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Álommunkahelyek
Szegeden

Brüsszel, Párizs és London is segített az árvíz sújtotta Szegednek

Szeged épülőben. A Boldogasszony sugárút eleje 1882-ben.
Lechner Lajos tervei alapján a nagy árvíz
után négy évvel, 1883 végére a korszak legmagasabb színvonalán épült újjá Szeged. A
mérnökzseni és csapata éjjel-nappal mérte,
centizte, araszolta a várost, és a szabályos,
körutas, sugárutas városszerkezettel létre-

hozta a modern, európai Szegedet. Amikor
beszámoltak szerte a világon az újságok a 70
ezer hajléktalanról – ennyi ember veszítette
el az otthonát Szegeden a nagy árvízkor –,
megnyíltak a szívek és az erszények.
Cikkünk a 8. oldalon

A Budapest napilap 1879. március 29-i címlapja.

Idén 3,4 milliárd forintot költ a város útépítésekre

Idén leaszfaltozzák a város egyik utolsó macskaköves utcáját,
az Egressy Béni utcát.

Idén összesen 3,4 milliárd forintot költ a város útépítésekre. Ebből alakítják át többek között a Ladvánszky utcai csomópontot, de jut a Belvárosi híd
hídfőjének felújítására és külterületi utak fejlesztésére is. Bevonják Szeged közlekedésébe a város
gazdaságfejlesztésének egyik legfontosabb elemét,
a lézerközpontot, amely mellett 70 hektáros tudományos ipari parkot alakítanak ki. A szomszédos
100 hektáros területen pedig Közép-Európa legkorszerűbb szárazáru- és húsipari gyárát építi fel a Pick
Szeged Zrt. A térség gazdaságfejlesztésének tapasztalatai jók, hiszen a szintén itt található iparilogisztikai központ mára teljesen benépesült.
Szeged gazdasága hosszú ideje egyensúlyban van.
Miközben nagy termelővállalatok viszik a város jó
hírét szerte a világba, már megjelentek a tudásiparra, az innovációra építő vállalkozások is.
Összeállításunk a 6–7. oldalon

Hétszáz vállalat indult tavaly
a Szerethető Munkahelyek
versenyen. A topcégek közé
került munkahelyek többségében szoftverfejlesztéssel,
kommunikációval és marketinggel foglalkoznak. Szegedről több vállalat is nevezett a versenyre, közülük az
Antavo, a Bishop & Co. Kft.,
valamint a Zengo került a
legszerethetőbb cégek közé,
melyek mind szoftverfejlesztéssel foglalkoznak. Őket
kérdezte a hellovidek.hu a
siker kulcsáról.
Szeged kitörési pontnak
tekinti a tudásalapú gazdaságot. A város jelentős sikereket ért el az elmúlt
években az IT-ipar és a szolgáltató központok betelepítésében.
Bővebben a 3. oldalon

34 játszótér fiatalodik meg

Egymás után újulnak meg a játszóterek, így a képünkön
látható Puskás utcai is. 100 millió forintos játszótérfejlesztési keretéből hamarosan játszóeszközöket cserél
vagy állít helyre a város. Részletek az 5. oldalon
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ERŐS MONDATOK. „Óriási összegeket költünk olyan rétegek támogatására, akiknek futja saját erejükből is.” Szikra Dorottya,
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának főmunkatársa az Indexnek az Orbán-kormány családvédelmi akciótervéről.

Jobban bíznak a magyarok az EP-ben, mint a saját parlamentjükben

A magyarok egyre jobban bíznak az Európai Unióban, és
jobban bíznak az Európai Parlamentben (EP), mint a saját
parlamentjükben. Egyre inkább úgy látják, hogy az EU odafigyel a magyarok véleményére – derült ki az Eurobarométer legfrissebb közvélemény-kutatásából.
A közép-európaiak utálják a
leginkább a menekülteket és
az EU-n kívülről érkező bevándorlókat. A csehek, a szlovákok
és a magyarok idegenellenessége hasonló, és minden más
ország polgárainál erősebb –
elemezte a legutóbbi felmérés
eredményét a 444.hu.
E szerint a magyarok 49
százalékában pozitív kép él az
Európai Unióról, 19 százalékában negatív, és 38 százalékában semmilyen. Ez nagyjából
megfelel az EU-s átlagnak. A
magyarok 53 százaléka elégedett az EU-n belüli demokrá-

ciával, ez valamivel magasabb,
mint az EU-s átlag.
Tavaly év közben feltűnően
emelkedett azoknak a magyaroknak a száma, akik szerint
az Európai Unióban van nekik
szavuk (43-ról 50 százalékra),
és szintén emelkedett azok
aránya, akik szerint az EU megfelelően figyelembe veszi Magyarország érdekeit (44-ről 48
százalékra).
A magyarok 58 százaléka
tartja hatékonynak az Európai
Uniót, holott a 28 ország átlaga
csak 40 százalék.
Sargentini-jelentés ide vagy

Sargentini-jelentés ide vagy oda, a magyarok 56 százaléka bízik az Európai Parlamentben. Ülésezik az Európai
Parlament Strasbourgban.



oda, a magyarok 56 százaléka
bízik az Európai Parlamentben
(EP), miközben a magyar parlamentben csak 46 százalék.
Miközben a legégetőbb
európai problémának a magyarok többsége azt látja,
amit a kormány is láttatni akar

Fillérekért bérel lakást a Várban Semjén vadászcimborája

A piaci ár töredékéért bérel lakást a budai Várban HalmágyiTakács István – írta meg a
24.hu. Ő annak a Safari Clubnak az elnöke, amely nemrég Az
év nemzetközi törvényhozója
díjjal tüntette ki Semjén Zsoltot,

aki már korábban is kapott kitüntetéseket a szervezettől,
amelyben egyébként tiszteletbeli tag. A 24.hu szerint Halmágyi-Takács a budai Várban egy
165 négyzetméteres lakást
bérel mindössze 64 ezer forin-

tért, ami a budapesti ingatlanpiac áraihoz képest nevetségesen alacsony. A lap megkérdezte Halmágyi-Takácsot is,
aki semmi kivetnivalót nem talált a rendkívül előnyös bérleti
szerződésben.
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 ezúton tájékoztatjaTisztelt
 Ügyfeleit. A szolgáltatási


A Szegedi Hulladékgazdálkodási
Kft.
területünkön a lomtalanítás
 szabályai a tavalyi évben megváltoztak. Idén a tavalyi évhez

  lebonyolításának
hasonlóan, változatlan módon az alábbiakban leírtak szerint végezzük a lomtalanítást.














A közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött közüzemidíj-hátralékkal nem rendelkező in






gatlanhasználók lomhulladékának elszállításáról társaságunk évente egy alkalommal, március
15. és november
 15. közötti időszakban,
  megrendelésre
 történő házhoz menő lomtalanítás
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A házhoz menő lomtalanítással kapcsolatosan (igénybejelentés, kihelyezhető hulladékok köre, ki






helyezés
módja,
elszállítás
feltételei) további
információkat
olvashat társaságunk
honlapján:
http://szegedihulladek.hu/lomtalanitas.











A házhoz
menő lomtalanítási igényét az alábbi zöldszámos

telefonszámon jelentheti be:
Tel.: 06-80/180-480

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a lomtalanítás alkalmával az alábbi felsorolt hulladékfajtákat társaságunk nem szállítja el:
1. veszélyes hulladék, gumiabroncs;
2. elektromos, elektronikai készülék;
3. nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermék és hulladék,
valamint az elhalt állatok tetemei;
4. mezőgazdasági és ipari hulladék;
5. építési, bontási hulladék;
6. hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei;
7. a rendszeres hulladékszállítás körébe tartozó háztartási hulladék és zöldhulladék.

Lomtalanítási igényét bejelentheti személyesen is az Ügyfélszolgálati Irodánkban
(6720 Szeged, Stefánia 6.)
Nyitvatartás:
hétfő, kedd, szerda: 8.00–15.00; csütörtök: 7.00–19.00; péntek: 8.00–13.00.
(Hétvégén és ünnepnapokon: zárva.)
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Három szegedi szoftverfejlesztő cég,
három igazi szegedi álommunkahely

A Szerethető Munkahelyek Díj azokat a cégeket illeti meg,
akik képesek megadni dolgozóik számára azt a pluszt,
amitől ők úgy érzik, ott vannak, ahol mindig is lenni szerettek volna. Tavaly három szegedi cég nyerte el az elismerést, mindhárman szoftverfejlesztéssel foglalkoznak,
őket kérdezte a hellovidek.hu a siker kulcsáról.
Az Antavónál egy marketingszoftvert fejlesztenek, divat és
kereskedelem szektorban működő vállalatok számára,
amellyel kifejezetten a nemzetközi piacot célozták meg, hat
év leforgása alatt pedig már
dolgoztak a Google angliai irodájában, elnyerték az online
kereskedelem Oscar-díjának
számító elismerést, jelenleg
pedig már három külföldi helyszínen, Londonban, Párizsban

lyozta a hellovidek.hu-nak
Kecsmár Attila.
A cég társalapítója szerint
nem meglepő, hogy a Legjobb
Munkahelyek díjazottjai Szegeden mind a szoftverfejlesztők
közül kerültek ki. A szakemberek hamar ráébredtek arra,
hogy a kompetitív piac miatt
olyanná kell átformálni a vállalati kultúrát, hogy az az Y- és Zgeneráció számára attraktív
legyen, valami pluszt adjon,

A Zengónál fontosnak tartják, hogy a kollégák valóban
úgy érezzék, a cég egy nagy család.
és Milánóban vannak jelen a
szegedi és a budapesti iroda
mellett – írta a lap.

Antavo

A cég egyik társalapítója, Kecsmár Attila az elért sikerek
fényében elmondta a hellovidek.hu-nak, ő a csapat azon
tagja, aki mindig azt nézi, hová
tudnak még fejlődni. Kecsmár
szerint sok nagy cég rossz példát mutat a fiatal munkavállalók számára azzal, hogy
szűken véve sikerorientáltan
működnek, és közben nem
foglalkoznak a dolgozók továbbképzésével. Az Antavónál
fontosnak tartják, hogy a munkavállaló belelásson a vállalat
működésébe, a kommunikációba, marketingbe, ezért havonta rendszeresen átbeszélik
az éppen aktuális projekteket.
– Az ars poeticám része,
hogy Magyarország akkor tud
felemelkedni, ha a tudást itt
halmozzuk fel. Szoktam
mondani a kollégáknak, hogy
annak nem örülök, ha máshová mennek el dolgozni, de
ha egy céget alapítanak,
annak már igen – hangsú-

például esetükben a vállalati
transzparencia, de a munkahelyi környezet is ehhez idomul.
Az Antavo rugalmasan kezeli a nem várt szituációkat, viszont, mivel a szektoruk
elvárja a gyors reakcióidőt és a
nagy fokozatú munkatempót,
ezért egy home office sem
mehet a teljesítmény rovására.
A társalapító emellett elmondta a hellovidek.hu-nak,
több gyermekes anyuka dolgozik náluk félállásban, amivel
tudatosan támogatják a munkaerő reintegrációját a család-

Az Antavo egy korábbi romkocsmából alakított ki a modern, úgynevezett loft irodát Szegeden.
alapítást követően, így azok a
nők nem szorulnak ki a munka
világából, akik a karrierjük mellett családot szeretnének alapítani.

Bishop & Co.

A Bishop & Co. szoftverfejlesztő cég 2016 óta van jelen
a hazai piacon, főként egészségügyi és pénzügyi szolgáltatások informatikai fejlesztésével vállalnak szerepet a gazdaságban.
– Olyan világban élünk,
ahol nagy szakemberhiány
van, ezért azok a dolgozók,
akik nem érzik jól magukat az
adott munkahelyen, sokkal
könnyebben váltanak. Emiatt
azt tűztük ki magunknak célként, hogy a dolgozók szeressenek nálunk dolgozni. Az is a
cégünk missziója, hogy bebizonyítsuk, a boldog dolgozó elégedett ügyfelet eredményez,
amiből pedig profit származik.
Ez szerintünk egy üzletileg is
tartható vállalás – részletezte
Kevei Zoltán, a Bishop & Co.
alapítója a hellovidek.hu-nak,
miben különböztetik meg magukat egy óriásvállalattól.
– Azt gondolom, hogy ha
a vezetőség, a menedzsment
elkötelezett aziránt, hogy
olyan céget hozzon létre,

A Bishop & Co. Kft. csapata.

ahol az emberek jól érzik magukat, azt érezni fogják a dolgozók – mondta Kevei a
hellovidek.hu-nak.

Zengo

A Zengo megalakulása,
2006 óta dolgozik együtt az
egyik hazai piacvezető tankönyvkiadóval, de idővel profiljuk kiegészült oktatóvideók
és animációk készítésével,
valamint webes és mobilplatformokra készülő rendszerek, alkalmazások fejlesztésével. Bár a cég több mint
tízéves fennállása óta a pár
fő foglalkoztatásától eljutott
a bűvös ötvenes számig, az
ügyvezető igazgató, Hődör
Ferenc a mai napig fontosnak tartja, hogy a dolgozók
ne csupán munkahelyként
tekintsenek a Zengóra.
– A legfontosabb számunkra az, hogy kollégáink
valóban úgy érezzék, hogy
a Zengo egy nagy család.
Szeretünk olyan munkahely
lenni, ahová szeretnek a
munkatársak nap mint nap
bejárni, ahol barátságos légkört teremtünk és
inspiráljuk, segítjük egymást – hangsúlyozta a
hellovidek.hu-nak Hődör
Ferenc.
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Az én városom

Szegedre költöztem az év elején. Már a nyáron szemeztem
a várossal, megfogott a szépsége, a varázslatos építményei, és ami a döntésemet leginkább megalapozta, hogy
lakhelyemül is válasszam: a Szegedet jellemző sajátos, pozitív és szeretetteljes hangulat.
Évekkel ezelőtt kezdődött.
Interjúzni jöttem a városba, és itt ettem életem legfinomabb bécsi szeletét a Szeged étteremben. Sajnos gyorsan
vissza kellett utaznom Budapestre, pedig szívesen maradtam volna még. Már akkor éreztem, közöm lesz ehhez a
városhoz.
Később egy országos irodalmi találkozón jártam itt, kétnaposra terveztük, három lett belőle. Nem tudtam csak
úgy elmenni Szegedről, kellett a ráadás. Nyáron már egy
hétre jöttem. Felfedeztem turistaként Szegedet, és már
akkor találkoztam azzal a sajátossággal, amely más városra nem igazán jellemző: a szegediek szeretnek itt élni,
akik pedig valaha itt laktak, azt vallják, Szeged egy élhető
város.
Nemcsak az épületek, a köztisztaság, a változatos vendéglátóhelyek, de az itt élők vendégszeretete, elégedettsége vonzott. Leírni Magyarországon azt, hogy valaki
elégedett, már-már szitok, hiszen mi csak borúlátók lehetünk, mindig csak bosszankodhatunk. Pont ez a pesszimista mentalitás hiányzik innen, és helyette nincs
betöltetlen űr.
Januárban aztán elhatároztam, Budapest lehetőségeit
ugyan egy élet is kevés lenne kiaknázni, Szeged az én városom! MegNyáron már egy hétre jöttem. Fel- láttam egy
fedeztem turistaként Szegedet, szimpatikus,
és már akkor találkoztam azzal a szerény alsajátossággal, amely más vá- bérletet a
rosra nem igazán jellemző: a sze- Facebookon
gediek szeretnek itt élni, akik (akkor már
pedig valaha itt laktak, azt vall- célzottan kerestem), és
ják, Szeged egy élhető város.
ahogy azt a
spontán virtus megkívánja, látatlanban kivettem. Nem bántam meg.
A fővároshoz képest az albérletárak alacsonyak, az ingatlanközvetítő korrekt, kedves, ahogy a költözésem napján
a bérletpénztáros is, aki őszinte segítőkészséggel magyarázza el a közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókat.
A villamoson is váltható jegy, az ülések tiszták, a járatok sűrűek, ismeretlenül is könnyű eligazodni. (Telefonos
alkalmazásokkal pedig pláne.) A belvárosban nincsenek
távolságok, „nyugodt nyüzsgés” mindenütt. A Facebookcsoportban (Szegeden hallottam, Szegeden láttalak) elmosolyodtam egy-egy problémafelvetés kapcsán. Volt, aki
nyáron azért panaszkodott, mert a felújítási munkálatok
egybeestek, ezért nehezebbé vált a közlekedés. Eszembe
jutott a szülővárosom, Pápa, ahol nagyon szerettem volna
egy ilyen egybeeső felújítássorozatot látni, de a különesővel is megelégedtem volna. Nem beszélve Budapestről,
ahol ha nem omlik rám a fal egy séta közben, már jól
járok. Más az Anna fürdő árazásával és nyitvatartásával
kapcsolatos dilemmáit vetette fel, és a probléma értő fülekre talált. Így működik egy közösség – állapítom meg külsősként és nyilván nem ismerve az itt élők nehézségeit.
Számomra Szeged sokkal szimpatikusabb, mint Budapest, hiszen minden megvan itt is, amit ott megtalálhatnék, leszámítva a penetrát, a személytelenséget és a
felületes nemtörődömséget.
Bő egy hónap elteltével is ugyanazt érzem, szeretek itt
élni, és még sokáig szeretnék itt élni. Igen, messze vannak
a barátaim, messze a családom, de úgy érzem, ezért a városért érdemes áldozatokat hozni, és idővel szeretnék
büszke szegedi lenni!
Jabronka Richárd
(A szerző az ellenszel.hu szerkesztője)
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Csatornáz a bútoráruház

A Móravárosi körúton csapadékvíz-csatornát fektet a közeli bútoráruház, a Szél utca
végén nagy teherbírású burkolat készült, valamint járdákat
újítottak fel. Tóth Péter önkormányzati képviselő elmondta,
a közgyűlés 100 millió forint
értékű megállapodás megkötését szavazta meg a vállalkozással. Ebben a cég olyan
közterületi fejlesztéseket vállalt, amik fontosak a városnak. Például olyan nagy
kapacitású csapadékvíz-befogadót építenek, amely nemcsak a környék, de még a

ࠋࠉࠊࠒࡹࠉࠌࡹࠊࠊǠƢʋ ǉɐ

Szabó Bálint jelentős kárt okozott
hazugságával a Cserepes sori piacnak,
a városnak és a szegedieknek

Szabó Bálint hazudott, megsértette a Cserepes sori Piac
Kft. jó hírnevét. Ezért a jogerős bírósági ítélet szerint nyilvánosan bocsánatot kell kérnie, és fizetnie kell egymillió
forint sérelemdíjat. Rácz Attila piacvezető szerint Szabó
Bálint felbecsülhetetlen mértékű kárt okozott a kereskedőknek, a piacnak, a városnak, a szegedieknek.

Vásárhelyi Pál utca esővizét is
képes fogadni. Eredetileg tavaly év végére kellett volna elkészülni a beruházásnak, de

a vasbetoncsövek későn készültek el, így az önkormányzat május 31-ig módosította a
befejezés határidejét.

Egyre többen sztrájkolnának

Ha nem vezetnek eredményre a kormányzattal folytatott tárgyalások, elsősorban a béremelésről, március 14-én leállhat a munka
az önkormányzatoknál és
a kormányhivatalokban. A
szféra dolgozóinak szakszervezete korábban összeállította azt a 12 pontos
követeléscsomagot,
amit
szeretnének a kormánnyal
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elfogadtatni – eddig sikertelenül.
Nem csak a közszolgálati
dolgozók elégedetlenek. A
sztrájkot együtt szervezik a
Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetével, de
már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is bejelentette, hogy csatlakozik a
munkabeszüntetéshez.
A pedagógusok két órán

át sztrájkolnak március 14én. Mivel a szakszervezetek
felmérései szerint a tanárok között jelenleg nagyon
magas a sztrájkhajlandóság, így a március 14-i szolidaritási munkabeszüntetés
után, saját érdekeik érvényesítése érdekében készek
akár egész napos vagy akár
többnapos sztrájkot is szervezni.

SZEGEDI NAGYÁRVÍZRE EMLÉKEZÉS
- LÁMPÁS SÉTA
êˏƟǊƟƌƟǊ˃ƟǨȲǊʚġŕɧȲɷ½ȢȄȲɧȜŕȢ˃ˏŔʄŔʄǨɷˏʄƟȊƟʄʄƟȊ ȜƟǊǝǪʶǼŔ ½Ȣʄ Ơɷ ƂɷŔȊŕƌǼŕʄ Ŕˏ ࠃࠊࠉࠋ࢙Ɵɷ ɷˏƟǊƟƌǨ
ȢŔǊ˃ŕɧʶǪˏࠃࠆࠂࡲǼʙŸǨȊƟʙȜǨȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏƠɷƠɧƟƠɷŔˏŔˏʄ
ȄȾʶƟʄɋlámpás sétára ࠄࠂࠃࠋࡲȜŕɧƂǨʙɷࠃࠃ࢙ƠȢࠃࠈȳɧŔࠅࠂ
ɝƟɧƂȄȲɧŔˏɧʶǪˏǨDȜȊƠȄȜʮǝȾˏࡲ

16:30 Fool Moon ࢛ŔƃŔɢơȍȍŔơǌˊʧʋʋơɽʧȥȥơɢǫȟʵɽȶɭŔ
17:00 Dr. Botka László ࢛ò˖ơǌơƎĪŖɭȶɽáȶȍǌŖɭȟơɽʋơɭƢȥơȇʧȥȥơɢǫŹơɽ˖ƢƎơ

ò˖ơǌơƎǫ¸ʽȶƎŖȇĔȥȥơɢǫ¡ʵɽȶɭŔ
DˏʄȄȾʶƟʄɋƟȢǨȢƌʙȊȢŔŔȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏɋȊŕȜɝŕɷɷƠʄŔŔoʙɷˏŕɧŕʄ˃ŕɷɧŔȄɝŔɧʄȲȢȜƟȊ˃ƟʄŔˏwࡲɷˏƟǊƟƌǨǝŔǼȳɷǇƟȊʶȲȢʙȊŕɷǇȲǊȄǪɷƠɧȢǨࡲ
ȜƟȢƟʄƟǊ˃ɝƟɧƂƟɷȢƠȜŔȜƟǊƟȜȊƠȄƟˏƠɷɷƟȊƠɧʶƠǊƟʄŔõǨɷˏŔ࢙ɷˏȲŸȲɧȢŕȊࡲ

Nemrég a bíróság jogerős
ítéletében megállapította,
hogy Szabó Bálint mint a
Cserepes sori kereskedők
képviselője 2016-ban folyamatosan, több alkalommal is
valótlanul állította, hogy „a
piacvezetés
egyértelmű
szándéka, hogy a Cserepes
sori piacot 2016. december
31-gyel be akarják zárni és a
piacot fel akarják számolni”.
A bíróság az ítélet indoklásában úgy fogalmazott, Szabó
Bálint valótlan nyilatkozatai a
médiában nagy teret kaptak,
így ezzel egyértelműen megsértette a Cserepes sori Piac
Kft. jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.
A bíróság kötelezte Szabó
Bálintot, hogy a delmagyar.hu, a szegedma.hu és a
hirtv.hu sajtótermékekben,
valamint a Hír TV esti híradójában fizetett közleményben
adja közre, hogy valótlanságokat állított, egyúttal a jogsértés elkövetéséért kérjen
elnézést a Cserepes sori Piac
Kft.-től.
A bíróság jogerős ítéletében egymillió forint sérelem-

díj, valamint a perköltség és
az illeték megfizetésére kötelezte Szabó Bálintot.
A többségében önkormányzati tulajdonú Cserepes
sori Piac Kft. ügyvezető igazgatója, Rácz Attila lapunknak

Szabó Bálint a piac bérlőjeként is leszerepelt,
hiszen pavilonjának
bérleti díját sem volt
hajlandó megfizetni, és
végrehajtás útján tudtuk csak behajtani tőle.
Rácz Attila, a Cserepes
sori Piac Kft. ügyvezető
igazgatója

elmondta: az egymillió forintos sérelemdíj közel sem fedezi a Szabó Bálint által
okozott károkat.
– A piac bezárásának hírére a kereskedők elbizonytalanodtak, máshol keresték a
boldogulásukat, hiszen hittek
neki, féltették a megélhetésüket. Ezek után sok árus
máshol bérelt üzlethelyiséget, más tevékenységbe kezdett. A piac bezárásáról szóló

hazugság óriási sajtónyilvánosságot kapott, ezért a szegediek egy része nem
látogatott ki a piacra, hiszen
mindenhol azt hallotta, hogy
bezár a piac. Ezzel Szabó Bálint felbecsülhetetlen mértékű kárt okozott a piacnak,
a kereskedőknek, a városnak
és a szegedieknek – nyilatkozta a szeged.hu-nak Rácz
Attila.
Az ügyvezető elmondta
még, hogy Szabó Bálint téves
jogi tanácsai miatt az általa
megtévesztett kereskedőknek
esetenként több százezer forint
per-, illetve ügyvédi költséget is
ki kellett fizetniük. Rácz hangsúlyozta, korábban a bíróság
több mint 60 ítéletében minden esetben a Cserepes sori
Piac Kft.-nek adott igazat a bérlőkkel szemben a birtokháborítási és kiürítési perekben.
– Szabó Bálint a piac bérlőjeként is leszerepelt, hiszen pavilonjának bérleti
díját sem volt hajlandó megfizetni, és végrehajtás útján
tudtuk csak behajtani tőle –
mondta Rácz Attila.
A többségében önkormányzati tulajdonú cégnek,
így azon keresztül a városnak
és a szegedieknek jelentős
kárt okozó Szabó Bálint polgármesterjelöltként szeretne
indulni Szegeden az őszi önkormányzati választáson…
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150 millióval támogatja a város
a Tudós Akadémiát

Oklevéllel köszönte meg a
programjaik megvalósításában nyújtott önkormányzati segítséget a Szegedi Tudós
Akadémia (SZTA), ami hatodik
éve hoz Nobel-díjas tudósokat
az egyetemi városba. A napokban Erwin Neher német biofizikussal találkozhattak diákok,
kutatók, tanárok. Solymos
László alpolgármester azt
emelte ki köszöntőjében, hogy
a szegedi önkormányzat által
a következő öt évben évi 30
millió forinttal támogatott
Tudós Akadémia immár nem
csupán regionálisan, hanem
országosan is elér minden tehetséghez. Szeged nem titkolt
célja, hogy újabb Szent-Györgyi
Albert után ismét Nobel-díjast
adjon az országnak és a világnak. Továbbiakban a város
„Szeged ösztöndíjjal” segíti a

kiváló teljesítményű, szegedi
lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók és doktori képzésben
résztvevők bekapcsolódását a
Szegedi Tudós Akadémia programjába. Solymos kiemelt célként nevezte meg, hogy
növelni kell a város tudományos aktivitását, és ehhez az
önkormányzat a lehető legtöbb segítséget megad a továbbiakban is. Hegyi Péter, az
SZTA programigazgatója elmondta, az egyetem, az önkormányzat, a különböző tudományos műhelyek, kutatóintézetek, valamint az általános
és középiskolák is azon dolgoznak, hogy az igazán tehetséges gyerekek számára olyan
környezetet alakítsanak ki,
hogy érdemes legyen itthon
maradniuk.

Töltse ki a város kérdőívét!

Várják még az ötleteket
az új uszoda nevére

Március közepéig még várja az
önkormányzat a szegediek javaslatait az Etelka soron épülő
új fedett uszoda elnevezésére.
A postaládákba eljuttatott kérdőív postán térítésmentesen
visszaküldhető. Az űrlap elérhető interneten is a www.szegedvaros.hu/tervezzukegyutt/
oldalon. Két fordulóban keresik az új sportlétesítmény

nevét, ahogyan korábban a
Szent-Györgyi Albert Agóra, a
Móra Ferenc híd és a Napfényfürdő esetében is történt. A
március közepéig beérkező javaslatok közül egy köztiszteletben álló zsűri kiválaszt
három-öt nevet, melyekről a
második körben, tavasszal
ismét szavazhatnak majd a
szegediek.

AKTUÁLIS l 5

34 játszótér fiatalodik meg 100 millióból

A Puskás utcai játszótér egy újabb hintával gyarapodik.
Egymás után újulnak meg a
játszóterek Szegeden a
város 100 millió forintos játszótérfejlesztési keretéből.
34 játszótér érintett: a Jerney utca–Dianovszky tér,
Kálvária tér, Petőfi utca,

Liget sor, Vértói út 3–5.,
Nyitra utca, Ilona utca, Kukovecz Nana utca 10–18.,
Puskás utca, Mátyás tér,
Szabadság tér, Zsukov tér,
Tanító tér, Agyagos utca 20.
mögött, Hont Ferenc utca

20–24. mögött, a Csongrádi
sugárút 86/A előtt, Nemestakács utca, Lidicei tér,
Lomnici utca 1–3., Lomnici
utca 5–7., Csorba utca–
Csörlő utca, Gáz utca–
Csongrádi sugárút, Gáspár

Zoltán, Gyík utca 19–21.,
Pille utca, Erdélyi tér, Monti
park, Gulácsi park, Kálvária
tér, Koszorú utca, a Lomnici
utca 39. mögött, Ág utca–
Gáspár Zoltán utca, Tápai
utca 6. és a Máglya utca.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
8. § (3) b) pontja alapján
nyilvánosságra hozza
a Szeged Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén a településszerkezeti terv és az építési szabályzat
felülvizsgálata, 2015-2016. évi karbantartása II. sz.
tervezési programjához készített környezeti értékelést,
azzal a céllal, hogy az érintett lakosság, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó szervezet a nyilvánosságra hozatal ideje alatt papír alapon írásban javaslatokat,
észrevételeket tehessen, véleményt nyilváníthasson.
A nyilvánosságra hozatal ideje:
2019. március 18-tól 2019. április 16-ig.
A környezeti értékelés megtekinthető a városi főépítésznél:
Szeged, Püspök u. 9.
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A jövő városa: a termelés mellett

Gazdaságfejlesztés: milliárdokból épít utakat a város – A sportberuházások azt itt élők egészségét

Javában folyik a munka a lézerközpontban. Bevonják Szeged közlekedésébe az ELI-t, amely mellett 70 hektáros tudományos ipari parkot alakítanak ki a jövő vállalkozásainak.
Szeged gazdasági hátországa évek óta stabil. Többek
között ennek köszönhető, hogy az itt működő cégek helyiadó-befizetései folyamatosan nőnek. A szegedi gazdasági szereplők által befizetett iparűzési adó tavaly már
elérte a 10 milliárd 217 millió forintot. Az önkormányzat
gazdaságfejlesztésének fókuszában a hagyományos termelő iparágak mellett évek óta a tudásipar, a nagy hozzáadott értéket teremtő, ezért jó jövedelmet és hosszú
távú munkalehetőséget biztosító cégek betelepítése, támogatása áll.
Nem veszi ugyan körbe a várost gyárkéményerdő, nincsenek összeszerelő üzemek,
de ettől még jelentős ipari
termelés folyik Szegeden.
Mindenkinek
ismerősen
csengenek a nevek: Pick,
Sole-Mizo, Mol, Continental,

Hansa-Kontakt vagy az újonnan betelepült világcég, a BP,
amelyik idén már ötszáz szegedinek ad munkát, és várhatóan bővíti a létszámát. Ők
azok az éllovasok a 19 ezer
szegedi adóalany közül, amelyeknek köszönhetően a

Megújuló utak

A lézerközponthoz vezető út kiépítése mellett az önkormányzat jelentős gazdaságfejlesztést szolgáló útépítésekbe is kezd: egymilliárd forintot költ a Kollégiumi út
rekonstrukciójára, és több mint 1,2 milliárd forintot fordít belterületi gazdasági utak korszerűsítésére: többek
között megújulhat a Vágány, a Vásár, a Tűzoltó és a Városgazda utca, korszerűbb lesz a Cserje sor és a Házgyári út burkolata.

város iparűzésiadó-bevétele
folyamatosan és dinamikusan nő.

Bekapcsolják
a lézerközpontot
a város
vérkeringésébe

– A város gazdaságfejlesztésének az egyik legfontosabb
eleme, hogy a lézerközpontot, az öthalmi laktanyát bevonjuk Szeged közlekedésébe – mondta Botka László
polgármester év elején a
város meghatározó cégeinek
vezetői előtt.
Az Európai Unió legnagyobb tudományos beruházása, a szegedi lézerközpont
körül egy tudományos-ipari
parkot kívánnak létrehozni.
Az önkormányzat ennek
megvalósításáért jelentős
infrastrukturális
beruházásba kezd: közel 3,5 milliárd forintért épít utakat, és
vonja be a város közlekedési
vérkeringésébe a 70 hektáros területet.

Az új ipari parkban többek között egy 3,5 ezer négyzetméteres inkubátorház is
helyet kap, ahol kutatóhelyek, startupok és egyéb innovatív vállalkozások lelhetnek majd otthonra. Többek között itt kaphat helyet a
szegedi gyógyszerkutatások
és a gépjárműipari fejlesztések központja is.
Az eddigi tapasztalok
jók, hiszen a szemben lévő
ipari-logisztikai
központ
mára teljesen benépesült,
s újabb igények mutatkoz-

nak a további fejlesztésekre.
A szomszédos területen
építkezik majd a Pick Szeged
Zrt. is. Az élelmiszeripari óriáscég tavaly 100 hektár földet vásárolt az ELI és az
M5-ös sztráda között, a Hansával szemben tervezi a zöldmezős beruházást.
A teljes fejlesztés – a tervek szerint – több mint tíz
évet vesz majd igénybe, kéthárom éves egymást követő
periódusokban szeretnék
végrehajtani a beruházást,

amellyel Közép-Európa legkorszerűbb szárazáru- és feldolgozotthúsiparitermék-gyár
tó kapacitását kívánja létrehozni a tulajdonos.
A beruházás első fázisa
legkésőbb 2020 elején indulhat. A terület közművesítése
jelentős költségekkel jár,
amelyben az önkormányzat
is szerepet vállal, többek között azzal, hogy megteremti a
kerékpáros, a közúti és a tömegközlekedési elérhetőségét a területnek, valamint
aktualizálja a szabályozási
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a tudásiparba fektet Szeged
szolgálják – A 21. századi ipar a cél a megyeszékhelyen

Útépítésekre összesen
3,4 milliárd forintot költ
2019-ben a város. A kerékpárút-fejlesztések mellett
200 millió forintból átépítik a
Ladvánszky utcai csomópontot, a Belváros híd hídfőjének
felújítására 250 millió forintot szánnak, de több mint
100 millió forint jut a külterületi utak fejlesztésére is.
Önerős út- és parkolóépítésre pedig 1,6 milliárd forintot különítettek el erre az
évre Szeged költségvetésében.

Új uszoda: megvalósul
a szegediek régi vágya

Folytatódik az útfelújítási program. Képünk archív.
terveket, és koordinálja a
külső infrastruktúra kialakítását.

Idén 3,4 milliárd
forintot költenek
útépítésekre

Szeged kerékpáros város
lett. Az 1994-es öt százalékról mostanra közel húsz százalékra nőtt a városi
közlekedésben a naponta
kerekezők aránya, ami azt jelenti, hogy minden ötödik

szegedi a környezetbarát
közlekedést preferálja. Ez
többek között annak is köszönhető, hogy a város kerékpárút-hálózata folyamatosan növekszik, egyre több
helyen lehet biztonságosan
kerekezni.
Az önkormányzat az idén
is a város több területén tervez kerékpárút-fejlesztést.
Ezekre ebben az évben 1,3
milliárd forintot fordít. Többek között Tarján és Petőfitelep között épül kerékpárút,

60 milliárd fejlesztésekre

A város 91 milliárd forintos idei rekordköltségvetésének
kétharmadát, 60 milliárd forintot fejlesztésekre, beruházásokra fordít az önkormányzat. Nagyrészük közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a gazdaság
fejlesztéséhez is. Szeged ebben is egyedülálló a magyar
nagyvárosok között.

hamarosan a Logisztika Központhoz is kerékpárút vezet
majd, Újszegeden pedig új
nyomvonalakat festenek fel.

Emellett folytatódik a várost
a környező településekkel
összekötő kerékpárutak építése, például Bordány felé.

Tavaly augusztusban tették
le az új, fedett sportuszoda
alapkövét. Az Etelka soron
15,5 milliárd forintból Magyarország legmodernebb és
legszebb, európai színvonalú
fedett uszodája épül, amelyet a tervek szerint jövő tavasszal vehetnek birtokba a
szegediek.
A 162 ezer lakosú Szeged
– az itt élő mintegy 30 ezer

egyetemistával – a vizek városa, az önkormányzat ezért
a jövőben is biztosítani fogja
az ingyenes úszásoktatást az
óvodásoknak és az iskolásoknak, az új létesítmény
pedig a szegediek sportolási
és pihenési igényeit is kielégíti majd.
A 13 ezer négyzetméter
alapterületű, 1200 fős, akadálymentes lelátóval megépülő új sportkomplexum
mindenben megfelel a nemzetközi szabványoknak és
előírásoknak.
A város több saját erős
sportfejlesztést is tervez az
idén összesen 500 millió forintból. Többek között az
épülő új fedett uszoda szomszédságában lévő Etelka sori
munkacsarnokot újítják fel
300 millió forintból, hogy
méltó környezetet biztosítsanak a sportolni vágyóknak.
A keretből fennmaradó
200 millió forintból az újszegedi sportcsarnokban, az
Anna fürdőben és Sziksósfürdőn valósítanak meg különféle fejlesztéseket.
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Korabeli panorámakép Szegedről 1882 decemberében. Az út végén a Horváth Mihály utca 2. számú ház látható.

Megszületett a mérnöki mű: a modern, európai város

Szeged 140 évvel ezelőtti katasztrófájára és újjáépülésére emlékezünk (3. rész)

Tizenhat évesen szabadságharcos volt, majd az ország
első városi főmérnöke, európai látókörű szakember,
aki meghatározta Szeged
jövőjét. Lechner Lajos keze
nyomán a nagy árvíz után
négy évvel, 1883 végére a
korszak legmagasabb színvonalán épült újjá, s vált
modern, európai várossá
Szeged.
Szegednek nem úrra lenne
most szüksége, hanem okos
emberre – írták 1879-ben a
szegedi lapok, amikor a katasztrófa után Tisza Kálmán
miniszterelnök kinevezte az
öccsét, Tisza Lajost királyi
biztosnak a város újjáépítésére. A szegediek nem nézték jó szemmel a döntést.
„Ide egy nagy energiájú,
nagy
tehetségű
ember kell, aki a
régi, s a világ
legdemokratább
városában magasan a többi fölött tud állni” – írta
Mikszáth Kálmán.

Lámpás séta és
hajósfelvonulás

Bontják a szegedi várat 1881 januárjában. Fotó: Lauscher Lipót .

Lechnerék éjjel-nappal
mérték, centizték,
araszolták a várost

Tisza Lajosnak tizenkét szobás lakosztálya volt az új Zsótér-házban
(mai
Virág
cukrászda), és havi ezerforintos fizetése. A szegediek
részéről mellé adott tanácsnokoknak napi
tíz forintot fizettek.
Egy jó ácslegény
vagy kőműves három
forint napszámot kapott abban az időben.
Tisza
utasítására

Az Újvilágban sem volt erre példa

„Ritkán esik alkalom arra, hogy egy kész lakosságú nagyobb város, aránylag rövid idő alatt, alapjából újra építtessék, tehát az építés folyamán újra is rendeztessék. Erre
még az Újvilág sem igen mutathat példát, mert ott az új
városokat mondhatni – előre – azért építik, hogy idegen
lakókat édesgessenek beléjük. Ezért áldom a sorsomat,
hogy ilyen – technikusra nézve oly szép, de nagy felelősséggel is járó – föladat megoldása jutott osztályrészemül”
– mondotta Lechner Lajos (képünkön). Szeged egykori főépítésze, Novák István egyedülálló városépítészeti alkotásnak nevezte Lechner művét.

A hetedik napon

A Szegedi Napló a vízvész után hét nappal jelent meg, de nem
lehetett kézbesíteni. A
címek ugyan megvoltak,
de a házak összedőltek.
Aki hozzá akart jutni a
laphoz, csónakon evickélt el a szerkesztőséghez.
a királyi biztosság épülete
előtt bakák adtak díszőrséget.
Mindeközben Lechner
Lajos és csapata – tizenegy
mérnök és egy sereg műszaki rajzoló – csendben dolgozott a főreálgimnázium
épületében (mai egyetemi
központi épület). Éjjel-nappal
mérték, centizték, araszolták
a várost. Munkájuk nyomán
rajzolódott ki egy szabályos,
körutas, sugárutas szerkezetű modern város.
Három építési körzetbe
osztották Szegedet. Az első
kerületben, a belvárosban
csak kőből, betonból, téglából lehetett építeni. A második és harmadik kerületben a
Tisza 0 pontja fölött 8,5
méter magasságig csak téglából lehetett falazni. Afölött
használható volt vályog is. A
körutakon csak oldalházak

épülhettek, a kiskörúton
belül csak emeletesek, azonban kétemeletesnél magasabbat tilos volt építeni. A
városnak és Lechneréknek
arra is volt gondjuk, hogy a
városrészek egykori hangulatát a zsinórban kiparcellázott
utcákkal, mérnökileg rárakott épületekkel ne nyomják
agyon.

16 millió köbméter
földet használtak
a feltöltéshez

Lechner irodája tervezte a városházát, a jogi kar épületét,
az igazságügyi palotát. A
város költségére épültek az
óvodák, iskolák, a városháza
és a színház. A színház 450
ezer forintba került, Alsóvároson egy parasztház 2 ezer
volt. Négy év alatt, 1883 végéig 26 kétemeletes, 211
egyemeletes, 836 magasföldszintes lakóház épült a
romok helyén. A rekonstrukciót Ferenc József 1883. októberi látogatásával zárták le.
A Szegedi Napló híre szerint összesen 23 millió forintba került a város
újjáépítése. A közmunkák és
a középületek költségeit tízmillió forint értékben az
állam állta. Szeged költség-

vetésének terhére végezték
a város feltöltését. Az utcák
nyomvonalaiba hordták a
magasító földet Öthalomról.
A százhatvan utca, út, körút
feltöltéséhez 16 millió köbméter földet használtak.

Brüsszel és a többi
európai főváros is
kitett magáért

Amikor a világlapok beszámoltak a 70 ezer hajléktalanról (ennyi volt az árvízkor
Szeged lakossága), megnyíltak a szívek és az erszények.

Március 11-én délután
fél 5-től megemlékezést
tartanak az árvízi emlékműnél, amelyen Botka
polgármester
László
mond beszédet. Fellépnek a szegedi óvodások
és a Fool Moon együttes.
Az ünnepség után lámpás séta indul az alsó
rakparton, amit az I. szegedi
hajósfelvonulás
kísér.
való felhívásban közölték,
amely szerint 1870–71-ben,
amikor 300 ezer francia katona német fogságba esett, a
magyar nemzet segélyakciót
indított érdekükben, s háromszázezer frankot küldött
Párizsba. Elérkezett hát a pillanat, amikor a franciák leróhatták hálájukat a magyarok
iránt. Belgium sem maradt
el, Brüsszel is kitett magáért,
és London az angolok méltó-

Az árvízi fotós

Lauscher Lipót végigfotózta az árvíz rombolását és a város
újjáépítését. Képeiből kiállítás nyílik március 12-én a Szegedi Nemzeti Színházban. A tárlat különlegessége, hogy
Lauscher fotói 1985 óta most először láthatók együtt! A
Rediscover projekt kiállítása egy hónapig látható a színház
aulájában.
Harmincöt országból, köztük
tizennyolc európaiból adakoztak. Ausztria adott a legtöbbet, félmillió forintot, de
Németország is letett Szegedért négyszázezer forintot. A
franciák a tőlük megszokott
könnyed nagyvonalúsággal
nyúltak Szeged megsegélyezésének ügyéhez. Előzékenységük okát már a gyűjtésre

ságának megfelelően nyújtotta anyagi támogatását.
(Forrás: Tóth Béla: A szegedi
nagyárvíz képeskönyve, A víztől vett város dokumentumfilm, Szegedi Napló, a Móra
Ferenc Múzeum fotógyűjteménye)
Szabó C. Szilárd
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A 90 éves Balázs Mária elmondta,
hogy mi a hosszú élet titka

Gálné Balázs Mária a lányával (balról) és Farkas Katalinnal, a humán közszolgáltatási
iroda munkatársával.
A 90 éves Gálné Balázs Mária szerint a hosszú életnek több
titka is van. Az egyik, hogy mindennek tudni kell örülni,
mert a sok örömből lesz a boldogság.
Gálné Balázs Mária 1929.
február 28-án született. Családjával Mindszenten élt,
édesapja földműveléssel foglalkozott, édesanyja dada
volt. Az elemi és polgári iskolák elvégzése után közgazdaságtant tanult, majd elvégezte a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Balázs
Mária életében meghatározó
szerepet töltött be a Mindszenti Vegyesipari Szövetkezet, ahol 34 évig dolgozott.
Huszonhét évesen kezdett
könyvelőként, majd főkönyvelő lett. Húsz év pénzügyi területen végzett munka után a
szövetkezet tagsága nagy
többséggel választotta elnöknek. Nyugdíjba vonulásáig a

szövetkezet elnöke maradt,
mert mindig újraválasztották.
Balázs Máriát segítőkészsége, embersége miatt a
közel ötszáz embert foglalkoztató szövetkezet dolgozói
„anyánknak” szólította.
1991-ben
Zsombóra,
majd 2001-ben Szegedre
költözött, hogy közelebb legyen a lányához. Balázs
Mária kétszer özvegyült meg,
de 73 éves korában ismét
kapcsolatot létesített, és kilenc évig élt boldogságban a
párjával.
Balázs Mária szerint a
hosszú élet titka, hogy mindennek tudni kell örülni,
mert a sok örömből lesz a
boldogság. Fontos, hogy

soha nem kell visszafelé
nézni, mert az elmúlt dolgokon már nem tudunk változtatni. A jövőre figyeljünk,
csak előre tekintsünk, mert
nagyon fontos, hogy mindig
legyenek céljaink. A múltból
csak a szépre kell emlékezni.
Balázs Mária az elsők között
végezte el a Magyarországon
az azóta már elterjedt agykontrolltanfolyamot. Az ott tanultakat azóta is alkalmazza.
A mindennapjaiban Mária
lánya és egy segítőszolgálat
segíti, akik naponta látogatják. Balázs Máriának két
unokája és két dédunokája
van. Családja nagy szeretettel veszi körül.
Az önkormányzat részéről
Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte az ünnepeltet.

Katonahagyományok őrzőit köszöntötték

A város egyik legrégebbi civil szervezete, a Szegedi Bajtársi Klub három kilencvenéves tagját – Sikula Szabolcsot,
Gulyás Andrást és Árva Ferencet – köszöntötte nemrégiben Botka László. A polgármester elmondta, idén 22 millió
forinttal támogatja az önkormányzat a nyugdíjas szerveztek programjait. A pályázatot hamarosan kiírják.
A Szegedi Bajtársi Klub a legrégebben működő szegedi
nyugdíjasklub, és a bajtársak
büszkélkedhetnek a legtöbb
taggal is. Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományú
Tagjainak Klubja néven 1971
januárjában alakult a jelenlegi szervezet elődje. Akkor
huszonheten voltak, ma már
több mint kétszáz taggal működnek, így a közel hetven
szegedi nyugdíjasszervezet
között ők rendelkeznek a legnépesebb tagsággal.
Botka László polgármester

nemrégiben köszöntötte a katonahagyományok szegedi őrzőit, különösen azt a három
idős tagot – Sikula Szabolcs
nyugállományú alezredest,
Gulyás András nyugállományú alezredest, valamint Árva
Ferencet, aki egészségi állapota miatt nem tudott részt
venni a rendezvényen –, akik
ebben az évben töltötték vagy
töltik be a kilencvenedik életévüket.
– Öröm látni, hogy Szegeden vannak ilyen összetartó
közösségek. A hosszú élet

egyik alapja és titka a közösséghez való tartozás. Szeged
egyik legtradicionálisabb és
legtöbb munkát végző nyugdíjasszervezete egyben meghatározó szerepet tölt be a helyi
katonahagyományok őrzésében is. Jó látni, hogy odafigyelnek egymásra, támogatják,
segítik azt, aki rászorul. A szegediek egyik nagyon fontos
erénye a szolidaritás, ezért is
támogatjuk a városban működő több mint hatvan nyugdíjasszervezetet. Botka László
elmondta, a város idei költségvetését úgy fogadták el,
hogy minden eddiginél nagyobb összeg, 22 millió forint
szerepel a nyugdíjasszerveztek programjainak támogatására. A pályázatokat hamarosan kiírják.

POSTABONTÁS

Hogyan lehet az embereket egymás
ellen hangolni, és felfoghatatlan
gonoszságokra, gyűlöletre rávenni?

Csak érdek létezik meg
siker? Sokan hiszik a mai politikus vezetőink közül, hogy
igen. Azt már hosszú ideje
nap mint nap tapasztaljuk,
hogy az orbáni rezsim nem
kormányoz. Minek ez a
luxus? – kérdezik. Ugyanakkor megszüntette a parlamentarizmust,
populista,
illiberális párttá változott a
Fidesz. Az ország kormányának hatalmát abban látom
(hiszik, hogy kétharmados
többségük mindenre felhatalmazást adott), hogy az
emberi lelkeket darabokra
tépi, s aztán olyan új alakba
rakja össze, amilyenbe
akarja.
Az immorális hatalom,
amit a kormányfő legalább
tíz éve nyüstet, ráerőltet az
országra, nem egyedi a világon. Persze ez semmit se
szépít a Fidesz – már régen
– elidegenedett viselkedésén. Sokkal inkább lesújtóbbá válik a regnáló
politikai erő remélt dicsősége. A Fidesz politikája nem
más, mint amivé egy „társadalommanipulátor” tette.
Ennek igazi mestere: Artur J.
Finkelstein, akinek személyét és módszerét övezi ez a
ténykedés, kiragadva a múltból egy stratégiai receptet,
újracsomagolva. Tanácstalan, sőt tisztességtelen gondolatok megvalósításában
reménykedő újkori populisták számára. Ami bizony –
lássuk be – mélységekbe zuhanó országrombolást hozhat csak létre.
Ez a fajta stratégia és taktika három lábon áll: a félelemkeltésen, az örökös
háborúskodáson, amihez ellenségkép is párosul, és pátoszos beszéden. Ezek turmixa végtelen ismétlésekbe
torkollik…
Hogyan is lehet az állampolgárokat egymás ellen
hangolni, és ugyanezen észjárással felfoghatatlan gonoszságokra, gyűlöletre rávenni? Legkönnyebben úgy,
ha az érintettek érzelmi viszonyulásait „közepes erősségű” félelemkeltéssel bombázzuk újra és újra. Ezáltal,
mint tapasztalhatjuk, létre-

jön a társadalom permanens
instabilitása. A zavarosban
aztán már könnyen lehet halászni. És ez nem szól másról, mint hogy minden
lehetséges kommunikációs
térbe befolyó médiakampánnyal embereket egymás
ellen fordítanak, hazug vádakkal eltérítik a demokratikus tanulási folyamatot,
elveszik az emberek hitét.
Finkelsteinnek nem a fentiekben részletezett módszere
volt új, hanem hogy az elmúlt
60 év minden erőfeszítését
megcsúfolva volt pofája újra
elővenni a megtévesztő erőszakra épülő sablont.
Említettem már, hogy ezt
a fajta populista politikai
irányzatot és gyakorlati hasznosítását Magyarországon
kívül számos diktatórikus ország (Oroszország, részben
Izrael, Törökország és még
szerte a világon több ország
is) műveli. Egy azonban biztos: sehol sem a nép javára,
sokkal inkább az egyéni önző
érdekek kielégítésére. Ezáltal annál inkább előtérbe kerültek az önös érdekeken
alapuló minél nagyobb haszonszerzések. Elszomorító
tény, hogy ezzel a már említett manipulátorral anno kapcsolatba lépett a Fideszközeli barát, a Századvég is!
Olyannyira, hogy káderképzőjében jelenleg is az „elsajátított oktatáson” tanítják a
növendékeket. Mert ugye az
utánpótláson túl és mindenekelőtt csak az érdek, meg
a siker létezik – gondolják tévesen. A történelem és morál
– szerintük – csak felesleges
göncök. Mindezt közpénzek
milliárdjaiért!
Orbán esetében nehéz
egy olyan ember megbízhatóságáról és politikai elveiről
beszélni, aki maga is legalább egyszer körbejárta
már a politika paletta mindegyikét. Akinek mozgatórugója (a nagyfokú önzésen és

tekintélyelvűségen túl) a nacionalizmus és illiberalizmus.
Csak hát az a baj, hogy liberalizmus nélkül nincs, nem
lehet demokrácia. Ugyanakkor mit kezdjünk a populistákkal?
Ne szépítsünk: mindanynyiunkkal előfordult már,
hogy nem mondott mindig
igazat. Egyeseknél ez naponta akár többször is előfordul. De amit mostanában a
Fidesz tesz, az már kóros. Viszont a kóros hazudozás
sokszor pszichiátriai megbetegedés kísérő tünete is
lehet…
Orbán a 2010-es évek tájékán rájátszott a társadalomnak a Kádár-rendszer
iránt érzett nosztalgiájára!
A teljhatalom birtokában ugyanis a miniszterelnök visszahozta azt a
letűnt világot, amelytől
1989-ben már elköszönt a
magyar társadalom. Egy
fontos különbséggel! Az
1960–70-es évek szolid jóléte helyett soha nem látott
nyomort teremtett a horribilis összegekért épülő stadionok és az egyéb – de
fölösleges – pénznyelő
ténykedések árnyékában.
Nekem úgy tűnik, közelebb lévén Orbán a 60. életévéhez, hogy időszerűnek
tartja tetteinek halhatatlanná tételét. Ha Orbán kilép
a politikából (ami nem valószínű!), vagy elzavarja a
tömeg, az biztos, hogy még
sokáig nem felejtjük el tetteit. De nem a szép tettekért,
mert érzésem szerint a szitokszón kívül aligha lesz más
is hallható (nem is érdemelve többet).
Azt meg már tőle nem
tudom sértésnek se venni,
miszerint: „A liberálisok mind
migránspártiak.”
Egy azonban biztos, hogy
a liberálisok szolidárisok!

Tisztelt Olvasóink!

Kutnyik Pál

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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HOSSZABBÍTOTT. Nik Henigmand a nyáron érkezett
az RD Riko Ribnica együttesétől, és 1+2 éves szerződést kötött a MOL-PICK
Szegeddel, a szakmai stáb
azonban annyira meg volt
elégedve a huszonkét éves
szlovén
teljesítményével,
hogy érvényesítette a szerződésében lévő kétéves opciót,
és 2021-ig hosszabbított a
válogatott
balátlövővel.
Ugyan a BL-ben még nem sikerült betalálnia, de az NB Iben már huszonkét gólnál jár
tizenöt fellépésen.
KIS MÁTÉ ÚJABB KIÜTÉSE.
Budakalászon lépett ismét
kötelek közé a Szeged Box
Club nagyközépsúlyú nem-

zetközi bajnoki övet birtokló,
a világranglista tizenkettedik
helyén álló Kis Máté. Tanzániai ellenfelét, Hussein Itabát
már az első menetben földre
küldte, innen még fel tudott
állni ellenfele, de a második
menetben ismét kiütötte riválisát, ebből Itaba már nem
tudott felkelni. A szegedi
klasszis harmadik KO-ját osztotta ki, és tizennegyedik győzelmét aratta.
DRAHOTA-SZABÓ DORKA
MAGYAR BAJNOK. A Hajnal
Tenisz Iskola versenyzője,
Drahota-Szabó Dorka Nagy
Adrival párosban nyert felnőtt
magyar bajnokságot, ez
eddig egyetlen szegedi teniszezőnek sem sikerült. A
döntő pikantériáját az adta,
hogy a döntőben a rivális
páros egyik tagja a szintén
Hajnal tenisz iskolás Zádori
Réka volt. Egyéniben a két
szegedi teniszes a legjobb
nyolcig jutott.
ÚJRA HAZAI PÁLYÁN. Folytatódik a Naturtex-SZTE-Szedeák hazai sorozata. Március
kilencedikén, szombaton a
Körmend együttese látogat az
újszegedi Városi Sportcsarnokba. A Rába-partiak a második helyről várják az
összecsapást, míg a Szedeák
a tizenharmadik, így Juhoséknak égető szüksége lenne a
győzelemre. 18 órakor hangzik el a kezdő sípszó.

13 érem a Fiona Fitness SE-től

A Ritmuscsapatok Modern Táncok Első Bajnoki Elődöntőjén Budapesten a Fiona Fitness SE versenyzői ismét nagyon szép eredménnyel térhettek haza. Károlyi Viktória
tanítványai tizenhárom érmet szereztek a fővárosi tornán.
Soroksáron léptek pódiumra
a szegedi Fiona Fitness SE
versenyzői a Modern Táncok
Első Bajnoki Elődöntőjében.
A Károlyi Viktória tanítványainak termése hét arany-,
három ezüst- és három
bronzérem volt. Íme az eredmények:
Egyénik:
Farkas Petra: mini korcsoport street jazz kategória:
I. helyezés
Farkas Petra: mini korcsoport színpadi látványtánc kategória: I. helyezés
Rajki Regina: mini korcsoport
fusion dance: I. helyezés
Nagy Liliána: manó korcsoport színpadi látványtánc kategória: III. helyezés
Ördögh Zoé: mini korcsoport
open kategória: VIII. helyezés
Vastag Flóra: mini korcsoport
open kategória: IX. helyezés

Rajki Regina: mini korcsoport
show kategória: IX. helyezés
Duók:
Agócsi Helga, Deák Hanna:
törpe korcsoport show kategória: I. helyezés
Kiss Kinga, Tácsi-Reményfi
Lara: manó korcsoport színpadi látványtánc kategória:
I. helyezés
Agócsi Helga, Deák Hanna:
törpe korcsoport open kategória: I. helyezés
Farkas Petra, Rajki Regina:
mini korcsoport show kategória: I. helyezés
Farkas Petra, Ördögh Zoé:
mini korcsoport street jazz
kategória: II. helyezés
Nagy Liliána, Vastag Flóra: mini
korcsoport színpadi látványtánc kategória: II. helyezés
Valkó Dorka, Biebere Fruzsina: manó korcsoport open
kategória: III. helyezés

Farkas Petra, Rajki Regina:
mini korcsoport színpadi látványtánc kategória: III. helyezés
Triók:
Kozma Szimonetta, Lehmann Anna, Lőrincz Gergely:
manó korcsoport open kategória: IV. helyezés
Csapatok/Formációk:
Farkas Petra, Rajki Regina,
Kiss Kinga, Tácsi-Reményfi
Lara, Ördögh Zoé, Nagy Liliána, Vastag Flóra, Kozma
Szimonetta, Biebere Fruzsina, Valkó Dorka, Vajda
Virág, Kiss Zoé, Lőrincz
Ádám, Gál Annaróza, Lehmann Anna, Devecseri
Enikő: manó korcsoport
open kategória: II. helyezés
Nagy Liliána, Vastag Flóra,
Kozma Szimonetta, Biebere
Fruzsina, Valkó Dorka, Vajda
Virág, Kiss Zoé, Lőrincz
Ádám, Gál Annaróza, Lehmann Anna, Devecseri Enikő:
mini korcsoport open kategória: IV. helyezés
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Márton Anita EB bronzérmes

Bronzérem Glasgowból

Sérüléséből felépülve első komoly nemzetközi versenyén
bronzérmet szerzett Márton Anita. A világbajnok súlylökő
a glasgow-i fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon
kerek 19 méterre repítette a súlygolyót.

Bronzérmet ért a 19 méteres lökés, jó úton halad
Márton Anita.
18,05 centiméteres eredménnyel jutott a fedett pályás
atlétikai Európa-bajnokságsúlylökő döntőjébe Márton
Anita. Majd a fináléban 18
méter 37 centivel kezdett, ezt
követően 18,25 méterre repítette a súlyt. Harmadik próbálkozásra érte el, mint
utólag kiderült, legjobbját a
döntőben. 19,00-val sokáig a
második helyen állt. A következő három lökése is 18
méter fölött volt, de a 19 mé-

teres határt nem sikerült átlépnie. 18,68 negyedjére,
18,45 ötödjére, utolsó, hatodik próbálkozásával 18,61gyel fejezte be a döntőt. A
sérüléséből visszatérve Eperjesi László tanítványa egy timéter
körüli
zenkilenc
eredményt várt magától, ezt
sikerült teljesítenie. Az EB-t a
bolgár Radoslava Mavlodieva
nyerte 19,12-del, egyetlen
centivel megelőzve a német
Christina Schwanitzot.

A Sikersztori elkezdődött

Elindult a szegedi vb-kampány

Budapesten tartott kampányindító sajtótájékoztatót a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, ahol a jelen válogatott klasszisai mellett a múlt legendái is megjelentek. Kőbán Rita,
Gyulay Zsolt és Vajda Attila korábbi olimpiai bajnokok népszerűsítik a szegedi olimpiai kvalifikációs vb-t.

Alsó sor: Gál Annaróza, Valkó Dorka, Biebere Fruzsina, Deák Hanna, Agócsi Helga,
Tácsi-Reményfi Lara, Kiss Kinga. Középső sor: Devecseri Enikő, Vajda Virág, Nagy Liliána, Vastag Flóra, Kiss Zoé, Kozma Szimonetta, Ördögh Zoé, Farkas Petra.
Hátsó sor: Lőrincz Ádám, Rajki Regina, Lehmann Anna, Károlyi Viktória (vezető).

Szegedi ergométeres érmek

Víz nélkül eveztek

Győrben szerepeltek az NKM Szeged VE versenyzői, a Magyar Ergométeres Országos Bajnokságon. A szegedi tehetségek minden éremből hoztak haza.
Kerek negyven NKM Szeged VE versenyző utazott
Szegedről Győrbe. Ezúttal
azonban nem szálltak vízre
a fiatalok, hanem a 29.
Magyar Ergométeres Országos Bajnokságon, a hagyományos téli versenyükön szerepeltek. Az
eredmények sem maradtak

el, kellemes meglepetésre a női tanuló harmadik korosztályban a kenus
Kiss Ágnes húzott a legjobban, így megnyerte a viadalt.
Az ifik mezőnyében sem
maradt el a dobogós helyezés, Daka Zsófia és a kétszeres Olimpiai Remény-

ségek
Versenye-győztes
Szabó Gábor is ezüstérmes
lett, rajtuk kívül a szintén
kenus Csorba Zsófia a dobogó harmadik fokára állhatott fel a női serdülő II-es
korosztályban. Király Miklós a férfi ifjúsági, Kovács
Sándor serdülő kettőben,
és Kunstár Simon a férfi tanuló negyedik korosztályban nem sokkal maradt el
az érmes helyezéstől, ők
negyedikek lettek.

Gyulay Zsolt, Kőbán Rita és Vajda Attila a piros gomb mögött. Elindult a vb hivatalos weboldala.
A Sikersztori nevet kapta az
NKM olimpiai kvalifikációs
gyorsasági kajak-kenu világbajnokság kampánya. 100
ország mintegy 2000 versenyzője érkezik augusztus
21. és 25. között. Legutóbb
2011-ben rendezett Szeged
vb-t, ekkor Vajda Attila aranyérmet szerzett a hazai közönség előtt. A korábbi klasszis
kenus ezúttal Kőbán Ritával
és Gyulay Zsolttal lett a vébé
reklámarca.
– Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek, mert bár

nem vagyok már aktív sportoló, de emlékszem még milyen volt 2011-ben világbajnoknak lenni Szegeden. Ezt az
élményt szeretném, ha átélnék azok a versenyzők, akik elindulnak majd. Sehol máshol
nincs ilyen szurkolói hátszél a
versenyzők mögött, mint a
Maty-éren, ezt csak élvezni
kell. – mondta Vajda Attila korábbi olimpiai bajnok kenus.
A szeged2019.com weboldalon a versennyel kapcsolatos minden fontos tudnivaló megtalálható.
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MIÉRT ÉRDEKES MONGÓLIA?

SZTE Bölcsészet- és Társada-

óra

ad választ olyan kérdésekre,

Időpont: március 11., hétfő, 17
Helyszín: TIT-székház (Kárász u.

11.)

lomtudományi Karának dékánja

hogy mi számít művészetnek, és

tekintettel újra Budapest Bár-

koncert az IH-ban. A Budapest
Bár már tíz éve játssza sajátos
és merész feldolgozásait, ciká-

zik a zenei stílusok között. Az

Gombkötő Bence, az SZTE Ke-

együttes a kitűnő zenészeknek

kos

énekeseinek köszönheti a von-

VÁL

fesztiválnak, amely 2009-es

lemezre születő Budapest Bár ti-

törtök–vasárnap

tiválszezon

leti nyelvek és kultúrák MA szahallgatója

tavaly

és a magyar rockzene kultikus

hat

hónapig tanult ösztöndíjasként

zerejét. Az eredetileg egyetlen

Ulánbátorban a Mongol Állami

Egyetem nyelvi részképzésén. A
nyelvtanulás

mellett

megis-

merte a mongol kultúrát és az

ország

természeti

csodáit.

Képes élménybeszámolóján el-

mondja, milyenek a mongol emberek, milyen a mentalitásuk.
A MŰVÉSZET SZÜLETÉSE

Időpont: március 12., kedd, 18

mi nem; mitől művészet a művészet, és mitől giccs a giccs;

lehet-e beszélni a művészetről,

vagy azt csinálni „kell”; lehet-e
tanulni a művészetet, vagy az

csak ösztönös megérzés; mi a

szép, és hogyan változott meg
Botticellitől Rubensig.

óra

BUDAPEST BÁR

A Pedagógiai esték sorozatban

19 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Gyenge Zoltán filozófus, író, tanszékvezető egyetemi tanár, az

Időpont: március 13., szerda,

Helyszín: IH Rendezvényközpont

A hatalmas érdeklődésre való

zenegy

énekessel,

teljesen

egyedi felállásban működik.

X. TOROS PÁLINKAFESZTIIdőpont: március 14–17., csüHelyszín: Széchenyi tér

Tizedik alkalommal ad otthont a

Széchenyi tér a Toros Pálinka-

születésétől fogva a városi fesznyitóakkordja.

A

hazai húsipari kistermelők, pá-

linkafőzdék és kézműves gasztronómiai különlegességek

legjava

lesz

jelen a fesztiválon.
TAVASZI

TULÁS

van. Ehhez hagyományosan egy-

szerű és természetes módsze-

rek

állnak

rendelkezésre.

Ábrahám Krisztián (képünkön)

előadásán nemcsak gyógynö-

vényismeretet, hanem tudatos

gondolkodást, életfilozófiát és

tinktúrakészítést is tanulhatnak

az érdeklődők.

MEGTISZ-

Időpont: március 14.,
csütörtök, 18 óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont

A tavaszi nagytakarí-

tásra az emberi szer-

vezetnek is szüksége

Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím,
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 13.
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: Európai városok segítették a romos Szegedet. A nyertes: Fehér Katalin Mária. Gratulálunk!
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SzEgED régEN

HoroSzKóp

KoS (III. 21–Iv. 20.)
Sok mindenen kell elgondolkodnia mostanában, de azért ne
felejtse el, hogy mi a legfontosabb! Ha ezt szem előtt
tartja, sokkal boldogabb
lesz az élete, mint most!
BIKa (Iv. 21–v. 20.)
Létezik egy dolog,
amelyben újra és újra
elköveti ugyanazt a
hibát. Ez nem lesz így jó,
előbb-utóbb mindenkinek
feltűnik majd, hogy milyen
furcsán viselkedik.
IKrEK (v. 21–vI. 21.)
Ne gondolja, hogy
mindig Önnek van
igaza! Sok esetben valóban így van, de természetesen nem mindig. Vegye
figyelembe mások véleményét is, érdemes!
ráK (vI. 22–vII. 22.)
Néha talán túl biztos
önmagában, és ezt
mások rossz néven veszik. Talán gondolkodjon el
rajta, hogy miért van olyan
sok ellensége! Biztos van
valami oka…
oroSzLáN (vII. 23–
vIII. 22.) Eljött az Ön
ideje, végre minden
úgy történik, ahogy azt
elképzelte. Meg is érdemli,
hiszen nagyon sokat küzdött érte. Már csak ki kell
tartania egy kicsit!
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Épp a legjobbkor hozta meg a legjobb döntést. Legyen
büszke magára, mindenkinek így kellene viselkednie,
hogy sikeres legyen. Ideje
megünnepelni!
MérLEg (IX. 23–X.
22.) Hozott egy rossz
döntést, de még nem
késő helyrehozni! Az a
lényeg, hogy legyen kitartó
és elszánt, ez most a legfontosabb! A többi már megy
magától.
SKorpIó (X. 23–XI.
21.) Mindenki Önt hibáztatja egy olyan
dolog miatt, amiben teljesen ártatlan. Ne hagyja
magát, álljon ki az igaza
mellett! Nem kell Önnek
sem mindent eltűrnie.
NyILaS (XI. 22–XII.
21.) Először fogalmazza meg, hogy mi
is a konkrét probléma,
és csak utána próbálja meg
megoldani! Nem lesz könynyű, de Ön képes rá, és sikerre viszi majd!
BaK (XII. 22–I. 20.)
Talán nem most kéne
változtatnia egy olyan
dolgon, ami eddig tökéletesen bevált. Várjon még
egy kicsit, és gondolja végig,
valóban érdemes-e új
utakra térnie.
vízöNTő (I. 21–II.
19.) Mindig így kéne
cselekednie,
mint
ahogy nemrégiben viselkedett, akkor sokkal elégedettebb és boldogabb
lehetne. Még nem késő változtatni a szokásain!
Halak (II. 20–III. 20.) Itt
az idő, hogy egyes
emberekkel rendbe
tegye a kapcsolatát! Ne
viselkedjenek dacos gyerekként, annak tényleg nincs
semmi értelme! Gondolkodjon el kicsit ezen.
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Mesepercek – aniMációs filMek
Minden hétköznap, 16.50
Boxi, Lengemesék, Székelyföldi legendárium, zenés versek – délutáni mesék
gyerekeknek.
fókuszban – gazdasági
Magazin
Március 12., kedd, 19.55
Szegedi körzetek élete, a
város gazdasági szereplői.
körút – közéleti, kulturális Magazin
Március 14., csütörtök,
19.25
Dömötör-torony kiállításon,
Szegedért Alapítvány díjazottjai, Szeged nagyárvízi
emlékei. Játék!

Teréz szeretettel ölelte édes Ilonkát Luca napján – legalábbis az 1898-ban keltezett szegedi képeslap szerint,
amely az egykori Európa Szállót ábrázolja a Klauzál téren. Az
1883-ban épült szálloda harminc szobával, étteremmel és

kávéházzal működött. Az eredetileg egyemeletes épületet később egy kisebb emelettel bővítették. A Kossuth-szobrot négy
évvel később, 1902-ben avatták fel a Klauzál téren. (Forrás:
MaNDA/Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

szegedért alapítvány
díjátadó gála
Március 15., péntek, 20 óra
A Díjátadó Gála közvetítése
felvételről a Szegedi Nemzeti
Színházból.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

Március 9.
szombat

Március 10.
vasárnap

Március 11.
hétfő

Március 12.
kedd

Március 13.
szerda

Március 14.
csütörtök

Március 15.
péntek
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13/6
Ildikó
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Szilárd
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gergely

11/3
Krisztián,
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Matild

11/3
Kristóf,
Nemzeti ünnep
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szegeden kötött HázasságOt: 2019. 02. 23-án Móráth Sándor és Forray
Zsuzsanna, Jászfalusi Péter és
Vér Tímea, Török Zsolt és VidaSzűcs Katalin, Fejes Imre és
Molnár Éva Edit.
Gratulálunk!

FogaDóóra

Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú
Város Közgyűlése
2019. február 20-i hatállyal
a Szeged III. Kkd. 0447 és 0470 hrsz.-ú közterületeket
Tengelic dűlőnek,
a Szeged III. ker. 21761/1 hrsz.-ú magánutat
és a 39022/2 hrsz.-ú közterületet Téli-kikötő útnak,
a Szeged III. ker. 22497/2 hrsz.-ú közterületet
és a 02163 hrsz.-ú magánutat Bogár útnak,
a Szeged I. ker. 036/2 és 039/1 hrsz.-ú magánutakat
Sulyom útnak,
a Szeged I. ker. 918/4 hrsz.-ú közterületet Marostői köznek,
a Szeged I. ker. 692, 0120 hrsz.-ú közterületeket és a
0119/23, 0117/97 hrsz.-ú magánutakat Parajdi utcának,
a Szeged I. ker. 0117/115 hrsz.-ú magánutat
Radnai utcának,
a Szeged I. ker. 0117/131 hrsz.-ú magánutat
Szebeni utcának,
a Szeged I. ker. 0117/105 hrsz.-ú magánutat
Tusnádi utcának nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Március 11., HétfŐ
Szentistványi István: 17.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő
utca 3.)
Március 12., kedd
Szécsényi rózsa: 16.00
(Szegedi SZC József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája telephely –Balatoni utca
11.)
Március 13., szerda
Szécsényi rózsa: 16.00
(Nádas Presszó – Tölgyfa
utca 12.)
Hekáné dr. Szondi Ildikó:
14.00–15.00 (Képviselői

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

iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
Nagy Sándor: 16.00–17.00
(Rókás Óvoda – Sólyom
utca 6.)
Március 14., csÜtörtök
Mihálffy Béla és Kosik
Dénes: 16.30–17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas utca 12.)
Március 16., szOMbat
Kothencz János: 12.00–
14.00 (L.É.T. Egyesület –
Csongor tér 1.)

Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
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