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Kevesebben
kapnak
kevesebbet
Az Orbán-kormány
kihúzta a talajt
a szegények alól.
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Született
1923. november 19-én
Köszöntötték
a 95 éves
Dudás Matild
Margitot.

Fidesz és a Szeviép
Bartha László egymilliárdra szerződött a Szeviéppel.

Szeged, szeretem!
Miért jó Szegeden élni?

Hogy miért jó Szegeden élni? Többek között azért, mert a tudásgazdaságra építő Szegeden az elmúlt években világcégek telepedtek le, rohamléptekkel fejlődött az informatikai és az üzleti
szolgáltató szektor, amely több mint 3300 új, minőségi munkahelyet teremtett, aminek köszönhetően Szegeden maradnak,
maradhatnak a fiatalok.
A kimutatások szerint ma Budapest és a fürdővárosok után
Szeged a turisták legkedveltebb célpontja – már több mint 410
ezer vendégéjszakát töltenek el nálunk. A vendéglátásból élő
több ezer szegedinek évente összesen hárommilliárd forint bevétele származik a turizmusból. Szeged gazdaságának új húzóágazata lett mára az idegenforgalom. Dinamikusan nőtt Szeged
iparűzésiadó-bevétele: míg 2002-ben 4,2 milliárd, addig idén
már várhatóan közel 10 milliárd forint iparűzési adót fizetnek be
a szegedi cégek, vállalkozások, ami azt mutatja, hogy jól prosperálnak a cégek.
A város lakosságának 30 százaléka diák. A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és hazai összehasonlításban is kiválóan szerepel. Szegeden különösen magas a diplomával
rendelkezők aránya, ezért is fontosak a minőségi munkahelyek.
Idén a megyében 253 lakást vettek használatba az első félévben. A lakások 75 százaléka, közel 190 új otthon, Szegeden
épült.
Cikkünk a 3. oldalon

Kalapács alá kerülnek a fideszes Német Ferenc cégének, a
fizetésképtelenség miatt felszámolás alatt álló Tigers Security Kft.-nek a járművei, pedig amikor 2010–2014 között
jobboldali többség volt a szegedi közgyűlésben, a Fidesz által
kinevezett városi cégvezetők bőségesen ellátták munkával
Német cégét, amelynek akkor közel 2 milliárd forint volt a
bevétele. De hová tűnt a pénz?
A Tigers Security Kft.-vel kapcsolatos ügy szálai a múlt

évre nyúlnak vissza, amikor
futótűzként terjedt el a hír a

Fantasztikus diadal
Ünnepelnek a MOL-PICK Szeged játékosai a
PSG elleni győzelem után. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tíz emelet magas, 144 férőhelyes óriáskerék a Széchenyi téren. Az advent idejére épült látványosság mellett szalmalabirintus, fényfestés és szabadtéri jégpálya is várja az ünnepekre készülődőket Szegeden. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Árverezik a fideszes Német Ferenc
cégének, a Tigersnek a vagyontárgyait

Árverési hirdetmény az Elektronikus Értékesítési
Rendszer honlapján. December 3-áig lehet licitálni Német
cégének autóira.
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városban, hogy előzetes letartóztatásba helyezték a
megye legismertebb vagyonvédelmi cégének egyik tulajdonosát, de nem Német
Ferencet, aki a Fidesz–KDNP
színeiben indult a 2014-es
önkormányzati választáson,
de vereséget szenvedett a
18-as, újszegedi egyéni választókerületben. Németet
később a Fidesz delegálta a
városi közgyűlés jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottságába, melynek jelenleg is
külső tagja.
A Tigers Kft.-t alapító tulajdonos, Német Ferenc jelenleg a megyei vagyonvédelmi kamara elnöke, a
lánya pedig a megyei vagyonvédelmi kamara etikai bizottságának elnöke.
Folytatás az 5. oldalon

Hegedűsék
az egyetemen
laktak

Az egyetem bölcsészkarának
épületében lakott éveken át
Hegedűs Tibor és családja.
A második világháborús bombázások elől menekültek be
oda, amit egy időre a szovjetek hadikórháznak rendeztek
be. Bár csak négyéves volt
akkor olvasónk, nagyon mély
benyomást tett rá mindez. Leginkább az a deszkaváros tetszett neki, amit a mostani TIK
helyén építettek a katonák. A
különböző ázsiai népek fiai
tartottak ott összejöveteleket,
harci játékokat. Arra is emlékszik, milyen pizsamaszerű öltözékben jártak. Az egyetemen ismerte meg Sárit, a hajléktalant is.
Várostörténeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel
folytatjuk.
Részletek a 6. oldalon

Kincsek a sublótból

Gulácsi Józsefné olvasónk több mint két tucat régi fotót küldött a Szegedi Tükörnek, amiket már nem akart tovább őrizgetni. A felvételeket a férje készítette a hatvanas években.
Képünkön Papp Laci.
Összeállításunk a 8. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Ismerve az uniós folyamatok tempóját, és tekintettel az előző, kommunikációt sürgető felvetésre,
hadd segítsek. Orbán Viktor azt üzente: lopok tovább.” Tóta W. Árpád (hvg.hu)

2018. december 1., szombat

Orbánék kihúzták a talajt a szegények alól Nem a törvény elől menekülő haveroknak van
a menedékjog a német államtitkár szerint
a segélyek megszüntetésével

Kevesebben kapnak kevesebbet az Orbán-kormány döntései nyomán.
Mióta a kormány átszabta a segélyezési rendszert, sokkal
kevesebb jut a lakhatási és egészségügyi gondokkal küzdőknek, főleg a kistelepüléseken – írta a 444.hu.
Lassan négy éve, hogy a kormány megszüntette a lakásfenntartási támogatást, az
adósságkezelési szolgáltatást, a méltányossági közgyógyellátást és a méltányossági ápolási díjat. Azóta az
önkormányzatokon múlik,
fordítanak-e pénzt ezekre a
célokra az újonnan beveze-

Szegeden senki
sem marad
ellátatlanul

Az Orbán-kormány 2016ra teljesen megvonta a
nagyvárosoktól az állami
támogatást, amit segélyezésre fordíthattak.
Szeged két év alatt,
saját erőből 600 millió
forintos szociális támogatási rendszert épített
fel, ami egyedülálló
eredmény az országban.
Szegeden senki sem
marad ellátatlanul. Tavaly több mint 12 ezer
szegedi család részesült
valamilyen szociális támogatásban.

tett települési támogatás keretében. A törvény egyedül
azt tette kötelezővé a települések számára, hogy ha egy
lakosuk a létfenntartását veszélyeztető krízisbe kerül,
nyújtsanak neki rendkívüli
segélyt.
A kutatók az összes magyar önkormányzat adatai
alapján foglalták össze a változásokat. Az erről szóló teljes tanulmány a TÁRKI most
megjelent Társadalmi Riportjában olvasható, amit az
Abcúg és a 444.hu is elemzett.
A számok rögtön cáfolják, hogy az elosztás simán
csak hatékonyabbá vált
anélkül, hogy forrást vontak
volna ki belőle. Bár 2016ban nagyjából ugyanannyian
részesültek a korábbi támogatásokból, mint 2014-ben,
a ráfordítások jelentősen
apadtak, így az egy főre jutó
28 ezer forintos támogatás
is 19 ezerre csökkent.
Az átalakítás ezen belül
leginkább a lakhatási célú
támogatásokat
érintette.
2014-ről 2016-ra 44 százalékkal csökkent a lakhatási

támogatásban részesülők
száma, és 55 százalékkal az
összes ráfordítás. Ráadásul
2014-ben még a települések
98 százalékában volt ilyen
segély, ami 2016-ra 74 százalékra csökkent. A települések negyedére igaz, hogy
2014-ben még adtak lakhatási támogatást, két évvel
később viszont már senki
sem kapott. Ez különösen
így van a kistelepülések körében.
A lakhatási támogatással
ellentétben nagyjából anynyian kaptak gyógyszertámogatást 2016-ban, mint
2014-ben, csak éppen felére
csökkent az elköltött pénz,
így az egy főre jutó támogatás is. Az átalakítás előtt a
települések 53 százalékában volt ilyen segély, ez
2016-ra 41 százalékra csökkent. Két év alatt a települések 22 százalékában teljesen megszűnt ez a támogatási forma, elsősorban a 20
ezer főnél kisebbekben.
Az ápolási segéllyel hasonló a helyzet, mint a lakástámogatással: kevesebben
kapnak kevesebbet. 2016ban már csak a települések
10 százalékában volt ilyen
segély (szemben a korábbi
29 százalékkal).

Már évi 500 milliót is kereshet egy magyar focista

Egy Semjén Zsolt által múlt héten benyújtott
törvénymódosítás megduplázná a kedvező
adózás hatálya alá eső jövedelem felső határát
a hivatásos, első osztályban versenyző sportolók számára – írja az Index. Ha elfogadják a miniszterelnök-helyettes javaslatát, másfél éven
belül másodszor duplázódhat meg az ekhós
adózás sportolókra vonatkozó limitje, amit
2017 nyarán emeltek évi 250 millió forintra,

most pedig 500 millió forintra nőhet. Mivel
ilyen nagyságrendű fizetések csak a labdarúgásban képzelhetők el Magyarországon, azon
belül is csak a két legnagyobb, leggazdagabb
klubnál, a Vidinél és a Fradinál, így nyilvánvaló,
hogy mi motiválta a tervezett módosítást.
Ennél kedvezőbb feltételekkel nem adózik egy
sportoló sem Európában, bőven jó fizetésnek
számít komolyabb bajnokságokban is.

Nikola Gruevszki volt macedón
elnököt hazájában korrupció
miatt ítélték két év börtönre,
de nem vonult rács mögé, inkább magyar diplomaták segítségével Budapestre menekült, ahol menekültstátuszt
kapott.
A 444.hu írta, hogy Michael Roth, a német külügy
európai ügyekért felelős államtitkára a Twitteren osztotta
meg a Deutsche Welle nevű
német oldal Orbán VIP-menekültje című cikkét. Roth ezt írta
a cikk mellé: „A menedékjog
emberi jogi. Az emberség esélye az üldözötteknek, nem
pedig egy ország vezetőjének

Orbán a Parlamentben
fogadja Gruevszkit
2015. november 20-án.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Anadolu Agency
a törvény elől menekülő haverjainak van. Az EU-nak demokratikus jogállamok közösségének kell maradnia.”
Orbánék a saját maguk

által hozott menedékjogi törvényeket vették semmibe, amikor becsempészték, s pár nap
elteltével menekültstátuszt
adtak Gruevszkinek.
Korunk nagy gondolkodója, Kósa Lajos (Fidesz) nem
érti, miért akarja az ellenzék
meghallgatni a honvédelmi bizottságban a Bevándorlási Hivatal vezetőjét arról, hogyan
kapott Gruevszki menedékjogot. Kósa szerint sok száz menedékkérelmi eljárás folyik,
és miért kellene egyet kiemelni. A honvédelmi bizottság fideszes elnöke szerint ez
alapján bármelyiket ki lehetne emelni.

Tanáraik feljelentésére biztatja
az egyetemistákat Habony Árpád lapja

A 444.hu vette észre, hogy a múlt héten felhívás jelent meg a G. Fodor Gábor által szerkesztett, Habony Árpád tulajdonában lévő
888 oldalon, amelyben arra kérik az egyetemistákat, hogy ha elegük van az egyetemükön zajló „kéretlen baloldali politizálásból”,

akkor egy megadott e-mail-címen jelentsék
fel a tanáraikat. A tanárok feljelentgetésének
gesztusa Magyarországról legutóbb az államszocializmus időszakából lehet ismerős, de
nemzetközi példákból látni, hogy a szélsőjobboldal több országban is rákapott.
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Szeged, szeretem! – Miért jó Szegeden élni?

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
…ez az iskolák és a tudósok városa

Gondolta volna, hogy Szeged lakosságának egyharmada diák? Tudta, hogy minden negyedik szegedinek
van diplomája? Hogy a tudásipara miatt Szegedet már
a magyar Szilícium-völgyként emlegetik? Megmutatjuk, mi mindentől különleges város Szeged, és miért jó
itt élni!
Idén az első félévben 253 lakást vettek használatba a
megyében, amely bővülés a
tavalyi év hasonló időszakához képest.

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
...itt egyre többen építkeznek

A lakások 75 százaléka,
közel 190 új otthon Szegeden épült. Az új lakások 66
százalékának természetes
személyek, 31 százalékának vállalkozások voltak a
finanszírozói. Építési forma
szerint a lakások 57 százalékát többszintes, többlakásos épületben, 41 száza-

nek jelenleg munkát. Ez azt
jelenti, hogy a városban –
szemben az országos 3,8
százalékos átlaggal – 2,5
százalékos a munkanélküliség, miközben Debrecenben 4,8 százalékos ez a
mutató. Szegeden az elmúlt
három évben megfeleződött
az álláskeresők száma: míg
2015-ben száz lakosból
négy, addig ma kettő keres
munkát magának.
Az életminőség egyik fontos szegmense a vásárlóerő.
Az egy főre jutó vásárlóerő
tavalyelőtt 1,2 millió forint
volt átlagosan Magyarország
településein. Szegeden az
egy főre jutó vásárlóerő 1,4
millió forint volt.

A Szegedi Karácsonyi Kommandó egyetemista tagjai –
balról jobbra: Török Réka, Kónya Orsolya és Bundság Éva
– a szegedi karácsonyi vásárral kapcsolatos élményeiket
osztják meg a kommandó Facebook-oldalán, aminek már
több száz követője van.
lékát családi házas formában adták át. Átlagos alapterületük 96 négyzetméter
volt. A lakások 42 százalékát négy és annál több szobával építették. Az Otthon
Centrum friss elemzése szerint a lakásforgalmat tekintve
Szegeden
idén
megközelítőleg 3800 adásvétel valósul meg, ami azt
jelenti, hogy vidéken a második legjelentősebb piac
Szeged.

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
…itt ezer ember közül
csak 25 keres munkát

A legfrissebb munkanélküliségi adatok szerint a Szegeden élő 111 ezer 728
munkaképes korú közül
mindössze 2819-en keres-

Az Antavo szegedi startupcég nemrégiben megnyerte az online üzleti világ Oscár-díját
Londonban.
látványos növekedés, mert
az egyetemi hallgatók többsége, aki Szegeden végez,
úgy nyilatkozik, szeretne a
városban elhelyezkedni. Friss
hír, hogy idén három szegedi
szoftverfejlesztő cég is bekerült az ország legszerethetőbb munkahelyei közé: a
Zengo, a Bishop & Co. Kft.,
valamint az Antavo.
Jelenleg a megyei vállalkozások 53 százaléka Szegeden tevékenykedik. Egyre
nő az üzleti szolgáltató központok (SSC-k) és bizonyos
tudásintenzív iparágak jelentősége a város gazdaságában. A tudásintenzív

kezdi az önkormányzat a lézerközpont melletti 70 hektáros terület infrastruktúrájának és közúti kapcsolatainak fejlesztését. A tervek szerint
közel
négymilliárd
forintból fejlesztik az ELI körüli tudományos-ipari parkot,
ahol újabb több száz jól fizető
munkahelyet teremtenek.

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
…a várost nemcsak az
itt lakók, de a turisták
is szeretik
Szeged gazdaságának új
húzóágazata lett mára az

géjszakát töltenek el a turisták.
Évente több mint 3 milliárd forintos bevétele származik a turizmusból több
ezer szegedinek, akik a vendéglátásból élnek.

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
…a város évek óta a
saját lábán áll

Az elmúlt tizenhat évben dinamikusan nőtt Szeged iparűzésiadó-bevétele. Ez a folyamat
még a 2008-as gazdasági válság idején sem torpant meg.
2002-ben 4,2 milliárd, az idén

Szeged lakosságának 30
százaléka, 50 ezer 930 fő
diák. Minden negyedik szegedinek van diplomája. A lakosság 13 százaléka egyetemi hallgató, ez a második
legjobb oktatási mutató Magyarországon. Országosan
második legmagasabb az angolul beszélők száma (a lakosság 26 százaléka).
A Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és hazai öszszehasonlításban is kiválóan
szerepel. A hazai egyetemek
közül továbbra is az első helyen áll az SZTE a brit QS
World University Rankings
2017/2018-as rangsorában.
A világ közel 26 ezer felsőoktatási intézményének legjobb
2 százalékába tartozik.
Az egyetemen évente közel 6 ezer friss diplomás
végez, akik között nagy számban végeznek idegen nyelveket beszélő, bölcsész és
gazdasági végzettségűek is,
akik potenciális munkaerőként jelennek meg a szektor munkáltatói számára. Az
egy főre eső tudósok számában Szeged az első!
A dél-alföldi régióban a
kutatás-fejlesztési tevékenység Szegedre összpontosul.
Pest megye után Csongrád
megyében a legmagasabb a

Azért is jó Szegeden
élni, mert…
…ide világcégek hoznak új munkahelyeket

A szegedi székhelyű vállalkozások közül – főtevékenységük
szerinti
besorolás
alapján – 538 vállalkozás tevékenysége tartozik az információ, kommunikáció ágazatba.
A tudásgazdaságra építő Szegeden az elmúlt években rohamléptekkel fejlődött az
informatikai és az üzleti szolgáltató szektor. A város vonzza
a magas technológiai színvonalon működő cégeket. Olyan
világcégek telepedtek le az
utóbbi években Szegeden,
mint a BP, az EPAM és az NNG.
A két szektor együtt közel
3500 új munkahelyet teremtett eddig.
Azért is szerencsés ez a

A szoftverfejlesztő Bishop & Co. Kft. csapata. A szegedi cég bekerült az ország legszerethetőbb munkahelyei közé.
iparágak közül az információtechnológia (IT) és egészségipar fejlődött látványosan az utóbbi években.
Ezek fejlődését elősegíti,
hogy Szeged remek infrastruktúrával rendelkezik, széleskörűen és magasan képzett, több nyelven beszélő
munkaerő áll rendelkezésre, és a város elhelyezkedése is kitűnő. Jövőre meg-

idegenforgalom. Ezt bizonyítja az is, hogy Szeged az
évi 70 millió forintos idegenforgalmiadó-bevételével országosan az első a nagy
vidéki városok között. Budapest és a fürdővárosok után
Szeged a turisták legkedveltebb célpontja. Évente már
közel 200 ezren fordulnak
meg Szegeden, ahol már
több mint 410 ezer vendé-

pedig már előreláthatóan 9,3
milliárd forint iparűzési adót fizetnek a szegedi cégek, vállalkozások.
A város 27,6 milliárdos
működési költségének több
mint egyharmadát a helyi
iparűzési adóból fedezi, miközben a központi költségvetésből származó támogatás ma már annak csak
az egyötödét éri el.

vállalkozási szektorban dolgozó, K+F tevékenységgel
foglalkozó kutatók száma. A
kutatóhelyek száma országos viszonylatban Szegeden
a legmagasabb.
(Források: KSH, GKI, GfK
Hungária, Otthon Centrum,
Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Szegedi Kirendeltség, SZTE)
Rafai Gábor
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Különdíjat kapott az Építő utcai óvoda

A gyerekek, a szülők és a dolgozók is örültek a negyvenéves panelóvoda felújításának.
Kilencedik alkalommal rendezték meg Az év homlokzata
országos építészeti versenyt.
Az önkormányzat Építő utcai
óvodája az energetikai felújítások kategóriában a zsűri különdíját nyerte el.
Tavaly az önkormányzat kétéves intézményfelújítási programjában elsőként született
újjá az Építő utcai óvoda 174
millió forintból. A 108 gyermeket ellátó ovi gazdaságosabb és modernebb lett.

– Nagyon boldogok voltunk,
főleg amikor már visszaköltözhettünk az óvodánkba. A szülők, a dolgozók és természetesen a gyerekek is nagyon
örültek ennek. Energetikai felújítás valósult meg, ami a nyílászárók cseréjét jelenti kívülbelül, az épület teljes felújítását,
födémcserét és a homlokzat
pici átalakítását – mondta Szabóné Agócs Andrea tagóvodavezető a Szeged TV-nek.
Az óvoda egyszerű, minimalista hangulatú lett, ame-

lyet ötletesen kombináltak a
négy csoporthoz tartozó négy
színnel. Azt, hogy a felújítás
nemcsak jól sikerült, de különlegesen szép is lett, mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy Az év homlokzata országos építészeti versenyen 77
jelentkező közül a rangos
zsűri ezt a beruházást különdíjjal ismerte el. A kivitelező
Bodrogi Bau Kft. Budapesten
vehette át az elismerést. A
tervező Sebestyén Tibor és
csapata volt.

Megszüntette a kormány
a kultúra tao-támogatását

Döntött a parlament: januártól egyáltalán nem lehet
társasági adóból származó
pénzt felvenniük az előadóművészeti szervezeteknek
és a színházaknak. A törvénymódosítással kapcsolatban sok a kérdőjel.

Sok a bizonytalanság a társasági adó megszüntetésével
kapcsolatban. Barnák László,
a Szegedi Nemzeti Színház
főigazgatója részt vett a napokban a vidéki és a nemzeti
színházak igazgatóinak talál-

kozóján. Ígéreteket ugyan
kaptak, de még sok a kérdés.
– Azt kértük, hogy a most
kieső összegeket normatív
támogatásként juttassák el a
közfeladatot ellátó színházaknak. Hiszen ott bizonyítottan, beszámolókkal alátámasztva csakis közfeladat ellátására használhatjuk fel
ezeket az összegeket –
mondta a Szeged TV-nek
Barnák László. A szegedi színház teljes bevételének eddig
14 százaléka volt a tao.
A kultúrtao megszűnésé-

vel veszélybe kerültek a színházak, hiszen ebből fedezték
a produkciós költségek egy
részét. A megszűnéssel legfőképpen a kisebb magánszínházak járnak rosszul.
Varga Bálint, a Szegedi Pinceszínház művészeti vezetője szerint nem oldaná meg
a problémát, ha 15-20 százalékkal emelnék a jegyáraikat.
Azt tervezik, hogy támogatókat keresnek, illetve egy-egy
produkciót több évig műsoron tartanak, hogy csökkentsék a költségeket.

Orczysok takarítottak

A november 10-i számunkban
megírtuk, hogy négy köbméter
szemetet szedtek össze Dorozsmán. A cikkben hibásan jelent meg az iskola neve, a
takarításon ugyanis az Orczy
István Általános Iskola diákjai
vettek részt. Az érintettektől és
olvasóinktól elnézést kérünk.

Mesék szárnyán
Nemrég jelent meg az Alliance
Française Szeged szerkesztésében készült mesekönyv, amely
54 gyermek által írt mesét és illusztrációt tartalmaz.
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Még mindig aktív
a 95 éves Margit néni

Szalma Ferencné, Dudás Matild Margit 1923. november 19-én
született. Édesanyja korai halála után az apai nagymama nevelte
nagy szeretetben. Édesapja újra megnősült, és amikor megszületett a testvére, újra visszakerült a családba, ahol 6 testvérével
együtt nevelkedett. 1945 után a szegedi kendergyárban kezdett
el dolgozni. Utána több helyen dolgozott, sok emberrel került
munkakapcsolatba. 1951-ben ment férjhez, nagyon boldog és
teljes életet éltek férje haláláig. Szülei, testvérei már meghaltak.
Margit néni mindig a tettek embere volt, munkáját megbecsülték
és elismerték. A mai napig sokat jelent számára a természet. Aktívan, dolgosan telnek a mindennapjai.

A 95 éves Dudás Matild Margitot Farkas Katalin,
a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte
a város nevében.

Díjakra jelölhetünk

A Szegedért Alapítvány Szeged város egyik legjelentősebb
mecénás alapítványa, amely évről évre a tudomány, a művészet és a közélet kiválóságait díjazza. A Szegedért Alapítvány
ügyvezető kuratóriuma nemrégiben döntött a 2019-es díjakról és pályázati támogatásokról szóló felhívásról. A felhívás
teljes szövege a szegedertalapitvany.hu honlap Díjajánlás,
pályázat című menüjében található. Az alapítványi díjak odaítélésére vonatkozó ajánlásokat 2019. január 11-éig várják
a honlapról letölthető Ajánlólapon. A pályázati támogatási kérelmek beadási határideje szintén 2019. január 11. A pályázatokat a honlapról letölthető Pályázati űrlapokról lehet
benyújtani.

Lőtér íjászoknak

Tavasszal birtokba vehetik a dorozsmai íjászok az új lőteret,
amelynek az alapját most építik. A Bánomkerti víztározóból
kitermelt földből töltik fel a 7
hektáros területet.
Lauer István, a körzet önkormányzati képviselője a Szeged
TV-nek elmondta, a sík terület
tökéletes terep az íjászsportokhoz. Összesen 68 ezer köbméter földet mozgatnak meg a
Bánomkerti víztározó építésénél, ennek nagy részét ide szállítják. Azon túl, hogy feltöltik a
területet, egy nyolc méter magas
dombot is építenek. Szúnyog Mihály, a Dorozsmai Íjászok Baráti
Körének elnöke elmondta: – A
domb biztonságot ad, kizárja,
hogy átlőjünk a szomszédos futballpályára, és emberi életben
kárt okozzunk.
A Dorozsmai Íjászok Baráti
Köre négy éve alakult. A sportpálya mögötti új területük nemzetközi versenyeket is fogadni
tud, és a régióban sehol sincs
hasonló.

Bezár a mozi

Januártól fél évre bezár a Belvárosi mozi, 600 millió forintból
felújítják. Az uniós források már
rendelkezésre állnak. Amennyiben sikerül megfelelő kivitelezőt
találni, már az év első napjaiban elkezdhetik a munkát. A
közel százéves épület teljesen
akadálymentes lesz, és minden
szempontból megfelel majd a
mai kor kihívásainak.
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Árverezik a fideszes Német Ferenc
cégének, a Tigersnek a vagyontárgyait

Folytatás az 1. oldalról
gyárról ment
Még a múlt évben érdeka szóbeszéd.
lődésünkre az ügyészMár az a hír
ség úgy tájékoztatott:
is járta, hogy
„A Csongrád Megyei Főebbe az ügyügyészséghez intézett és
be belerea Tigers Security Kft.-vel
meg a vakapcsolatos érdeklődégyonvésével kapcsolatban tájédelmi szakNémet Ferenc.
koztatom, hogy az ügy
ma Szegenyomozati szakban van foden. Erre is
lyamatban, és a hatályos jog- rákérdeztünk a NAV bűnügyi
szabályi rendelkezésekre fi- igazgatóságánál, ahonnan azt a
gyelemmel a kérdéseket tár- választ kaptuk, hogy „konkrét
gyát is tekintve – mivel ügyészi személyre és cégre vonatkozó
intézkedésekre nem irányul – a információt, a törvényi rendelkenyomozó hatóság – NAV jogo- zések értelmében, nem áll mósult válaszolni. Üdvözlettel: dr. dunkban nyilvánosságra hozni”.
Szanka Ferenc csoportvezető
Mindeközben benyújtották
ügyész – szóvivő.”
a bíróságon a Tigers Security
Megkerestük az év elején a Kft.-vel szembeni felszámolási
Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárási kérelmet. A Szegedi
Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósá- Törvényszék pedig februárban
gát, hogy megtudjuk, mi tör- megállapította az adós – vatént, hol tart a nyomozás, mert gyis a Tigers – fizetésképtelena városban már fiktív számlá- ségét, és elrendelte a
zásról, áfacsalásról, számla- felszámolását.

Bartha: Kubatov kottájából dalol a Feri

Német Ferenc nemrég még a Tisza Lajos Közéleti Egyesület
elnöke volt, amit Bartha László volt fideszes polgármester alapított. Aztán történt valami köztük, mert Német pár napja úgy
nyilatkozott, hogy Bartha a múlt embere. Azt is mondta a volt
fideszes polgármesterről, hogy akkora hibákat vétett, hogy
Botka László legnagyobb támogatójának számít. Bartha erre
így reagált: „Német Ferenc földalolta Kubatov Gábor cikkét,
amit ügyesen megtanult. Német Ferenc több szempontból is
sértett ember. Előttem ő volt a Tisza Lajos Közéleti Egyesület
elnöke. Másfél éve még teljesen mást mondott volna a Feri.”

Felhalmozott tartozások
miatti fizetésképtelenség? Ki
hallott már ilyet? Így kezdődött
a Szeviép-ügy is… Arról nincs
információnk, hogy a Tigers kifizetett-e mindenkit, vagy vannak még tartozásai, ami miatt
emberek, családok kerültek
nehéz helyzetbe. Mindenestre
nyár óta árverezik a felszámolás alatt álló Tigers Security Kft.
vagyontárgyait. Az Elektronikus
Értékesítési Rendszer honlapján most is hirdetnek három
gépjárművet, amelyekre december 3-áig lehet licitálni.
Megkérdeztük a NAV bűnügyi igazgatóságát a nyomozás
jelenlegi állásáról, de a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel nem adtak információt.
A Tigers Kft.-t 1998-ban
alapította Német Ferenc, aki
hosszú időn át ügyvezetője is
volt cégnek. Az Opten adatai
szerint a cégnek 2012-ben,
2013-ban és 2014-ben –
amikor jobboldali többségű
volt a szegedi közgyűlés, és a
Fidesz által kinevezett városi
cégek vezetői ellátták munkával a Tigers Kft.-t – 600
millió forint fölött, 2015-ben
és 2016-ban pedig kicsivel
300 millió forint fölött volt a
cég nettó árbevétele. Ebből is
látszik, Német cégének jól hozott a konyhára, amikor fideszes közgyűlési többség volt
Szegeden.
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Dombi tanár úr 75 éve kapta
a diplomáját

Dombi József elmondása szerint univerzális pedagógus volt.
103 díszdiplomás pedagógust és 40 pályakezdő tanárt köszöntött a városházán Solymos László alpolgármester.
– A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár,
művész és mesterember egy
személyben. Nemcsak tudását közvetíti, hanem példát ad, jellemet formál, ültet,
gyomlál, olt és szemez, mint
a kertész, életet visz a könyvekbe, és könyveket visz a tanításba – mondta ünnepi
beszédében Solymos László.
Az alpolgármester 103
díszdiplomás nyugdíjas pedagógust és 40 pályakezdőt köszöntött. Úgy fogalmazott: a
tanárok munkájának eredménye mindig megmarad a
fejekben, a fiatalok gondolkodásában,
erkölcsében,
mentalitásában és az élethez

most is nagyon aktív, és szívesen emlékezett vissza pályája kezdetére. Elmondása
szerint univerzális pedagógus volt, mivel sok mindent
tanított. A kereskedelemben
kezdett, majd Pakson volt
testnevelő tanár, de tanított
például gépírást is. A pályáját a háború megszakította,
de 1946-ban visszatért a katedrára. Arra a kérdésre,
hogy mit üzen a most pályakezdő kollégáknak, annyit
mondott: „Szeressék a hivatásukat!”.
Szakál-Voloncs Mária frissen végzett pedagógusként
a Béke Utcai Általános Iskolába helyezkedett el. Kiskora
óta szeretett volna pedagógus lenni, erre a szomszédjukban lakó énektanárnő,
valamint tanítónő nagymamája inspirálta.

való hozzáállásában, és
nemzedékről nemzedékre
öröklődik, ezért is fontos,
amit csinálnak. A pályakezdő
fiataloknak azt mondta: Szeged iskolaváros, a környezet
inspiráló. Ebben a pezsgő
szellemi centrumban komoly
kihívások közepette kell
helytállniuk.
Dombi József 1920-ban
született,
1943-ban
végzett,
azaz
75
éve van a
pedagógusi
pályán, így
egyedüliként ő vehetett át
gránitdiplomát. A
98
éves
Józsi bácsi Szakál-Voloncs Mária nagymamája nyomdokain választotta a tanítói pályát.
szellemileg
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A bölcsészkaron laktak Hegedűs Tiborék

Szállással, étellel segítették az öltönyös hajléktalant

– Az egyetem utcai tömbhöz csak utólag épült hozzá a hátsó kerek rész, ahol ma a nagy
előadó található – mesélte Hegedűs Tibor.
Az egyetem bölcsészkarának épületében lakott éveken át
Hegedűs Tibor és családja. A második világháborús bombázások elől menekültek be édesapja munkahelyére, amit
egy időre a szovjetek hadikórháznak rendeztek be. Itt ismerte meg Sárit, a hajléktalant is. Várostörténeti sorozatunkat olvasóink emlékeivel folytatjuk.
– Trianon után építették
hozzá a bölcsészkar tömbjéhez a hátsó kerek épületrészt, miután a MÁV hivatala
megszűnt benne, és a város
átadta a Kolozsvárról idemenekült egyetemnek. Mi, bármilyen furcsa is, laktunk
benne – mesélte Hegedűs
Tibor. A nyugdíjas mezőgazdász családja 1944 októberéig a nagyállomás közelében, a Galamb utcában élt.
Édesapja, Hegedűs Imre dolgozott a (korábban Táncsics
Mihály) Egyetem utcai épületben, a földrajzi intézet hi-

vatalsegédjeként. Amikor a
szovjet csapatok elérték Battonyát, édesanyja félt, hogy a
pályaudvart bombázni fogják. Az egyetem épületét
éppen kiürítették, Déri Károly
épületgépész pedig rábeszélte a kollégáját, hogy költözzenek be a középületbe.

Szovjet alkalmazottak

Olvasónk felidézte: a belső
udvarról nyíltak lakások, az
övékbe a mostani altajisztika tanszékkel szemben lehetett bemenni, mostanra befa-

lazták az ajtaját. Pár nappal
később a szovjetek elfoglalták az épületet, és kórházzá
minősítették. Hegedűséknek
a parancsnok megígérte,
hogy ételre nem lesz gondjuk, és bántódásuk sem esik.
Ennek fejében a családfő és
az épületgépész karbantartotta az épületet, vízvezetéket szerelt, és kezelte a
kazánházat. Egy cédulára
oroszul és magyarul is ráírták
a nevüket, meg hogy a Vörös
Hadsereg alkalmazottjai.

Elrejtették
az ásványokat

– Megmaradt bennem, hogy
Koch Sándor professzorék ásványtani intézetének gyűjteményének egy részét a mai
Bolyai Intézet épületébe menekítették az Aradi vértanúk
terére. A másik részét pedig
nálunk levitték a pincébe, és
az egyik sarokban rejtették el,
apámék hordtak rá szenet.
Sokszor figyelmeztették apámat, hogy azt a tüzelőt is
használják el, különben szétporlik álltában, ám ők mégis
elszabotálták a feladatot –
emlékezett vissza a nyugdíjas
hegedűs Tibor. – Különben

Hegedűs Tibor egyik régi fotója a családi albumból. Ők lakták is az épületet, amit ma
bölcsészkarként ismerünk.
arra is emlékszem, hogy a
professzor
mindig kalapban járt, és
ha én kezicsókolomot
köszöntem
neki, ő elegánsan megemelte
a
fejfedőjét. Egy
gyereket is
ember számba vett. Ha ki
akartunk
menni a bátyámmal a városba, kokárdát
kellett feltűznünk. Különben
bejátszottuk a házat pincétől
a padlásig. Bár csak négyéves
voltam, mindez nagyon mély
benyomást tett rám.

Deszkaváros

– A mostani TIK helyén a
szovjetek deszkavárost építettek fel, tusolókkal, az tetszett legjobban. A betegek
között nem akadt nagyon súlyos sérült. A különböző
ázsiai népek fiai tartottak
összejöveteleket, harci játékokat, így szórakoztatták magukat. Emlékszem, milyen

Ki ismerte Sárit?

Az egyetemről Hegedűsék az épülő tarjáni lakótelep
egyik első házába költöztek. Gyerekeknek csupa kalandot
rejtett a Víztorony tér körüli építkezés a hetvenes években.

– Az én Szegedemhez egy városképi jelentőségű hajléktalan is hozzátartozik a negyvenes évek végéről, az ötvenes évek
elejéről. Talán másnak is ismerős lesz, ha
mesélek róla – elevenítette fel olvasónk.
– Mérhetetlen nagy részvétet érzek ugyanis
a szerencsétlenek iránt; ezek az emberek
kitaszítottak a társadalomból. De régen
másképp viszonyultak hozzájuk az emberek. Sáriról van szó, akit mindenki csak
így ismert, és egyébként férfi volt. Hajadon
főve rótta az utcákat, előre simította őszes

A Boldogasszony sugárút forgalma hajdan.
pizsamaszerű öltözékben jártak-keltek. Annyira előttem
van, ahogy az egyik társaság
dalt énekel. Szerettek,
nekem adták az újságpapírba csomagolt cukorfejadagjuk egy részét, végül
már papírzacskóval jártam
körbe, hogy összeszedjem.
Apám kezelte a belső udvari
földrengésvizsgáló állomást
is, a műszerhez való denaturált szeszt pedig megitták a
katonák. A rendszeres mérés
időpontját a londoni rádióhoz
igazították. Ez tartott 1945
augusztusáig, akkor vonultak
el a szovjetek. Apámék még
a hatvanas évekig bent lak-

haját, mindig öltönyt viselt, de nyakkendőt
nem kötött. Nehéz megmondani, hány éves
lehetett, talán ha negyven körül járhatott.
Hogy hogyan gondoskodtak róla? Hát úgy,
hogy a klinikákon és más egyetemi épületekben, ahol külön-külön szénnel fűtöttek,
megengedték neki a fűtők, hogy éjszakára
náluk húzza meg magát. Így apámék is. Akkoriban még önálló konyhát is működtettek,
ott tett-vett, cserébe még enni is kapott. Állítólag hálából felajánlotta az egyetemnek a
testét, hogy halála után tanulmányozzák.

tak az egyetemen – zárta a
háborús emlékeket olvasónk.
Ahogy az egyetemről kiköltöztek, Hegedűsék az
épülő tarjáni lakótelep első
ütemében kaptak lakást.
Szomszédjaikkal együtt nagyon örültek neki, hiszen régi
komfort nélküli lakásaik helyett új otthonokat kaptak kényelmes gázfűtéssel, hidegmeleg vízzel.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde

Az én
Szegedem

Megmutatná féltve őrzött
régi családi fotóját a Szegedi Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az
utcát, ahová beköltözött,
és elmesélné a felvétel
történetét? Nosztalgiázzunk együtt! Dombai
Tünde újságírót eléri a
dombai.tunde@szeged.eu
vagy a Szegedi Tükör,
Polgármesteri hivatal,
6720 Szeged, Széchenyi
tér 10. címen.
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Bartha László (Fidesz) egymilliárdra szerződött le a Szeviéppel

1998–2002 között több szerződést is kötött a szegedi fideszes városvezetés az első Orbán-kormány alatt befutott céggel

Bartha László (Fidesz) polgármester 1998 és 2002 között
közel egymilliárd forint értékben kötött szerződéseket a
Szeviéppel az önkormányzat nevében. A Szeviép az első
Orbán-kormány alatt megsokszorozta az árbevételét,
ugyanis az Ativizig a többmilliárdos ár- és belvízvédelmi
munkálatait a Szeviépen keresztül a menedzsment érdekeltségében lévő cégekkel végeztette, így a személyi és
gazdasági összefonódások miatt a megrendelők ugyanazok voltak, mint a kivitelezők. Ja, és a munka ellenőrzését
hatóságként az Ativizig végezte. Történet az első fideszes
kormány idejéből.
A Magyar Narancs két újságírója, Pikó András és
Kunstár Csaba 2000-ben háromrészes cikksorozatot közölt Dzsentrivilág Dél-Magyarországon címmel arról, miként szállta meg Szeged fideszes vezetése, illetve e
vezetők rokoni és baráti köre
az egyes kulcspozíciókat.
A cikksorozat nagy port
vert fel Szegeden. Ebben
egyebek mellett azt írták,
hogy Bartha László (Fidesz)
polgármester „újabb pályázatot írt ki a vízközmű üzemeltetésére. Informátoraink szerint nyerési eséllyel két cég
pályázhatott: a Szegedi Távhőszolgáltató (Szetáv) privatizációjában érdekelt Alfa
Nova Kft., valamint az állami
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) és menedzsmentjének közös vállalata,
a Szeviép Rt.”.

Bartha a Szeviépben
hitt

Arról is lehetett olvasni a
cikkben, hogy Timár László
(Fidesz) gazdasági alpolgármester „állítólag a Szegedi
Távhőszolgáltató (Szetáv) privatizációjában érdekelt, és
a Fidesz-frakciótag Benák
László által képviselt AlfaNova Kft.-t látná szívesen a
szegedi csatornák környékén, míg Bartha László polgármester a szegedi árvízi
megelőző munkálatokban és
gáterősítésben
jeleskedő
Szeviépet. Ez a cég már
eddig is biztos nyerője volt a
kisebb csatornázási munkálatoknak” – írták.
A vízközműves történetben azt is tudni vélték a lapnál, hogy „a Fidesz gazdasági
manővereihez addig csendesen asszisztáló MDF-es és
független képviselők azonban beintettek a polgármesternek. Döntésüket a város
által alapított Csatornafejlesztési Alapítvány működése is befolyásolhatta:

ennek háromtagú kuratóriumában szintén az Ativizig–
Szeviép tandem képviselője,
Kardos Sándor a tótumfaktum, és mit ad isten, pont a
Szeviép Rt. nyerte tavasszal
az első, becslések szerint
180 milliós megrendelést.”

Négy Szeviépszerződés
a Bartha-érából

szára is a szerződést, amelynek 464 millió 815 ezer forint
volt az értéke. A munkát, ahol
a Szeviép alvállalkozóként dolgozott, 2001 áprilisa és 2002
augusztusa között végezték el.

Gazdasági és személyi
összefonódások

A Szeviép erős gazdasági pozíciókkal rendelkezett az első
Orbán-kormány (1998–2002)
idején: az Ativizig többmilliárdos ár- és belvízvédelmi munkálatait a Szeviép Rt.-n
keresztül a menedzsment érdekeltségében lévő cégek végezték, vagyis a személyi
összefonódások okán a megrendelők ugyanazok voltak,
mint a kivitelezők – tárta fel a
Magyar Narancs.
A Délmagyarország 2000.
december 29-én Utánuk a
vízözön címmel írt oknyomozó
cikket a cégbíróságokon nyilvántartott adatok áttanulmányozása alapján az Ativizig és
a Szeviép gazdasági és személyi összefonódásairól. A
cikk megállapította, hogy nagyon szűk érdekcsoport
tartja a markában a déli végeken a vízügyi munkálatokat. „Az adatok alapján a
rendszert életben tartó, a
cégcsoportot irányító két legbefolyásosabb ember: Ko-

Az árkok mélyére nézett 2001 júliusában Bartha László fideszes polgármester
60 milliót tévedtek a Magyar
a szegedi szennyvízcsatorna építésekor. A Délmagyarország címlapja.
Narancs újságírói, ugyanis – a
Szeviép honlapján található
adatok szerint – a Bartha
váts Gábor, az Ativizig igazga- munkákkal hatalmas jövede- Nagyon futott a Szeviép
László (Fidesz) vezette önkortója és a Szeviép igazgató- lemhez juttatta egyrészt a szekere a Fidesz alatt
mányzat 2000 tavaszán a Szesági tagja, valamint Baranyi magánvállalkozásokat, másviéppel kötött szerződés
Sándor, a Szeviép Rt. elnök- részt a saját alkalmazottait. Az első Orbán-rezsimben a
szerint 240 millió 756 ezer
vezérigazgatója.”
A gazdasági és személyi ösz- Szeviépnek 1998-ban 621
885 forintot fizetett ki a szeszefonódáson keresztül az millió forint volt a nettó árgedi szennyvízcsatorna-építés
Állami pénz vándorolt elkészült munkák átvételét bevétele, 1999-ben már
I. ütem első szakasz és pótugyanaz az érdekeltségi kör 1,8 milliárd forint. 2000
magánzsebekbe
munkái címén a fővállalkozó
végezte, mint magát a mun- decemberében a Szeviép
Szeviépnek.
Az Ativizig a „belső körön kát. A „belső körön” való ügyeire rálátók azt mondIgaz, amit a Magyar Nafutó” cégekkel elvégeztetett futás tette lehetővé azt is, ták a Délmagyarországnak,
rancs írt, hogy a
hogy a Szeviép lényegében hogy 2000-ben megnégySzeviép már addig
komolyabb erőfeszítés nélkül szerezheti-meghatszorozis biztos nyerő volt
nyerje el a különböző munká- hatja a Szeviép az 1998-as
a Bartha-érában,
kat. Az első Orbán-kormány árbevételét. Ez 2,5-3,8 milés szerették a váidején, 1999-ben és 2000- liárd forint.
rosházán, hiszen
ben az állami Ativizig tíz alkaA Délmagyarország okkorábban 35 millió
lommal írt ki pályázatot vizes nyomozó cikke, mely tar625 ezer forintra
munkákra, és tízből kilenc- talmazta a szeviépes rendszerződött a fideszer a Szeviépet hozta ki szert irányítók neveit, beszes önkormányzat
győztesnek.
osztását és kapcsolataikat,
a fővállalkozó SzeAkkor a Szeviép-ügyeire hatalmas vihart kavart – és
viéppel a szentmirálátó, név nélkül nyilatkozó nem csak Szegeden… Bár
hályi Holt-Tisza-part
források azt mondták a Dél- Kováts Gábor, az Ativizig
helyreállítási munmagyarországnak, hogy a igazgatója és a Szeviép
káira. De Bartha
cégegyüttes létrejötte és az igazgatósági tagja, valaLászló (Fidesz) köAtiviziggel fennálló kapcsolat- mint Simon Sándor, az Atitött 132 millió forinrendszere versenyjogot sért. vizig gazdasági igazgatója
tos szerződést a
A cégcsoport érdekeltségi kö- és a Szeviép felügyelőbiHolt-Maros rehabilirébe nem tartozó vállalkozá- zottsági tagja magyarázkotációjára is a főválsok nem juthattak be a dott 2001. január 27-én a
lalkozó Szeviéppel,
piacra, amit nemegyszer ad- Délmagyarország hasábminisztratív akadályok – sa- jain, Kováts Gábor igazgaamely a munkát
játos részvételi feltételek a tót 2001. július 1-jei
1999 és 2001 köpályázati kiírásoknál – vagy hatállyal – megszaporodott
zött végezte el.
egyéb korlátozó előírások ál- teendőire tekintettel – felA
fideszes
lításával maga a hatósági el- mentette Fónagy János (FiBartha László velenőrzési jogkört gyakorló desz)
közlekedési
és
zette önkormányAtivizig ért el.
vízügyi miniszter.
zat kötötte meg
Közben pedig több száz
Kováts Gábort még
2001-ben a sze2000. október 19-én arról számolt be a Délmagyar, hogy
millió forint állami pénz ván- abban az évben a Magyar
gedi szennyvízcsaa Holt-Maros rehabilitációjában egy hidat is rendelt pótlólag
dorolt magánzsebekbe az Mérnöki Kamara elnökévé
torna-építés I. ütem
a fideszes városvezetés a Szeviéptől.
első Orbán-kormány alatt.
választották.
második szaka-

2018. DECEMBER 1., SZOMBAT

8 l EMLÉKEK

Nem akartam tovább őrizgetni a képeket

Gulácsi Józsefné olvasónk több mint két tucat régi fotót küldött a Szegedi Tükörnek
„Ezeket a képeket a férjem
fényképezte Szegeden az
1960-as és 1970-es években.
A férjem 1995-ben meghalt.
A képeket nem akartam tovább őrizgetni. Ha érdekli,
használja fel a Szegedi Tükör.
Ha nem, dobják ki. A Szegedi
Tükör hátsó oldalán közölt
régi képek ötletéhez gratulálok” – írta szerkesztőségünk-

nek Gulácsi Józsefné, aki több
mint két tucat régi fényképet
küldött.
A Szegedi Tükör nagyon
köszöni Gulácsi Józsefnének a fél évszázaddal ezelőtt készült régi képeket,
hiszen lapunkban rendszeresen foglalkozunk várostörténeti témákkal, amelyek – a visszajelzések

?

alapján – közkedveltek az
olvasóink körében.
Múltbéli sztorikat elevenítünk fel, interjúalanyaink mesélnek történeteket a régi
Szegedről a várostörténeti sorozatunkban. A Móra Ferenc
Múzeum fotógyűjteményének
segítségével pedig hónapok
óta mutatunk be képes összeállításunkban egy-egy jellegze-

tes szegedi témát, legyenek
azok ismert, híres szegedi emberek vagy ismeretlen, de városképi jelentőségű piacozók,
és a szegedi fesztiválokról és
halászatról is közöltünk már
sok-sok archív fotóval illusztrált cikket. Legutóbb a Somogyi-könyvtár költözéséről és a
Dóm téri könyvtár építéséről
mutattuk be régi képeket.

Mikor, hol, milyen alkalomból?

Gulácsi Józsefné fotói között vannak olyanok, amelyeken jelmezbe öltözött emberek vonulnak lovon, lovas kocsival és
teherautón lakótelepen és a Hősök kapujánál, a tiszai fotókon bőgőshajó és a víz alatt álló Partfürdő is látható, és feltűnik Papp Laci, a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó is.
Írjon nekünk, ha felismeri magát a képeken, vagy tudja, pontosan mikor, hol és milyen alkalomból készültek, készülhettek a fotók. Ha Önnek is vannak régi képei, és nem akarja
azokat tovább őrizgetni, és szívesen megosztaná a nyilvánossággal, küldje el a Szegedi Tükör szerkesztőségének (e-mailcím: szegeditukor@szegedvaros.hu, postacím: 6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.).

KÖZÉLET l 9

2018. DECEMBER 1., SZOMBAT

POSTABONTÁS

Az Európai Ügyészség gátolná
a szabad rablást

Bohóckodunk…? Miért is ne,
hiszen már a Fidesz – úgy
hiszi –, mindent megengedhet magának. Pedig ha tudnák, ezért (is) egyre inkább
unszimpatikusak.
A szegedi Fidelitas ifjú titánjai (feltételezem, a felső
vezérkar tudtával, sőt) olyan
játékba kezdtek, már nem
először, amit később még
meg is bánhatnak, feltéve,
hogy ezekbe az emberekbe
szorult még egy kis tisztesség. Aligha!
Felnőttek volnánk, de ez
a mostani viselkedésük
olyan, mint amikor én tizenéves voltam. Szeretett mamám, ha idegesítően viselkedtem, mindig azt kérdezte: mikor nő be már be a
fejed lágya? Ilyenkor jót
kuncogtam magamban, ami
már felnőttkoromban (és
még ma is) pironkodva jut
eszembe. De legalább én –
ha utólag is – szégyenkeztem gyerekes viselkedésemért. Vajon így tesznek,
tettek-e a Fidelitas „politikusai” is?
Mert, hogy mit ígért egy
ilyen viselkedésért a vezérük, és hogy teljesíti-e
majd ígéretét, az egy kicsit
sem biztos. Ezért hát felteszem a kérdést: mikor nő be
a fejetek lágya? Mert jó lesz
vigyázni, ugyanis az ilyenféle
emberek később besúgók,
talpnyalók és gerinctelen álbarátok lesznek, de nem fel-

tétlenül mind. A jelek sejtetik
a jövő beteljesülését!
Történt ugyanis, hogy a
szegedi Fidelitas egyes tagjai
kampányt indítottak Szeged
város polgármestere ellen,
egyúttal bemutatva (Déli
Szó) Botka László „börtönválogatott” csapattagjait. Az ötletet az adhatta a nagyon
lelkes ifiknek, hogy „koncepciós” perben a Gyulai Járásbíróság
Botka
László
közvetlen munkatársaiból
három embert – nem jogerősen börtönbüntetésre ítélt
első fokon. Az ok 41 millió forintos hátrány okozása (jövő
ősszel – és tavasszal is – választások lesznek).
Pedig hát Szeged sem
tett semmi különlegeset,
mint bármelyik nagyobb város hazánkban. De nem
mindegy, hogy a többi városban milyen pártállású a polgármester. Ugyanis a VIP
közvetlen vagy közvetett
munkatársainak ingyenes
parkolási bérleteket osztottak (természetesen a fideszeseknek is), mint már évek
óta tették.
Hogy világosabban lássuk a dolgokat: azt tették,
mint az ország bármelyik
nagyvárosa, hiszen akik
munkájukkal segítették városunk fejlődését, ennyit megérdemeltek. Érdekes módon
csak a szegediek jótékonykodásában láttak problémát,
egyedül a szegedi probléma

Tisztelt Olvasóink!

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

nem tetszett a hatalomnak.
Persze hogy nem tetszett, hiszen még csak ez a „vár”
nem került a Fidesz hatalmába, a város skalpja hiányzik
a gyűjteményéből.
Orbán jól lavírozik a politika piszkos mezsgyéjén!
Csak az a baj, hogy ezzel a
tettével lépten-nyomon becsapja választóit, a magyar
embereket. Mindent feláldozva a hatalomért. Leginkább a népet vezetik félre,
már-már menthetetlenül. De
kit izgat ez? Orbánt bizonyára
a legkevésbé, aki meg van
veszve a szuverenitásért.
Ugyan miért? Nehogy
már valakik belelássanak a
lapjaiba, a korrupciós ténykedéseibe, még a végén kiderül az igazság, és Orbán a
sleppjével börtönbe kerülhetne. Azt már ne! – gondolhatja. Ezért ágál az EU ellen,
ezért harcolt mindig valami
ellen megállás nélkül, ezért
nem akar csatlakozni az Európai Ügyészséghez, meg
minden olyanhoz, ami gátolná a szabad rablását. Ne
is álmodjunk, amíg ő a miniszterelnök…
Nagyjából most itt tartunk, és ennek a pártnak
akarnak tagjai lenni (vagy
már azok is) a fidelitasosok.
Szép perspektíva, ragyogó
jövő – hiszik a kis naivak. Persze váltani (megjavulni) sohasem késő! A bohóckodást
meg hagyjuk a cirkusznak.
Nota bene, „elég embernek lennünk ahhoz, hogy jót
cselekedjünk” – mondta
Jules Verne francia író. Ideje
volna felnőni!
Kutnyik Pál

A kutya ugat, Szeged meg halad!

Valakinek szög mehetett a talpába, mert a kormányoldal nagyon sziszeg. Minden médiumuk városunkkal van elfoglalva, rengeteg csúnya, elborzasztó dolgot ismételgetnek,
azok keletkezési idejétől és
főleg valóságtartalmától függetlenül. Csoda, hogy a föld
nem nyelte még el a városunkat. Egyik nagykutya – fideszes információk szólnak erről –, Vásárhely és a miniszterség elvesztése után Szeged
polgármesterségével akar vigasztalódni. A nehéztüzérségét már beindította, legalább
akkora hévvel, mint amikor
2014-ben Zürichbe és Milánóba vitt egy hölgyet, állampénzen, potom 2 millió forintért. Ezt később állítólag viszszafizette, a hírt megszellőztető főszerkesztőt pedig kirúgatta.
Akkortájt vett a gyermekének egy (akkor) 60-70 millióra taksált 120 négyzetméteres svábhegyi lakást. Így a fia
valóban jó partinak számít
majd a vásárhelyi lányos
anyák körében, hiszen TokajHegyalján is van birtoka. A
gondos apuka mondta, hogy
„megtakarításból, hitelből és
családi összefogásból” vették
a luxusingatlant.
Ezek után nem nehéz kitalálni, hogy Rolex Jancsiról, a
trafikmutyiban milliárdossá
vált, aranykezű és -szájú politikusról van szó, aki oly sok fe-

Szeged halad, teljesít
a gáncsoskodások
ellenére is. Két évig
húzta a kormány a lézerközpont engedélyét, a vasúti-közúti
hidat már Kothencz
is beígérte, s ha nem
is autógyár, de informatikai bázis épült,
épül városunkban.
A villamosvasút 80
milliárdját elsőre Lázár sokallotta, de
végül ragyogó mosollyal rábólintott. Lázár János a papagájkórus vezéreként ismét alulmúlta saját
magát, bűnös városnak titulálta Szegedet (ezt Rákositól
már hallottuk). Szüret ideje már elmúlt,
de neki még most is
savanyú a szőlő.
Sokan akarják trójai
falóként vele bevenni
Szeged várát.

ledhetetlen mondással gazdagította nyelvezetünket. 2008ban, még polgármesterként a
képviselő-testület előtt jelentette ki: akinek nincs semmije,

Valakinek szög mehetett a talpába,
mert a kormányoldal nagyon sziszeg.
Minden médiumuk
városunkkal van elfoglalva, rengeteg
csúnya, elborzasztó
dolgot ismételgetnek, azok keletkezési idejétől és
főleg valóságtartalmától függetlenül.
Csoda, hogy a föld
nem nyelte még el
a városunkat. Az
egyik
nagykutya
már beindította a
nehéztüzérségét.
az annyit is ér. Ő sokat ér, de
sokba is került: 2011 elején kiderült, hogy Lázár szolgálati luxusautójának (Audi S8) bérlése havonta 5-600 ezer forintot
kóstált, ezt felerészben a Fidesz, felerészben a városi önkormányzat állta. Később az is
napvilágot látott, hogy Lázár
tudtával szereltek fel az autóra
egy úgynevezett lézerblokkolót, amely alkalmas volt arra,
hogy a rendőrségi traffipaxokat és radarokat blokkolja.
Ekkor kapta a Lézer Jancsi becenevet.
2013 nyarán Csányi Sándor OTP-vezér polgárjogi és
büntetőfeljelentést tett Lázár
ellen, miután „az ország legnagyobb uzsorásának” nevezte
őt azt követően, hogy a bankvezér a trafikbotrány kapcsán
azt mondta a politikusról, „egy
tehetséges ember, lám, a trafikügyet is milyen sikeresen elintézte”.
A 2014-es parlamenti választások után támadást indított a Norvég Civil Alap működéséért felelős civil szervezetek ellen, politikai elfogultsággal vádolva azokat. A
támadásba lelkesen becsatlakozott Csepreghy Nándor, akit
ezért miniszterhelyettesi szék
illetett meg. A diplomáciai botránnyá terebélyesedő lépés
miatt – és a kormány egyéb,
az alapokhoz kötődő egyoldalú lépéseinek eredményeként – az alapok működését a
finanszírozó országok felfüggesztették.
Lázár szorgalmasan gyűjtögette a földbirtokokat, csa-

ládja és rokonai bekapcsolásával. Egy piszkálódó kérdésre
azt válaszolta, nekik mindig
voltak Csongrád megyében
birtokaik.
Lázár idén március 6-án
egy videóban azt állította a
bécsi utcán állva, hogy a városrészt ellepték a bevándorlók, és azóta bűnözés, elszegényedés és piszok jellemzi, a
helyiek közül pedig senki nem
beszél németül. A 24.hu hírportál több bécsivel beszélt,
közte a Lázár videójában is feltűnő idősebb szikh úrral. Az interjúalanyok német nyelven
cáfolták a nyilatkozatot, ami
egyértelművé tette, hogy Lázár
ebben a vonatkozásban is hazudott.
„A nyilas és kommunista
házmesterek szelleme kísért
még ebben az országban”
– nyilatkozta azokról, akik az
Európai Unióból érkező pénzek szabálytalanul vagy csalással történő elosztása miatt
az Európai Uniónál bejelentést
tesznek. Vásárhely volt Tiborcz
István Elios-bulijának próbavárosa, amiben csak az OLAF talált bűnös tetteket, a magyar
ügyészség nem.
Kormánybiztos: füst és
tramtrain, tehát kiemelkedően
fontos személy. Igaz, a bukott
és jogerősen elítélt macedón
miniszterelnök Magyarországra szöktetésében nem volt alkalma csillogtatni képességeit, de biztosan számíthatunk
további látványos megnyilatkozásaira.
Szeged halad, teljesít a
gáncsoskodások ellenére is.
Két évig húzta a kormány a lézerközpont engedélyét, a vasúti-közúti hidat már Kothencz
is beígérte, s ha nem is autógyár, de informatikai bázis
épült, épül városunkban. A villamosvasút 80 milliárdját elsőre Lázár sokallotta, de végül
ragyogó mosollyal rábólintott.
Állítólag Szabadka–Baja vonal
is lesz belőle, sőt talán Nagyvárad is csatlakozhat.
De visszatérek Lázár János
elmúlt napokban nyújtott teljesítményére: a papagájkórus vezéreként ismét alulmúlta saját
magát, bűnös városnak titulálta
Szegedet (ezt Rákositól már
hallottuk). Szüret ideje már elmúlt, de neki még most is savanyú a szőlő. Sokan akarják
trójai falóként vele bevenni Szeged várát (a városházát), de
hadd mondjam ki többünk nevében: Abcúg János! Eb ura
fakó! Szeged non coronat!
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

10 l SPORT
sportmix
Jön a szegedi rangadó.
Egy hét múlva rangadót rendeznek a felnőtt női kézilabda
NB I/B Keleti csoportjában.
A PC TRADE Szeged KKSE a Levendula H. FKSE-Algyőt fogadja
az utolsó őszi fordulóban. Mindkét csapatnak nagy szüksége
lenne a pontokra, mivel Vojkovics Gyula lányai egy győzelmet
és egy döntetlent értek el
eddig, míg az algyőiek pont nélkül a tabella alján szerénykednek. További pikantériája a
meccsnek, hogy több jelenlegi
algyői játékos is megfordult a
szegedieknél. Kezdés december kilencedikén, vasárnap 17
órakor az Etelka sori sportcsarnokban.
Két ötödiK hely az ebről. Moldovában rendezték
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Sikeres
Markovicskupa

Mintegy ezer utánpótlásröplabdás érkezett Szegedre, a Markovics-kupára.
Összesen három korosztály,
három helyszínen, két
napon át küzdött az érmekért.
Több mint 120 csapat részvételével zajlott idén a szupermini, mini és gyermek
korcsoport számára a Markovics-kupa. Hazánk min-

A Szegedi Röplabda Sportegyesület bronzcsapata.
den szegletéből, az ország
legpatinásabb röplabdaklubjainak utánpótláscsapatai húztak mezt Szegeden. Az U11-es korosztályból a lányok és a fiúk is öszszemérték tudásukat az
Arany János Általános Iskola
tornacsarnokában,

míg az U13-asok az Etelka
soron, az U15-ösök pedig a
József Attila Általános Iskola (lila iskola) tornatermében mérkőztek meg. A
legjobb helyet a gyermek
korcsoportban érték el a
Szegedi Röplabda Sportegyesület játékosai, a fia-

Már letette a névjegyét

Szegedről indult, de hamar
elhappolta a Fehérvári Titánok jégkorongcsapata
Dézsi Bencét. Saját korosztályában és már a felnőttek
között is lehet rá számítani.
meg az idei súlycsoport nélküli
karate-Európa-bajnokságot.
Polák Leila, a szegedi Tadashi
HSE karatékája a női katában,
azaz formagyakorlatban döntőbe jutott három spanyol és
egy orosz versenyző után az
ötödik helyen végzett hazánk
képviseletében. Majd az Eb
második napján jött a küzdelem, ahol a későbbi győztes
csak bírói döntéssel jutott túl a
szegedin, aki végül kumitéban
is ötödik lett.
győzelem a rangadón.
Magabiztos sikert aratott a Szegedi TE férfi tekecsapata. Karsai Lászlóék az újszegedi tekeés bowlingcentrumban az örök
hazai riválist, a Répcelakot látták vendégül a legutóbbi
szuperliga-fordulóban. A végül
7–1-es szegedi győzelmet hozó
mérkőzésen Szél Tibor jegyezte
a legtöbb fát, szám szerint
664-et.
zsebben a tizennegyediK. Papírforma-eredmény született a szombathelyi súlyemelő
országos bajnokságon, ahol a
Szegedi Lelkesedés SK versenyzője, Nagy Péter sorozatban a tizennegyedik OB-címét
nyerte meg. Szakításban 146tal kezdett, de a 161 és a 175
kilogramm sem jelentett neki
akadályt. Lökésben egészen
210 kilogrammig jutott a szegedi erős ember, és 385 kilós
összesített eredménnyel, 85 kilóval, fölényesen nyerte meg
újabb magyar bajnoki címét.

Sima győzelmet aratott a
Fehérvár AV19 csapata a
MAC Budapest elleni örökrangadón. Az osztrák bázisú
utánpótlás-jégkorongbajnokságában
6–2-re
nyertek a Fejér megyeiek,
ebből a diadalból mesterhármassal vette ki részét a
szegedi születésű Dézsi
Bence. Majd egy nappal később a magyar első osztályban, az Erste Ligában is
betalált a Fehérvári Titánok
színeiben, igaz, ennek ellenére is vereséget szenvedtek a Vienna Capitals
vendégeként. Az azonban
látszik, hogy a szegedi hokisra lehet számítani saját

Sokra hivatott a szegedi születésű hokis, Dézsi Bence.
és a felnőtt korosztályban is.
– Mondhatjuk, hogy jó
formába kerültem. Igazság
szerint eddig is megvoltak a
lehetőségeim, csak nem tudtam őket gólra váltani. Tehát
annyi a különbség, hogy ami
eddig kimaradt, az most bement. Remélem, tovább
tudok javulni a helyzetkihasz-

nálásban – nyilatkozta Dézsi
Bence az utánpótlássport.
hu-nak.
A szegedi tehetség minél
jobb teljesítményt szeretne
elérni a kettős terhelés ellenére. Valamint minél több
első osztályú mérkőzésen
lépne jégre, hogy oszlopos
tagjává válhasson a felnőtt
gárdának.

zatban, míg Juan Carlos Pastor együttese első számú üldözője a párizsiaknak.
Ellentmondást nem tűrően kezdtek a szegediek,
Sigurmannsson értékesített, Alilovic a túloldalon védett egy hétméterest, és
végig kézben tartva a
meccset, kétgólos, 16–14es félidei állással mehettek
pihenőre a csapatok. A második 30 percben volt, hogy
négy góllal is elhúzott ellenfelétől a magyar bajnok, és
a vendégek gondjait csak
tétezte Uwe Gensheimer ötvenedik perces kiállítása.

Az utolsó másodpercekben Sigurmannsson két
pontot érő büntetőt lőtt be,
és végül 33–32-re nyert a
MOL-PICK. A mérkőzésen
egyetlen másodpercig sem
vezettek a franciák, a
meccs legjobbjának járó
címet Mirko Alilovic kapta,
aki közel 40 százalékos védési hatékonysággal fejezte be a meccset (a
túloldalon Omeyer és Corrales együtt 20 százalékon
védett), de az izlandi
szélső is oroszlánrészt vállalt a diadalból a maga 11
góljával.

Nyert a Szeged a PSG ellen!

A francia sztárcsapat a
Tisza partján bukta el hibátlan mérlegét. A MOLPICK Szeged fantasztikus
győzelmet aratva, 33–32re nyert a francia bajnok
ellen a Bajnokok Ligájában.
Előzetesen az Európai Kézilabda Szövetség a Match of
the Week, azaz A hét mérkőzése jelzővel illette a MOL-PICK
Szeged és a Paris Saint-Germain összecsapását. A franciák eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték a legrangosabb európai kupasoro-

tal röpisek a bronzérmet
szerezték meg az alapcsoportban.
– Nagyon szeretik a csapatok ezt a tornát az egész
országban, hiszen ez hazánk legnagyobb utánpótlás-röplabdaversenye.
Külön öröm számunkra,

hogy vannak visszajáró
csapatok és gyerekek. Sőt,
olyan válogatottakat is
lehet látni a tévében, akik
innen, erről a szegedi tornáról indultak – mesélte
büszkén Bezdán Katalin, a
Markovics-kupa egyik szervezője.

A hurrikán ismét lecsapott

A Szeged Box Club kiválósága, Kis Máté ezúttal Aradon lépett kötelek közé nagyközépsúlyban, a WBO Interkontinentális övért. Finn ellenfelének nem kegyelmezett,
egyhangú pontozással nyert a szegedi ökölvívó.
Aradon rendezték azt a profi
ökölvívógálát, ahol a Szegedi
Boksz Club magyar bajnoka,
Kis Máté is kötelek közé lépett. A tét nem kisebb volt,
mint nagyközépsúlyban a
WBO Interkontinentális öv.
Ellenfele egy finn ökölvívó
volt, az a Timo Laine, aki
jóval tapasztaltabb versenyző Máténál, neki a harmadik nemzetközi meccse
volt ez utóbbi, míg a szegedinek az első. Máté rengeteg
ütést indított finn riválisa
ellen, és több tiszta találata is
volt a tíz menet során, de a
finn jól bírta a pofonokat.
Ugyan nem sikerült kiütnie ellenfelét, Timónak a győzelemre nem volt esélye.
Egyhangú pontozással nyerte

el első nemzetközi övét Gál
László tanítványa.
– Van egy erőszakos stílusom, amit sikerült ráerőltetnem
az ellenfelemre. Mások hurrikánnak hívnak, mert elszívom
az ellenfelektől a levegőt. Tudtuk, hogy nem szabad hagyni a
finnek, hogy az ő stílusát érvényesítse, hiszen kiváló ökölvívóról van szó. Egyelőre még nem
teljesen sikerült feldolgozni ezt
a sikert – mesélte Kis Máté, a
Szeged Box Club ökölvívója.
Ezt az övet korábban a magyar bokszolók közül csak Balzsay Károlynak sikerült megszereznie. Nem túlzás azt állítani, hogy nemcsak a magyar,
de a nemzetközi ökölvívás köztudatába is beírta nevét a szegedi kiválóság.

A Szeged Box Club kiválósága jobbján az országos bajnoki öv, balján az interkontinentális bajnoki cím.
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vAn jó sZerelem és
rossZ sZerelem?
Időpont: december 3., hétfő,
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Bánki György pszichiáter olyan
témát jár körbe, amelyben
mindannyian érintettek vagyunk. Hogy miről szól az előadás? Hát erről: mi a szerelem?
Mire jó nekünk, ha egyáltalán jó
valamire? Mi különbözteti meg
a szeretettől? Egyféle dolog,

vagy amolyan balassis spektrum? Állati emlék vagy emberi
dolog? Van-e jó szerelem meg
rossz szerelem?
jAZZArosA
Időpont: december 5., szerda,
20 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Jazzarosa-koncert. A zenekar
tagjai: Horváth Piroska (ének),
Török Péter (gitár), Pálinkó
Péter (zongora), Árva Gábor
(bőgő), Szabó Csaba (dob). Vendég: Molnár Gyula (szaxofon).

A kArácsony mentőAkció
Időpont: december 5., szerda,
16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Francia családi vígjáték.
Amikor az összes elf megbetegszik, a Mikulásra hárul a
feladat, hogy a békés karácsony ünnepek érdekében
gyógyírt keresve körbeutazza a Földet. Egy szerencsétlen landolást követően
Párizsban találja magát,
ahol nem egészen úgy működnek a dolgok, mint otthon, Lappföldön. Szerencséjére egy kedves család a
segítségére siet, így talán
még nincs veszve az idei karácsony.

Zenekuckó
ovisoknAk
Időpont: december 6., csütörtök, 16.30
Helyszín: Rókusi Általános
Iskola
Berényiné Ale Krisztina tanárnő csütörtökönként várja a
nagycsoportos óvodásokat a
zenei foglalkozásokra. A gyermekek megtapasztalhatják a
hangszerek, az ének, a mozgás, a tánc, a jóga pihentető
szépségét. A mozgásos-zenés
tevékenységekből nem hiányozhat persze a játék és a
mese varázsa sem.
A foglalkozások térítésmentesek, de a könnyebb szervezhetőség érdekében kérik a
szülőket,
hogy
részvételi szándékukat a rokusiovi@gmail.com
e-mail-címen szíveskedjenek előzetesen jelezni.

BABánAk, mAmánAk, pApánAk
kiállítás
és
vásár
Időpont: december 7–9., péntek–vasárnap
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Péntek délelőtt 10 órától vasárnap este 6-ig várják a család
apraját-nagyját, illetve a babavárókat is az ország első Family
Expó rendezvényére. Amivel a
szervezők készülnek: közel félszáz szakkiállító baba-mamaapuka témában, szakmai előadások a babavárás, dietetika
és családi témákban, karácsonyi készülődés, kézműveskedés, Mikulás. Változatos gyerekprogramok: Csiga Duó-koncert, pónicikli, csillámtetoválás… A belépés ingyenes.

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:
december 5. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Nemzeti Emlékcsarnok a város szoborparkja. A nyertes: Nyilas Katalin. Gratulálunk!
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SzegeD régeN

HoroSzKóp

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Teremtsen nyugalmat
maga körül, próbáljon
meg kikapcsolódni. Készítsen terveket a következő
hétre, ezzel sok munkát
meg tud magának takarítani.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Nagy az utazási
kedve. Sokat tartózkodik a szabadban,
nem csoda, hisz a természetben tud igazán kikapcsolódni, ott jutnak eszébe
a legjobb gondolatok.
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Ideje nagy részét a
munka köti le, ami
sok stresszel jár. Lazítson egy nagyot. Menjen ki a
természetbe, hogy egy kicsit
ki tudja adni magából a feszültséget.
ráK (vI. 22–vII. 22.) A
héten felbukkan egy
régi kedves ismerős,
akivel jobb, ha nem
bolygatják a múltat... Törődjön inkább a szeretteivel!
Rájuk mindig, mindenben
számíthat.
oroSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Előnyös befektetésre lesz lehetősége. Ne engedje, hogy
kisebb bosszúságok megzavarják. A mosoly nagyon nagy
fegyver, használ azok ellen is,
akik haragosan néznek önre.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Határidős teendői legyenek a legfontosabban az ön számára. De azért figyeljen egy
kedves ismerősére is, aki
komoly baklövést készül elkövetni.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) A tervezettnél
több erőfeszítésre lesz
szükség a sikerhez, de
a végeredmény kárpótolja
ezért. Egy ismerőse érdekes
ötlettel keresheti fel – hallgassa meg, megéri!
SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Anyagi téren pozitív fordulat jön, bár
egy hivatalos ügy kapcsán kiadásra is számíthat.
Ne hagyja, hogy a barátai lebeszéljék egy tervéről, ha
ön jónak érzi!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Bármilyen nehézséggel is kerül szembe, bízhat a szerencsés
végkimenetelben. A munkában igyekezzen összeszedett
lenni, hogy elkerülje a kellemetlenségeket.
BaK (XII. 22–I. 20.)
A barátaival lehetnek
kisebb vitáik, de attól
még számíthatnak egymásra. Valaki fontos információt oszt meg önnel –
mielőtt felhasználja, ellenőrizze!
vízöNTő (I. 21–II.
19.) A munkahelyén
megszilárdíthatja a
helyzetét, és az is előfordulhat, hogy hivatásában
előléptetik. Igyekezetét végre méltányolják és megbecsülik.
Halak (II. 20–III. 20.)
Gyorsan köthet új ismeretségeket, és ezek
az ön jövője szempontjából fontosak lehetnek. Szívén
viseli egy rokon sorsát, de vigyázzon: tanácsaival a kívánttal ellentétes hatást érhet el!
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DIaGNÓzIs – eGészséGÜGYI maGazIN

vinkler zsuzsi felvétele hatvan éve, 1958-ban készült
egy kórusról. Csak ennyi információ szerepel a Fortepanon a képről. Szeged a zene városa is. A Vántus István
Kortárs Zenei Napok például a legnagyobb múlttal rendelkező kortárs zenei fesztivál az országban, amit 1971

óta rendeznek meg Szegeden. Az utóbbi években megújult a Vántus-napok, és a szervezők igyekeznek rövidebb, dinamikusabb hangversenyeket összeállítani,
több teret biztosítani a fiatal alkotók, hangszeres és
énekművészek részére.

December 3., hétfő, 19.55
Richter Tudós Klub az orvoskar legnagyobb rendezvényén, a Szent-Györgyi Napok
részeként.
forGÓszÍNPaD – szÍNhÁzI maGazIN
December 4., kedd, 19.25
Négy színház, négy előadás:
Szeged, Kaposvár, Székesfehérvár, Békéscsaba.
szabaD szÁJ – kÖzéLetI
VItamŰsor
December 5., szerda, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!
PeDaGÓGIaI esték – IsmeretterJesztő eLőaDÁsok
December 8., szombat,
20.00
Gyurkó Szilvia a gyermekjogok szükségességéről, és
hogy tanítható-e nekik a demokrácia.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borongós, csapadékos idő
December 1.
szombat

December 2.
vasárnap

December 3.
hétfő

December 4.
kedd

December 5.
szerda

December 6.
csütörtök

December 7.
péntek

0/–6
elza

1/–5
Melinda,
vivien

3/0
Ferenc,
olivia

6/1
Borbála,
Barbara

5/1
vilma

5/0
Miklós

4/0
ambrus

aNyaKöNyvI HíreK

szeGeDeN
kÖtÖttek hÁzassÁGot:
2018. 11. 17-én Horváth
György Gábor és Bozóki Szilvia, Szabó Tamás és Prókai
Dóra, Török Dániel Gábor és
Balogh Anni, Köröm Szilárd
és Mircse Ildikó Ilona.
szeGeDeN szÜLetett:
Szalai Csaba Leventének és
Rézműves
Alexandrának
2018. 11. 04-én Dávid, Majoros Márknak és Szolnoki
Violettának 2018. 11. 13-án
Léna Viktória, Laskai Krisztiánnak és Menyhárt Edinának 2018. 11. 14-én Viola,
Páncsics Istvánnak és Ré-

vész Andreának 2018. 11.
14-én Erik Botond és Lili
Hanna, Kiss Szabolcsnak és
Lovas Nórának 2018. 11.
14-én Zorka, Pintér Zoltán
Nándornak és Nagy Eszter
Margitnak 2018. 11. 18-án

Zétény utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!
szeGeDeN huNYt eL:
Zsolnai Andrásné Nagy Sarolta 2018. 11. 19-én.

FogaDóóra
December 3., hétfő
Lauer István: 14.00–15.00 (Polg. Hiv. Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas utca 12.)
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői Iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
December 4., keDD
Lauer István: 16.30–17.00 (Szegedi SZC Déri Miksa Szakgimnázium – Kálvária tér 7.),
December 5., szerDa
Dr. Binszki József: 17.00 (Francia Utcai Fiókkönyvtár)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Képviselői Iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137))
Tóth Károly: 17.00 (Északvárosi Fiókkönyvtár – Gáspár Z.
u. 6.)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényház – Felső Tiszapart 2.)
December 8., szombat
Kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

Kiadó:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
ISSN: 1589-4282

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

