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Összecsukható
ágyak
a gyermekklinikának
Civilek, szülők és nagyszülők fogtak össze a magyar
kórházakért.

30 éves a szegedi jégkorongklub
Öregfiúkmeccsel és hokitörténeti kiállítással
ünnepelnek.

Szakszervezetek, ellenzéki pártok és civilek szervezésében
közel kétezren tüntettek a kormány ellen január 3-án a
Védjük meg Szegedet! címmel meghirdetett demonstráción. A résztvevők a Dugonics térről a megyei kormányhivatal Rákóczi téri épülete elé, a Nagy Imre-szoborhoz
vonultak.
– Azért vagytok itt, mert elegetek van Orbán Viktor rendszeréből! Elegünk van a
hazugság, a gyűlöletkeltés
rendszeréből! – mondta a Dugonics teret csaknem megtöltő tüntetők előtt Mihálik
Edvin, a Momentum szegedi
elnöke. – Mi, a pártok képviselői azért állunk egy színpadon, mert megértettük, amit
üzentek nekünk: eljött a tettek ideje. Ellenzékinek lenni
azt jelenti, együtt küzdünk az
igazságtalan és kizsákmányoló hatalom ellen – hangsúlyozta a szónok, miközben
egyre hangosabban szólt az

„Orbán, takarodj!” rigmus.
Tarnay Kristóf, a Szegedi Civil
Háló alapítója az állami propagandáról beszélt. Ironikusan jegyezte meg, „nagyon
szép ez a tömeg, ami már az
Origo szemével is lenne húsz
ember”. – Itt és most ki kell
mondani, eddig, és ne tovább! Elegünk van! Szegednek mindig nagyobb volt a
felelőssége. Talán az utolsó
bástya vagyunk az országban,
ahol még tudják, mit jelent a
szabadság és a demokrácia –
mondta Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselő.
Folytatás a 2. oldalon

A Védjük meg Szegedet! molinó mögött felsorakoztak az ellenzéki pártok és civil szervezetek vezetői.

Mi történt Szegeden 2018-ban?

Tizenegy év után újra bajnok lett a Szeged!
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Újabb világcég lelt otthonra Szegeden: a szoftverfejlesztő EPAM 2008ban húsz alkalmazottal
jött Szegedre, most 350
embert foglalkoztat, és
további százötven fővel
bővíti a létszámát. Szabó
Gábor rektort választották a város új díszpolgárának. Több százezren
szórakoztak a Szegednapi rendezvénysorozaton. Tizenegy év után
újra bajnok lett a MOL–
Pick Szeged kézilabdacsapata. A gesztenyésvörösboros áfonya lett
Szeged fagylaltja. Átadták az elefántházat és a
dorozsmai egészségházat. Visszatekintőnk első
része.
Összefoglaló a 4–5. oldalon

Szilvia Szeged első újévi babája

2019. január 1-jén 3 óra 57 perckor született meg az első gyermek Szegeden az új
évben. Szűcs Szilvia Bellatrix császármetszéssel jött a világra, 2800 grammal és 45
centiméterrel. Mivel a kislány majd egy hónappal korábban érkezett, pár napig inkubá-

torban volt. A huszonkilenc éves édesanya,
Kiszner Szilvia elmondta, hogy a kislánya első
gyermekként érkezett a családba. Az új év
első napján a szegedi klinikán az első újszülött után egy órával jött világra még egy kisbaba.

2 l KiteKintő

ERŐS MONDATOK. „Wass Albert neve hallatán gyönyörű összhangban, lassan, feketén bólingat
a társaság. Mintha az AC/DC lépne fel a reumatológián.” Tóta W. Árpád (hvg.hu)

Kétezren tüntettek a kormány ellen

Egyre többen csatlakoznak a szegedi bojkotthoz – Január 19-re országos demonstrációt szerveznek

Hatalmas tömeg vonult a Dugonics térről a megyei kormányhivatal elé, a Nagy Imre-szoborhoz.
Folytatás az 1. oldalról
– Büszke vagyok Szegedre.
Botka László elsőnek hirdetett
bojkottot a rabszolgatörvény
ellen, amihez egyre több település csatlakozik – mondta Szabó
Sándor. – Nem lehet tovább
tűrni! Legyen 2019 az ellenállás, a lázadás éve. Együtt, közös
erővel képesek vagyunk megállítani a kormányt – mondta a
szocialista politikus.
– A munkás lesz az új migráns. Lehet minket utálni –
kezdte Radics Gábor, a Szegedi
Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezetének titkára, aki szerint beláthatatlanok az új
munkajogi szabályok munkavédelmi következményei.
– A rabszolgatörvény 2010ben kezdődött. A Fidesz előbb
200, majd 300 órára emelte a

Január 19-én újabb tüntetés

Január 19-re országos demonstrációt hirdetett a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke. Kordás László közölte, Orbánnal is egyeztetni akarnak. Ha nem sikerül, „jöjjön, aminek
jönnie kell.” Országos figyelmeztető sztrájk kezdődik, utakat
és hidakat zárnak le a tiltakozók.
túlórát, most pedig 400 óra –
hangsúlyozta Naszályi Gábor,
az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.
– Elegem van abból, hogy
Mészáros Lőrinc a leggazdagabb ember az országban. Elegem van abból, hogy a Fideszkormány semmibe veszi mindazt, amiért elődeink 1989-ben
és 1956-ban küzdöttek. Elegem van a polgárok megalázásából, kisemmizéséből. Részben erről is szólnak a közigazgatási bíróságok – mondta az

LMP-s Fehér Attila, aki szerint a
Fideszhez hű bírók hoznak
majd a Fidesznek kedvező döntéseket ezeken a bíróságokon,
ahol kimondják a végső szót a
tüntetésekről, sztrájkokról, azaz
minden kényes ügyről. A Rákóczi téren Kovács Tamás, a
Párbeszéd szegedi elnöke az
abszurd világot építő Fideszről
beszélt, amely felhizlalta Mészáros Lőrincet és Tiborcz Istvánt. – Szegeden is vannak
nagypályások, Kiss-Rigó László
megyéspüspök például stadi-

ont épít a pártállam dicsőségére – mondta.
– Ha hagyjuk, hogy a fejünkre tojjanak, akkor a fejünkre tojnak. De azt látom, ez
sem elég, azt is elvárják, hogy
kinyissuk a szánkat – mondta
a DK-s Binszki József, aki szerint a Fidesz a 13. havi nyugdíj
helyett 13. és 14. havi túlórát
adott. Kiss Ernő, a közművelődési dolgozók megyei szakszervezeti elnöke arról beszélt,
tovább tüntetnek, ha nem kapják meg, amit követelnek.
– Nem ilyen Magyarországot álmodtunk. Nem ez a kereszténydemokrácia. Egy parancsolatot a tízből biztos betartunk velük szemben: Ne lopj! –
mondta Tóth Péter. A Jobbik
szegedi elnöke szerint, ha Semjén Zsolt ott lett volna a tüntetőkkel a Dugonics téren, lehet,
hogy a világító csodaszarvast is
lelőtte volna. Tóth Sándor, a
Köz-Hasznáért Mozgalom képviselője szerint a Fidesz kényekedve szerint alakítja a törvényeket, megosztja a társadalmat és másodrendű állampolgároknak tekinti a nyugdíjasokat. – Ne hagyd, hogy rólad
döntsenek nélküled, szerveződj, élj a jogaiddal! – mondta
Farkas Andrea, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak
és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezetének megyei titkára.
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Elhunyt Tóth József

Mély megrendüléssel tudatja
Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a gyászoló család, hogy életének
70. évében elhunyt Tóth József, Kiskundorozsma korábbi önkormányzati képviselője.
Tóth József munkáscsalád gyermekeként született
1948-ban Kiskundorozsmán. Édesapja szabó, édesanyja pedig bolti eladó volt.
Általános iskolai tanulmányait Kiskundorozsmán végezte el, majd szobafestőnek
tanult. Később a Vedres István Építőipari Technikumban
tett érettségi vizsgát. 1991től a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének
(MSZOSZ) megyei vezetője
volt, de az országos elnökség
munkájában is részt vett.
Tóth József 1997-ben kapcsolódott be aktívan Kiskundorozsma és Szeged politikai, közgyűlési életébe.
1997-től külső szakértő volt
az önkormányzat lakásbizottságában. 1998-ban választották meg először a dorozsmaiak
képviselőjüknek,
majd 2002-ben és 2006ban is megnyerte az önkormányzati választást. Tagja
volt a közgyűlés sport és ifjúsági, majd szociális bizottságának. 2010-ben visszavonult a képviselőségtől, nem
indult újra, de külső szakér-

tőként tovább dolgozott a
szociális bizottságban.
Tóth József képviselőként végig arra törekedett,
hogy minél élhetőbb, városias, de az értékeket megőrző település legyen Kiskundorozsma. A templom előtti
körforgalmat éppúgy neki köszönheti Dorozsma, mint a
díszteret, a kőbárány hazahozatalát vagy, hogy újra Dorozsmáé lett a malom.
Képviselősége idején Dorozsma fejlődése együtt ívelt
Szegedével. Csatornáztak,
utakat építettek, iskolát, óvodát, művelődési házat és
templomot szépítettek, bővítettek, újítottak fel.
Kiskundorozsma egyik
legismertebb polgára elévülhetetlen érdemeket szerzett
a dorozsmai sport fellendítésében is. Az utánpótlás-nevelést mindig a szívügyének
tartotta. Ezen munkáját
2012-ben Szeged Sportjáért
kitüntetéssel ismerte el az
önkormányzat.
Tóth Józsefet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MSZP szegedi
szervezete is saját halottjának tekinti. Temetése január
14-én 11 órakor lesz a Kiskundorozsmai temetőben.

2020-ra egymillió ember maradhat háziorvos nélkül

A háziorvosok 11 százaléka elmúlt 60 éves, 11 százalékuk
pedig már 70 felett jár, de
hiába próbálják eladni praxisukat, nincs elég érdeklődő – írja
a Népszava. A lap egy friss kormányzati kutatást idéz, amely

szerint a 60 év feletti háziorvosok 67,5 százaléka arra készül, hogy öt éven belül piacra
dobná a praxisát. A piacon
most jelentkező eladók zömében most is nyugdíjazás előtt
állók vagy lakhelyet változta-

tók. Az érdeklődők között elvétve van frissen végzett fiatal.
Jelenleg 405 körzet üres,
ebből tartósan 380-ban nincs
orvos, 2020-ra pedig akár egymillió ember maradhat háziorvos nélkül Magyarországon.

549 ezer forint
jutalom

Átlagosan nettó 549 ezer forint
karácsonyi jutalmat kaptak tavaly a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) munkatársai – írta a
24.hu. Az MNB az év végén 619
„kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó” munkavállalóját részesítette jutalomban, ami összesen
339 millió forintjába került a
magyar adófizetőknek. Matolcsy György, az MNB elnöke
nem kapott jutalmat, igaz, havonta 5 millió forintot keres, továbbá évente 540 ezer forint
béren kívüli juttatás jár neki.
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Szabó Sándor többször lobbizott a városért

B. Nagy László (Fidesz) két éve nem ejtette ki Szeged nevét a parlamentben

A magát giganagy lobbistának beállító B. Nagy László
(Fidesz) szegedi országgyűlési képviselő két éve nem ejtette ki Szeged nevét a
parlamentben. Szabó Sándor
(MSZP) többször is felszólalt
Szeged érdekében.

Megnéztük, hányszor szólaltak
fel, miről beszéltek, milyen indítványokat nyújtottak be a
szegedi országgyűlési képviselők a parlament 2018. május
8-i alakuló ülése óta.
Szeged két parlamenti
képviselője közül Szabó Sándor (MSZP) 18 alkalommal
összesen 63 percet beszélt tavaly a T. Házban többek között
arról, hogy 2010 óta a szociális ellátások területén csökkent a legnagyobb mértékben

B. Nagy László

Szabó Sándor

az önkormányzatok állami támogatása. A kerékpárúthálózat-fejlesztés kapcsán kérte,
hogy a minisztérium biztosítson uniós forrást a Szeged és
Makó közötti hiányzó kerékpámegépítésére,
rútszakasz
mert ha az elkészülne, komoly

turisztikai vonzerőt jelentene
a térségben a kerékpárút.
Szabó többször is lobbizott
Szeged érdekében. Palkovics
László innovációért és technológiáért felelős minisztert például arról kérdezte, mikor épül
meg a vegyes forgalmú Tiszahíd. Cseresnyés Péter államtitkár válaszából kiderült, a
kivitelezési munkák várhatóan
a 2021–2027-es uniós finanszírozási időszakban kezdődhetnek meg. Az MSZP-s
képviselő tavaly 48 indítványt
nyújtott be – többek között a
szociális tűzifaprogram és a
rabszolgatörvény ügyében.
B. Nagy László (Fidesz) tavaly összesen egy indítványt
nyújtott be, és öt alkalommal
összesen 22 percet beszélt a
T. Házban, ebből négyszer a
Ház törvényalkotási bizottságának tagjaként a bizottság
véleményét ismertette a kü-

B. Nagy Szegeden veszített, le is oltotta
ezért a szegedieket

Az április 8-i országgyűlési választásokon Joób Márton (MSZP–
Párbeszéd) a szegedi szavazókörök kétharmadában nyert: a 48
szavazókörből 34-ben győzte le B. Nagy Lászlót (Fidesz). A fideszes politikus egy interjúban ezt azzal magyarázta, hogy komoly
különbségek vannak a szegediek és a homokhátságiak között.
Utóbbi helyen B. Nagy győzött, és így lett képviselő. B. Nagy azt
mondta, „a homokhátsági ember teljesen más, mint a szegedi.
Az ott élők általában nehéz körülmények között élve, keményen
dolgozva építették fel, amijük van. Másként állnak az anyagi javakhoz, a tisztességhez, az erkölcshöz és a valláshoz, mint a
nagyvárosi emberek”. Ezzel B. Nagy László lényegében azt
mondta, hogy a szegediek munkakerülők, tisztességtelennek és
erkölcstelenek. Azért, mert nem a Fideszre és rá szavaztak?

lönböző törvénymódosítások
kapcsán. Szegedről említést
sem tett. Mint ahogy 2017ben, úgy 2018-ban sem ejtette
ki egyszer sem Szeged nevét a
parlamentben. B. Nagy László
utoljára 2016. május 30-án
beszélt Szegedről. Akkor így
ért véget a felszólalása: „Lehetséges, hogy Brüsszelből irányítják a szegedi közgyűlést?
Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)”

Megvédi-e
a kormány
a mémeket?

Megvédi-e a kormány a
mémeket? – kérdezte
Szabó Sándor december
végén írásban Trócsányi
László igazságügyi minisztertől. Az Európai Unió
szerzői jogi irányelvének
miatt
megváltoztatása
ugyanis komolyan veszélybe kerületek bizonyos
szórakoztató tartalmak,
így elsősorban a mémek.
Az irányelv azonban lehetőséget ad arra, hogy a
tagállamok kivételeket állapítsanak meg. Ilyen lehetőség a paródia, komédia
céljából készített tartalom.
A mémek ebbe a kategóriába esnek. A miniszternek
január 14-ig kell választ
adnia.

Összecsukható ágyak a gyermekklinikának

Civilek, szülők és nagyszülők fogtak össze a magyar kórházakért
Tizenöt összecsukható tábori ágyat kapott a szegedi gyermekklinika. Egy sárbogárdi férfi közösségi adakozásból gyűjt
pénzt ágyakra, hogy az anyák ne a földön aludjanak a gyermekük mellett a kórházakban. December végéig három és
fél millió forint gyűlt össze. A kezdeményezéshez magánemberként csatlakozott Szécsényi Rózsa is.
– Az unokámat az ölünkben
tartottuk, kinn ültünk a folyosón, úgy aludtunk vele. Egy
hétig voltunk benn így, felváltva vigyáztunk rá az édesanyjával. Akkor döntöttem el,
valahogy megpróbálok segíteni. Ha máshogy nem lehet
megoldani, akkor nekünk, civileknek, szülőknek, nagyszülőknek kell valahogy összefogni, és tenni valamit – nyilatkozta a szeged.hu portálnak
Szécsényi Rózsa.
A sárbogárdi Orosvári Zsolt
november végén írta ki a Facebookra, hogy összecsuk-

ható tábori ágyakat venne közösségi adakozásból a kórházaknak. December végéig
három és fél millió forint gyűlt
össze. Több intézmény is jelezte, hogy szívesen fogadna
ilyen ágyakat. A szegediek tizenötöt kértek. A kezdeményezéshez magánemberként
csatlakozott Szécsényi Rózsa
is, aki vásárolt egy ágyat a
gyermekklinikának.
Ábrahám Adrienn civil koordinátor elmondta, két alapítvány csatlakozott a kezdeményezéshez, az Anyák az
Anyákért és a Social Pont Ala-

gyermekklinika osztályvezető
egyetemi docense
elmondta, folyamatosan
támogatják
a szülők, civil szervezetek az intézményt, tárgyi
eszközökkel
éppúgy, mint
pénzadományokkal. – Az
A szegedi gyermekklinika tizenöt összecsuk- o n k o l ó g i á n
ható tábori ágyat kapott. Balról jobbra:
így cseréltük
Bartyik Katalin, Szécsényi Rózsa és Ábrahám ki legutóbb a
Adrienn
matracokat is
például. Minpítvány. Előbbi a pénzügyi dol- den segítségnek nagyon örügokat, utóbbi pedig a szállítást lünk, nagyon köszönjük, és
örömmel vesszük – hangsúintézte.
Bartyik Katalin, az SZTE lyozta Bartyik Katalin.

VÉLEMÉNY

Ami tetszik, az a szép

„Nem az a szép, ami szép, ami tetszik, az a szép!” – állította jeles írónk, Tömörkény István. Találó sorait a
minap olvastam, amikor kislányom kérlelt épp, hadd
menjen föl az íróról elnevezett szegedi középiskola gyalogos rámpáján. Egykori alma materem főbejárata előtt
olvasható ugyanis a szépség – mint esztétikai kategória
– találó meghatározása.
Szeged, az alföldi kultúrváros – Juhász Gyula szonettjének szavaival – évszázadok óta „szerelmes szívvel
símul” a legmagyarabb folyóhoz. Minden kisiskolás
tudja, belvárosunk mai képét az 1879-es nagy árvíz
utáni újjáépítésnek köszönheti. Szecessziós, historizáló,
klasszikus ihletettségű homlokzatok, széles, napfényes
sugárutak pókháló szabályosságú szövedéke Szeged
térképe. Lechner Ödön és Magyar Ede belvárosi palotái,
Baumhorn Lipót új zsinagógája, Schulek Frigyes és
Foerk Ernő díszes fogadalmi temploma – fontos pillérei
a városképnek. Akár egy hölgy esetében az új frizura,
úgy egy település életében is szükséges időnként a korszerűsítés, a fazonigazítás. Felújítások, rekonstrukciók
kölcsönöznek időről időre újabb, sokszínűbb hangulatot
a belvárosnak. A szépség azonban mindenkinek mást
jelent.
Középiskolai művésztanárom például „ronda dobostortaként” emlegette a Dómot, amelyet mások neoromán építészetünk ragyogó ékkövének tartanak. Kissé
távolabb tekintve, az Árkád tőszomszédságában az
utóbbi évek legnagyobb lakóingatlan-fejlesztése zajlik
gőzerővel. Az évtizedek alatt lepusztult kábelgyár helyén
exkluzív, korszerű, futurisztikus megjelenésű luxuslakópark épül. Környezetbarát módon, termálvízzel fűtik
majd a lakásokat, nagyjából harminc százalékkal csökkentve a fűtés költségeit. Úgy gondolom, ebben az esetben – amikor egy városi terület funkcióváltáson megy
keresztül – frappáns megoldás teljesen újragondolni a
lakópark fogalmát. Így is lehet modern várost építeni.
„Minden folyik. Az egyetlen állandó a változás maga”
– mondta Hérakleitosz.
Nemrég mutatták be a Széchenyi tér rekonstrukciójára kiírt győztes pályázat első, vázlatos látványterveit,
amelyek azonnal viták kereszttüzébe kerültek, jóllehet
az alkotók és a döntéshozók is hangsúlyozták, még
sokat fog finomodni a jövőbeni terv alapját képező tervkoncepció, amelynek minden eleméről hosszas szakmai
és társadalmi disputát folytatnak majd. Régi dolog ez:
újra meg újra felszínre tör egy-egy városképet alapvetően meghatározó rekonstrukció kapcsán. A kérdés így
szól: szabad-e átalakítani, s ha igen, milyen módon és
mértékben a hagyományos városmagot? Szeged szíve
valódi „couleur locale”-ja városunknak. Objektív indokok
mellett sokunkat kötnek személyes emlékek Közép-Európa egyik legszebb teréhez. Változás vagy mozdulatlanság? Újítás feszül szembe a hagyományőrzéssel. Szent
örökséggel vagy új idők új dalaival? – ortológus-neológus vita régről, jelenleg városépítészeti kérdésekben.
Műemlékvédelem igazi emlékekkel és sokat megélt szegediekkel.
Aszfalt és macskakő helyett viakolorburkolat gyepszőnyeggel. Repedezett betonmellvéd helyett áttetsző,
rozsdamentes acélvonalak. Hagyomány vagy újítás?
Döntse el mindenki maga, melyik az előrébb való. A
kettő harmonikus együttélése lenne, lehetne megnyugtató nemcsak Szeged, hanem az ország számára is. Persze, ehhez a közszereplők szemléletmódjának is
alapvetően meg kellene változnia. Kompromisszumkészség kellene. Akkor talán a kulturális és politikai kérdésekben is megjelenhetne a közös megegyezés
szándéka. Minden bizonnyal sokaknak tetszene. S mint
tudjuk, ami tetszik, az a szép.
Tóth A. Péter
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Ez történt 2018-ban Szegeden: megnyílt az EPAM irodaháza, átadták az elefántházat

Szabó Gábor az új díszpolgár, Barnák Lászlót választották színházigazgatónak, újabb világcég a Tisza partján, bajnok lett a MOL–Pick Szeged, átadták a dorozsmai egészségházat (1. rész)

Mi történt Szegeden 2018-ban? Újabb világcég lelt otthonra Szegeden, Szabó Gábor rektort választották a város
új díszpolgárának. Több százezren fordultak meg a Szegednapi rendezvénysorozaton. Tizenegy év után újra bajnok
lett a Szeged. A gesztenyés-vörösboros áfonya lett Szeged
fagylaltja. Átadták az elefántházat és a dorozsmai egészségházat. Visszatekintőnk első része.

Január

A szeged kultúrájáért díjjAl járó díszokleVelet
és A Város címeréVel ellátott ArAnygyűrűt
kAptA (képünkön balról jobbra) Natalia Gorbunova hárfaművész, Rácz
Tibor színművész és Szvobodáné Piacsek
Ilona néptáncos, kézműves.
Kölcsey-érmet
kapott
Papp
Janó jelmezterKőrösi
vező,
Györgyi gordonkaművész, Bogoly József Ágoston irodalomtörténész, Szilágyi
Annamária színművész, Vesmás Andrea táncpedagógus, Takács Éva közművelődési szakember, Kórász Mária könyvtáros, Varga Kornél zenész, Gellérfy László újságíró és Horváth
Ferenc régész.
botkA lászló: szeged győztes Város, és Az is
mArAd! A Közéleti Kávéház évadnyitó estjén beszélt a Szeged előtt álló fejlesztésekről, de az országos politikáról is
Botka László a városháza dísztermében. A polgármester január végén elmondta, 2018-ban annyi építkezés lesz Szegeden, hogy ki lehetne tenni az „Építési övezet” táblát.
Milyennek képzeli el Botka László 10 év múlva Magyarországot és Szegedet? – Remélem, tíz év múlva nem kell amiatt
rettegnem, hogy a lányaim azon gondolkoznak majd, el kell
innen menni, mert nem lehet ebben az országban élni. Soha,
semmi nem tart örökké, arra tanít minket az európai törté-

újAbb Világcég lelt otthonrA szegeden. 2008-ban
húsz alkalmazottal jött Szegedre, most 350 embert foglalkoztat Szegeden a
világ egyik vezető szoftverfejlesztője, az
EPAM, amely
további 150
fővel bővítené
a létszámát a
következő két
évben. A város
egyre jobban vonzza a magas technológiai színvonalon működő cégeket. 2017 őszén avatták fel a világ egyik legnagyobb olajipari cégének, a BP-nek a szegedi irodaházát a
Kossuth Lajos sugárúton. Februárban pedig a dél-alföldi régió
legmodernebb irodaházát, az EPAM székházát adta át ünnepélyesen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és
Szentgyörgyi Pál alpolgármester. Az A kategóriás irodakomplexumot az egykori Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola több éve üresen álló épületéből alakították ki. – Az
országok számára létkérdés, hogy meg tudják győzni az új digitális ipari korszak legnagyobb szereplőit, náluk érdemes befektetni, fejleszteni, így segítenek itthon tartani a jól képzett,
tehetséges, kreatív fiatalokat is. A magyar gazdaságot új dimenzióba kell átléptetni, amelyben már nem a munkahelyek
száma, hanem azok technológiai színvonala, az ott előállított
hozzáadott érték a meghatározó – mondta Szijjártó Péter.
bArnák lászló Az új
színházigAzgAtó. Tizenhárom éves kora óta foglalkozik színházzal, tíz éve a
Szegedi Nemzeti Színház társulatának tagja a frissen megválasztott színidirektor, akit
egyhangúlag támogatott a városi közgyűlés. Barnák László
vállalta, öt év alatt 64-ről 80
százalékra növeli a fizető
nézők számát a szegedi színházban.
szeged költi A legtöbb pénzt szociális kiAdásokrA. Miközben a lakosság 32 százaléka súlyosan nélkülözni
kényszerül Magyarországon, az állam 2015-ben kivonult a szociális segélyezésből. Azért, hogy egy rászoruló se maradjon ellátás nélkül, Szegeden létrehozott az önkormányzat egy szociális
alapot. 2018-ban 600 millió forint jutott lakhatási, gyógyszertámogatásra és hátralékkezelésre. A városi közgyűlés februárban
módosította a települési támogatásról szóló rendeletét. Így több
rászoruló számára vált elérhetővé a segélyrendszer.

nelem, hogy akik ellenszélben is kiállnak, mindig győznek a
végén. Szeged is ilyen győztes város, és az is marad – mondta
Botka László.

Február

február 1-jéVel bezárt A dorozsmAi nAgybAni
piAc, ahol 2015-ben az új nagybani piac belépéséig naponta
átlagosan 780 árus volt. Ez a szám csökkent száz alá, mert
a kereskedők nagy része átköltözött az új nagybanira. A forgalom jelentős visszaesése miatt gazdaságtalanná vált a dorozsmai nagybani további üzemeltetése. A FLORATOM-KER
Szövetkezet elővásárlási jogával élve megvette a többségi tulajdonos önkormányzat üzletrészét, amelyet előbb nyílt pályázaton hirdetett meg a város. Az új tulajdonos csomagolóüzemet tervez a területre.

Március

A Védőnők is VisszAköltöztek A felújított korondi utcAi rendelőbe. Március elejére befejeződött az
újszegedi egészségügyi központ teljes felújítása. Így a védőnői szolgálat is megkezdte működését a Korondi utcai rendelőben, amelynek átépítése már tavalyelőtt elkezdődött. A
védőnők teljesen megújult környezetben, a korábbinál nagyobb helyen fogadják az újszegedi gondozottakat.
tápé büszkesége A
Világ tetején. Márciusban Márton Anita Birminghamben megnyerte a
fedett pályás atlétikai világbajnokságot, és ezzel
Magyarország történeté-

nek első aranyérmét szerezte meg ebben a sportágban. Az
ország első atlétikai világbajnokát a Heller Ödön Művelődési
Házban köszöntötték a tápéiak. Képünkön Márton Anita egy
ifjú rajongójával.

tal a fideszes B. Nagy Lászlót, aki azonban a választókörzet
kistelepülésein jobban szerepelt, így a fideszes politikus jutott
be a parlamentbe.

AmericAn corner: híd, Ami összeköt. Az Agórában
megnyílt American Corner célja közelebb hozni az Egyesült
Államokat a szegediekhez. Az intézmény látogatói foglalkozások, közösségi alkotóműhelyek, technológia- és tudomány-

Az ország legnAgyobb rockzenekArA. A SzegedRocks
Magyarország első rockzenei flashmobja volt, amelyen több

népszerűsítő előadások segítségével ismerhetik meg az
Egyesült Államokat. A megnyitón Szabó Gábor rektor, David
Kostelancik amerikai ideiglenes ügyvivő és Botka László polgármester vágta át ünnepélyesen a szalagot.
fiAtAlok, szegediek, tehetségesek. Tavaly ők kapták
meg a Szeged Ifjú Tehetsége díjat a várostól, amihez 50 ezer
forintos pénzjutalom is járt. Képünkön a díjazott diákok:
Szabó Eszter, Szemerédi Regina és Kószó Roland, valamint
Joób Márton képviselő (balról) és a felkészítő tanárok: Machánné Tatár Rita, Sós Mária, Kocsis Andrea és Molnár Jó-

A szegedi VAdAspArkbAn Végeztek A Világon először sAját sejtes eljárást egy szibériAi tigrisen. Igornak csípőízületi problémái voltak, ám ma az
állatgyógyításban még csak néhányszor alkalmazott módszerrel megműtötték, amivel még évekig élhet fájdalommentesen a szegedi tigris.

Április

szegeden Az április 8-i országgyűlésiképViselőVálAsztáson A szAVAzásrA jogosultAk 60 százAlékA A fidesz ellen szAVAzott. Az 1-es
választókerületben az MSZP–Párbeszéd jelöltje, Szabó Sándor az 59 szegedi szavazókörből 54-ben nyert, és mintegy 5
ezer szavazattal győzte le Szegeden a fideszes Bartók Csabát. Szabó Sándor megnyerte a választókerületét, s újra bejutott a parlamentbe. A 2-es választókerületben Joób Márton
Szegeden a szavazókörök kétharmadában nyert: a 48 szegedi szavazókörből 34-ben győzte le mintegy 1500 szavazat-

Május

A gesztenyés-Vörösboros áfonyA lett szeged,
A bAzsAlikomos málnA pedig Az éV fAgylAltjA.
Mindkettőt a gyenesdiási Somogyi fagylaltműhely cukrásza,
Somogyi Renáta készítette. Tavaly is Szeged adott otthont az
év fagylaltja versenynek, amelyre negyven cukrász nevezett
be 72 fagylalttal.

nehezebb feladat lesz – mondta Juan Carlos Pastor, a MOL–
Pick Szeged vezetőedzője.

már szegeden is dübörögnek Az elefántok.
Három ázsiai elefánt új otthonát avatták fel a gyermeknapon a Szegedi Vadasparkban. Az elefántház a Szegedi Vadaspark történetének eddigi legnagyobb beruházása. A
khmer templomvárost idéző elefántház jórészt uniós támogatással, 480 millió forintból valósult meg. Az épületegyütteshez az ország legnagyobb, 7 ezer négyzetméteres
elefántkifutója kapcsolódik.

Június

mint ezer néző előtt játszott el közel négyszáz gitáros, dobos
és énekes négy dalt a Dóm téren. Rengetegen jelentkeztek
az eseményre, a legfiatalabb zenész 8 éves volt, a legidősebb
több mint 70 esztendős.

zsef, akik Szeged Ifjú Tehetségéért díjat kaptak.
életének 88. éVében
elhunyt muszkA dániel szegedi informAtikus,
kutAtó
és
feltAláló. Ő alkotta meg
azt a tanítható robotkaticát,
amely az Agóra állandó kiállításán is látható.

szAbó gábor
rektor A Város új díszpolgárA. Szeged napján vehette át az ünnepi közgyűlésen
a díszpolgári címet
Szabó
Gábor rektor. Pro
Urbe díjat kapott
Takács Máté építész, Szeged egykori főépítésze
és Pataki Ferenc
festőművész. Szegedért emlékérmet vehetett át Papp Éva, a
Széchenyi Kör szegedi szervezetének elnöke, Palánkainé
Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatója, Sztanó
János, a SzegedFish Kft. ügyvezető igazgatója, Füzesi Kristóf
gyermeksebész és Szajbély Mihály, az egyetem bölcsészkarának tanszékvezetője. Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért
emlékéremmel jutalmazták Eric Blint, Franciaország tiszteletbeli konzulját és Lednitzky Andrást, a Szegedi Zsidó Hitközség elnökét, Izrael tiszteletbeli konzulját.

bor, mámor, szeged. Megteltek a szállodák, több százezer vendég érkezett a Tisza partjára a Szeged-napi rendezvénysorozatra, amelyen hat színpadon több mint 250
kulturális program várta a szegedieket és a városba látogatókat. Az ország legnagyobb borfesztiválján 163 pincészet kínálta borait. Szeged város bora Frittmann János cserszegi
fűszerese lett.
tizenegy éV után újrA bAjnok A szeged! Több ezren
ünnepelték pünkösdvasárnap a Dóm téren a MOL–Pick Szeged kézilabdacsapatát, amely 1996 és 2007 után ismét megszerezte a bajnoki címet. – Ez a klub, Szeged városa, a
szurkolók nagyon megérdemelték már ezt a sikert. Az élmény
örök, de 2019-ben meg kell védeni a címet, ami talán még

kondipArkokAt és felújított tAnmedencét AdtAk
át. Új, az idősebbek által is használható kondigépekkel bővült a Gyöngyvirág utcai szabadtéri fitneszpark. Kozma József
és Tóth Károly önkormányzati képviselők elmondták, tovább
szeretnék bővíteni a területet sétányokkal, ivókúttal és újabb
fitneszeszközökkel. Dorozsmán is átadtak egy kondiparkot a
Jerney-iskola mellett, amely a Tyúkegylet baráti társaság, valamint Lauer István és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők összefogásával épült. Az újszegedi sportuszodában a
felújított tanmedencét adták át.
átAdták Az új
dorozsmAi
egészségházAt. A fejlesztés
218 millió forint
uniós támogatásból és 69 millió forint önkormányzati
forrásból készült.
Az új komplexum
két épületrészből
áll: az egyik szárnyban a két gyermekorvos (képünkön Oláh
Julianna gyermekorvos az
új rendelőben) és a védőnők, a másikban a négy
felnőttháziorvos, valamint a két fogorvos kapott helyet. 3,9 millió
forintért szereztek be új
orvostechnológiai eszközöket. A teljes egészében
akadálymentes egészségház előtt biciklitárolót
is kialakítottak. Botka
László polgármester az
avatón elmondta, év végéig elkészül az új kispiac az egészségház
mellett, amivel új városközpont alakul ki Dorozsmán.
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Párizsból igazolt a szeged. A horvát
válogatott
SteLuka
pančić (képünkön)
nyártól a
magyar
bajnoki
címvédő
MOL–Pick
Szeged
férfi kézilabdacsapatánál folytatja a
pályafutását. A 203 centiméter magas jobbátlövővel két
évre szóló megállapodást kötött a szegedi klub. A 28
éves Luka Stepančić 2016-ig
az RK Zagrebben szerepelt,
azóta pedig a francia
sztárcsapatot, a Paris SaintGermaint erősíti, a párizsiakkal kötött szerződése nyáron
jár le.
KvalifiKációt ért a KvalifiKáció. Győrben ugrottak
medencébe a Haász SZUE versenyzői, Olasz Anna és Vas
Luca egy selejtező versenyen.
Itt sikerült kiharcolnia mindkét
hosszútávúszónak, hogy ott lehessen a dohai világkupán. A
katari viadal egyike annak a két
világkupa tornának, ahol ki
lehet váltani a 2019-es dél-koreai világbajnokság indulási
jogát. A két legjobb magyar lesz
ott a vb-keretben, ezért is fontos eredmény ez.
Műfüves fociPálya éPül
a Kisstadionban. A sportcentrum hátsó részében az elavult műanyag borítású teniszpálya helyén egy hatvanszor negyven méteres, villanyfényes játéktér lesz. Az Etelka
soron épülő uszoda és kézilabdacsarnok miatt kevesebb tér
jut majd a labdarúgásra, ezt
igyekeznek ellensúlyozni. A teniszpálya a Kisstadion sarkában már hosszú ideje kihasználatlan. A játéktér műanyag
borítása elöregedett, és már
nem alkalmas a játékra. A
pálya működtetése évek óta
gazdaságtalan, ezért itt a tervek szerint nem is olyan sokára
már focizni fognak.
nagy lászló az idény
végén visszavonul. A Pick
Szegedet 1997 és 2000 között, jelenleg a Telekom Veszprémet erősítő játékos szerződése 2019 nyarán lejár, és
ezzel egy időben befejezi pályafutását. Nagy 2000 és 2012
között a Barcelona játékosa
volt, majd a bakonyiakhoz igazolt. Kétszer nyert BL-t, háromszor spanyol és ötször magyar
bajnokságot.

Öregfiúkmeccs
és hokitörténeti kiállítás

Január 13-án ünnepel a 30 éves szegedi jégkorongklub

A szegedi jégkorongsport jeles évfordulóját ünnepli 2019ben: 30 évvel ezelőtt, 1989 januárjában volt Szeged történelmének első hivatalos, magyar bajnokságban játszott
mérkőzése. A kezdeti időkben amatőr szintről induló gárda
mára több korosztályos csapattal rendelkező erős egyesületté vált az elmúlt 30 év munkájának köszönhetően.
A jubileumi évforduló alkalmából január 13-án megemlékezést szerveznek, amely
délután 3 órakor kezdődik a
városi műjégpályán a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
OB II-es bajnokija előtt. A jubileum fő eseménye, hogy az
1988 és 1993 közötti igazolt
szegedi játékosokból álló
öregfiúkcsapat barátságos
meccset vív az akkori örök rivális Debrecen hasonló korosztályú együttesével.
– A nap egyik csúcspontja a gálameccs lesz a
harminc évvel ezelőtti csapat

tánok ellen, amelyre a belépés szintén ingyenes mindenki számára. Továbbá a
rendezvény ideje alatt a műjégpálya belső tereiben hokitörténeti kiállítás látható.

tagjaival. A debreceniek
örömmel vállalták, hogy kiállnak ellenünk. Érdekesség,
hogy a szegedi csapat éppen
velük játszotta első edzőmeccseit 1988-ban, ami
után nagy rivalizálás és
sportbarátság alakult ki a
két gárda között. Az OB II-es
bajnoki címet is ellenük szereztük meg később – fogalmazott Szalontai Csaba
szervező, aki ott volt a
sportág szegedi bölcsőjénél.
Az öregfiúkmeccs után
következik a mai gárda OB IIes bajnokija az Egerszegi Ti-

A program

15.30: Szegedi Öregfiúk
– Debreceni Öregfiúk
(1988–1993 között igazolt játékosok)
17.20: Challange, a korosztályok játékos vetélkedője
17.50: Ünnepi köszöntők
18.00: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű –
Egerszegi Titánok (OB IIes bajnoki)

Topon a szegedi kajak-kenu

Az NKM SZEGED Vízisport Egyesület holtversenyben a második
lett az egyesületek közötti pontversenyben, ami a felnőtt világbajnoki helyezéseket illeti. Ez a helyezés 2018-ban olimpiai versenyszámokban elért vb-eredmények alapján jött össze.
1. UTE (kajak-kenu, birkózás)
15,25 pont
2. Bp. Honvéd SE (vívás, kajak-kenu, birkózás)
9,25 pont
2. NKM SZEGED Vízisport Egyesület (kajak-kenu) 9,25 pont
4. MTK (korcsolya, tenisz)
8 pont
5. Balatoni Yacht Club, Budapest (vitorlázás)
7 pont
5. Graboplast Győri VE (kajak-kenu)
7 pont
7. Vasas SC (vívás, birkózás)
6,50 pont
8. Csepeli BC (birkózás)
4 pont
3 pont
9. Algyő SK (kajak-kenu)
9. KSI SE (öttusa)
3 pont
A táblázaton az egyesületek
rangsora látható, zárójelben,
hogy milyen olimpiai sportágban voltak érdekeltek a klubok. Az első helyen végzett
UTE magasan vezeti a pontversenyt, elsősorban a kajakszakágban
elért
kenu
eredményeknek köszönhetően. Érdekesség, hogy a Budapest Honvéd és az NKM
SZEGED VE ugyanannyi pontot szerzett, de a fővárosiak

ezt három sportág eredményeivel érték el. A top tízes listára a Kopasz Bálintot is
foglalkoztató Algyő SK is felkerült, holtversenyben a kilencedik lett. Ezek az
országos szinten is megsüvegelendő eredmények nem
csak a presztízs miatt fontosak, hanem a szövetségi és
állami támogatások kiosztásánál is fontos szempontot jelentenek.

Szegediek a világ tetején

Három arany a vb-ről

Horvátországban, a Winter International Dance Open Zagreb fitnessversenyén a Fiona Fitness SE versenyzői három
aranyéremmel és egy ötödik helyezéssel zárták a világbajnokságot. Egyéniben és trióban is született a legfényesebb
medálból.
Harminc évvel ezelőtt készült fotó a kispadról.
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
közzé teszi
Szeged, Budapesti krt. – Csillag tér – Retek u. – József Attila sgt. (volt gyevi temető)
által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott Partnerek
észrevételeket tehetnek a rendelet 2. sz. mellékletét képező Adatlap kitöltésével a polgármesternek címezve, Szeged MJV Önkormányzatának címére (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) történő megküldésével, személyesen, a Városi Főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő
eljuttatásával, továbbá elektronikus úton a lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail címre megküldve
a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, legkésőbb 2019. január 24-ig.

A horvát fővárosban, Zágrábban rendezték 2018 végén a
világbajnokságot. A Fiona Fitness sportegyesület három
versenyzője, Farkas Petra,
Rajki Regina és Király Borbála itt jártak, és rendkívül
eredményesen szerepeltek.
Egyéniben Farkas Petra a
„kid dance” open kategóriában a mini kids korcsoportban az első helyen végzett.
Rajki Regina a „fiona star”
modern kategóriában, azon

belül is a kids korcsoportban
csípett el egy ötödik helyet.
Király Borbála „swish dance”
open kategóriában szintén a
kids korcsoportban világbajnoki első helyezést ért el. A
három lány trióban is maradandót alkotott. A Farkas
Petra, Rajki Regina és Király
Borbála alkotta hármas a
„best friends” open kategóriában a kids korcsoportban
nem talált legyőzőre, és
aranyérmet szerzett.

A közzététel ideje:
2019. január 08-tól 2019. január 22-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában (Szeged, Széchenyi tér 11.), a Városi Főépítésznél (Szeged, Püspök
u. 9.), valamint Szeged város hivatalos honlapján a főépítészet közleményei alatt
(https://www.szegedvaros.hu/category/hivatal/fepiteszet-koezlemenyei/).
A lakossági fórum ideje:
2019. január 16. (szerda), 17 óra
Helyszín:
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terem
(Szeged, Széchenyi tér 10.)

A világbajnok trió. Balról jobbra: Király Borbála,
Farkas Petra, Rajki Regina.
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náccsal is szolgál a párkapcsolati krízisek esetére.
kiScSillag – dalok párban 2.0
Időpont: január 15., kedd 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Több mint hetven – jórészt a
zenekar szerzői által írt – dalból válogat a Kiscsillag (képünkön) ezen az estén. A
dalokat párba sorolták egyegy témához kapcsolódva. A
témákat cetlikre írva, egy ka-

lapban keverték össze, és a
közönség soraiból jelentkezők húzzák ki őket, ily módon
minden este más és más
dalok más és más sorrendben hangzanak el. Létrehozva ezzel egy interaktív
show és egy hagyományos
koncert furcsa keverékét,
amely néha a zenekar számára is váratlan fordulatokat
produkál. Tisztára, mint az
élet…

SzakítSunk,
váljunk
vagy maradjunk együtt?
Időpont: január 15., kedd 18
óra
Helyszín: SZTE jogi kar (Tisza
Lajos krt. 54.)
Sokan keresik a választ arra
a kérdésre, hogy maradjanak-e együtt a párjukkal vagy
sem? Ez az ingyenes előadás
új irányt mutathat. Azoknak
is érdemes meghallgatni,
akik szeretnék megelőzni a
végletes problémákat a párkapcsolatukban. Ábrahám
Adrienn házassági és párkapcsolati tanácsadó az előadásában mutat három
szempontot, amelyek megléte esetén már kevés esélyt
lát a kapcsolat megmentésére, és három másik szempontot, amikor még érdemes
dolgozni a kapcsolaton, házasságon. Plusz néhány jóta-

Szeged Slam
Időpont: január 17., csütörtök 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Ismét összecsapnak Szeged
slammerei. A versenyre 15
fő, az Open Micre 5 fő jelentkezését várják, jelentkezni kizárólag e-mailben lehet!
Amennyiben
lemondásra
kerül sor, és a jelentkező
nem jelzi ezt e-mailben legkésőbb a versenyt megelőző
napon délig (január 16., 12
óra), úgy a következő klubra
nem nevezhet. Jelentkezés:
slampoetryszeged@gmail.
com Házigazda: Mészáros
Péter és Kiss Dániel. Mi az a
slam poetry? Modern költészeti stílus, amely csakis szóban és leginkább élőben
hatásos. Nem versfelolvasás, mert első hallásra is érthető a szöveg és többnyire

Szeged
Slam

fejből mondják, színpadi elemekkel tarkítva. Nem színházi előadás, mert nincs
előzetes forgatókönyv, bárki
felmehet a színpadra. Nem
rap, mert nincs alatta zene,
és nem is szükséges a kötött
ütemes lüktetés. Kicsit
mégis rap, mert az utca nyelvén szól aktuális témákról,
hétköznapi emberektől hétköznapi embereknek. Kicsit
mégis színház, mert az egyes
versek előre megtervezettek,
begyakoroltak, és az előadók
a szavakon kívül egész testüket is bevethetik. Kicsit
mégis vers, mert többnyire

van benne
rím, hasonlat, metafora
és
egyéb költészeti elemek.
Ú j é v i
koncert
Időpont:
január 19., szombat 18 óra
Helyszín: Petőfi-telepi Művelődési Ház
Az újévi koncerten közreműködik: Bedő Gábor, Várnai
Szilárd és Polgár Gyula.
régi idők egySzerű éS
nagySzerű játékai
Időpont: január 31-ig
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
A Régi idők egyszerű és nagyszerű játékai című kiállítás
anyagát Monostoriné Való
Gabriella és Szeri Istvánné
gyűjtötte. A kiállítás január
31-ig látható.

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba Varró Dániel és Molnár György január 22-i zenés irodalmi estjére? 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: január 16. 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 magyar szecesszió gyöngyszeme a Reök-palota. A nyertes: Keszég Attila Márton. Gratulálunk!
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HoroSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Egy teljesen új élet kezdődhet most az életében! Nemcsak az új év
miatt, hanem azért is, mert az
ünnepek alatt sok mindent
átgondolt, és érzi, hogy változásra van szüksége.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Az utóbbi napokban
rájött, hogy a zene sokkal nagyobb szerepet
tölthet be az életében, mint
eddig gondolta. Igyekezzen
minél több zenés programot
szervezni magának!
IKreK (v. 21–vI.
21.) Sok problémát
kellett már megoldani
az életében, de most
úgy érzi, azok a képességek,
amelyek eddig elegek voltak
hozzá, most kevesek lesznek.
Legyen sokkal bizakodóbb!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Talán nem minden úgy
alakul néha, ahogy elképzelte, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy
Önben van a hiba. Az élet nagyon összetett, néha nincs
más dolgunk, csak figyelni.
oroSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Miért ilyen ellenséges a barátaival
mostanában? Mintha
mindenáron rajtuk akarná levezetni a lelkében összegyűjt
feszültséget. Ha túlfeszíti a
húrt, el fogja őket veszíteni!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Végre célhoz ért!
Ezer éve várt már, hogy
ez megtörténjen, és most
madarat lehetne fogatni
Önnel, olyan boldog. Legyen
büszke, hiszen mindezt csak
magának köszönheti!
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Ha végre képes
lesz kikecmeregni az
önsajnálatból, és reálisan látni maga körül a világot,
akkor rá fog jönni, hogy nem
is olyan rossz a helyzet, mint
gondolta. Fel a fejjel!
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Váratlan üzenetet
kaphat egy régi ismerősétől. Egyelőre még
nem tudja, örüljön-e neki,
vagy inkább aggódjon. Ne
fesse előre az ördögöt a falra,
hisz ki tudja, mi lesz a vége!
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Sok minden, ami
Ön körül történik, jelzés a világ részéről, ám
semhogy sem akarja észrevenni. Ha mindig azt hiszi,
hogy Ön az okosabb, annak
kellemetlen vége is lehet!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Családja
szeretete
talán most fontosabb
Önnek, mint eddig bármikor. Mutassa ezt ki feléjük!
Egy érdekes fordulat is várható a rokonságban, amire
nem sok mindenki számított.
vízöNTő (I. 21–II. 19.)
Az utóbbi időben talán
több mindenben is elbizonytalanodhatott, amiben eddig biztos volt.
Érdemes lenne újraértékelni
az életét. Nem biztos, hogy a
megfelelő úton halad.
Halak (II. 20–III. 20.) Úgy
változnak mostanában
Ön körül a körülmények, ahogy a szélkakas
forog, és lassan kezd ebből a
folyamatos változékonyságból
elege lennie. Itt a ideje, hogy
a sarkára álljon!
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a képen a dóM tér és a BOntás
előtt álló szent deMeter-teMplOM látható. A templom első említése 1199-ből származik. Fennállása
évszázadai alatt számos alkalommal át-

Január 12.
szombat

0/–6
ernő,
Tatjána

építették, a 18. századra nyerte el
végső formáját. 1913-ban döntött
a város a lebontásáról, hogy a helyén
épüljön fel a fogadalmi templom. Fotó:
Fortepan/Kozma János

Mesepercek – aniMációs filMek
Minden hétköznap 19.50
Boxi, Lengemesék, Kojot a
Vadnyugaton – mesék gyerekeknek a Szegedi hírek előtt.
a szOMszéd vár – turisztikai Magazin
Január 16., szerda, 19.40
Halasi csipke, makói Hagymatikum, nagyszéksósi bivaly, egri Bikavér – Fe-

dezzük fel együtt Magyarországot!
szaBad száJ – közéleti
vitaMűsOr
Január 18., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent, a vélemény szabad!
egészség percek – isMeretterJesztő filMek
Minden hétköznap 17 óra
Stresszkezelés, alvászavar,
csontritkulás, prosztatarák
– 20 kisfilm betegségeinkről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: borongós idő
Január 13.
vasárnap

Január 14.
hétfő

Január 15.
kedd

Január 16.
szerda

Január 17.
csütörtök

Január 18.
péntek

0/–3
veronika,
vera

2/0
Bódog,
Félix

1/–2
Lóránt,
Loránd

1/–2
gusztáv,
Dániel

2/–3
antal,
antónia

2/–3
Piroska,
Beatrix

aNyaKöNyvI HíreK

szegeden
kötöttek
házasságOt:
2018. 12. 22-én: Sulaj Eglant
és Molnár Kata Luca, Petrovics
István és Rostás Hermina, Kovács Ferenc és Daróczi Eszter,
Pál Sándor és Savanya Emese
Barbara.

FogaDóóra
Január 14., hétfő
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3.)
Január 16., szerda
Dr. Binszki József: 17.00 (Szegedi Radnóti M. Kísérleti Gimnázium – Tisza L.
krt. 6-8.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.30–17.30 (IH Rendezvényközpont)
Kormos Tibor: 17.00-18.00 (Korondi
utcai Fiókkönyvtár)

szegeden született: Fogarasi Lászlónak és Bálint Anna
Irénnek 2018. 12. 07-én László
Levente, Magony Pál Attilának
és Lakatos Szilviának 2018.
12. 09-én Levente, Mészáros
Nándornak és Krátki Nikolettnek 2018. 12. 08-án Enikő utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

Január 19., szOMBat
Kothencz János: 12.00–14.00 (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

