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Kósa állítja,
nem stróman
az édesanyja
A 83 éves óvónő
a sertéstelep mellett új üzletekbe
fogott. (Fotó:
MTi/soós lajos)

Boncz Ádám
újra Szegeden
A tíz éve new
Yorkban élő színész a közéleti
kávéház vendége.

Eltűnt a város karácsonyfája
szociális tűzifa lesz belőle a rászorulóknak.

Két szegedi
a rögbiválogatottban
kálmán Benedek (képünkön)
és szabó istván
a nemzeti
csapatban.

Szeged a top 5-ben az iparűzési adóban

Botka László: A 2019-es rekordköltségvetésünk kétharmadát, 60 milliárd forintot költünk fejlesztésekre

91 milliárd forintból gazdálkodhat idén Szeged, aminek
kétharmadát fejlesztésekre
költjük – mondta Botka László
polgármester a városházán,
amikor bemutatta Szeged
2019-es költségvetését a legjelentősebb városi cégek vezetőinek.

Botka lászló kiemelte, a szegedi büdzsé rekordösszegűnek
számít a nagyvárosok között is,
ami az erős, dinamikusan fejlődő helyi gazdaságnak is köszönhető, hiszen a szegedi
vállalkozások tavaly a tervezettnél is több iparűzési adót fizettek be, miközben a szegedi
lakosság – az országban szinte
már egyedülálló módon – továbbra sem fizet helyi adót.
Elmondta, idén több mint 15
milliárd forint helyiadó-bevétellel számol a város. Hangsúlyozta: szegeden kívül négy
városnak van ekkora adóbevétele az országban. Megjegyezte,
miközben folyamatosan csökken az állami támogatás, idén
ez 6 milliárd forint, addig a helyi
cégek által fizetett adóból 15
milliárd folyik be a város kasszájába.
Részletek a 6–7. oldalon

Botka László polgármester a szegedi gazdaság meghatározó szereplőnek mutatta be először a város 2019-es
költségvetését.

Tündérkert a panelrengetegben

Pingvintánccal ünnepelték a gyerekek a megszépült és korszerűsített Tünde téri óvoda átadását. 330 millió forint uniós
és önkormányzat pénzből kívül és belül is teljesen megfiatalodott a 45 éves épület. következik a kemes utcai és a klebelsbergtelepi intézmény. Bővebben az 5. oldalon

10.

Szerencsés,
aki itt él!

szeged a kedvenc városa az
ország egyik legjobb turisztikai szakírójának. kiss róbert
richárd 174 ország több száz
városában járt már a munkája során, több turisztikai
könyv és kiadvány szerzője,
eddig száznyolc útifilmnek
volt a producere, rendezője.
A Prima Primissima díjas újságíró lapunknak nyilatkozva
elmondta, rengetegszer járt
már szegeden, mert imádja
a várost.
– Akkor is eljövök szegedre, ha nincs semmi dolgom a városban. Csak úgy
sétálok egyet, iszom egy
kávét, mert nagyon szeretem
a szegedi hangulatot, a rendkívül kedves, barátságos és
vendégszerető szegedi embereket – hangsúlyozta kiss
róbert richárd, aki elmondása szerint a szikin jobb
hamburgert evett, mint new
Yorkban.
Egy másik ismert újságíró, Bod Péter szegedről vall
a jegyzetében. A gyulai születésű publicista szerint „aki itt
él, szerencsésebb, mint arra
komorabb pillanataiban gondolni szokott”.
Írásaink a 3. oldalon

Szeged a legbiztonságosabb nagyváros
a kormány statisztikája szerint

A Belügyminisztérium és a
nemzeti Bűnmegelőzési Tanács adatai alapján szeged
a legbiztonságosabb nagyváros az országban. A helyi Fidesz propagandájával szemben – amely a szegedieket
riogatja – kijelenthető: szegeden a legjobb a közbiztonság a magyar nagyvárosok
közül. szeged békés, nyugodt és élhető város.
Írásunk az 5. oldalon

Bűnözés a 100 ezer fő feletti lakosú városokBan

Város
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Pécs
Kecskemét
Miskolc
Budapest
Győr

1000 főre jutó kiemelt bűncselekmények száma 2018 első felében
4,87
4,93
5,42
6,45
7,13
7,27
9,48
9,73

Forrás: PrE-sTAT, PorTFolio. inFogrAFikA: szEgEdi Tükör
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ERŐS MONDATOK. „Nem létszámban és nem a technikai eszközök számában kell mérni, hogy mennyire ütőképes egy ország hadserege.
A kérdés már csak az, akkor mégis miben mérjük? Kósa Lajos édesanyja sertéstelepeinek számában?” Lázár Gergő (Kolozsvári Szalonna)

Vajon adományozott már pénzt
az állami kórházaknak
a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc?

A Forbes Magazin listája
szerint 2018-ra Mészáros
Lőrinc lett a leggazdagabb
magyar 381,3 milliárd forinttal.
Lukács László György jobbikos
képviselő fordult nemrégiben
Kásler Miklós emberierőforrások-miniszteréhez azzal a kérdéssel: beszállt-e Mészáros
Lőrinc adományozóként a magyar állami egészségügybe –
írta az Index. Az országgyűlési
képviselő felidézte, a hazai
egészségügyi intézmények támogatása rendszeresen téma.
„Nem egy filmes vagy
más előadóművész, sztár
vagy éppen hazai vállalkozás
támogatta már a hazai, állami fenntartású egészségügyi intézményeket” – írta, ki
is fejtve: támogatta és támogatja majd a közeljövőben a
Heim Pál Gyermekkórházat
Terrence Hill, de Ruby Rose
hollywoodi sztár is az ország
vezető gyermekkórházának

A Forbes Magazin számításai szerint Mészáros Lőrinc
egyetlen év alatt több mint háromszorosára növelte vagyonát: 2017-ben 105,7 milliárd forintja volt, tavaly viszont
már 381,3 milliárd. Fotó: MTI/Földi Imre
vásárolt és adományozott
fontos eszközöket. Jó példaként lehet említeni még az
Audi Hungáriát, amely a győri
Megyei Kórházat, és a JP
Autót, amely a veszprémi Megyei Kórházat támogatta
több tízmilliós értékben.
„Magyarország leggazdagabb magánszemélyeiről és
vállalkozásairól azonban ke-

Nulla forint

Elképesztő sikert ért el tavaly december eleje óta az a férfi,
aki közösségi adakozásból összecsukható tábori ágyakat vásárol a kórházaknak, hogy az anyák ne a földön aludjanak a
gyermekük mellett a kórházakban. Orosvári Zsolt elmondta
a 444.hu-nak, február elejéig durván 4 millió 800 ezer forintot
sikerült gyűjteniük, amiből majdnem kerek 4 millióért vettek
eddig ágyakat, köztük a szegedi gyermekklinikának is. A férfi
elmondta az újságnak, hogy a magyar állam, hiába folyik hónapok óta az akció, és hiába derült ki, hogy néhány millió forintból milyen nagy eredményeket lehet elérni ezen a fronton,
mostanáig nulla forinttal járult hozzá az embertelen helyzet
felszámolásához.

vésszer lehet ilyet hallani,
minden bizonnyal a szemérmességükkel leplezik magukat” – írta a politikus, aki
éppen azért, hogy nehogy titokban maradhasson Magyarország leggazdagabb
embereinek adakozó hajlama – és jó példát mutathassanak –, aziránt érdeklődött az állami egészségügyi
intézményeket fenntartóként
felügyelő minisztertől: milyen
adományokkal járultak hozzá
a hazai egészségügyi intézmények működéséhez Mészáros Lőrinc cégei.
Nem Káslertől, hanem Rétvári Bence parlamenti államtitkártól érkezett válasz: szerinte
a kormány nem vezet nyilvántartást arról, hogy a felsorolt
cégek bármilyen adománnyal
is hozzájárultak-e a kórházak
fennmaradásához, ráadásul
„a hazai egészségügyi ellátás
finanszírozása biztosított”.
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A fideszes Kósa Lajos állítja,
édesanyja nem strómanja senkinek

A fideszes Kósa Lajos nyugdíjas óvónő édesanyja egy
évvel ezelőtt azzal került be
a hírekbe, hogy jó időben vásárolt sertéstelepet, egyből
nyert is 123 milliót telepfejlesztésre. A 444.hu cikke
szerint Kósa akkor újságírói
kérdésre azt is elmondta,
édesanyja nem strómanja
senkinek sem, szülei a rendszerváltás után visszaigényelt 30 hektáron gazdálkodnak több mint 25 éve, és
nem meglepő, hogy közben
mezőgazdasági vállalkozásnak is tagjai lettek. Egyéb-

ként ez az a sertéstelep, ami
BMW-ket lízingel.
Most új bizniszbe fogott
Kósa 83 éves édesanyja. Gabonatermesztő céget alapított, és az agráriumban
terjeszkedik a vállalkozás,
ami Kósa édesanyjának tulajdonában áll – vette észre
a 24.hu. Arról pedig az
mfor.hu írt, hogy a 83 éves
nő érdekeltségébe tartozó
Méker Kft. egy Kaméleon Dizájn Kft. nevű céggel is gyarapodott, amelynek profilja a
nyomdai előkészítés és reklámkészítés.

A sertéstelep után új bizniszekbe fogott Kósa Lajos
83 éves édesanyja.

Kegyvesztetté vált fideszes

Az egykori fideszes parlamenti képviselő, Varga István, a
közel 500 kormánypárti médiumot tömörítő Közép-európai
Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke egy interjúban
arról is beszélt, hogy igényes, jó tollú újságírókat inkább a
másik oldalon lát, nem a nemzeti oldalon, és kormánypárti
ember létére inkább Élet és Irodalmat járat, Origó helyett Indexet olvas, és a napot a Népszavával kezdi. Az Echo és
HírTV-re utalva mondta, szerinte az nem újságírás, hogy „Magyarország felett felhőtlen az ég”, minden szép és jó, és a kormánynak csak hibátlan döntései vannak. Nyilatkozata után
kegyvesztetté vált. Lemondott a posztjáról.

Szétveri
a kormány
az MTA-t

Ezt már tényleg nehéz elhinni: a CEU után Széchenyi
Magyar Tudományos Akadémiáját is a levesbe aprítaná
a kormány – írta a 444.hu.
Nagyon úgy tűnik ugyanis,
hogy átalakítás címszó alatt
a kormány egyszerűen szétveri a magyar tudományos
élet legfontosabb szereplőjét, az 5000 főt foglalkoztató akadémiai kutatóhálózatot.
Már jó ideje nemcsak „ellenzékinek”, „kormánykritikusnak” tartott kutatók
kongatják a vészharangot,
hanem olyan jobboldali, konzervatív tudósok is, akik nehezen támadhatók azzal,
hogy ne támogatták volna a
konzervatív kurzust – legalábbis szavakban meghirdető – Orbán Viktor
kormányát. Nagyon nagy baj
van.
Kedden élőláncot vontak
az MTA épülete köré. Ha a
kormányzat nem vonul viszsza, az MTA-nak – legalábbis
a mai formájában – lőttek, és
ugyanígy lőttek több ezer kutató munkájának, pályafutásának, hogy a járulékos
veszteségek megtippelésébe
bele se bocsátkozzunk – írta
a lap, amely szerint itt az
MTA felszalámizásáról lehet
csak szó.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány egyszerűen elvonta az MTA 2019
évi működéséhez szükséges
28 milliárdos állami forrást,
azaz tulajdonképpen beszüntette a finanszírozását.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ így reagált: Soros

Magyarország már csak részben szabad

195 országot vizsgált meg idén is a Freedom House, felmérve a
demokratikus rendszer állapotát ezekben az államokban. Noha
már korábban is kapott súlyos kritikákat a magyar jogállamiság
helyzete, egy év alatt tovább romlott a megítélésünk, hiszen korábbi, „szabad” besorolásunkat most először „részben szabadra” rontotta a nemzetközi jogvédő szervezet – írta az Index.
A Freedom House 2019-es világjelentésében a 195 vizsgált
országból 86-ot minősítettek
szabadnak, 59 a részben szabad kategóriába került, 50
pedig a nem szabad kategóriába. Idén Magyarország már
csak 70 pontot kapott, tavaly
óta újabb két ponttal rontva demokratikus eredményein. A
szervezet szerint legalábbis az

általános szabadságjogok, a
politikai szabadságjogok, valamint a civil társadalmat érintő
minősítések területén is romlott
a magyar helyzet.
A világjelentés egy bekezdése külön is említi Magyarországot, úgy magyarázva a
besorolás rontását, hogy Orbán
Viktor és a Fidesz kormánya hatalomra kerülésük óta és 2018-

ban még tovább rombolta
a demokratikus intézményeket,
méghozzá az ellenzék, a média,
a vallási csoportok, a civil társadalom korlátozásával, illetve totális ellenőrzésével.
A Freedom House szerint
2010 óta sérültek a felsőoktatási intézmények, a civil szervezetek, továbbá a magánszektor
és a menedékkérők jogai is. A
nemzetközi jogvédő szervezet
már tavaly is úgy találta: az Európai Unió legkevésbé demokratikus országa Magyarország,
amely 72 pontot kapott a százból. Az utánunk következő Bulgária is elérte a 80 pontot.

A Freedom House szerint 2010 óta sérültek a felsőoktatási intézmények. Tüntetés
a fővárosban tavaly novemberben. Fotó: Halász Júlia/444.hu
A Kormányzati Tájékoztatási Központ a jelentésre így
reagált: „A Freedom House a
Soros-birodalom tagja, Soros

pénzeli, és most Soros választási kampányát szolgálja. A
többi Soros-szervezettel együtt
azért támadja Magyarországot,

mert a magyarok úgy döntöttek,
hogy nem akarják, hogy hazánkból is bevándorlóországot
csináljanak.”
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Rajong a városért, a szegediekért
az egyik legjobb turisztikai szakíró

Kiss Róbert Richárd 174 országban járt a munkája során

Szeged a kedvenc városa az
ország egyik legismertebb és
legelismertebb turisztikai
szakírójának. Kiss Róbert Richárd állítja, Sziksósfürdőn
jobb hamburgert evett, mint
New Yorkban. Lapunknak elmondta, akkor is eljön Szegedre, ha nincs semmi dolga
a városban, mert imádja a
szegedieket, akiket rendkívül
kedvesnek és vendégszeretőnek tart.
– Soproni születésű, akinek
Szeged a kedvenc városa.
Miért?
– Valóban, Sopronban
születtem és nőttem fel, és
jogos a kérdés, mert Sopron
és Szeged tűz és víz. Sopron
tipikus alpokaljai település a
hegyekkel, a Lővérekkel, a hűvössel, a hideg őszi időkkel.
Szeged alföldi síktelepülés
sok napfénnyel, halászlével
és rengeteg izgalmas programmal, kulturális csodával,
amiből amúgy Sopronban is
sok található. Szegedről csak
kellemes élményeim vannak.
– Mikor járt először Szegeden?
– Anyukámékkal jártam
először Szegeden a szabadtéri
játékokon 1979-ben. Budapesten voltam egyetemista, az
ELTE bölcsészkarán tanultam,
előbb a magyar szakon, majd a
jogi karon szereztem diplomát.
Szegeden rendezték meg
1991-ben az Országos Tudományos Diákköri Konferencia
döntőjét, amit megnyertem. Ez
meghatározó élmény volt a Szeged-szerelemben. Csodálatos
emberekkel, tanárokkal és diákokkal ismerkedtem meg. A kilencvenes évek második felében több olyan szegedi rendezvényen is részt vettem szervezőként, amit a TV2 indulásakor
rendeztek. Ezek nagyon jól sikerültek, mert a szegediek rendkí-

Kiss Róbert Richárd: Átjön a szegedi vendégszeretet.
vül kedvesek és vendégszeretőek. Budapesten sokkal több
olyan ember jelenik meg egyegy rendezvényen, akiknek
semmi sem jó, csak fanyalogni

Akkor is eljövök Szegedre, ha nincs
semmi dolgom a városban. Csak úgy sétálok egyet, iszom
egy kávét, mert nagyon szeretem a szegedi embereket, a
szegedi hangulatot.
tudnak. Akkortájt gyakran töltöttem a hétvégéimet Szegeden,
Kiskundorozsmán.
Ilyenkor elmentem a Szikire is
fürödni, amit nagyon élveztem,
mert jó kis hely. Talán a Szikin
ettem életem legjobb hamburgerét, de azt biztosan mondom,
jobb volt, mint New Yorkban! Jó
vastag hússal adták, és minden
bőségesen volt benne. Már
előre készültem a sziksósfürdői
hamburgerre, pedig hát szere-

Névjegy

Kiss Róbert Richárd Prima Primissima díjas, Pulitzer-emlékdíjas (alkotóközösség tagjaként), Pro Europa díjas,
Iroko-díjas és Berzsenyi-díjas újságíró, kommunikációs
szakember. Az Országmárka Tanács tagja. Szerkesztő-riportere volt a Helló, világ! és a Világszám című televíziós
turisztikai magazinnak, valamint több turisztikai jellegű
rádióműsornak, több könyv és kiadvány szerzője, illetve
szerkesztője (Az utazók enciklopédiája, A magyar turizmus évkönyve, A világ legszebb szigetei, A világ legszebb
szállodái), 108 útifilm producere, rendezője, az InfoRádió utazási magazinjának műsorvezetője.

tem a kulináris élvezeteket, és
nem feltétlenül a hamburger,
sült krumpli kombón élek. Nagyon tetszik Szeged egyetemi
és kulturális hangulata. A szabadtéri olyan csoda, hogy mindenkinek csak azt tudom
tanácsolni, aki még nem járt
Dóm téri előadáson, hogy feltétlenül nézzen meg legalább
egyet. Később a Szeged-szerelmemet erősítette az is, amikor
elkészítettem a top 50 legjobb
magyar hotel kiadványt. Talán
én írtam először ilyet Magyarországon. Azóta már számtalan
lista látott napvilágot.
– És beválogatott a top
50-be szegedi szállodát?
– Nem. Azt gondolom,
szakmailag jól összeszedtem
a legjobb magyar hoteleket,
amelyekbe nem fért be szegedi szálloda. Ennek ellenére
írtak a kiadványról Szegeden,
s nem az szerepelt a cikkekben, hogy „Úristen, miért
nincs benne szegedi szálloda!”, és nem az volt a fő
irány, hogy biztosan a módszertanommal van a baj,
hanem az a kérdés szerepelt
a cikkekben, hogyan lehetne,
miben kellene fejlődniük a
szegedi szállodáknak, hogy
bekerüljenek a legjobbak
közé. Nagyon szimpatikus volt
ez a hozzáállás, az, hogy így
fogták fel a kérdést! Tetszett
az a stílus, ahogy a szegedi
sajtó kezelte a helyi problémát. Ma már elmondhatjuk:
rendkívül sokat fejlődött Szegeden a szálláshelykínálat, hiszen vannak olyan hotelek,

VÉLEMÉNY

A messziről jött ember

– 174 ország több száz
városában járt. Van Szegednek párja a világon?
– Nincs, mert minden
város egyedi. Az európai keresztény kultúrkörben lehetnek
olyan általános jegyek, amelyekben hasonlítanak egymáshoz a városok, lehet például
hasonló méretű és szerkezetű
európai város, mint Szeged, de
az embereket nem lehet kicserélni. Biztos, hogy van hasonló
adottságú település, mint Szeged, de az kevésbé népszerű a
turisták körében. Hogy miért?
Mert a szegediek jó emberek,
kedvesek, barátságosak. Átjön
a szegedi vendégszeretet. Ez
döntő faktor.

Világjáró család voltunk. Apám két dologra nem sajnálta
a pénzt: a könyvvásárlásra és az utazásra. Így történt,
hogy nyolcévesen már láttam Párizst, a Loire-völgyi kastélyokat, Münchent, Bécset, ami tekintve, hogy mélyen
benne jártunk az idő tájt a szocializmusnak nevezett
múló (akkor mégis végtelennek tűnő) időszakban, ez
nem volt magától értetődő. Ma sem, noha az helyzet alaposan megváltozott, hogy közben sok minden ugyanolyan maradjon.
Világlátott embernek nem nevezhettem magam. Ilyen
fellengzősen sem akkor, sem most nem fogalmazok.
Mindössze annyit szerettem volna jelezni, hogy mielőtt
anyám a tavaszi szünet első napján azzal ébresztett,
hogy Szegedre megyünk, már észleltem a világból eztazt. Testvéremmel kiegészülve vonatra ültünk. Így érkeztünk meg a Nagyállomásra. Biztosan nem pontosan úgy
történt, ahogyan leírom, ennél hívebben nem tudom
visszaadni: percek alatt szerelmes lettem a városba.
Olyan más volt – több, szebb, gazdagabb és izgalmasabb a gyerekszememnek –, mint szülővárosom, Gyula.
Pedig ezt a kisvárost sem akkor, sem most, nem
lehet(ett) egyetlen kézmozdulattal semmilyen összehasonlításban lesöpörni.
Anyámból kibújt a földrajztanár. Szakszerűen ecsetelte, miért régióközpont Szeged, mennyiben más, mint
egy megyeszékhely. Ez a kicsit tankönyvízű előadás nem
zavart. Egy tízéves fiú komolyságával elhatároztam: egyszer az itteni egyetem hallgatója leszek. Ez kilenc évvel
később megtörtént. (Egy évet akkor még a hazát kellett
védeni, nekem éppen Nagykanizsán.)
Hiába írok harminc éve, néha olyan élményekkel találom szembe magam, hogy kapitulálnak a szavak. Kísérletet sem teszek, hogy leírjam, az egyéves kaszárnyás
és egyenruhás fogság után mit jelentett az első nap,
pompázatos napsütésben egy augusztus végén Szegeden. A szabadság és gondtalanság érzésében lubickoltam, és nem tudhattam, hogy ez a korszak soha nem fog
visszatérni. Utólag sem hiszem véletlennek, hogy mindez
ebben a Tisza-parti városban történt meg velem, amely
később kegyetlenebb és csalfább volt velem – az egyoldalú szerelmek már csak ilyenek –, mint azt sejthettem
volna.
Úgy terveztem, hogy az államvizsga után itt maradok.
Ám az a hideg és számító nő, akit vagy amit Szeged számomra megtestesített, mindezt másként gondolta. Nem
sikerült állást találnom. (Utólag azzal vigasztaltam
magam, hogy idejönni tanárnak valami olyasmi, mint
Brazíliába focistának menni: reménytelen.) Visszakerültem Gyulára, majd Békéscsabán dolgoztam, de annak a
sóvárgásnak, hogy visszakerüljek, soha nem tudtam, és
nem is akartam ellentmondani. Egyszer, férfiéletem derekán, egy nőre vártam három óra hosszát Szegeden, végigjártam a számomra fontos helyeket, és némileg
túlzóan azt a következtetést vontam le, hogy közel és
távol (mondjuk az ország keleti felében) ez az egyetlen
valódi értelemben vett város. Úgy, ahogyan egy német
vagy egy francia város urbanitás. „Itt kell élni!” – biztattam magam, mert az életcélokat időről időre meg kell
erősítenünk.
Majdnem mindent másként terveztem, de egy bölcs
mondás úgy fogalmaz, ha azt akarod, hogy az Isten kinevessen, meséld el neki a terveidet. Ezt a beszélgetést
kihagytam, ám ami ennél fontosabb: január eleje óta itt
élek. A mögöttem álló évek nem kevés kudarca dacára
ennek örülök. Bár a személyes öröm nem kiterjeszthető,
annyit mégis megjegyeznék, a tévedés kockázatát is vállalva, hogy aki itt él, szerencsésebb, mint arra komorabb
pillanataiban gondolni szokott. Higgyék el, a messziről
jött ember ezt jobban tudhatja.

Szabó C. Szilárd

Bod Péter

szálláshelyek, amelyeket már
a legjobbak közé sorolnak.
– Milyen gyakran látogat
Szegedre?
– A mai napig gyakran
járok Szegedre. Legutóbb egy
könyvbemutatón voltam. Jó
impulzusok érnek Szegeden,
mindig feltöltődöm, amikor a
szegedi ismerőseimmel, barátaimmal találkozom. Akkor
is eljövök Szegedre, ha nincs
semmi dolgom a városban.
Csak úgy sétálok egyet, iszom
egy kávét, mert nagyon szeretem a szegedi embereket,
a szegedi hangulatot. Jut
eszembe, egyszer még zsűritag is voltam a halfesztiválon.
Imádtam, mert imádom a
szegedi halászlevet is!
– Gasztronómiai témájú
anyagokat is készít?
– Nem tartom magam
gasztrogurunak, de az újságírók
nyitottabbak az átlagnál, és
mindenre kíváncsiak. Nyilván,
amikor arról készítek anyagot,
hogy milyen éttermek vannak a
világon, valamilyen szinten konyítani kezdek a gasztronómiához. 174 országban jártam a
munkám során, és szívesen
kóstoltam meg a helyi specialitásokat. Ez a tapasztalat hoz
valamilyen hozzáértést, de
Vinkó Józsefet tartom az igazi
gasztroújságírónak.

Talán a Szikin ettem
életem legjobb hamburgerét, de azt
biztosan mondom,
jobb volt, mint New
Yorkban!
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A város Kossuth-díjas alkotóját
köszöntötte Botka László

A város díszoklevelével köszöntötte Botka László polgármester az ötvenedik
születésnapját ünneplő Juronics Tamás Kossuth-díjas
táncművész-koreográfust. A
Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetőjéről a polgármester elmondta, három

évtizede meghatározó és kiváló szereplője a város kulturális életének. Huszonhét
éve pedig művészeti vezetője
is a Szegedi Kortárs Balettnek, amely ez alatt az idő
alatt a város országosan és
nemzetközileg is elismert
kulturális intézményévé vált.

Juronics Tamás táncos nemzedékeket tanított és nevelt
fel az elmúlt évtizedekben. A
szegedi közönség különösen
büszke rá, hogy minden
évben újabb és újabb bemutatókkal örvendezteti meg,
és viszi a város hírét szerte a
világba.

A napokban eltávolították a
díszeket a város Klauzál téri
karácsonyfájáról a Szegedi
K ö r ny e z e t g a z d á l ko d á s i
Nonprofit Kft. munkatársai.
A fenyőt ezután egy óra
alatt felaprították. Az örökzöldet november 15-én állí-

tották fel a belvárosban. A
közel 40 éves, 15 méteres
ezüstfenyő egy Bal fasori
udvarról érkezett, hogy
dísze legyen az adventi heteknek, majd a karácsonynak.
Ideje azonban lejárt, de

ezután is fontos szerepe
lesz: mulcs és tűzifa lett belőle. Az ágait ledarálták, és
majd a város virágágyásaiba
kerül tavasszal. A közel fél
köbméternyi fát pedig egy
szociálisan rászoruló család
kapja meg.

Szociális tűzifa lett
a Klauzál téri karácsonyfából
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Kiskundorozsma háromszáz éve

Jászkürt, székely kapu, puskaropogás. Kiskundorozsma újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából mindent igyekeztek felidézni, ami Szeged egyik legjelentősebb
népességével és történelmi múltjával rendelkező városrészéhez köthető.
– Azt mondják, az az igazi dorozsmai, akinek legalább egy
nagyszülejét itt temették el –
mondta Mucsi László, aki feleségével érkezett a városrész
újratelepítésének megünneplésére. Bordány mellett Forráskút, Zsombó, Üllés is ezer
szállal kötődik Kiskundorozsmához, hiszen az ideérkező
jász családok közül sok a környéken leltek otthonra. Szeged
és a Dorozsmával ma is eleven kapcsolatot tartó jászsági
települések is csatlakoztak a
homokhátsági községek kezdeményezéséhez, és az újratelepítés évfordulója alkalmából
felállították az Összetartozás
Kapuját: akik az ünnepségre
érkeztek, megcsodálták a
díszes székely kaput. Márpedig ezen a környéken szinte
mindenkinek van kun vagy
jász őse.
A valaha virágzó környéket ugyanis a török hódoltság
után újra kellett telepíteni.
Orczy István báró 1719-ben
több jász családot hozatott
Jászfényszaruból és Jászapá-

tiból, akikhez később a
Mátra vidékéről, Heves vármegyéből, Nógrád palóc falvaiból több család is
csatlakozott. Dorozsma első
telepesei tehát nem az ősi
kunok ivadékai voltak, hanem a jászok és a palócok.

település végül összeforrt, ami
az 1973-as évvel teljesedett
be, amikor Kiskundorozsma
Szeged része lett.
A polgármester a jelenről
azt mondta, Dorozsma fontos
része Szegednek. Nemrég
avatták fel a helyi egészségházat és piacot, valamint rövidesen elkezdik építeni a kerékpárutat is Bordány felé. És –
hogy nyomatékot adjon szavainak – Botka László átadta
Szeged ajándékát Kiskundo-

Mózes és B. Nagy születésnapja

Az ünnepségen megtudhattuk, Mózes Ervin, Szeged
címzetes főjegyzője a 65., B. Nagy László országgyűlési
képviselő pedig a 61. születésnapját ünnepelte aznap,
február 9-én.
Botka László polgármester
ezért fogalmazott ünnepi beszédében úgy: „A jászok a legjobb magyarok.” Felidézte,
hogy dolgos népek érkeztek a
környékre akkor, és szinte a
semmiből építették újjá a települést. Akkoriban lett Szeged
szabad királyi város, és a közvetlen szomszédságában lévő
Kiskundorozsma történelme
egyre szorosabban kapcsolódott a régió központjának számító nagyvároshoz. A két

rozsmának, egy új települési
zászlót. Dorozsma két önkormányzati képviselője, Lauer
István és Mihálffy Béla megköszönték az ajándékot, és elsőként ők lengették meg a
lobogót.
B. Nagy László országgyűlési képviselő köszöntőjében
felidézte Szeged és szomszédja
ellentéteit is. Az itteni legelőkért
ugyanis késhegyig menő csatározások folytak a két település
állathajtói között.

Az ünnepség részeként felavatták az Összetartozás Kapuját. Kiss-Rigó László szeged–
csanádi megyés püspök megáldotta a kaput, majd az összetartozás jegyében a résztvevők
átmentek alatta.

Több mint ápoló

Gyógyszert és vizsgálatokat rendelhet el mostantól az a 13
ápoló, aki elsőként végzett az
egyetem Egészségtudományi
Karán. 2017 őszén indult és
három féléves az úgynevezett
kiterjesztett ápoló mesterképzés, ami ápoló vagy mentőtiszti
alapdiplomára épül. A most
végzett diplomás ápolókat már
nagyon várják a klinika Sürgősségi Betegellátó Osztályán. Az
idén januárban életbe lépett
jogszabály szerint a triázsban,
azaz a betegek osztályozásánál
már önálló feladatokat végezhetnének.
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Szeged a legbiztonságosabb
nagyváros a kormány
statisztikája szerint

Miközben a helyi Fidesz a
pártközpontban összeeszkábált propagandával pórbálja
rettegésben tartani a város
lakóit, a Belügyminisztérium
és a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács adatai alapján Szeged a legbiztonságosabb megyeszékhely.

Százezer lakosra számolva
Szegeden jutott a legkevesebb
kiemelt bűncselekmény 2018
első hat hónapjában. Ez derül
ki a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács támogatásával létrejött Prevenciós
Bűnözésstatisztikai Adattár
számaiból.
Míg a kilencvenes években
a bűn városaként emlegették
Szegedet – amit már akkor is
fenntartásokkal kellett kezelni
–, mostanra a húsz évvel korábbi töredékére esett vissza
az elkövetett bűncselekmények száma. Vagyis ha van valami, amit nem lehet mondani
a városra, az az, hogy ne lenne
biztonságos, nincs közbiztonság – írta a szeged.hu. Meredeken csökkent a lopások
száma, és ugyancsak megfogyatkoztak a garázdaságok,
gépkocsifeltörések, lakásbetörések és testi sértések. Jelentősen csökkent a kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos
ügyek száma, és a korábbinál
sokkal kevesebb a lopás, rablás, valamint a rongálás.
Van tehát közbiztonság.
Egyre kevesebb a bűncselekmény, igazából nincs mitől,
nincs kitől félni. Nyugodtan
lehet sétálni a városban éjszaka is, nem kell sietni,
örökké a hátunk mögé pillantani. Szeged a legnyugodtabb,
legbékésebb, legbiztonságosabb, legélhetőbb vidéki nagy-
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Kis tündérkert a panelrengetegben

330 millióból újjászületett a Tünde téri óvoda – Következik a Kemes utcai és a klebelsbergtelepi

város. Hiába akar mást elhitetni a helyi Fidesz.
A portfolio.hu elemzéséből
az is látszik, hogy 2010 és
2018 között nagy arányban
visszaesett a bűnelkövetések
száma Magyarországon. Míg
2012-ben az összes elkövetett
bűncselekmények
száma
meghaladta a 450 ezret, a tavalyi első félévben alig több
mint 110 ezer esetet regisztráltak (vagyis az éves szám valamivel 200 ezer felett
lehetett, de erről még nem áll
rendelkezésre adat).

A városlakók számához képest rendkívül
alacsony a bűncselekmények száma.
Szeged a legélhetőbb
vidéki
nagyváros.
Hiába akar mást elhitetni a helyi Fidesz.
A közbiztonsági helyzet javulása a súlyos, vagyis az úgynevezett kiemelt bűncselekmények esetében is látványos
volt. Kiemelt esetnek tekintendő az emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése,
embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, illetve járműlopás. Ezek
száma nyolc év alatt 240 ezerről 100 ezer közelébe esett.
Az adatok magukért beszélnek: minél nagyobb egy
város, annál több a súlyos
bűncselekmény. Ugyanakkor
az is látszik: van kivétel – Szeged. Ez az a nagyváros, ami
merőben eltér a trendtől. A városlakók számához képest
rendkívül alacsony a bűncselekmények száma.

FELHÍVÁS!

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
várja azon szegedi állandó lakóhellyel rendelkező,
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 évvel ezelőtt kapták
óvónői, tanítói, tanári oklevelüket.
A jelentkezés határideje:
2019. március 20.

Az érintettek a díszoklevél adományozásával
kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek:
SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási
Iroda Művelődési Osztály
Szeged, Széchenyi tér 10.; tel.: 62/564-179
www.szegedvaros.hu

A kicsik már januárban birtokba vehették az újjászületett csoport- és foglalkoztatószobákat.
Közel 6 hónap alatt szinte
teljesen átalakult, megszépült és korszerűsödött a
Tünde téri óvoda. 330 millió
forintból újult meg a 132
odajáró kisgyerek, a családok és dolgozók örömére.
Tánczos-Kovács Barbara két
gyermeket nevel, a nagyobbik
már elballagott, de a kisebbik
még a Tünde téri óvodába jár.
Mindkettőjüknek nagyon tetszett a felújított intézmény. A
nagyobbik irigykedett is a testvérére, hogy milyen szép helyen fog játszani, mesélte
nevetve Barbara. Azt is elmondta, gyermeke legjobban
az új tornaszobának örült, és
vidáman újságolta otthon az
első foglalkozást, amit ott tartottak.

– A dolgozók és a 132
gyerek is nagyon várta már
ezt a pillanatot. Csodálatos
és felemelő érzés volt –
mondta az átadóünnepségen Bereczkiné Himmelsbach Erzsébet, az óvoda
vezetője. Tavaly júliusban
adták át a kivitelezőnek a terepet, és idén január 21-én
költözhettek vissza.
Botka László polgármester avatóbeszédében hangsúlyozta: egy 45 éves ember
nem számít idősnek, de egy
ennyi idős épület – a Tünde
téri óvoda 1974-ben épült –
már megérett a felújításra,
korszerűsítésre.
Az önkormányzat 330
millió forintot fordított a beruházásra, ebből 230 millió
forintot uniós pályázatból,

100 millió forintot pedig
saját forrásból. A fejlesztés
során megújultak az épületgépészeti rendszerek, a
homlokzati nyílászárók, a vizesblokkok egy része és a
burkolatok. Az épület kiegészítő homlokzati hőszigetelést kapott, a lapostető hőés vízszigetelést biztosító rétegeit felújították, továbbá a
régi homlokzati nyílászárókat is lecserélték korszerű,
hőszigetelő bukó-nyíló ablakokra és ajtókra.
Botka László megköszönte a szülők és az óvoda
dolgozóinak türelmét és kitartását, hiszen a felújítás
időtartama alatt a Temesvári
körúti intézményben helyezték el a gyerekeket és a dolgozókat. Az önkormányzat

erre az időszakra egy autóbuszt biztosított a szülőknek
annak érdekében, hogy megkönnyítsék az utazást.
Botka László kiemelte,
az önkormányzat egy többéves bölcsőde- és óvodafejlesztési programot valósít
meg, amelynek keretében
eddig négy intézményt újítottak fel teljes körűen. Következik a Kemes utcai és a
klebelsbergtelepi intézmény
korszerűsítése. Hozzátette:
az idei évi költségvetésben
a gyermekintézmények korszerűsítésére 2,8 milliárd
forintot kíván fordítani a
város. Ebből 2 milliárd uniós
forrásból származik, 800
milliót pedig a város saját
forrásból biztosít a programra.
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Botka László: Szeged nem a költségvetés

2019-ben rekordköltségvetésből gazdálkodik a város, amelynek kétharmadát,

Botka László polgármester a 2019-es városi költségvetés bemutatóján elmondta, folyamatosan nő a helyiadó-bevétel.
Az önkormányzat 2019-es költségvetésében 90,9 milliárd
forint bevétel és 90,9 milliárd kiadás szerepel. A város
hosszú évek óta hiány nélkül gazdálkodik, és nincs hitele
– mondta Botka László polgármester a városháza dísztermében a legjelentősebb szegedi cégek vezetői előtt, majd
hozzátette, ezzel a város a legmagasabb költségvetésű városok közé tartozik.

továbbra sem fizet helyi
adót.

A 2018-as költségvetés tervezésekor 57,8 milliárddal
kalkuláltak, de az időközben megugrott helyiadó-bevételeknek is köszönhetően
végül 75 milliárd forinttal
zárhatta az évet az önkor-

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idén is dinamikus növekedést várunk a szegedi cégeknél,
ezért 15,1 milliárd forint
helyiadó-bevétellel számolunk, aminek döntő része

mányzat. Tavaly a várakozásoknál több, összesen 14,6
milliárd forint adóbevétel
folyt be a város kasszájába
úgy, hogy a szegedi lakosság – az országban szinte
már egyedülálló módon –

1800-zal nőtt
az iparűzési adót
fizető vállalkozások
száma

iparűzési adó – mondta a
polgármester.
Kitért arra is, hogy Szegeden kívül mindössze
négy településnek van ekkora adóbevétele az országban. A növekedés
annak is köszönhető, hogy
Szegeden egyre több vállalkozás telepedik le, az elmúlt időben 1800-zal nőtt
az iparűzési adót fizető vállalkozások száma, ma már
19 ezer adóalanyt tartanak
nyilván a városban. A vállal-

kozók számára előírt építményadó pedig a törvényben rögzített maximumnál
továbbra is 20 százalékkal
kisebb.

Négy nagy termelő,
ipari cég Szegeden

A megyei top 100 vállalkozás árbevételének 65 százalékát
a
Szegeden
működő cégek adják. Az öt
nagy – Pick, Sole, Mol, Continental és Hansa – vállalkozás közül négy termelő,
ipari cég, és nem igaz az a
vád, hogy Szegeden csak a
szolgáltató szektor telepedett meg – hangzott el.
Egy év alatt több mint
12 százalékkal nőtt az iparűzési adó, és 19,9 százalékkal
emelkedett
a
befizetett idegenforgalmi
adó összege is. A turizmus
mára Szeged egyik húzóágazata lett, a városban
több tízezren élnek az idegenforgalomból, Szeged
pedig bekerült az öt legjobban keresett turisztikai célpont közé.
– Az ilyen nagyarányú és
dinamikusan növekvő saját
bevételek azt jelzik, hogy

Szeged – a rosszakaratú híresztelésekkel ellentétben
– nem a költségvetés köldökzsinórján lóg, hanem a

A turizmus mára
Szeged egyik húzóágazata lett, a városban több tízezren
élnek az idegenforgalomból, Szeged
pedig bekerült az öt
legjobban keresett
turisztikai célpont
közé.

saját lábán áll. Az önkormányzat működési kiadásainak felét ugyanis ma
már a helyben befizetett
adókból tudja fedezni.

Idén 60 milliárdot
fordítanak
fejlesztésekre

Botka László kitért arra is,
hogy az elmúlt években a
folyamatosan csökkenő állami támogatás mellett
kellett működtetni és fejleszteni a várost. Míg
2011-ben több mint 15
milliárd forintos, addig
idén már alig több mint 6
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köldökzsinórján lóg, hanem a saját lábán áll

60 milliárd forintot fejlesztésekre, beruházásokra fordítanak

milliárdos állami támogatásra számíthat Szeged.
A
polgármester
elmondta, a városvezetés
célja, hogy az infrastruktúra további fejlesztésével
újabb vállalkozásokat vonzzon Szegedre, a város egye-

teme pedig biztosíthatja a
magasan képzett munkaerőt. A gazdaság fejlődésének ugyanis ez a két kulcspontja.
– Szeged országosan is
egyedülálló abban, hogy
költségvetésének kéthar-

A polgármesteri beszámolóról
mondták
Petri Zoltán vállalkozó: – Tavaly jöttem el először erre a beszámolóra, és
nagyon hasznosnak találtam, ezért az
idén is elfogadtam a meghívást. A
város fejlődése és a vállalkozások
gyarapodása
szoros
kölcsönhatásban áll egymással, csak együtt
képesek fejlődni. Nagyon fontos a stabil, tervezhető háttér, itt ehhez kapunk sok érdemi információt, amit jól tudunk később hasznosítani.
Holkó István, a Rolló MR Kft. vezetője: – Úgy ítélem meg, fontos, hogy
időben jussak hiteles információkhoz. A mi munkánkat is befolyásolja,
hogy Szeged hogyan, milyen irányban fejlődik a jövőben. Igyekszem
hasznosítani az itt hallottakat. Hatalmas verseny van már az információs
piacon, az üzletben pedig azé az előny, aki hamarabb jut
információhoz. És erre itt jó az esély.

madát, 60 milliárd forintot fordíthat különféle fejlesztésekre,
beruházásokra – mondta el Botka
László.

Egyetlen beruházás
sem maradt el

A városi intézmények, közszolgáltatások és cégek
működtetésére a büdzsé
egyharmadát, közel 31 milliárdot költhet az önkor-

mányzat idén. Az elmúlt
másfél évtizedben a fejlesztés aránya a költségvetés egyharmada és fele
között mozgott. A mostani
arány ezekhez mérten is
kiemelkedőnek számít.
– A 2014-ben kezdődött hétéves uniós költségvetési ciklus első felében
nemigen voltak pályázatok, ezért a rendelkezésünkre álló fejlesztési
forrásoknak a jelentős ré-

szét az utolsó két-három
évben kell felhasználni.
Szerencsére az elmúlt
években komoly összegeket tartalékoltunk a költségvetésben, így egyetlen
beruházást sem kellett
eddig lemondanunk, mert
nem tudtuk volna vállalni a
ránk eső önrészt – mondta
a polgármester, majd hozzátette: – A városvezetés
minden olyan elképzelésre
nyitott, amely Szeged fejlő-

dését szolgálja. Ahogyan
az előző években, úgy továbbra is támogatunk minden befektetői elképzelést,
beruházási tervet, mert ez
mindnyájunk közös érdeke
– mondta Botka László.
(A városi költségvetésről
szóló cikkünk következő részeiben részletesen ismertetjük a tervezett fejlesztéseket és szociális intézkedéseket.)
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Ahogy felénk mondják: csillivilli-konfetti-brillanti

A tíz éve New Yorkban élő szegedi Boncz Ádám a Közéleti Kávéház vendége

A szegedi Boncz Ádám – akinek gyermekkora óta a színház
a mindene – több mint tíz éve él és játszik New Yorkban.
Most hazajött Szegedre, és február 18-án sok minden mellett arról is mesél a Közéleti Kávéház estjén, hogy hogyan
készül egy színházi előadás Amerikában.
„Kölyökkoromban a színház
nekem sosem hétkor kezdődött, hanem már jóval előbb,
délután, amikor elkezdett az
egész család izgatottan készülődni az este ünnepére.
Sőt, néha már hetekkel a
nagy nap előtt ki voltak téve
a jegyek az étkezőasztalra,
diszkrét emlékeztetőként,
hogy azért van fény az alagút
végén” – írja Boncz Ádám
a Broadway a Bonczasztalon
című
blogjában
(https://adamboncz.blog.hu).
A blogjában ír arról is,
hogy amikor megérkezett
New Yorkba, mint minden
messziről
jött
színházi
ember, ő is valahogy a Broadway közelébe akart férkőzni,
bár valójában nem is igazán

tudta, mit is jelent ez. „A fények városába szédült alföldiként azt gondoltam, minden nagyon profi, drága és
hangos, ahogy mifelénk
mondják, csillivilli-konfettibrillanti előadás: Broadway.
Ebben persze volt valami
naiv igazság, de gyorsan rá
kellett jönnöm, hogy a dolog
ennél azért sokkal összetettebb” – írja a blogjában.
Boncz Ádám tizenhét évesen lépett először színpadra
a Szegedi Nemzeti Színházban, a Janika című előadásban Valló Péter rendezésében. Majd játszott a Teljes
napfogyatkozás-ban, az Anconai szerelmesek-ben és a
Hegedűs a háztetőn-ben,
Gregor József partnereként.

Egy jellegzetes New York-i lépcsőn… Fotó: Sipos Judit

Sztárok a Titanicon

Boncz Ádám egy New York-i színházi előadásban.
Aztán jött a külföldi megmérettetés. A London Academy
of
Music
and

Kölyökkoromban a
színház
nekem
sosem hétkor kezdődött, hanem már
jóval előbb, délután,
amikor elkezdett az
egész család izgatottan készülődni az
este ünnepére. Sőt,
néha már hetekkel
a nagy nap előtt ki
voltak téve a jegyek
az étkezőasztalra,
diszkrét emlékeztetőként, hogy azért
van fény az alagút
végén.

Dramatic Arts kurzusának
elvégzése után 2007-ben
felvételt nyert a legendás
New York-i Lee Strasberg
Theater and Film Instituteba, ahol olyan mesterektől
tanulhatott, mint Paul Cal-

deron (Ponyvaregény, Az
öreg halász és a tenger)
vagy Geoffrey Horne (Híd a
Kwai folyón).
Az iskola elvégzése óta
New York színházaiban játszik, valamint producerként
is tevékenykedik. A tengerentúl színészként láthatta a közönség számos színdarabban, többek között a Nobeldíjas Kertész Imre Sorstalanságából készült monodráma
New York-i ősbemutatójának
főszereplőjeként, amit producerként is jegyezett. Alakí-

Kulisszákon innen, tengeren túl
– Beszélgetés Boncz Ádámmal

Időpont: február 18., hétfő, 18 óra. Helyszín: városháza, házasságkötő terem. Beszélgetőtársak: Czenéné Vass Mária
és Kovács Ágnes, a Szegedi Színházpártolók Társaságának
alapító tagjai. Témák: tengerentúli színészsors, New York
színházi struktúrája, kultúrákat összekötő színházi projektek, hogyan készül egy színházi előadás Amerikában, milyen Amerikában a casting, Broadway és Off-Broadway.
tásáért New York Innovative
Theatre Awardsra jelölték. Az
általa producerként létreho-

New York.

Vágó Zsuzsi és Veréb Tamás alakítja a szerelmespárt a Titanicban. A szabadtéri romantikus musicaljében láthatják
még Détár Enikőt, Szabó P. Szilvesztert, Szolnoki Tibort,
Földes Tamást és Kerényi Miklós Mátét is.
Kihirdették a Titanic szereposztását. Somogyi Szilárd
rendező és Balassa Krisztián
karmester döntött, ki kapja
meg a beszállókártyáját az
augusztus 9-én induló Titanicra.
Visszatér a musicalszínpadra Veréb Tamás. A notredame-i toronyőr után most

egy újabb szerelmes hős szerepében láthatják. Jim Farellt, a Titanic szép reményű
utasát játssza, akinek sorsa
összefonódik egy talpraesett,
szebb életre vágyó ír lánnyal.
Szerelmét, Kate McGowant
Vágó Zsuzsi alakítja majd – a
Budapesti Operettszínház
művészét számos sikermusi-

Vágó Zsuzsi.
Fotó: Klinszky Gábor

Veréb Tamás. Fotó: Grandioso
Management/Gregus Máté

Détár Enikő.
Fotó: Madách Színház

cal főszerepében láthatta
már a Dóm téri közönség.
A Titanic mindenkire kíváncsi, csípős humorú höl-

gyét, Alice-t Détár Enikő kelti
életre. A közönségkedvenc
színésznőt nagyszerű, Madách színházas musicalek-

ben láthatták már a szabadtérin. A legendás hajó lelkiismeretes
tervezőjének
megformálására Szabó P.

zott előadások bemutatásra
kerültek többek között a
nemzetközi hírű Edinburgh
Fringe Festivalon, a New
York Fringe Festivalon, valamint tavaly ő volt a fő szervezője az első New York-i
Magyar Színházi Fesztiválnak is.
Jelenleg a Nikolett Pankovits Banddel közös jazzesverses estjükkel járják a
világot: felléptek már Spanyolországban, Svájcban és
legutóbb a New York-i Lincoln
Centerben is.
Szilvesztert kérték fel az alkotók. A Titanic tulajdonosát
Szolnoki Tibor alakítja. A Titanic személyzetéhez tartozik
Barrett, a jobb életre vágyó,
keményen dolgozó fűtő, őt a
fiatal színész, Sándor Péter
játssza. A hajón uralkodó jó
hangulatot garantálja Etches, akit Kerényi Miklós
Máté alakít.
Az egyfelé utazó sok emberi sors között egy megható
történet a Strauss házaspáré: Frankó Tünde és Földes Tamás alakítja a
szeretetre és tiszteletre
méltó karaktereket.
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Bánná a fene, hogy kik kormányoznak,
ha tisztességgel és becsülettel végeznék

Vén dió
Szőregen
Szeretjük a diót. Lomha nyári
délutánokon széttárt karja
alatt találunk enyhet adó zugolyt. Terméséért, bár szinte
ölünkbe pottyan, mégiscsak
meg kell küzdenünk. Kerekded csonthéjburokba zárkózott, ízletes ősorvossága
agyféltekéink remek karbantartója. A diófa magyar kermegbecsült
nagy
tünk
öregje. Elkísér a bölcsőtől
a koporsóig. Nagyszüleink
ezért is szerették és tisztelték. (Szöveg és fotók: Tóth A.
Péter)

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 értelmében
közzéteszi

a Szeged-Szentmihály, Terehalmi út – meglévő lakóterület határa – védelmi rendeltetésű
erdőterület – vasútterület – 5. sz. főút – tervezett gyűjtőút által határolt terület építési
szabályzatának módosítására vonatkozó tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletével
megállapított, a Partnerségi Egyeztetés Helyi Szabályai szerint azzal a céllal, hogy a módosítással érintett tervezési területen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, a tervezési területen székhellyel, telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkező
gazdálkodó szervezet, a tervezési területen székhellyel bejegyzett civil és/vagy érdekképviseleti szervezet, a tervezési területen működő egyház, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a
Szeged MJV Építési Szabályzatának módosítása esetén a véleményezési eljárásba bejelentkező egyéb szervezetek véleményt nyilváníthatnak.

Az érintettek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon
belül papír alapon történő benyújtással (Adatlapon) a Városi Főépítésznél vagy elektronikus úton a tervezetben megjelölt e-mail-címre megküldve javaslatokat, észrevételeket
tehetnek.
A közzététel ideje:
2019. február 25-től 2019. március 14-ig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján
(www.szegedvaros.hu).
A lakossági fórum ideje:
2019. március 06. (szerda) 16:30

Helyszín:
Fejlesztési Iroda Városrendezési Osztály
Főépítészet Tárgyaló
(Szeged, Püspök u. 9.)

„Nagy veszélyt hordoz a kétharmados többség” – olyasvalami ez a kinyilatkoztatás,
mint amikor valakire azt
mondják, hogy „rossz kezekbe került” ez meg az. Mindenesetre Beer Miklós váci
püspök mondta ezt egy interjú alkalmával, nem is olyan
régen. Ugyanezen alkalommal tette a következő intelmet is a váci püspök,
miszerint: „Hajoljunk le a kicsikhez, forduljunk a gyöngék
felé. Attól leszünk többek,
hogy nem az önző érdekeink
alapján cselekszünk.”
Mert egyre többet szólnak regnáló politikusaink a
„kisajátított” médiabirodalom minden lehetséges formájában. Gyanítom, országosan is egysíkon és egybehangzóan. És persze nem
vetik meg a hazugságok tömkelegét sem!

Ezt akár el is hihetném, mert a becsapott és félrevezetett
(-informált) Fideszimádók még mindig
hisznek a hihetetlenben is, de előbbutóbb (hogy is
mondják?): a hazug
embert hamarabb
utolérik, mint a
sánta kutyát.
A Nézőpont Intézet év végi
felmérése szerint a Fidesz–
KDNP-koalíció támogatottsága hét százalékponttal nőtt.
Ezt akár el is hihetném, mert
a becsapott és félrevezetett
(-informált) Fidesz-imádók
még mindig hisznek a hihetetlenben is, de előbb-utóbb
(hogy is mondják?): a hazug
embert hamarabb utolérik,
mint a sánta kutyát. Azt pedig
már elfogadni sem tudom,
amit állít a vizsgálat, hogy tudniillik „a magyarok kétharmada elutasítja az ellenzék
parlamenti – botránypolitizálását”.
Mert hiszen, ha nem
mondhatják el véleményüket

a parlamentben (a Fidesz levezetőelnöke, Lezsák Sándor
azon konzultál egyik társával,
hogy hogyan is fojtsa bele a
szót az ellenzéki felszólalókba!?), akkor valahol és valahogy az ellenzéknek is
szóhoz kell jutnia, ha már
erre másképp nincs mód.
A „rabszolgatörvény” kapcsán Hollik István kormányszóvivő jól bemagolja a
kötelező leckét, mint egyébként általában. Szerinte (és
vezére szerint is) az ellenzék
továbbra is hazudik a munka
törvénykönyve módosításáról. A kormány viszont most
épp az ellenkezőjét állítja
annak, mint ami miatt (a dolgozók kizsákmányolása) éppen létrehozzák a változást.
No, akkor most ki hazudik?
„Magyarország megindult felfelé” címmel karácsonyi beszélgetést folytattak a miniszterelnökkel. Számtalan
hazai sajtóban országszerte
megjelent még fellengzős
„monológja” (mint péntekenként szokta volt tenni a Kossuth rádióban).
Orbán szerint új korszak
előtt áll országunk, amit nemcsak elhisz, de velünk, olvasókkal is el akar hitetni, hogy
2030-ig meg is érkezünk célunkhoz (csak épp azt nem
tette hozzá, hogy ha a Fidesz
marad hatalmon), megnyerve
ezzel, ha már a 20. századot
elveszítettük, a 21. századot.
Úgy legyen! Ezzel a magyarok
száz év magánya a Kárpátmedencében véget ér. Hurrá,
úgy legyen! – mondom még
egyszer. De miről is beszél?
„A kormány a munkát, az
otthont, a családot, a biztonságot képviseli.” A „rabszolgatörvényről” is szól, de ma
már teljesen másképp értelmezve, mint a legelején. Az
persze mindvégig megmaradt, hogy mindez a dolgozók
érdekében. Mindezt javasolnám inkább a parlamenti
küldöttek (képviselők) számára. Előre látom hőbörgésüket, ha ez bekövetkezne.
Más kontójára mibe sem

Tisztelt Olvasóink!

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

kerül alkudozni! Közben gúnyosan megjegyzi, hogy „az
ellenzéki pártok félrevezetik
a választókat, abban nincs
semmi újdonság…”. Ha ez így
volna, akkor vajon mit csinál
a Fidesz?
Az ellenzék a kormány
által felajánlott konstruktív
együttműködést elutasította,

Igaza van Ferenc
pápának, aki szerint
„Ha bölcs akarsz
lenni, akkor többet
hallgass és kevesebbet beszélj. Figyelj arra, hogy ki
és mit mond”.
mert inkább kormányt akarnak buktatni – hangoztatta a
kormányfő. Pedig itt sem
erről van szó elsősorban.
Bánná a fene, hogy ki kormányoznak, ha azt tisztességgel,
felelősséggel
és
becsülettel végeznék. De
nem! Eszük ágában sincs! A
választók ijesztgetésére még
egy családi fényképet is vitt
magával az interjúra, ami
még a lapban is helyet kapott. A nagyapa ül egy fotelben és három kis unokája
terül el az ölében. Ha nem tévedek, a miniszterelnöknek
öt gyereke van. Ha mindegyiknek csak két-két gyereke születik, akkor az már
sok (5+10). Lehet még stafírungra gyűjteni, hogy valamennyien milliárdosok legyenek. Nyöghet a magyar!
És még beszélt egy-két,
korábban már agyonrágott témáról. Például szólt a demográfia fontosságáról. Arról,
hogy „a nemzet jövője a családban van”. Ez utóbbi esetben ellentmondanék, mert ez
a Fidesz által kreált Alaptörvény szerint diszkriminatív!
Ugyanis az új „alkotmány” a
család fogalmát rendkívül
„szűkösen” értelmezi, miszerint emberek sokasága
marad körön kívül. Én e helyett úgy fogalmaznék: „a
nemzet jövője az emberek
(a nép) kezében van”. Ezért
van igaza Ferenc pápának,
aki szerint „Ha bölcs akarsz
lenni, akkor többet hallgass,
és kevesebbet beszélj. Figyelj
arra, hogy ki és mit mond”.
Kutnyik Pál

10 l SPORT
sportmix
Játékoscsere. Szerződést
bontott a Naturtex-SZTE-Szedeák kanadai légiósával, Tyrell
Greennel. A klub kerete egy horvát játékossal bővült. A szegediek a
korábban
Zalaegerszeg színeiben
játszó
Ante Krapićcsal
(képünkön) kötöttek egy szezon végéig
szóló szerződést. A 203 cm
magas játékos 4-es és 5-ös
poszton is bevethető, a
2017/2018-as horvát pontvadászatban a KK Zagreb színeiben játszott, ahol 19,6 pontot,
5,3 lepattanót és 2,2 gólpasszt
átlagolt, a triplákat 43 százalékkal dobta be. A Szedeák új szerzeménye a horvát bajnokság
hatodik helyén álló Hermes
Analitica együtteséből érkezett.
Biztos az érem. Pécsett játszotta a Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE az országos csapatbajnokság második fordulóját. Az
első osztályú gárda valamennyi
ellenfelét legyőzte, így ott vannak a három legjobb csapat között. Az OB-n, az NKE SE és a
Fehérvár Badminton SE ellen
5–4-re, a Debrecen ellen 6–3ra győztek Pápai Balázsék. Az
áprilisban esedékes, háromcsapatos rájátszásban így az érem
már biztos, csak a színe kérdéses.
európa legerőseBB csapatai között. Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) minden
szezon elején és közepén kiad
egy úgynevezett power rankinget, amely egyfajta erősorrend a
BL-csapatok közt. A MOL-PICK
Szeged rendkívül előkelő helyen
áll ezen a listán, a magyar bajnok a francia Paris Saint-Germain és a spanyol Barcelona
Lassa mögött a harmadik helyen áll. Érdekesség, hogy az
örök rivális Telekom Veszprémet
mindössze a hatodik legerősebb csapatnak tartja az EHF.
Folytatódnak a rangadók. Február 23-án újabb nagy
csata vár a Szegedi TE férfi tekecsapatára. Szombaton 13
órától ismét rangadót játszanak
Karsai Lászlóék. Legutóbb a
Bajnokok Ligájában a Final
Fourért, ezúttal a férfi tekecsapat-szuperliga felsőházának ötödik fordulójában csapnak össze
a riválisok. Az újszegedi teke- és
bowlingcentrumba a Zalaegerszeg látogat. Hazánk két legjobb
tekegárdája fog játszani egymással, rangadó a javából!

Jászapáti Petra ezüstérmes
vegyes váltóban
A magyar rövidpályás gyorskorcsolyaváltó ezúttal Drezdában lépett jégre, a világkupa-sorozat legutóbbi állomásán.
A Szeged Korcsolyázó Egyesület válogatott tehetsége,
Jászapáti Petra 2000 méteren a vegyes váltóval állhatott
a dobogóra.
Az utolsó előtti világkupa-sorozaton léptek jégre a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai. Ezúttal is ott volt a csapatban
Jászapáti Petra, a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület versenyzője, és ezúttal is dobogóra állhatott. A fiatal
tehetség a magyar vegyes

váltóban is elindult, kiegészülve Bácskai Sára Lucával,
Sziklási Andrással és Burján
Csabával.
A mieink az A döntőbe jutottak, ahol Oroszországgal,
Dél-Koreával és Nagy-Britanniával küzdöttek meg az érmekért. A csapat jól rajtolt,
és okosan, taktikusan ver-

senyzett, végig észben
tartva, hogy jobb csapat,
mint a brit, és végig maguk
mögött sikerült tartani a szigetországiakat. Végül az oroszok és a dél-koreaiak
mögött, harmadikként értek
célba a magyarok, azonban
az ázsiaiakat kizárták lökés
miatt, így Jászapátiéknak a
bronz helyett ezüst jutott.
Nem mindennapi sorozatban
van a csapat: ez volt a huszonegyedik világkupa, amelyen összejött a magyar
éremszerzés.
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Kálmán és Szabó a nemzeti csapatban

Két szegedi a rögbiválogatottban

A magyar férfiválogatott bő kerete, benne a két szegedivel.
Olimpiára készül a magyar férfi rögbi 7’s válogatott. Igaz,
az ötkarikás játékokra csak júniusban lehet majd kvalifikálni, de ebben segíthet a két szegedi, Kálmán Benedek
és Szabó István, akik bekerültek a nemzeti csapatba.
A magyar felnőtt férfirögbi
kerete februárban megkezdte a felkészülést a
Rugby Europe Mens 7’s Conference 1 tornára. A magyar
válogatott esélyesként első
helyen rangsorolva utazik
majd, hiszen 2017-ben megnyerte ezt a viadalt. Az idei év
olimpiai kvalifikációs év a
rögbiben is. Így a mieink
szeme előtt már az ötkarikás
játékok lebegnek.
A Fit World SE játékosa,
Kálmán Benedek nem elő-

Jászapáti Petra vegyesváltóban is dobogóra állhatott.

Az első osztályban folytatná az SZRSE

Indulhat a rájátszás

Véget ért a férfi röplabda NB II Közép csoportjának alapszakasza. A Szegedi Röplabda Sportegyesület a második
helyen végzett, a bajnokság része után pedig az osztályozót tűzték ki célul.
Hazai pályán veretlenül zárta
a 2018/2019-es NB II Közép
csoport alapszakaszát a Szegedi Röplabda Sportegyesület. Ugyan idegenben becsúszott két vereség, de az impozáns bajnoki szereplés a
tabellán is látszik. Strezeneczki Gyula fiait csak a Dunaújváros U21-es csapata
előzte meg.
Azonban a rájátszásban a

három másodosztályú régióból már nem vehetnek részt
az utánpótláscsapatok. Szinte
behozhatatlan előnyre tettek
szert a szegediek, így a papírforma szerint a végén a szegediek fognak odaérni a
döntőbe. Ahol a Keleti, Közép
és Nyugati csoport legjobb
gárdái fognak egymással körmérkőzést játszani, hogy eldöntsék, ki folytathatja jövőre

az első osztályban. Ennek a
hármas párharcnak a győztese automatikus feljutó, míg
a második play offot játszik.
– Most már ki merem
mondani, hogy a feljutást céloztuk meg. De egyelőre
abban gondolkodom, hogy
jussunk el a döntőbe a legvégén, és ott jó mérkőzést
játsszunk. Amennyiben nyerünk, benne van a pakliban,
hogy vállaljuk az indulást –
árulta el Strezeneczki Gyula,
a Szegedi Röplabda Sportegyesület férficsapatának
vezetőedzője.

Az első osztályba vágyik a Szegedi Röplabda Sportegyesület.

ször tagja a magyar válogatott keretének. Idén is minden adott egy sikeres
szerepléshez, így igent mondott a szövetségi kapitány,
Richard Williams meghívására. Szintén készülhet a válogatott edzésekre Szabó
István, akivel 2018-ban sikerült a Fit World Sportegyesületnek megegyezni a közös
folytatásról. A magyar csapatnak van még ideje, hiszen
az olimpiai selejtező június
elején lesz.

Az év legfontosabb versenye

Húsz érem szegedi az OB-n

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület népes, érmes tábora.
Február első hétvégéjén
rendezték meg az Országos
Utánpótlás Bajnokságot Budapesten, a Gyakorló Jégcsarnokban. A Szegedi
Korcsolyázó Egyesület versenyzői összesen húsz
érmet szereztek.
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület 12 versenyzővel képviselte magát február első
hétvégéjén az idei szezon
legfontosabb versenyén, az
Utánpótlás Országos Bajnokságon, a budapesti Gyakorló
Jégcsarnokban. A létszám
nem volt teljes, azonban a
helyezések ennek ellenére is

parádésak voltak, és számos
távonkénti, illetve összetett
egyéni érmet zsebeltek be
Lajtos Szandra tanítványai.
Váltó versenyszámban a
legfiatalabb korcsoportban
induló három fiú, Árendás
Mihály, Paulik Marcell, Kozák
Kristóf országos bajnoki címmel térhetett haza, valamint
C–D korosztályban a lányok
(Somodi Maja, Somodi Luca,
Kormányos Nina) a dobogó
második fokára állhattak fel.
5 arany, 8 ezüst, 7 bronz –
azaz összesen 20 érmet szereztek a fővárosban a Szegedi Korcsolyázó Egyesület
versenyzői.
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Helyszín: IH Rendezvényközpont

Ripoff Raskolnikov Small World le-

NŐKET?

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Rendkívüli fényességük okán a

Ripoff Raskolnikov

óra

bánk, ha Ők rosszat álmodnak?

a szobába?

Tompeti és barátai idén ünneplik

arra kérdésre, hogy fogytam-e? Ér-

tud választ adni az előadás. Viszont

bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hi-

ban meg mégis a szívünk, ha belép

10. születésnapjukat. E jeles alka-

azonban marhavagonokban egy

demes-e a friss jogosítvánnyal ve-

számos hasonló kérdést vet fel az

indult a zenekar. A jubileumi kon-

osztogatni a forgalomban? Eljön-e

geiről, öröméről. (Magunk között

zető feleségünknek tanácsokat

együttélés nehézségeiről, szépsé-

Csányi Sándor előadásában. Egy

jár: egy-egy ilyen esemény során az

„új csillagként” feltűnő fényforrás

túlragyoghatja akár a sok milliárd

csillagból álló szülőgalaxisát is.

certek különlegessége, hogy Tom-

szovjet munkatáborba szállítják a

nőket. Főszerepben Gera Marina
és Csányi Sándor.

böző karakter, hetven percben,

részben, szünet nélkül.

Tudományegyetem Természettudo-

RIPOFF RASKOLNIKOV

nior Prima díjas csillagásza.

óra

mányi és Informatikai Karának Ju-

lomból országos jubileumi turnéra

hét kukoricatörésre. A megszállók

szólva: inkább nehézségeiről.) Egy-

ról tart előadást a Pedagógiai esté-

ken Szalai Tamás, a Szegedi

luból elhurcolják a munkaképes

Nos, ezekre a kérdésekre nem

A kozmikus csillagrobbanások-

hihetetlen energiakibocsátással

katonák egy dél-dunántúli sváb fa-

nőket „egy kis munkára”, három

személyes vígjáték, nyolc külön-

nak megismerésében.

Időpont: február 23., szombat, 11

Az Örök tél története 1944 decem-

Helyszín: IH Rendezvényközpont

Univerzum történetének és sorsá-

egy végső robbanásban ér véget. A

Helyszín: Belvárosi mozi (Csőke Jó-

hogy mindezek ellenére, miért dob-

elég cipőm, nem kell több? Illetve

megű csillagok nagy részének élete
szupernóvának nevezett jelenség

történetmesélés és egyedi blue-

berében kezdődik, amikor szovjet

tajában döbben rá arra, hogy

tának fontos szerepe van a kozmi-

kus távolság mérésében, illetve az

óra

Időpont: február 23., szombat, 16

TOMPETI ÉS BARÁTAI

az a pillanat egy nő életében, ami-

Helyszín: IH Rendezvényközpont

A Napunknál jóval nagyobb tö-

zik. Dalait az erős szövegvilág,

kor azt mondja: köszönöm, van

estje. Mi a teendő abban az eset-

Miért baj, ha őszintén válaszolunk

szupernóva-robbanások vizsgála-

ÖRÖK TÉL

zsef terem)

nemcsak a gyerekekkel nem tud

Időpont: február 18., hétfő, 18 óra

kedvelt karizmatikus előadó a ti-

sos hangzás jellemzi.

ben, ha az ember a szülőszoba aj-

SZUPERNÓVÁK

is.

zenharmadik lemezével jelentke-

Időpont: február 19., kedd, 19 óra

Csányi Sándor (képünkön) színházi

mezbemutató koncertje. Raskol-

nikov, a hazai közönség által

HOGYAN ÉRTSÜK FÉLRE A

peti és Csillagszemű mellett szín-

padra lép Garfield és Sütiszörny

Időpont: február 21., csütörtök, 19

Szeretne 2 belépőt nyerni a városi műjégpályára? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail--cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: február 20. 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: Pálfy Ferenc volt Szeged árvízi polgármestere. A nyertes: Szásziné Tóth Rozália. Gratulálunk!
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SzegeD Régen

HOROSzKóp

KOS (III. 21–Iv. 20.)
Anyagi helyzetében jelentős pozitív változás
állhat be hamarosan. Ne
hagyja, hogy ezt mások kihasználják! Ne feledje, mindenkinek tudnia kell, hogy hol van a
határ.
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Sok minden történt
Önnel mostanában,
amiknek eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget,
de most már belátja, hogy ez
hiba volt. Még nem késő javítani a helyzeten!
IKReK (v. 21–vI. 21.)
A környezete nem értheti, hogy miért változtatta meg az egyik
döntését, de Ön belül érzi, jól
tette, hogy megváltoztatta. Az
a lényeg, hogy Ön elégedett legyen!
RÁK (vI. 22–vII. 22.)
Jót tenne Önnek a váltás, mert már meglehetősen belefásult abba,
amit csinál. Azért ne kapkodja
el a döntést, alaposan gondolja végig, hogy mi lenne
most a legjobb!
OROSzLÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Összefuthat
egy régi ismerősével,
aminek mindketten nagyon örülnek. Üljenek le, beszélgessenek, hiszen mindkettejüknek szüksége lehet
arra, hogy kiöntse a szívét.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Ne mástól várja a
döntést, lépjen Ön,
minél hamarabb! Ez az
ügy most tényleg nem tűrhet
halasztást. Minél hamarabb a
végére jut, annál hamarabb
megbékélhet a lelke.
MéRLeg (IX. 23–X.
22.) Hogy mihamarabb
megnyugodjon, most az
a legfontosabb, hogy
hagyja el azokat a dolgokat,
amiket a szíve mélyén egyáltalán nem szeret. Minden sokkal
könnyebb lesz!
SKORpIó (X. 23–XI.
21.) Végre rátérhetett a
helyes útra, és nem keresi azok barátságát, akik
ezt egyáltalán nem viszonozzák. Vannak sokan, akik szívesen barátkoznának Önnel,
rájuk koncentráljon!
nyILaS (XI. 22–XII.
21.) Sok tennivalója
van, de ez egyáltalán
nem zavarja, tele lehet lelkesedéssel, mert új kihívásokat lát maga előtt. Csak arra
ügyeljen, hogy ez ne menjen a
magánélete rovására!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Mindenkinek vannak
rosszabb napjai, de próbáljon meg túllendülni rajtuk. Vegye észre azt a sok
szépet és jót, ami körülveszi,
és ne merüljön bele a negatív
gondolataiba!
vízöntő (I. 21–II. 19.)
Sikeres időszak állhat
Ön előtt, ha nem cselekszik meggondolatlanul, és
meglátja az apróbb dolgokat
is. Most mindenki segítségére
számíthat, ne szégyelljen élni
ezzel!
HAlAk (II. 20–III. 20.)
Bármennyire is messzinek tűnik a cél, ne adja
fel, mert csupán kitartás
kérdése, hogy sikerül-e megvalósítani a tervét. És talán nincs
is annyira messze, mint ahogy
gondolja.
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Cappiello az alkotója. Ezek a plakátok a hirdetett termékhez
arculatot társítottak, képesek voltak egy forgalmas utcán
is megragadni a néző figyelmét, így Cappiello tulajdonképpen a „brand” megalkotásával a modern hirdetés atyjának
tekinthető. (Fotó: Fortepan/Kelemen Zsuzsa)

egy fotó 1936-ból egy bájos hölgyről vezendy Béla motorkerékpár- és autójavító, valamint Halász Sándor úri és
női cipész műhelyénél Szegeden, a Kazinczy utca 11.
alatt. A cipészműhely melletti kirakatban a Serodent fogkrémet reklámozó poszter látható, amelynek Leonetto

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Február 18., hétfő, 19.55
Moho sapiens – milyen betegségek forrása lehet az elhízás, pajzsmirigy; miért
gond, ha nem jól működik.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI-KÖZÉLETI MAGAZIN
Február 19., kedd, 19.25
Szőreg képviselője a városrész helyzetéről, EU-s ügyek
Szegedről. Új időpontban és
élőben!
A SZOMSZÉD VÁR – TURISZTIKAI MAGAZIN
Február 20., szerda, 19.40
Fények forrása Tatán, vitorlázás a jeges Balatonon, műemléknézés Szegeden –
Fedezzük fel együtt Magyarországot!
SZABAD SZÁJ – KÖZÉLETI
VITAMŰSOR
Február 22., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromféleképpen. De a hír szent a vélemény szabad!

Időjárás-előrejelzés Szegedre: felhőátvonulások záporokkal
Február 16.
szombat

Február 17.
vasárnap

Február 18.
hétfő

Február 19.
kedd

Február 20.
szerda

Február 21.
csütörtök

Február 22.
péntek

6/–2
Julianna,
Lilla

7/–1
Donát

7/–1
Bernadett

8/0
zsuzsanna

9/0
aladár,
Álmos

10/1
eleonóra

11/1
gerzson

anyaKönyvI
HíReK

SZEGEDEN
SZÜLETETT: Daróczi Zoltánnak
és Tóth Bettinának
2019. 02. 03-án Panka,
László Ferencnek és
Szögi Eszternek 2019.
01. 30-án Ferenc, Bánfi
István Zsoltnak és
Szanka
Gabriellának
2019. 01. 30-án Kende
Vajk, Pölös Gábornak és
Pálinkó Erikának 2019.
01. 29-én Csenge utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!

ez töRtént

Az évszázad hóvihara
1984 februárjában az évszázad hóvihara volt Csongrád megyében. Szegeden az áram- és
vízellátásban jelentős fennakadások voltak, akadtak helyek,
ahol hosszabb időre meg is
szűnt az áram- és vízszolgáltatás. A nagy erejű széllel kísért
hóvihar rengeteg munkát adott
a közüzemi szolgáltatóknak. A
transzformátorokba ugyanis
„bekavarta” a szél a havat,
amely zárlatot okozott, Szeged
és Sándorfalva között pedig
egy távvezeték is leszakadt. A
DÉMÁSZ megfeszített ütemben

végezte a hibaelhárítási feladatokat. A Bajai úti meteorológiai
állomáson 105 kilométer per
órás széllökést is jeleztek a műszerek. A korabeli beszámolók
szerint akkora hóvihar kerekedett, hogy kétszáz méterre
csökkent a látótávolság. Sok,
árokba csúszott autó várta a
segítséget, tucatnyi autóbusz
rekedt az utakon. Rengeteg
munkát adott a tűzoltóknak a
kidőlt fák eltávolítása. A villamosváltókat folyamatosan kellett tisztítani, hogy járni
tudjanak a járművek.

FOgaDóóRa
FEBRUÁR 18., HÉTFŐ
Szentistványi István: 17.00 (Képviselői iroda – Kiss Ernő
u. 3.)
FEBRUÁR 19., KEDD
Kardos Irén: 15.00 (Vám téri Idősek Klubja – Vám tér 5.)
Szécsényi Rózsa és Szénási Róbert: 16.00 (Szegedi SZC
József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája – Balatoni
utcai telephely)
FEBRUÁR 20., SZERDA
Szécsényi Rózsa és Szénási Róbert: 16.00 (Nádas Presszó
– Tölgyfa u. 12.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó: 14.00–15.00 (Képviselői iroda –
Kiss Ernő u. 3., tel.: 30/963-8137)
Dr. Berkesi Ottó: 15.00–18.00 (Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltség – Szerb utca 21.)
FEBRUÁR 23., SZOMBAT
Kothencz János: 12.00–14.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)
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