos
utca 4.)
Színházi előadás Franz Kafka
azonos című műve nyomán.
Szereplők: Anya: Mezei Tímea,
Apa: Petrács Gábor, Grete: Stefanik Kata, Gregor Samsa: Szilágyi Szabolcs. A darabot
rendezte: Benkő Imola Orsolya,
zenéjét szerezte: Gyüdi Eszter.
Sound effect: Szilágyi Szabolcs. Fények: Nahóczki Viktor
és Danyi Róbert. Díszlet: Kovács A. Gyula és Petrács
Gábor. Jelmez: Simon Feri.
Jegyelőjegyzés: homoludensproject@gmail.com

Vándorszínészek: filmbemutató és közönségtalálkozó
Időpont: március 13., kedd,
18.30
Helyszín: Belvárosi mozi

Egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy
ifjú katona beszáll a bunyóba.
Miután a fiú bujdosni kényszerül, a társulat befogadja, és
együtt zötyögnek faluról falura
Pest felé. Azt hiszi, megmenekült, pedig ha sejtené, hogy
lesz itt még akasztás, csábítás,
párbaj meg szerelem, és nemcsak a színpadon, talán… talán
akkor is mindenáron velük tartana. Rendezte: Sándor Pál.
Szereplők: Martinovocs Do-

rina, Mohai Tamás, Gáspár
Sándor, Hegedűs D. Géza. Vendégek: Sándor Pál rendező,
Hegedűs D. Géza és Végh
Péter színművész.
kerti mese – mini
fűszerkert
Időpont: március 17.,
szombat, 9 óra
Helyszín: Mátyás téri
kispiac (Rákóczi u. 1.)
Egy workshop azoknak, akik belevágnának a városi kertészkedésbe, mert azt szeretnék, ha a saját maguk által
ültetett fűszernövény díszítené
az erkélyüket vagy az ablakukat.
csiribiri Halász Judittal
Időpont: március 17., szombat,
11 és 16 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Halász Judit közel harminc éve
énekli magyar költők verseit a
magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében –
méghozzá gyerekeknek. Gene-

rációk nevelkedtek fel lemezein. 18 megjelent album után
először egész estés filmkoncertet forgattak a művésznővel. A Csiribiri-koncerten a
filmkoncert zenei anyagából
hallható válogatás, amely csokorba fogja Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait.
Legutóbb 2014 őszén jelent meg lemeze Kezdődhet a

mulatság címmel. Legfontosabb küldetésének tartja fenntartani a családok, a gyerekek
magyar költészet iránti érdeklődését, és dalok formájában
észrevétlenül szórakoztatva
felhívni a figyelmüket az élet
sok fontos törvényére, amelyhez alkalmazkodnunk kell, ha
a humanizmus etikája szerint
akarunk élni.

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 14. A nyerteseket
e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. A nyertes: Kovács-Szép Renáta. Gratulálunk!


MEGFEJTÉS,
1. RÉSZ

A SZOMORÚ
ZLOTY
VASÁRNAP (LENGYEL
SZERZŐJE
PÉNZ),
(REZSŐ)
RÖV.

VALAHOVÁ DUG

PINCESZAG
ANGÓRAKECSKE
GYAPJA

A KÖR
SUGARÁNAK JELE

EMŐKE
EGYIK
BECÉZÉSE
LEHET

SEMMIKOR
VASHÍD
KÖZEPE!



VADÁLLAT
ELEJTETTE
ZSÁKMÁNY

(HAJAT)
ÖSSZEFOGÓ
SZALAG

 C

ID. ELŐTAG:
FÖLD-

TROMF,
ÜTŐSZÍN
SZÁRMAZÁS

KÖZNYUGALOM ELLENI
VÉTSÉG
12 ÓRA

ENNEK
IRÁNYÁBA
MEGFEJTÉS, 3. R.

ÁBÉCÉNK
ELSŐ
BETŰJE

NÉMET
NŐI NÉV

FÁKKAL
SŰRŰN
BENŐTT
(TERÜLET)

A MEGLEPŐDÉS
SZAVA

DIPLOMÁCIAI
TESTÜLET,
RÖV.

ÉGHAJLAT
DÍSZEBÉD,
FRANCIA
SZÓVAL

X-ALAKÚ
FŰRÉSZBAK, NÉP.
AMPER, R.

VIDÁMPARK,
RÉGIESEN
KÉSZPÉNZ,
RÖVIDEN

FELJÖN A
NAP

KOSARAT
KIPAKOL,
ÜRESSÉ
TESZ

KACAT,
HASZONTALAN
HOLMI

KÖZÉPKÖR!

ÁGAT
ELMETSZ
NŐI NÉV
(JÚL. 26.)

J. GOTOVAC
OPERAHŐSE
TOLNAI
FALU (kurd)

A TÁRGY
RAGJA
A BICEPSZ
IS EZ

IRÉN, BEC.
IZRAELI
LÉGITÁRSASÁG

AMELY
MÓDON
GAME ...!
(JÁTÉK VÉGE)

ALMÁT FÁRÓL CSÓR
... FERI; VÖRÖSINGES

OLASZORSZÁG
AUTÓJELE

FÉRFI FEHÉRNEMŰ
MEGFEJTÉS, 2. R.

NEMZETI
ALAPTANTERV, RÖV.
ID. IVÁN

OXIGÉN ÉS
BÁRIUM VJ.
ANYUCI
PÁRJA!

GYÁRI (ELŐÁLLÍTÁSÚ)
INDONÉZIAI
TEA! (teh)

NEM
FENT,
ELLENKEZŐLEG

ID. ELŐTAG: ÚJMEZŐGAZDASÁGI-

FRÍZ
FÉRFINÉV,
NŐI PÁRJA
AZ ENNA

SEBES,
NEM
LASSÚ

AZ ERIE
PARTJAI!

ÉV ELEJE!

TAN, RÉGIES SZÓVAL
APÁTLANANYÁTLAN

SOKSZOROSÍTÓ ELJÁRÁS (ormig)
BEC. ATTILA

LÉC VÉGE!
ROMA SAJTÓKÖZPONT,
RÖV.

HOLLAND
AUTÓJEL

REGIONÁLIS, RÖV.
KÖZTUDOMÁSÚ

KÖZÉPEN
SZÖKIK!
ÜLŐIDEGZSÁBA

HOSSZAN
BÍRÁL, BIZ.
ISZIK,
ARGÓBAN

SZLOVÁK
SÍPARADICSOM
FÉL BÁLA!

ENNEK A
HÁTÁHOZ

S

GYÜMÖLCSKOCSONYA

SVÉD
AUTÓJEL
TALÁL

PÁRIZSI
SÓ!
A KÉN
VEGYJELE
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HOROSZKóp

KOS (III. 21–Iv. 20)
Az anyagiak terén
sokat kell improvizálnia, hogy felül tudjon kerekedni a problémáin, de
legyen türelmes, ne akarjon
mindent egyszerre megoldani.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)
A szerelemben nyitottabb lesz a jövő
héten, és ennek meg is
lesz az eredménye. Sikerein
nemcsak barátai, de még
saját maga is meg fog lepődni.
IKREK (v. 21–vI. 21.)
Az elmúlt hetekben
több vasat is tartott a
tűzben.
Megteheti,
mert mostanában nagy a
munkabírása, de ügyeljen
rá, nehogy megégesse
magát.
RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Pénzügyi gondjainak
megoldására a legegyszerűbb lenne kölcsönkérni, de ezt később
nehezen tudná törleszteni,
ezért alaposan mérlegelje a
döntést.
OROSZlÁN (vII. 23–
vIII. 22.) A jövő héten
lelkileg kissé bizonytalanná válhat, és nem
tudja majd, hogy melyik
a helyes irány. Ne hozzon
most fontos magánéleti
döntéseket.
SZűZ (vIII. 23–IX.
22.) Úgy érezheti,
hogy csak egy helyben topog, de a kemény
munka meghozza majd
a gyümölcsét. Nyugodjon
meg, nemsokára látszani
fog az eredmény.
MÉRlEG (IX. 23–X.
22.)
Amennyiben
önről szóló pletykákat
hall, ne kapja fel rögtön
a vizet, inkább mérlegeljen,
és próbálja kipuhatolni,
honnan is eredhet a szóbeszéd.
SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Izgatott, mert
érzi, hogy közeleg
életének egy fontos,
meghatározó eseménye.
Optimizmussal tekintsen a
jövőbe, és ne vetítse ki a félelmeit.
NyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Az utóbbi időben
számos magánéleti
problémával
nézett
szembe. Itt az ideje, hogy kivegyen pár nap pihenőt,
amikor csak önmagával foglalkozik.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Mostanában nem felhőtlen a kapcsolata
a párjával. A probléma
megoldása érdekében talán
érdemes lenne egy harmadik személy segítségét kérniük.
víZöNTŐ (I. 21–II.
19.) Új lehetőségekkel találja szembe
magát a karrierjével kapcsolatban. Valószínűleg áldozatokkal fog járni, de
fontos hosszú távon gondolkodnia.
Halak (II. 20–III. 20.)
Nagyobb felelősséget
kell vállalnia bizonyos
területeken. Igyekezzen
feladatait minél előbb elvégezni, így sok elismerést
kaphat a környezetétől.

2018. MÁRCIUS 10., SZOMBAT

Kis retróval köszöntjük a kedves hölgyeket! Képünk
fél évszázada, 1968-ban készült, és a Fortepanon –
ahol a fotót találtuk – csak annyit írtak: Párizsi körút 36.
Hogy kik láthatók a képen, és milyen alkalomból, nem
tudjuk. Persze jó lenne tudni… Írjon nekünk, akinek van

információja! A hatvanas évek frizurái ragadták meg
szerkesztőségünket. A tupírkonty önmagában is figyelmet parancsoló, amely nemcsak szigorú lehet, de érzékien nőies is egy-két kósza, leomló tinccsel, esetleg egy
hatalmas masnival…

Diagnózis
Március 12., hétfő, 19.55
Gyógyszerhamisítás: mitől hamis egy gyógyszer, hogyan lehet hozzájutni, mennyire veszélyes.
ar(T)cok
Március 14., szerda, 20.10
Szígyártó Szandra balettművész pályáról, táncról, elhivatottságról – sok darabrészlettel
fűszerezve.
TV színház
Március 15., csütörtök, 20.10
Erkel Ferenc Bánk bán című
operájának közvetítése felvételről a Szegedi Nemzeti Színházból.
szabaD száj – Véleményműsor
Március 16., péntek, 19.25
A Szeged TV új műsora, ahol
hárman három témáról háromféle véleményt mondanak.
szegeDi hírek
Március 12–16., hétfő–péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: megjött a tavasz

Március 10.
szombat

Március 11.
vasárnap

Március 12.
hétfő

Március 13.
kedd

Március 14.
szerda

12/5
Ildikó

17/8
Szilárd

16/10
Gergely

13/7
Krisztián,
Ajtony

14/6
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szegeDen köTöTTek
házasságoT: 2018. 02.
24-én Pénzes Andor és
Szász Márta Éva.
szegeDen szüleTTek:
Szijjártó Ádámnak és
Váczi Renátának 2018.
02. 11-én Adél, Süli Lászlónak és Okovicz Máriának 2018. 02. 17-én
Soma, Laczi Norbertnek
és Göbölyös Krisztinának
2018. 02. 20-án Bálint,
Horváth Attilának és Sztojkó Alexandrának 2018.
02. 21-én Jázmin, Pesti Tibornak és Ujvári Juditnak 2018. 02. 21-én Léna, Sándor Róbertnek és
Prágai Nikolettának 2018. 02. 21-én Nimród,
Kiss Péternek és Szvétek Editnek 2018. 02. 21-
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Szécsényi Rózsa: 16.00 (Szegedi SZC József
Attila Általános Iskola – Balatoni u. 11.)

én Gellért, Szőnyi Józsefnek és Kazinczi Bernadettnek 2018. 02. 22-én Benett, Kerekes Lászlónak és Utasi Zita Erikának 2018. 02. 24-én
László utónevű gyermeke született.
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