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Szabó Sándor: Ahogy 1848-ban, úgy most is
együtt szomjazza a nemzet a változást

Az országgyűlési képviselő szerint Szegeden megtanultunk józanul dönteni

Szabó Sándor: Szeged erejét az adja, hogy nálunk nem az számít, ki bal- vagy jobboldali, hanem az, mit tesz le az asztalra.
– 1848-ban a magyar nemzet közösen állt ki az elnyomás
ellen, közösen állt ki egy igazságosabb és egyenlőbb Magyarországért. 1848-ban a magyar nemzet együtt harcolt a változásért – így kezdte beszédét Szabó Sándor március 15-én
a Klauzál téren. Az országgyűlési képviselő szerint ahogy
1848-ban, úgy most is együtt szomjazza a nemzet a válto-

zást, mert az emberek megelégelték az új földesurakat, a helikopterrel esküvőre és vadászni járó kormánypárti politikusokat, a hazugságokra épülő elnyomást.
– Szegeden kivételes helyzetben vagyunk, mert megtanultunk józanul dönteni. Most sem hagyhatjuk magunkat
megvezetni, akkor sem, amikor sokakat rászedtek a szépen

Libalegelőnek hívták a teret

Bár az új általános iskolát
1959 szeptemberében avatták fel a Kolozsvári téren, a
tér rendezésére nem jutott
pénz. Az alapító tanárok
egyike, Markovics Endréné
elmesélte, testnevelésórák
előtt a diákjai hessegették el
a libákat a fűről. Télen pedig
az iskolaudvart öntötték fel
korcsolyapályának. A nyugdíjas pedagógus azt is felidézte, hogy Gagarin nevét
csak az iskola vette fel, a tér
nem.
Írásunk a 6. oldalon

becsomagolt hazugságokkal – hangsúlyozta a szónok, aki
szerint április 8-án eldönthetjük: a békés fejlődést, a szabad,
európai Magyarországot vagy a gyűlölködést, a lemaradást,
függetlenségünk és szabadságunk végérvényes feladását választjuk.
Részletek a 3. oldalon

J. Nagy László: Gyűlöletet szítani bűn. Nem jelent semmit, hogy a kormány a keleti nyitásról beszél. Főleg, ha
az arab térségben látják, miként kezeli a „migráncs”kérdést. J. Nagy László szegedi történész nemzetközi
díjat kapott a térség megismertetéséért.
Bővebben a 7. oldalon
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Andy Vajna a Délmagyarban Semjén svéd luxusvadászatai

Újságban és rádióban tolják a kormánypropagandát

Nem a rokonok, hanem egy üzletember fizette az utakat

Semjén Zsolt évek óta vesz
részt svédországi luxusvadászatokon – írta a Magyar
Nemzet. A KDNP-s politikus,
miniszterelnök-helyettes elsősorban jávorszarvasra,
rénszarvasra, valamint siketfajdra vadászik. Ezek az
alkalmak a lap szerint 4-5
millió forintba kerülnek. A
lap kiderítette, hogy Semjént egy állami pénzekkel
kitömött szállodaipari vállalkozó vadásztatta Svédországban.

Andy Vajna a Délmagyarország udvarán. A médiamogul és kaszinótulajdonos megnézte,
mit vásárolt tavaly októberben.
Lencsevégre kapta olvasónk
Andy Vajnát, aki nemrégiben
a Délmagyarország szerkesztőségébe látogatott.
Vajna októberben vásárolta
meg a Délmagyart, ami után
rádiót is indított Szegeden.
Nemrégiben Mészáros Lőrinc barátja, Szíjj László is
vett magának egy újságot
Szegeden.
Andy Vajna októberben vásárolta meg a Délmagyarországot, amivel a Fidesz elfoglalta
a teljes vidéki sajtót, hiszen
minden megyei lap kormányközeli vállalkozók, Fidesz-oligarchák kezébe került. Vajna
a kampány kezdetén látogatott el a Délmagyarország
szerkesztőségébe, és tartott
eligazítást.
Egy olvasónk gyorsan le is
fotózta a Szabadkai úti szerkesztőség udvarán Vajnát, és
beküldte lapunknak a képet.
Ezen a Délmagyarország gazdája, Andy Vajna kaszinótulajdonos, médiamogul és filmügyi kormánybiztos mellett
Bonifert Gábor főszerkesztő
látható fehér ingben. Úgy látjuk, a magasabb férfi Ábrahám Gergely, aki Vajna
kommunikációs és PR-ügyeit
intézi, a szemüveges férfi
pedig Andreas Merz, a Délmagyarországot kiadó Lapcom vezérigazgatója.

Az újság után megszerezte a rádiót is

De Vajna nem csak a vidék
legöregebb napilapját, a
108 éves Délmagyarorszá-

got vette meg. Tavaly novemberben egyházi frekvencián
tört be Szegedre Andy Vajna
rádiója. A 24.hu akkori cikke
szerint furcsa körülmények
között indult el tavaly ősszel
Szegeden Andy Vajna rádiójának adása. A városban a
87,9 MHz-en szólalt meg a
Rádió 1, ahol addig a református, közszolgálati-közösségi jellegű Európa Rádió
volt fogható. Andy Vajna a
Délmagyarország és kiadója, a Lapcom Zrt., valamint a református, közszolgálati-közösségi jellegű frek-

Szíjj László legfőbb
cége, a Duna Aszfalt
akkor lett országosan
ismert, amikor a Simicska Lajos meghatározta Közgép kiesett az udvari mélyépítő szerepköréből.
Innentől Szíjjék üstökösként íveltek felfelé.
vencia megszerzése után jelentős médiabefolyásra tett
szert Szegeden, és ágyazott
meg a kormánypropagandának.

Mészáros Lőrinccel jár
nyaralni

Nemrégiben tulajdonost váltott a kormányzati bulvárújság, a Szegedma is, amely
ellen pár hete rendelte el a
nyomozást az ügyészség a
hírportálon tavaly megjelent
és nagy botrányt kavart

hamis levél ügyében. A bulvárújság kiadója a Napfénymédia és Marketing Kft.,
amelynek új tulajdonosa a
Szőke Tisza Invest Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. A tiszakécskei
székhelyű cég ügyvezetője és
tulajdonosa Szíjj László, aki
az Index egy korábbi cikke
szerint Mészáros Lőrinc csapatának oszlopos tagja. Az
Index szerint Szíjj László és
Mészáros Lőrinc állítólag
még nyaralni is együtt járnak.

Egy tavaly szeptemberi vadászaton helikoptert is béreltek,
ezzel értek utol egy rénszarvast, amit Semjén elejtett. A
kilőtt állatot is a helikopter
szállította el, egy kötélen lógott a tetem. Olyan is volt, írja
a lap, hogy lovat kellett szerezni Semjénnek, hogy ne
kelljen gyalogolnia, lóháton
tudjon közlekedni. Előfordult,
hogy egy egész, mintegy 40
fős hotelt béreltek ki a szerve-

Szíjjék üstökösként
íveltek felfelé

Szíjj László legfőbb cége, a
Duna Aszfalt akkor lett országosan ismert, amikor a Simicska Lajos meghatározta
Közgép kiesett az udvari
mélyépítő szerepköréből. Innentől Szíjjék üstökösként
íveltek felfelé. A fantasztikus
szárnyalás
csúcsévében,
2015-ben már 124 milliárd
forintos forgalmat tudott a
cég, ebben az évben és a következőben is 10 milliárd forint feletti adózott eredményt
termelve a tulajdonosának.
Azt írta az Index, hogy
Szíjj kerüli a nyilvánosságot,
de nagyon szereti a luxust.
Amikor Budapesten tartózkodik, régóta a főváros legszebb panorámájú és az
egyik legdrágább utcájában,
a rövidke Bérc utca legendás
„páros” oldalán lakik. Két
éve a Népszava Orbán strómanja a Duna Aszfalt tulajdonosa? címmel hozott írást
Szíjj Lászlóról.

Semjénből mém lett.

Semjén Zsolt svédországi luxusvadászatán pózol az elejtett rénszarvassal.
zők Semjénnek, hogy csak ők
legyenek ott, és ne találkozzanak másokkal, főleg ne magyarokkal.
Rétvári Bence Semjén kalandjairól úgy nyilatkozott a
HírTV-nek: „Semjén Zsoltnak
rokonai vannak Svédországban, őket látogatja meg, és
hogy egy magán családi rendezvényen milyen program
van, ez a családnak a magánügye”.
Indulatos Facebook-posztban kelt ki Semjén Zsolt
svédországi szarvasvadászata ellen Török Zoltán. Az
Uppsalában élő dokumentumfilmes korábban két filmet is forgatott a svédországi rénszarvasokról, így
valószínűleg első kézből
tudja, hogy „nincs vad rénszarvas Svédországban! Kihalt, vagy 150 éve”. Török
szerint a miniszterelnök-helyettes alighanem háziasított
rénszarvasokra vadászott.

A Magyar Nemzet kiderítette: a svéd helikopteres luxusvadászatok költségeit
nem Semjén rokonai, hanem
Farkas József magyar szállodaipari vállalkozó utalta át a
vadászatszervezőknek, akivel a KDNP-s politikus együtt
vadászott Svédországban.
Róla a lap úgy tudja, nem áll
rokonságban
Semjénnel.
Farkas József érdekeltségébe tartozik több magyarországi hotel is. A Magyar
Nemzet értesülései szerint
2010, vagyis a második
Orbán-kormány hatalomra
kerülése óta rengeteg állami
megbízáshoz jutottak Farkas
érdekeltségei, csak uniós forrásból több mint 530 millió
forinthoz. Farkas noszvaji
szállodája, a 2010–2014 között 365 milliós támogatásban részesülő Oxigén Hotel &
Zen Spa avatóünnepségén
pedig pont Semjén Zsolt
mondott beszédet.

lálható
batidai
vadászkastélynak a belsejében készültek,
amely nem Lázár Jánosé,
hanem Lázár János volt tanácsadójáé és Lázár János családtagjainak földjei között
fekszik, Lázár János vadászte-

rületének szomszédságában. Az
építkezés közben
készült fotók közül
kiválogatott néhányat a portál, amely
bemutatja például
Csongrád megye valaha volt legnagyobb
konyhai szagelszívóját, az ólomüveg felülvilágító ablakot, Dél-Magyarország leghosszabb márvánnyal borított futófolyosóját,
a trónterem aranyszínű csillárját, valamint a kandallót,
amely a lap szerint akkora,
hogy abban meg lehetne sütni
nyárson egy Svédországból
idehelikopterezett igazi jávorszarvast is.

Kémfotók abból a vadászkastélyból,
amely NEM Lázár Jánosé

A Vásárhelyiek a
változásért nevű
Facebook-oldalra
nemrég került ki
egy remek fotóválogatás – írta a 444.hu. Nem
a képek minősége miatt
remek – osztotta meg a képeket a lap –, hanem a témájuk
pikáns: állítólag annak a Hódmezővásárhely közelében ta-
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Szabó Sándor: Szegeden megtanultunk józanul dönteni

Az országgyűlési képviselő szerint ahogy 1848-ban, úgy most is együtt szomjazza a nemzet a változást

Ahogy 1848-ban, úgy most is együtt szomjazza a nemzet
a változást – mondta Szabó Sándor országgyűlési képviselő március 15-én a Klauzál téri ünnepségen.
A hagyományoknak megfelelően a városháza előtt vonták fel ünnepélyesen az
országzászlót március 15-én
– az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 170. évfordulóján. A díszünnepséget, amelyen szegedi színművészek, táncosok és énekesek léptek fel, a Klauzál

olyan alkalom volt, amikor a
nemzet egységbe forrt, és közösen állt ki saját magáért.

A szegediek
igazságérzetéről

– Ha megszületett az egység,
csodálatos dolgokra voltunk képesek. Ilyen volt 1848, 1956 és

ban, kiszámítható módon. Mindenki megsüvegelte a teljesítményünket, hogy a vidéki
települések közül mi nyertük el
a legtöbb európai támogatást.
Dicsérték rendezett utcáinkat
és tereinket, de amit leginkább
irigylésre méltónak találtak, az
városunk bátor, büszke és öszszetartó közössége – hangsúlyozta Szabó Sándor. A képviselő szerint Szeged azzal is kiemelkedik a magyar városok
közül, hogy az itt élők igazságérzete mindennél erősebb. Szerinte a szegedieket nem lehet
az orruknál fogva vezetni, nem
lehet őket átverni, mert dolgosak, és tisztában vannak a jól
elvégzett munka értékével.

A szegediek
büszkeségéről

A városháza előtt ünnepélyes felvonták a magyar zászlót.
téren rendezték. Kossuth
Lajos szobránál mondott ünnepi beszédet Szabó Sándor szocialista országgyűlési
képviselő.
– 1848 márciusában a magyar nemzet közösen állt ki az
elnyomás ellen, közösen állt ki
egy igazságosabb és egyenlőbb
Magyarországért. 1848 márciusában a magyar nemzet
együtt harcolt a változásért –
kezdte beszédét Szabó Sándor.
A képviselő szerint nekünk, magyaroknak kevés olyan történelmi ünnepünk van, amely a
nagy győzelmekről szól. Kevés

1989. Meggyőződésem, ilyen
lehet 2018 is – hangsúlyozta a
szónok. Szerinte 170 évvel a
márciusi forradalom után lehetőségünk nyílt rá, hogy újra közösen álljunk ki egy szabad,
egyenlő, békés és fejlődő Magyarországért. Elmondta, Szeged országgyűlési képviselőjeként rengetegen keresték meg
az elmúlt években az ország
minden részéből, és bárkivel
beszélt, dicsérte Szegedet.
– Mindenhol elismeréssel
beszéltek arról, milyen szépen
fejlődik Szeged. Mindez történik békességben, nyugalom-

– A szegediek büszkék a városukra, szeretik, és készek megharcolni érte, ha fenyegetve
érzik, mert rengeteg munkájuk
fekszik benne. Szeged erejét az
adja, hogy nálunk nem az számít, ki bal- vagy jobboldali,
hanem az, mit tesz le az asztalra. Mi azt nézzük, ki dolgozik
a közösségért, a városért, és ki
dolgozik ellene. Ki az, aki a
békés fejlődést képviseli, és ki
az, aki a másik besározásából
és lejáratásából akar megélni –
hangsúlyozta Szabó Sándor, aki
szerint április 8-a sorsdöntő választás lesz, mert arról határozhatunk, hogy gyermekeink és
unokáink milyen Magyarországon fogják leélni az életüket.
– Április 8-án eldönthetjük:

– Az eltelt 170 esztendő magyar történelme arra tanít bennünket, hogy vigyáznunk kell
a kivívott szabadságunkra, mert a hatalmi önkény időről időre feltűnik, hogy korlátozza
szabadságunkat, csorbítsa demokratikus értékeinket, és gyengítse a nyilvánosság erejét – mondta Joób Márton önkormányzati képviselő, a szegedi 2-es választókerület baloldali országgyűlésiképviselő-jelöltje ünnepi beszédében Kiskundorozsmán, ahol a
hagyományoknak megfelelően szintén megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hőseiről.

Békés fejlődés vagy hazugságokra épülő elnyomás? Szabó Sándor szerint ez
az április 8-i választás tétje.
a békés fejlődést, a szabad,
európai Magyarországot vagy a
gyűlölködést, a lemaradást,
függetlenségünk és szabadságunk végérvényes feladását
választjuk. Eldönthetjük, hogy
’48 hőseihez hasonlóan mi is a
szabadságra épülő demokráciát választjuk, vagy tovább tűrjük a hazugságokra épülő
elnyomást – mondta a szónok.

A szegediek
józanságáról

– Mi Szegeden kivételes helyzetben vagyunk, mert megtanultunk józanul dönteni. És
most sem hagyhatjuk magunkat megvezetni, akkor sem,
amikor sokakat rászedtek a
szépen becsomagolt hazugságokkal. Nem hagyhatjuk, hogy
gyűlöletet szítsanak közöttünk,
hogy összeugrasszanak minket egymással. Jobboldaliak és
baloldaliak, radikálisok és konzervatívak mind egy hajóban
evezünk már évek óta, és ez
adja a városunk sikerét. És
higgyék el, sokan figyelnek
ránk, és sokan próbálják ellesni és eltanulni tőlünk ezt a
különleges tudást – hangsúlyozta Szabó Sándor, aki szerint a változás már elkezdődött
– Hódmezővásárhelyen, ahol
február végén forradalmat csináltak az emberek.
– Az elégedetlen többség
közösen állt ki a változásért.
Soha időközi választáson nem
vettek részt korábban annyian,
mint Hódmezővásárhelyen. És
soha olyan egységet nem mutattak az ott élő emberek, mint
most, amikor új polgármestert

választottak maguknak. Hódmezővásárhelyen a tavaszi szél
vizet árasztott, és ez a váratlan
áradás most az egész országot
tisztára moshatja. Mert nincs
kétségem afelől, az ország és a
nemzet együtt szomjazza változást, ahogy 1848-ban is tette –
mondta a politikus, aki szerint a
12 pont követelései ma is épp-

oly aktuálisak, mint egykor voltak. És ha aktuálisak, akkor az
azt jelenti, a józan többségnek
dolga van. – Nekünk kell kiharcolni a változást, mert senki
más nem fogja helyettünk –
mondta Szabó, aki beszéde
végén Petőfit idézte: „Habár
fölűl a gálya, / S alúl a víznek
árja, / Azért a víz az úr!”

2018 márciusának 6 pontja

Szabó Sándor ünnepi beszédében hat pontban foglalta
össze a változást, amelyek a következők:
Az emberek megelégelték a pusztában a semmiből kinövő vadászkastélyokat, amiknek sehogy sem akar gazdája lenni. Vagy gazdája éppen nagyon is van, de az
mégsem vállalja fel, ahogy a tisztesség megkívánná.
1. KöveteljüK a felelős minisztériumot és
a felelős minisztereKet!
Az emberek megelégelték az új földesurakat. Megelégelték a közmunkásokat jobbágyként kihasználó kormánypárti politikusokat.
2. KöveteljüK az úrbéri viszonyoK megszüntetését!
Az emberek megelégelték, hogy a kaszinókirályok és felcsúti oligarchák által felvásárolt médiában hazugságáradat és folyamatos agymosás folyik.
3. KöveteljüK a sajtó szabadságát, a cenzúra
eltörlését!
Az emberek megelégelték az új földesurakat, akik helikopterrel járnak esküvőre és Skandináviába rénszarvasra vadászni.
4. KöveteljüK a Közös teherviselést!
Az embereknek elegük van abból, hogy vannak, akik a
törvény felett állnak, és hiába csalnak, lopnak, mégsem
ítélik el őket. Megújuló fényt ígérnek nekünk, és helyette
a jól ismert sötétséget kapjuk tőlük.
5. KöveteljüK a törvény előtti egyenlőséget!
Az embereknek elegük van abból is, hogy az ország vezetői Európa ellen hangolnak, és közben keleti diktátorokkal barátkoznak.
6. aKarjuK az uniót!
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Vendégül látták
a szegedieket
a Széchenyi téren
A Széchenyi téri Toros fesztiválon, a Polgármester Konyhájában látta vendégül a
szegedieket Botka László polgármester, valamint Szabó
Sándor és Joób Márton, az
MSZP–Párbeszéd országgyűlésiképviselő-jelöltje.

– Kilencéves hagyomány,
hogy a Toros fesztivállal köszönti Szeged a tavaszt. Egyre
több turista keresi fel városunkat a fesztiválok miatt, amelyekből már egész évben akad
szép számmal. Szegedet évek
óta Magyarország egyik legtöbbet látogatott helye között tartják számon a turisztikai
szakemberek. A vendéglátás, a
fesztiválok ma már a város
egyik húzóágazata – mondta
Botka László a rendezvényen.
Szabó Sándor szerint jó,
hogy az önkormányzat minden
eszközzel segíti a szegedi turizmus fejlődését. Ennek egyik jó
példája a Toros fesztivál is,
amely évről évre egyre több látogatót vonz a Széchenyi térre.
Joób Márton és Szabó Sándor
is hangsúlyozta: nagyszerű alkalom egy ilyen fesztivál arra, hogy
találkozzon és beszélgessen a
szegediekkel, akiktől sok jó ötletet és visszajelzést kapnak.

Szeged is
népszerű célpont
Háromszoros forgalmat hoz a
magyarországi szállodákban az
ünnepi hosszú hétvége egy átlagos márciusi hétvégéhez képest a szallas.hu adatai szerint.
Budapest, Eger, Hajdúszoboszló és Szeged a legnépszerűbb belföldi úti célok. A portál
adatai szerint háromszor többen foglaltak szállást az ilyenkor szokásoshoz képest. A
négynapos pihenő alkalmából
átlagosan 52 ezer 600 forintot,
közel másfélszer többet költenek a magyarok egy „ünnepmentes” márciusi hétvégéhez
képest. Ilyenkor a tipikus vendég 2,3 éjszakát tölt a szálláshelyen – mondta DrávaiMészáros Judit, a szallas.hu
marketingmenedzsere.
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Díjbeszedőket küld a kukaholding

A szegedi cég tavalyi munkáját még nem fizette ki teljesen az állami cég

dés. Itt arról van szó, hogy először is adatot egyeztetünk, ami
egyfajta kihelyezett ügyfélszolgálat. Ez tesztüzem. Semmilyen
fizetési kötelezettség nincs
– mondta a Szeged TV-nek
Csizmadia Tamás, az NHKV Zrt.
szóvivője.

Díjbeszedőket küld az állami
kukaholding azokhoz, akik
nem fizették ki a szemétszámlákat. Erről levélben értesítették a lakosságot, de az
nem derült ki, mikor csöngetnek be a díjbeszedők. Emiatt
aggódnak a szegediek. A díjhátralékot beszedné az állami
cég, de a szemétszállítást
végző szegedi cég tavalyi
munkáját még nem fizette ki
teljesen a kukaholding.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. szerint a
lakosság túlnyomó része kiegyenlítette a szolgáltatás
díját, egy másik része azonban nem fizetett. Most személyesen küldenek díjbeszedőket a hátralékosokhoz. A
munkával egy szabolcsi társaságot bíztak meg. Képviselői
egy adatbázis alapján keresik
fel az ingatlanhasználót. Azt
ígérik, ha valakit nem találnak
otthon, még nem indul el
azonnal a végrehajtás, és
újabb látogatási időpontot
tűznek ki. Bár a nemzeti hul-

A szegedi cég szállítja el a szemetet, de az állam szedi be a pénzt.
ladékgazdálkodás azt ígéri, a
beszedést végző munkatársak fényképes igazolvánnyal
igazolják magukat, a tápéiak
aggódnak. Attól félnek, hogy
ez kedvet csinál a csalóknak.
Kérdéseikkel az önkormányzati képviselőjükhöz fordultak.
– Most díjbeszedésről van
szó, vagy mobil ügyfélszolgálatról? Mert a levél azt tartalmazza,
hogy
bármilyen
problémája vagy kérdése van a
fogyasztónak, akkor felteheti a
behajtást végző embernek. Az
nem tiszta a levélből, hogy

Szabó Sándor: Április 8-án
a józan ész fog győzni

bérlakás program
folytatása. – Itt
nem ellopják az
uniós forrásokat,
hanem olyan beruházásokra költik, amelyek javítják az itt lakók
Szabó Sándor a Klauzál téren.
életminőségé –
h a n g s ú l yo z t a .
A Klauzál téren láthatták pár Hozzátette: utakat, iskolákat
napig a Fidelitas Kerítésbontók és egészségügyi intézményecímű plakátkiállítását, amiről a ket újít fel a város, ő pedig,
Jobbik snicerrel nyilvánított vé- mint országgyűlési képviselő
leményt, Szabó Sándor szocia- azért dolgozik, hogy minél korlista országgyűlési képviselő szerűbb intézményrendszer
szerint pedig a Fidesz ifjúsági működjön Szegeden. – Bár a
szervezete önmagáról állított ki Fidesz folyamatosan arról belesújtó bizonyítványt a plaká- szél, hogy számára Magyarortokkal.
szág az első, a polgárait
Szabó Sándor sajtótájékoz- meglopja, ugyanakkor lenézi
tatóján felszólította a Fideszt, őket azzal, hogy hazugságok
hagyja abba a szegediek rioga- sokaságát terjeszti közpénzen
tását, hiszen senki sem akar – mondta a képviselő.
kerítést bontani. A képviselő
Szabó Sándor szerint a Fiszerint a plakátokat nyilván- delitas plakátkampánya olyan
való provokációnak szánták. világszemléletet tükröz, amelySzabó emlékeztette a Fideszt ről április 8-án mondhatnak
arra, hogy Szegeden nem a majd véleményt a szegedi polgyűlöletkeltés az egyetlen poli- gárok. Az országgyűlési képvitikai üzenet, hanem az építke- selő szerint Szegeden a józan
zés, a rászorulók segítése, a ész fog győzedelmeskedni.

mikor kezdődik ez a folyamat
– nyilatkozta a Szeged Televíziónak Szécsényi Rózsa, Tápé
önkormányzati képviselője.
Sokan azt hiszik, hogy a
szemétszállítást végző cég, a
Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. küldte ki a díjbeszedésről szóló levelet. De
mivel ők csak a szolgáltatást
végzik, sem a számlát, sem az
értesítést nem ők küldték,
hanem az állami kukaholding.
– Az NHKV Zrt. az, ami a
számlázást végzi, és az állami
cégnek folyik be a lakosság hul-

ladékszállítási díja. A negyedik
negyedéves számlákhoz jött ez
a tájékoztató levél, s a díjbeszedést és az erre vonatkozó megállapodást nem a társaságunk
köti meg, hanem az NHKV Zrt.
– hangsúlyozta Koltainé Farkas
Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.
Bár a díjbeszedésről szóló
levelet minden szegedi megkapta, a kukaholding szóvivőjének nyilatkozata szöges ellentétben áll az abban foglaltakkal.
– Nincs díjhátralék-besze-

Bár a nemzeti hulladékgazdálkodás azt
ígéri, a beszedést
végző munkatársak
fényképes igazolvánnyal igazolják
magukat, a tápéiak
aggódnak. Attól félnek, hogy ez kedvet
csinál a csalóknak.
Sem a tájékoztató levélből,
sem a szóvivő nyilatkozatából
nem derült ki, pontosan mikor
számíthatnak a díjbeszedő
csengetésére azok, akik elmaradtak a szemétdíj kifizetésével. Az viszont tény: a szállítást
végző szegedi cég tavalyi munkáját sem fizette ki teljesen az
állami kukaholding.

10 méteres robotdínó

Dinoszauruszkiállítás nyílik nyáron a múzeumban
Dínótojásokat, az eredeti leletek alapján készült csontvázrekonstrukciókat, valamint
több olyan robotdínót is láthatnak nyáron Szegeden a
múzeumban, amely mozog, és
hangot is ki tud adni. A valós
méretű modellek közül a legnagyobb 10 méter magas és
20 méter hosszú lesz.
– Ez egy új és az eddigi legnagyobb dinoszauruszkiállítás,
amely csontvázakat, robotok

Európában először
Szegeden mutatják
be az eddigi legnagyobb dinoszauruszkiállítást, amely csontvázakat, robotok által
vezérelt és mozgó,
életnagyságú dínókat
vonultat fel.
által vezérelt és mozgó, életnagyságú dínókat vonultat fel.
A legnagyobb 10 méter magas
és 20 méter hosszú. Megmutatjuk, hogy ezek az élőlények
milyen hatalmasra is nőttek.

Nagy élmény lesz a gyerekeknek! Már a múzeum
előtt is állni fog egy hatalmas dinoszaurusz.
Remek élmény lehet a gyerekeknek, a családoknak –
mondta Don Lessem dinoszauruszkutató, a kiállítás főszervezője, aki a Jurassic Park című
film szakmai tanácsadója is
volt. A nemzetközi jelentőségű
kiállítás kollekciójának egy
része Amerikából származik, és
Európában először Szegeden
mutatják be.
A Móra-múzeum méreteit

tekintve is alkalmas a hatalmas dinoszauruszok befogadására, de a tervek szerint az
épület előtt is áll majd egy
óriás. A kiállítás természetesen nemcsak szórakozást
nyújt majd, a komoly tudományos ismeretterjesztést is célul
tűzték ki.
– Minél több fosszíliát, kiegészítő anyagot szeretnénk kitenni. Lenne egy erős
tudományos oldala a kiállításnak, ami felvezetné, hogy most
így néznek ki ezek a csontok,
kis töredékek, amiket megtalálnak a kutatók, és abból így tudják rekonstruálni ezeket az
akkor élt dinoszauruszokat, illetve így képzelik el, hogy hogyan mozoghattak, milyen volt
a hangjuk, milyen volt a bőrük,
tehát hogy egy teljes spektrumban tudjuk bemutatni ennek a
korszaknak a kutatását és
azoknak a jelenlegi eredményeit – mondta Fogas Ottó, a
Móra-múzeum igazgatója.
A különleges és nagyszabású dínókiállítás a tervek szerint júniusban nyitja meg kapuit
a Móra-múzeumban.
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Húsz jelölt indulhat
a két szegedi körzetben

Lapzártánkkor úgy néz ki, hogy
tizenketten indulnak, indulhatnak a szegedi székhelyű
Csongrád megyei 1-es számú
választókerületben, nyolcan
pedig a szintén szegedi székhelyű Csongrád megyei 2-es
számú választókörzetben az
április 8-i országgyűlésiképviselő-választáson. 2014-ben tizenhét jelölt mérette meg
magát a parlamenti választá-

son a szegedi 1-es körzetben.
Négy éve a szocialista Szabó
Sándor győzött 39,4 százalékkal, több mint 20 ezer szavazattal az 1-es választókerületben. Szabó Sándor közel
2800 szavazattal verte meg a
fideszes jelöltet. Négy éve a
2-es választókerületben a fideszes B. Nagy László nyert 43,8
százalékkal, több mint 23 ezer
szavazattal.

A Csongrád megyei 1-es számú
választókerület jelöltjei

1. Bartók Csaba (Fidesz–KDNP)
2. Kozák Dávid (Magyarországi Cigánypárt)
3. Bodrogi Zoltán (LMP)
4. Király Renáta (Kell Az Összefogás Párt)
5. Kovács Zsófia (Családok Pártja)
6. Kovácsné Pácsa Tünde (Összefogás Párt)
7. Mihálik Edvin Máté (Momentum Mozgalom)
8. Tóth Péter (Jobbik)
9. Pál Anna Viktória (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)
10. Ottlakán Péter (Szegény Emberek Magyarországáért Párt)
11. Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd)
12. Nyári-Nagy Ildikó (Értünk értetek – A hiteles párt)

A Csongrád megyei 2-es számú
választókerület jelöltjei

1. B. Nagy László (Fidesz–KDNP)
2. Györgyey János (Együtt – A korszakváltók pártja)
3. Fackelmann István (Jobbik)
4. Joób Márton (MSZP–Párbeszéd)
5. Dr. Tessényi Judit (LMP)
6. Boros-Gyevi Gergely (Momentum Mozgalom)
7. Krizsán Klára (Közös Nevező 2018)
8. Pose Rozalinda (Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Teljes volt az egyetértés: kormányváltás kell!

A Fidesztől senki sem ment el az oktatáspolitikai fórumra

lölt egyetértett abban, hogy
meg kell szüntetni a kancellári rendszert, vissza kell állítani
a
megcsorbított
egyetemi autonómiát, rendezni kell a finanszírozást
és ezzel együtt a béreket, illetve ingyenessé kell tenni
az első diploma megszerzé-

Az oktatáspolitikai fórum résztvevői az Agórában.
A Fidesz kivételével jelen
voltak a szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltek azon
a fórumon, amelyen az oktatás volt a téma. A szocialista Szabó Sándor szerint a
Fidesz nem akar gondolkodó embereket.
Az SZTE Oktatói Hálózata,
a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezetének szegedi
szervezete és a STEP – Szegedi Tanárok Együttműködési Platformja által szervezett fórumon végül nem
volt vita, mert a jelenlévők
egyetértettek abban, kormányváltásra van szükség,
különben a már most is katasztrofális állapotban lévő
köz- és felsőoktatás még
tragikusabb helyzetbe kerül.
A Momentum jelöltje,
Boros-Gyevi Gergely a taná-

Gurmai Zita: Macsó szemlélet uralja
a Fidesz világnézetét

Gurmai Zita szerint a NER már
nem azt jelenti, hogy Nemzeti
Együttműködés Rendszere,
hanem azt: Nem lehet Eleget
Rabolni.
Szegeden vonultak fel a napokban a Nők a változásért elnevezésű mozgalom tagjai és
szimpatizánsai, hogy felhívják a
figyelmet: a többség kormányváltást akar. A mozgalom alapítója, Gurmai Zita, az MSZP
nőtagozatának elnöke elmondta, az elszegényedő országot egy agresszív kormány
vezeti, amely erőszakot követ el
a közalkalmazottak, a szegények, az idősek, a fiatalok és a
nők ellen. Éppen ezért indították el a Nők a változásért programot, hogy felhívják a
figyelmet a kiszolgáltatott réte-

Gurmai Zita szerint másodrendű polgároknak tekinti
a nőket az Orbán-kormány.
gekre, elsősorban a nőkre, akiket a jelenlegi kormány nem
becsül meg. Szerinte az Orbánkormány nemcsak a légkört
mérgezi, de az emberek lelkét
is. Szabó Sándor országgyűlési
képviselő szerint sajnos ma
Magyarországon van még mit
tenni a nők egyenjogúságáért, megbecsüléséért. Úgy
vélte, az Orbán-kormány sem
szavaiban, sem tetteiben nem

becsüli a nőket, amin változtatni kell.
A Baloldali Páholy fórumán
Joób Márton, az MSZP képviselőjelöltje beszélgetett Gurmai Zitával, aki szerint a NER már
nem azt jelenti, hogy Nemzeti
Együttműködés Rendszere,
hanem annak a rövidítése:
Nem lehet Eleget Rabolni. Szerinte nemcsak az a baj a mostani kormánnyal, hogy lenézi a
szegényeket, fűt-fát ígér a nyugdíjasoknak, a devizahiteleseknek, és kirívóan korrupt, de
másodrendű polgároknak tekinti a nőket. Szerinte a Fidesz
világnézetét macsó szemlélet
uralja. A politikus az országot
járva azt tapasztalja, hogy már
nem félnek az emberek elmondani a véleményüket, és elkezdtek hinni a változásban.

A legfontosabb, hogy
a szegényebb, nehezebb sorsú gyermekeknek is ugyanolyan
esélyük legyen tanulni, mint a tehetősebb szülők gyerekeinek. Ma ezt az oktatás nem teszi lehetővé, sőt növeli az
esélyegyenlőtlenséget, amin változtatni
kell.

rok és diákok leterheltségét lamnak jól körül kell hatáemelte ki, míg a Jobbik je- rolnia a feladatait, és ahol
löltje, Tóth Péter az önálló azt kérik, vissza kell adni az
minisztérium visszaállításá- önkormányzatoknak az isnak fontosságát hangsú- kolákat. Szabó hangsúlyozta, de azt is elmondta, lyozta, a legfontosabb, hogy
Szabó Sándor,
ők nem támogatják az in- a szegényebb, nehezebb
az MSZP–Párbeszéd
tegrált oktatást. Az LMP sorsú gyermekeknek is
képviselőjelöltje
programjából Tessényi Judit ugyanolyan esélyük legyen
kiemelte, hogy az oktatásra tanulni, mint a tehetősebb
fordított összköltséget a szülők gyerekeinek. Ma ezt
GDP százalékára emelnék a az oktatás nem teszi lehe- sét. – Nem jó, ha azt látjuk,
többi párt által támogatott tővé, sőt növeli az esély- hogy az egyetemről kijövők
6 százalék helyett. Györgyey egyenlőtlenséget, amin vál- egyre nagyobb százaléka
János, az Együtt képviselő- toztatni kell.
külföldön képzeli el a jövőjelöltje úgy vélte, kiemelten
A felsőoktatással kap- jét. Ha szerencsénk van,
kell kezelni az idegen nyelvi csolatban szinte minden je- visszajönnek, de ez nem
és az informatijellemző. Ez a
kai oktatást. A
Fidesz kottája,
közoktatással
ne legyenek véA fideszes jelöltek közül B. Nagy László legalább vette
kapcsolatban
lemények, ne lea fáradságot, és a szervezőknek írt levélben kimenSzabó Sándor,
gyenek gondoltette magát, Bartók Csaba azonban semmilyen
az MSZP–Párkodó emberek
módon nem reagált a megkeresésre.
beszéd jelöltje
– mondta Szakifejtette, az álbó Sándor.

Bartók Csaba nem is reagált
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Magasabb jövedelemmel is lehet segélyt kérni

Szeged költi a legtöbb pénzt szociális kiadásokra
Változott az önkormányzat szociális rendelete. Több család
kaphat lakhatási és gyógyszertámogatást, illetve rendkívüli segítséget. Olyanok is, akik eddig kiszorultak a rendszerből.
– Elfogyott a szociális tűzifánk, amit ősszel kaptunk az
önkormányzattól. A nagy hidegben nem maradhatunk
fűtés nélkül, ezért kérek
most átmeneti segélyt – mutatta kérelmét Vecsernyés
Mónika. Az asszony egy dorozsmai tanyán él tartósan
beteg kisfiával, Lacikával.
Ápolási díjat, gyest és családi
pótlékot kap, de akármenynyire igyekszik beosztani, a
számlákon, gyógyszereken
és ételen kívül nem futja
másra.

Januárban a család nem
kaphatott még önkormányzati segítséget, mert akkor
még több volt az egy főre
jutó jövedelmük a megengedettnél. A közgyűlés azonban
februárban módosította a települési támogatásról szóló
rendeletét. Így több rászoruló
számára vált elérhetővé a
segélyrendszer. Mónikáék is
kaphattak.
Emelkedett a jövedelmi
korlát minden települési támogatásnál. Így a rendszeresen, havonta adott támo-

Kivonult az állam a segélyezésből

Miközben az uniós átlag kétszerese, a lakosság 32 százaléka
súlyosan nélkülözni kényszerül Magyarországon, az állam
három éve kivonult a szociális segélyezésből. Azért, hogy egy
rászoruló se maradjon ellátás nélkül, Szegeden 2016-ban
már létrehozott az önkormányzat egy 400 millió forintos szociális alapot. Ezt az összeget tavaly 100 millió forinttal egészítették ki, idén pedig minden eddiginél több, 600 millió
forint jut lakhatási, gyógyszertámogatásra és hátralékkezelésre. Tavaly 12 ezer család részesülhetett segítségben, idén
pedig várhatóan 14 ezren. Nemcsak többen fordulhatnak ellátásért az önkormányzathoz, de nagyobb összeget is nyújthat a város.

Vecsernyés Mónika januárban még nem kaphatott segélyt. A változások után már kérhetett.
gatásoknál is. 1. A lakhatási
támogatásnál, amit a lakásfenntartási költségek viseléséhez lehet kérni, egyedül
élőknél a jövedelmi határ az
eddigi 85 ezer forintról 91
ezer 200 forintra változott.
Többszemélyes háztartásoknál 71 ezer 250 forintról 74
ezer 100 forintra módosult.
Emellett a támogatás havi
összege ezer forinttal nőtt.
2. Gyógyszertámogatásnál,
amit rendszeres kiadásokhoz lehet igényelni, a 91 ezer
200 forint alatti jövedelemmel rendelkezők kaphatnak

az eddigi 85 ezer 500 forint
helyett. Ennek a támogatásnak minimum ezer forinttal
nőtt a havi összege. Ezenfelül figyelembe lehet venni a
gyógy- és tápszereken kívül
az olyan egyéb tételeket is,
mint a kötszerek, vércukorszint mérésére szolgáló
tesztcsík.
Ugyancsak emelkedett a
rendkívüli települési támogatások jövedelmi határa.
1. Átmeneti segélyt, amit alkalmanként lehet kérni,
egyedül élők a korábbi 57
ezer forint helyett 71 ezer

250 forint alatti jövedelemmel kaphatnak. Családban
élőknél az egy főre jutó jövedelemnek az eddigi 42 ezer
750 ezer helyett 51 ezer 300
forint alatt kell lennie. Emelkedett az egy évben adható
maximális összeg is: 25 ezer
forintról 30 ezer forintra.
2. Temetési segély – vagyis
az eltemettetés költségeihez
nyújtott egyszeri hozzájárulás
– 85 ezer 500 forint helyett
91 ezer 200 forintos jövedelemig lehet kérni. A támogatás összege is emelkedett:
30 ezer helyett 50 ezer fo-

rint. 3. Szülési támogatást,
ezt a gyermekszületéskor igényelhető egyszeri 25 ezer forintos ellátást most már
nemcsak az édesanyák kaphatják, hanem az örökbefogadó szülő és a gyermek
gyámja is igényelheti. 4. Hátralékcsökkentési támogatással segíti az önkormányzat
a lakhatás megőrzését. Jövedelmi korlátja a lakhatási támogatáséhoz
hasonlóan
módosult. Vagyis egyedül
élőknél a jövedelmi határ az
eddigi 85 ezer forint helyett
91 ezer 200 forint, többszemélyes háztartásoknál 71
ezer 250 forint helyett 74
ezer 100 forint. A támogatás
most már közösköltség- és lakáshasználatidíj-hátralékra is
nyújtható. Fontos, hogy a híre
időben eljusson az érintettekhez, és ne várják meg, hogy
akár egy évig is halmozódjanak a kifizetetlen sárga
csekkjeik, mert ha már milliós tartozás gyűlt fel, sem a
szolgáltató, sem az önkormányzat nem tud segíteni.
Bővebb információ található
az
önkormányzat
www.szegedvaros.hu honlapján, az E-ügyintézés linkre
kattintva és a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatain.

Libalegelőnek hívták a diákok a Kolozsvári teret

Gagarin nevét csak az iskola vette fel
A Kolozsvári tér és az iskola történetéről az alapító tanárok egyikével beszélgettünk. Markovics Endréné felidézte, hogy diákjai
libalegelőnek hívták a teret, az udvart pedig télen felöntötték
vízzel, hogy korcsolyapályaként használják.
– A Szegedi Tükör a Kolozsvári
tér történetéről szóló februári
cikkében némi pontatlanságot
találtam, ami nem hagyott nyugodni. Az iskolaalapítástól
1965 nyaráig testnevelő tanára
voltam az iskolának – idézte fel
a régmúlt időket Markovics
Endréné Ari néni. Az első nevelőtestületi tagok közül már sajnos kevesen élnek. – Több száz
gyerekkel hat iskolai tanévben
kora tavasztól késő őszig használtuk a teret a testnevelésóráimon. Az új iskola első, 1959
szeptemberi tanévnyitóját is a
téren tartottuk. Nagyon büszkék voltunk, hogy az intézmény
5 millió forintból épült, teljesen
új berendezéssel, tízszer húsz
méteres tornateremmel, kis
belső udvarral. Pénz akkor nem

jutott a tér iskolai felhasználására. Libalegelőnek hívták az
akkori diákjaim. Keskeny földutak keresztezték a gyalogosok
és kerékpárosok számára. Óra
elején kikergették a gyerekek a
tyúkokat és a kacsákat a teret
két oldalról körülvevő vizes árkokba. Majd futó és gimnasztikázó, iskolai játékokkal játszóórákat tartottam. Ülő és fekvő
gyakorlatokat nem, mert az állatok ürüléke ott maradt a
kiszáradó, eső után pedig a
sáros fű és gaz maradványain.
Kevés segítséget kaptunk; kitiltották ugyan az állatokat, de ellenőrzés soha nem volt, tehát
maradt minden a régiben.
– Kolozsvári téri Általános
Iskola volt az intézmény neve,
akárcsak a térnek. Elsőként

2019. szeptember 1-jén lesz a Kolozsvári téri Gagariniskola avatásának 60. jubileuma. Markovics Endréné Ari
néni nagyon örül a tér felújításának.
Kovács Lajos testnevelő tanár
igazgatta, helyettese dr. Csala
Mihályné Madarász Margit úttörővezető volt. 16 osztályt tanítottunk, nyolc évfolyamon
A-t és B-t. A gyerekek vegyesek, több iskolából keveredve,
a Cserepes sori nyomornegyedből és a móravárosi munkások gyerekei voltak, akik a

Szegedi Kendergyárban dolgoztak, aminek most az Árkád
bevásárlóközpont áll a helyén. Ezek szülei rejtegették a
kendergyár gépeinek alkatrészeit a második világháború
alatt dr. Tömörkény László főmérnök (az író fia) segítségével, hogy a németek ne tudják
elhurcolni. Őt ismertem is,

mert 1965-től a Tömörkénygimnáziumban tanítottam
nyugdíjazásomig – mesélte a
85 esztendős Ari néni. – A hatvanas évek elején nagy telek
voltak. A belső kis udvart felöntöttük jégpályának a tanítványaimmal, meg is tanítottam őket a korcsolyázás alapjaira, például Újhelyi István
futballkapust vagy a Gerecz fivéreket is. Sok diákom vált
sportszerető emberré.
Az akkori politikai viszonyok
között Gagarin 1961-es űrutazása jó apropóként szolgált
arra, hogy az iskola felvegye a
nevét. A nyugdíjas testnevelő
egy több mint ötvenéves osztályképet is mutatott, amely bizonyítja, hogy a tér neve nem
változott. Markovics Endréné
1965-ben búcsúzott a Kolozsvári tértől, ám az emlékei elevenek. Az egész iskolában
egyedül tanította a testnevelést
negyediktől nyolcadik osztályig,

a tornászokat és az atlétákat
versenyekre is vitte. A nehéz körülmények között élő lányok és
fiúk felvették a versenyt a belvárosi iskolák edzett és képzett
gyerekeivel.

Puha emberek

– Szeged iskola- és egyetemváros, sok régi és új
építésű iskolával, kevés
modern, sportolásra alkalmas játszótérrel, térrel,
egyelőre versenyuszoda
nélkül. A mai modern élet
a test karbantartásával is
többet foglalkozhatna,
főleg a fiatalok és a középidősek mozgatásával. Sok
az elhízott, puha ember –
fogalmazott Ari néni. Ezért
tartja jó ötletnek a szabad
és elhanyagolt terek felújítását Szegeden.
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J. Nagy László: Gyűlöletet szítani bűn

Nemzetközi kitüntetést kapott a szegedi történész az arab országok kutatásáért

Rengeteg az arab világgal kapcsolatos, több száz éve megkövesedett tévhit és klisé, különösen nálunk – mondja
J. Nagy László. A szegedi történész nemrég kapott nemzetközi díjat a térség megismertetéséért.
– Korábban is érzékeltem, világháború után a korábbi
mennyire nem ismerik az em- gyarmatosítók feldarabolták a
berek az arab térséget, de Közel-Keletet, emiatt fellánennyire általánosan csak a ki- golt a konfliktus, és azóta sem
lencvenes évek óta jellemző. csillapodik.
Akkoriban borult fel az arab
Keresztény Európa?
térség rendje, köszönhetően
elsősorban az Egyesült Államoknak – mondta a jelen- A történész hangsúlyozta,
ségről J. Nagy László. A nem jutnak el az emberekhez
szegedi egyetem történész- azok a tudományos ismereprofesszora nemrég vette át tek, értékelések, amelyek
Tuniszban a Prix Ibn Khaldȗn reálisan, szélsőségektől és
kitüntetést. Hazánkban egye- előítélettől mentesen igyekezdül a szegedi intézményben nek bemutatni a térséget.
tanítják valamennyi arab or- Pedig az iszlám is ugyanolyan
szág történetét, vallását és vallás, mint a másik két világvallás, a judaizmus és a kekultúráját.
– A Szovjetunió összeom- reszténység: mindegyikben
lása után megkezdődött a te- előfordul szélsőség. Az iszlámrület érdekszférák szerinti tól megvédendő „keresztény
újrafelosztása. Hogy elfogad- Európa” meglehetősen leegytassák a közvéleménnyel a szerűsítő fogalom. Mert mit is
sorozatos beavatkozást, rend- jelent? A tízparancsolatot, az
szerint az emberi jogok meg- emberi jogokat, a másság elsér tésével
érveltek.
Ha ott járok, mindannyiszor felteszik
Mivel pedig
a kérdést: mi folyik náaz Iszlám Állatok? Ilyenkor borzasztó kínos,
lamhoz hamert a hazámról beszélnek, ám én
sonló szélsemmi jót nem tudok mondani.
sőségesek
J. Nagy László arabszakértő, történész
mindenütt
akadnak, ki
lehet aknázni az embertelen- ismerését és tiszteletét, a feségüket a cél érdekében. Ho- lebaráti szeretetet, a szolilott a muszlimok és a daritást? Ma inkább tűnik jól
keresztények évszázadokon használható politikai szlogenkeresztül békében éltek egy- nek, semmint koherens fogamás mellett. Viszont az első lomnak.

J. Nagy László szegedi történész Kelet-Európából elsőként kapta meg az arab világ
kutatásáért és a térség megismertetéséért járó nemzetközi díjat.

Keleti nyitás magyar
módra

– Önmagában jó ötletnek tűnik
újraépíteni az úgynevezett harmadik világgal, benne az arab
térséggel a rendszerváltás után
elfelejtett kapcsolatokat. Viszont nem látszik jól előkészített lépésnek. A Külügyi Intézet
például, amely képzett kutatóinak jelentős részétől megválva
Külügyi és Külgazdasági Intézetté alakult, túlságosan a jelenre
koncentrál.
Holott
„Keleten” igen nagy szerepet
játszik a tradíció. A nyitásról tett
nyilatkozatok önmagukban
elégtelenek. Főként, ha

A tuniszi bazár
vagy szuk
egyik kávézója
(balra fent).
Ibn Khaldȗn
szobra Tuniszban (jobbra
fent).
Híres kávézó Sidi Bou Saidban, Tunisz elővárosában, amely neves művészek kedvelt
találkozóhelye. Paul Klee és André Gide is járt itt.

látják, márpedig látják, hogyan
kezeljük a menekült- (helyi
használatban „migráncs-”) kérdést – világította meg a helyzetet a történész.
– Az arab térségben nem
felejtették el a 2015-ös menekültválság idején az egész világot bejárt képsorokat, mint
ahogy azt sem, hogy gyakorta
„terroristának” állítják be őket.
Vagy hogy egy arab gazdasági
küldöttségnek heteket kellett
várnia a vízumra. Ha ott járok,
mindannyiszor felteszik a kérdést: mi folyik nálatok? Ilyenkor
borzasztó kínos, mert a hazámról beszélnek, ám én semmi jót
nem tudok mondani az említett
kérdéssel kapcsolatos politikáról. Az viszont kétségtelenül pozitív, hogy a keleti nyitás részeként növekszik a térségből jövő
egyetemi hallgatók száma.
Az ott élők azt is nehezen
emésztik meg, hogy a rendszerváltás után hirtelen szinte minden, főleg gazdasági kapcsolat
megszakadt az arab országokkal. Ezt nem minden keleti
blokkbeli ország tette meg, így
a szlovákok sem. Hazánk korábban Szíriával, Algériával és
Egyiptommal
gyümölcsöző
együttműködést alakított ki. Nagyon nehéz lesz mindent újraépíteni.

Békén kell őket hagyni

– 2015-höz képest jelentősen
mérséklődött felénk a migrációs nyomás, ám a Mediterráneumban nem vagy alig.

Eltolódott az útvonala Olasz- és
Spanyolország felé. Azt is meg
kell jegyezni, hogy az Európai
Uniónak nincs kiforrott bevándorláspolitikája, nem készült fel
ekkora tömeg befogadására.
A kerítés adhat ugyan biztonságérzetet, de nem jelent megoldást. A nagyobb baj, sőt bűn
az, hogy közben kialakult a gyűlölet kultúrája – jegyezte meg a
professzor.
– Délről, Fekete-Afrikából
változatlanul nagyon sokan menekülnek, viszont egy részüket
Líbia megállítja. Jó néhányan átszöknek Tunéziába, és onnan
jönnek tovább. Rengetegen
azonban a rettenetes körülmények dacára Líbiában maradnak, vagy kényszerítik őket,
hogy ott maradjanak, és rab-

szolgaként bánnak velük. Az
állam, miután „a civilizált Nyugat megsegítette”, szétesett,
anarchiába zuhant. Libanonban lassan annyi a menekült,
mint az ottani lakosság eredetileg volt: két-három millió. Jordániában szintén milliós
nagyságrendben ragadtak menekültek. Aki oda érkezett Irakból, Szíriából és Afganisztánból,
nagyrészt szeretne visszatérni
a hazájába. Szaúd-Arábiába
szintén érkeznek, de inkább
kerülik, mert túlságosan bigott.
Azon sem kell csodálkozni,
hogy akik továbbvándorolnak,
Nyugat-Európába szeretnének
eljutni (és nem hozzánk), mivel
ott 20-25 millió muszlim él.
A németek 2015-ben egyoldalúan egymillió menekült befogadására tettek ígéretet. A
menekülők élő kapcsolatot tartanak az ottaniakkal, tudják,
hogy aki már letelepedett, az
dolgozik és megél.
– Az a véleményem, és
ezzel egyáltalán nem vagyok
egyedül, hagyni kellett volna és
kellene az arab államokat békében.
Nem
különféle
„nemes” szándékkal, valójában a kőolaj és a stratégiai pozíciók megszerzéséért beavatkozni, és megmondani, mi
a demokrácia. Mert mit is akarnak ezek az országok az öszszes szélsőséges csoportjukkal
együtt? A saját életüket élni
modern formában, a sajátosságaikkal együtt. A modern
forma alatt persze nem okvetlenül azt kell érteni, ami nálunk
kialakult. Jólétre és nyugalomra
vágynak, de nem hagyják őket
– zárta gondolatmenetét a történész.

Magyarország és az arab világ

A Prix Ibn Khaldȗn kitüntetés névadója egy 14. századi haladó
arab történész: Ibn Khaldȗn a berber, arab és perzsa dinasztiák történetét írta meg. Munkájával megalapozta a történettudományt. Észak-afrikai születésű hivatalnok létére a
gazdasági-társadalmi jelenségek okait kutatta. Olyan korszerű fogalmakat vezetett be, mint a profit vagy a munkabér.
A nevét viselő díjat a nemzetközi MED 21 Alapítvány ítéli oda
az arab országok főleg 20. századi történetének kutatásáért
és a térség megismertetéséért az UNESCO és az Európai
Unió támogatásával. Évente hárman kapják: az arab térségből, Dél-Európából és a világ többi részéről. Utóbbi kategóriában – Kelet-Európából elsőként – J. Nagy László, számos cikk
és könyv szerzője, konferenciák szervezője és vendégelőadója vette át. A professzor az úgynevezett Magreb-térség,
vagyis Marokkó, a Nyugat-Szahara, Algéria, Tunézia és Líbia
legújabb kori történetét kutatja. Legfrissebb kötete Magyarország és az arab világ 1947–1989 címmel jelent meg.
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SZIN: szabadság, szerelem, zene

50 éves az ország legszerethetőbb fesztiválja (2. rész)

Idén 50 éves az ország legrégebbi és legszerethetőbb
zenei fesztiválja, a Szegedi
Ifjúsági Napok (SZIN),
amely már az indulásakor
is a szabadságot, a zene
szeretetét és a változatosságot hirdette, s melynek
lángját a legendás zenész,
a tavaly elhunyt
Szurdi Zsolt őrizte.
Az 50 éves SZIN
idén augusztus 22–
26. között lesz a
Partfürdőn.

és a SZEOL-stadionba is. Ez az
időszak 2002-ig tartott.

Főnixmadárként
támadt fel

2003-ban úgy támadt fel haló
poraiból a Szegedi Ifjúsági
Napok, mint a főnixmadár.

Az első részben megírtuk, hogyan indult
1968-ban a Szegedi Ifjúsági Napok, s hogyan
vált egynapos és egyhelyszínes karneválból
az első olyan magyarországi fesztivállá, ahol
cenzúra nélkül léphettek fel a
más helyeken politikai, esztétikai vagy egyéb
okokból mellőzött zenekarok az alsó
rakparton, a
Dugonics
téren és az újszegedi
sza-

Ekkor került vissza az ország
legnagyobb hagyományokkal
bíró fesztiválja az önkormányzat kezébe. A szervezési feladatokat az IH Rendezvényközpontra bízták. A
fesztivál új arculattal tért
vissza a köztudatba, de a
régi értékeket megtartva:
szabadság, szerelem,
zene. A szervezők tökéletesen kiválasztották a SZIN
időpontját
is, hiszen a
nyár közeÉlő show-val készül a jubileumi SZIN-re a brit péről a véDJ Wilkinson.
gére időz í te t t é k ,
badtéri színpadon. A rendszer- ezzel hivatalosan is a vakáció
váltás után pár év szünet utolsó nagy bulija lett – az újkövetkezett a fesztivál éle- szegedi Partfürdőn. A fesztivál
tében. Szurdi Zsolt, a Rock 2003-as újraindulása óta már
Klub vezetője és a Gőzerő ze- több százezren tapasztalhatnekar alapítója azonban őrizte ták meg,
a lángot, és
koncer teket
szervezett a Laposra, a vidámparkba

Repohár (jobbra fent). Sátorállás.
SZIN-alma (jobbra).

Egy fesztivál, két koncert: 1986-ban az alsó rakparton és 2016-ban a Partfürdőn (balra).
éppen valamelyik
saját
felvétele.
Legújabban pedig
egy Rudimentaldalban működött
közre
Macklemore-ral és Dan
Ökotudatos
Caplennel.
Élő
szemlélet
show-val készül a
28 éves angol DJ
A SZIN a modern
Wilkinson, aki a
zenei fesztivállá
válás folyamatá- Jess Glynne. A SZIN50-en fellép a Grammy-díjas brit drum and bass
angol énekesnő.
meghatározó alakja.
ban az ökotudatos
A magyar vonaszemléletre épített.
A magyarországi fesztivá- vidital elfogyasztása után a lat erősíti a fesztivállal egyidős
lok történetében először a fesztiválozó az üdítőjében újra- Ákos, valamint több olyan forSZIN-en lehetett kapni repo- hasznosíthatott, és a szerve- máció, amely a SZIN-hez haharat, de volt már a rendezvé- zők figyelnek arra is, hogy sonlóan valamilyen évfordulót
nyen ehető villa és kanál is, minél több dekoráció újra- ünnepel idén: a Paddy and
jégből felespohár, amit a rö- hasznosított eszközökből ké- The Rats tíz-, a Bëlga húsz-, a
szüljön. Sikerüket mi Csík zenekar pedig harmincsem bizonyítja jobban, éves fennállását ünnepli. A
mint hogy 2009-ben magyar zenekarok közül színmegnyerték a nem- padra lép még többek között
Az 50 éves jubileumi évforzetközileg is elismert a jubileumi fesztiválon a Koduló alkalmából várják a
Greener Festival díjat. walsky meg a Vega, Majka &
szervezők a SZIN-es relikmiért is a SZIN a
leghangulatosabb és legszerethetőbb fesztivál.

Várják a relikviákat

viákat: képeket, plakátokat, karszalagokat, szuper
8-as filmeket, videókat,
sztorikat – legfőképpen a
rendszerváltás előtti időszakról. Ezeket az IH Rendezvényközpontban
lehet leadni.

Jess Glynne
és az évfordulós
magyarok

A szervezők nemrégiben jelentették be az
50 éves SZIN első külföldi fellépőit, a világslágereiről ismert Jess
Glynne-t és a brit drum and
bass meghatározó alakját, Wilkinsont. Jess Glynne mögött
fiatal kora ellenére figyelemre
méltó karrier áll: 2014 óta
szinte minden dala jó helyezéseket ért el a brit listákon, legyen az Grammy-díjas vendégszereplés a Clean Bandit
vagy Route 94 mellett, vagy

Szurdi Zsolt
emlékére

A tavaly elhunyt legendás
zenészről, Szurdi Zsoltról
egy színpadot is elneveztek a 2017-es fesztiválon
a szervezők, amivel a
munkássága előtt tisztelegtek. A Szurdi színpadon olyan zenészek
léptek fel, akik a Rock
Klubból indultak, vagy valamilyen formában tovább ápolják Szurdi Zsolt
szellemiségét.
Curtis, a Magna Cum Laude,
a Margaret Island, a Punnany
Massif, a Quimby, a Road és
a Wellhello is.
Az 50 éves SZIN idén
augusztus 22–26. között
lesz a Partfürdőn.

Levegőben. 2014-ben a SZIN-en.
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Tisztelt Olvasók!

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a befizetett adójának 1 százalékát regisztrált
civil szervezeteknek ajánlja fel. Ezt legkésőbb május 22-éig tudja megtenni. Kérem, hogy az
adója 1 százalékával támogassa az alábbi szervezetek működését, és ezáltal is segítse elő
a fogyatékkal élő embertársaink érdekében végzett áldozatos munkát.
Köszönettel: Joób Márton
a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke

SZERVEZET
Értelmi Fogyatékosok
Csongrád Megyei Érdekvédelmi
Szervezete Közhasznú Egyesülete
(ÉFOÉSZ)
6721 Szeged, Teleki u. 3.
Adószám: 18466371-1-06

TEVÉKENYSÉG
Egyesületünk az értelmi fogyatékossággal élők
érdekvédelmével, érdekképviseletével,
rehabilitációjuk elősegítésével foglalkozik.
Célunk az önálló életre való felkészítés és
nevelés, a könnyen érthető kommunikáció
elsajátítása.

Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete
6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 75.
Adószám: 19746896-1-06

Egyesületünk a mozgásfogyatékos és a
megváltozott munkaképességű emberek
érdekeit képviseli immáron 37 éve. Célunk,
hogy tagjaink részére továbbra is elősegíthessük az egyenjogú és lehetőség szerinti teljes
körű társadalmi beilleszkedést, foglalkoztatási
helyzetüket javítsuk mind az egyesületen belül,
mind az információnyújtással, rehabilitációs
mentori és tanácsadói szolgálattal a nyílt
piaci vagy partnerszervezeteknél való elhelyezésükkel.

Szegedi Mozgássérültek Alternatív
Egyesülete
6725 Szeged, Veresács u. 17/B
Adószám: 19085658-1-06

Egyesületünk a fogyatékkal élők érdekvédelmi
képviseletét, integrációjának segítését látja el,
támogatószolgálatot biztosít, sorstársi tanácsadást végez, valamint működteti a „Makray”
Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali
Intézményét.

Vakok és Gyengénlátók Csongrád
Megyei Egyesülete
6721 Szeged, Bocskai u. 11.
Adószám: 18473951-1-06

Egyesületünk a megyében élő vak és gyengén látó
emberek számára biztosít életminőséget javító
szolgáltatásokat: segédeszköz-kölcsönzés és
-vásárlás, érdekképviselet, jogi segítségnyújtás,
személyi segítés. Támogatjuk a látássérült személyeket abban, hogy sérülésük ellenére is egyenlő
eséllyel hozzáférjenek a kultúrához, munkához,
oktatáshoz, a társadalmi élet valamennyi
területéhez.

Rákbetegek Országos Szervezete
Szegedi Területi Iroda –
Napforduló Szolgálat
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 63.
Adószám: 19020855-1-43

Szervezetünk 25 éve a daganatos betegek érdekképviseletét, tanácsadását, a beteg–orvos–hozzátartozó közötti kapcsolat, együttműködés javítását
végzi.

Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége Csongrád Megyei
Szervezete (SINOSZ)
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4.
Adószám: 19655031-2-42

Szervezetünk célja, hogy elősegítsük a siket és
nagyothalló személyek társadalomba történő
befogadását, munkaerőpiaci beilleszkedését és a
minél szélesebb körű akadálymentesítettség
elérését.

Integritás Közhasznú Egyesület
6724 Szeged, Leányszállás
köz 2/A
Adószám: 18469752-1-06

Egyesületünk célja a korszerű közösségi
pszichiátriai rehabilitáció, a hozzátartozók
felvilágosítása, a közvélemény toleránsabbá
formálása, a páciensek társadalomba
visszailleszkedésének támogatása.

CÖLI Lisztérzékenyek Egyesülete
6720 Szeged, Dózsa György u. 5.
Adószám: 18471708-1-06

A 2003 óta működő egyesületünk célja, hogy
segítse a gluténérzékenységgel élőket. A felajánlott
1%-ot a havi rendszerességű klubfoglalkozások,
rendezvények megszervezésére, ingyenes
cöliákia-családszűrés biztosítására kívánjuk
fordítani.

Szegedi Korai Fejlesztést és
Integrációt Támogató Alapítvány
6720 Szeged, Károlyi u. 4.
Adószám: 18453661-1-06

Közel hozzák a zenét

A felnőtt közönségre és az utánpótlás nevelésére is gondolnak

Szervezetünk, a KORINTA Alapítvány 1994 óta
foglalkozik az eltérő fejlődésű és a fogyatékossággal
élő kisgyermekek korai fejlesztésével és családjaik
támogatásával az ODÚ Központban.

Sorozatunkban szegedi szervezeteket mutatunk be. Min dolgoznak jelenleg, miből működnek? A harmadik részben a Filharmónia Magyarország Klauzál téri irodáját kerestük fel.
– Felnőtteknek bérletes és önálló hangversenyeket, az utánpótlásra gondolva ifjúsági
koncerteket szervezünk különböző helyszíneken. Utóbbi
misszióval a jövő generációjához igyekszünk közel vinni a
zenét, és kedvet csinálni
hozzá. Így olyan kistelepülésekre is eljuttatjuk a muzsikát,

népzene. A harmadik kitekintés más műfajba, idén a Fool
Moon vokálegyüttes lép fel.
Áprilisban meghirdetjük a következő
szezon

A Filharmónia szegedi irodája megfiatalodott, és nyitott a közönség felé. Két
éve Száz Krisztina vezeti.

Énekel, vezényel

Száz Krisztina ének-zene-karvezetés szakon szerzett diplomát; két éve váltott az önkormányzattól a Filharmónia
Magyarországhoz. Több mint húsz éve vezeti az egyetemi
énekkart, valamint énekel a Vaszy Kórusban és a Partiscum Kamarakórusban. Mások által szervezett koncertekre a barátnőivel jár. Maradék idejét a családjával
igyekszik tölteni: ének szakos gimnazista lányával és férjével szívesen utaznak.
ahonnan nem tudnának eljönni a műsorainkra – mutatta be két fő tevékenységünket a Filharmónia Magyarország szegedi irodavezetője,
Száz Krisztina. – Bár itt Szegeden élénk a zenei élet, és válogathatok a bemutatható
fellépők közül, a pécsi központunk idén országos castingot
hirdetett. Negyedórás ízelítőt
kértünk ifjúsági koncertekre
való zenével és ismertetéssel.
A kiválasztottakat „turnéztatjuk” az egész országban.

Fellép a Fool Moon

– Nem viszünk komolyzenét,
csak klasszikust. A szegedi ifjúsági bérlet például három
koncertet tartalmaz: egyet
szimfonikus zenekarral, a
másik folklór vagy magyar

műsorát – teszi hozzá Száz
Krisztina. Ifjúsági bérlettel
három 45 perces koncertet
hallhatnak a fiatalok. Nem
fordult még elő, hogy a Filharmónia Magyarország megkeresett egy intézményt, és az
ne élt volna a lehetőséggel. A
jelenlegi megyei roadshow tíz
koncertből áll. A távolabbról
érkező művészek utazását
és szállását az iroda szervezi.
Mindig egy műsorközlő segíti
a program ismertetését.

Kitörtek a burokból

Két évvel ezelőtt a Filharmónia Magyarország szegedi
irodája a Szegedi Szimfonikus Zenekar számára szervezte a Vaszy- és a Fricsaykoncertsorozatot, illetve a két
matinésorozatot. Azóta elindí-

tották a Tisza-bérletet, amire
meghívott művészeket, zenekarokat hoznak vendégkarmesterekkel és -közreműködőkkel. Március 25-én vasárnap például az Óbudai Danubia
Zenekar
játszik
Rahmanyinovot a Szegedi
Nemzeti Színházban. A bérlet
záróhangversenyét a rókusi
templomban rendezik húsvétkor a szegedi szimfonikusokkal, Bach Húsvéti oratóriumát
és Mennybemeneteli oratóriumát hallhatja a közönség.
Elindítottak egy Orgonabérletet is. Továbbá
májusban a Filharmónia Con Spirito címmel
Egyházzenei Fesztivált
rendez,
amelynek
koncertjeivel a nagyvárosokban találkozhat a közönség. Így
jutott el Szegedre
két éve a Montserrati Apátság Fiúkórusa. Idén a méltán
híres German Brass
rézfúvósegyüttes érkezik. Az önkormányzat
szervezéséből a vezetőváltáskor a
Muzsikáló udvar is átkerült a
Filharmóniához. Hódmezővásárhelyen pedig útjára bocsátottak egy Steinway-bérletet,
aminek kapcsán szerveznek
koncertet az ottani 50 milliós
hangversenyzongorára.

Ebédszünet nélkül

Az iroda a Szegedért Alapítvány oldalán a Wagner-udvar
programjaiban is közreműködik, emellett a Szeged Art
szabadtéri kiállításaihoz is
az ő segítségükkel fűz zenei
produkciót a Szegedi Városkép és Piac Kft. Bálokat is
támogatnak:
tombolahúzásra koncertjegyeket ajánlanak fel. Ügyfélbaráttá
tették az irodát és a nyitvatartási időt. Hétfőn korábban
nyitnak, csütörtökön később
zárnak, ebédszünet nélkül.
Kedden pedig egészen koncertkezdésig várják a vásárlóikat, és még a koncerthelyszíneken is értékesítenek jegyeket.
A Filharmónia állami
pénzből és pályázatokból
működik, valamint a jegybevételekből gazdálkodik. A
szegedi önkormányzattal pedig arra szerződtek, hogy
megszervezik a Muzsikáló
udvart minimum négy koncerttel.

10 l SPORT
SPORTMIX
15 ÉV UTÁN NYERT A SZEGED VESZPRÉMBEN! A Szeged 32–31-re győzött március 10-én a Telekom Veszprém otthonában a férfi
kézilabda NB I rangadóján. A
MOL-PICK Szeged legutóbb

15 éve, 2003 februárjában
nyert Veszprémben. A képen
(MTI fotó: Bodnár Boglárka) a
szegedi Bodó Richárd és a
veszprémi Nagy László küzd
egymással. A Szeged a Kiel
ellen vívja a BL nyolcaddöntős párharcát. Az első találkozót Németországban
játsszák március 21-én, a
visszavágó április 1-jén lesz
Szegeden.
A JUNIOR-VB-N IS REMEKELT. Jászapáti Petra, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület
válogatott versenyzője (28-as
számmal) alig néhány héttel
a téli olimpiai sikerek után és
két héttel a felnőtt világbajnokság előtt a junior-vb-n kétszer is a legjobb háromban

végzett. 500 méteren ezüstérmes lett, míg 1500 méteren a Szuperdöntőben harmadik, összesítettben pedig
a negyedik helyet szerezte
meg. Ez volt az utolsó világbajnoksága a juniorok között
a jövőre 20 éves versenyzőnek.
ÉVEK ÓTA NEM, MOST KÉTSZER IS. Az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapata
4:4-es döntetlent játszott a
Kaposvár ellen idegenben a
férfi tekecsapat szuperligában. Mint arról beszámoltunk,
ugyanilyen
eredménnyel jutott be az együttes
a Bamberg ellen a BL négyes
döntőjébe. Korábban évekig
nem volt rá példa, hogy döntetlent játsszon a Szeged,
most rövid időn belül kétszer
is egállal végeztek.
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Tápé büszkesége a világ tetején

Márton Anita súlylökő Magyarország első atlétikai világbajnoka

Magyarország első atlétikai
világbajnokát, Márton Anitát
a Heller Ödön Művelődési
Házban köszöntötték a tápéiak. Eperjesi László tanítványa meghatódva fogadta a
gratulációkat, és mesélt a
versenyről.

Márton Anitára lassan elfogynak a jelzők. Eperjesi László
tanítványa a birminghami fedett pályás atlétikai világbajnokságon olyat tett, ami eddig
soha egyetlen magyar sportolónak sem sikerült. A dobogó
legfelső fokára állhatott fel. Ő
lett Magyarország történetének első atlétikai világbajnoka. Már a verseny sem volt
egyszerű, hiszen a szabályok
módosításával nem mindenki
lökhetett ugyanannyit. Az első
három kísérlet mindenkinek
járt, de a negyedik és ötödik
próba csak az első nyolcnak.
Utólag már kiderült, a harmadik etap végén eldőlt a verseny, Márton Anita ekkor 19
méter 48 centire lökte a súlyt
(már ez országos csúcs volt),
amivel megnyerte volna a vi-

Márton Anita egy ifjú rajongójával Tápén.
lágbajnokságot. Persze Eperjesi László tanítványa ekkor
még nem dőlhetett hátra, hiszen az utolsó lökésnél a kínai
Gong is dobókörbe állt, akinek
20 méter fölötti egyéni rekordja van, valamint az a jamaicai Thomas-Dodd, akiben
szintén benne van az extra.
Ezek ellenére a szegedi világklasszis eredményét nem tudták megdönteni, így tét nélkül
állhatott oda utolsó kísérletére. És ahogy szokta, jött is a

csoda a végén. 19 méter 62
centi, ami a világ idei legjobb
eredménye, egyben országos
csúcs is.
Ezt mindenki láthatta a televízióban, azt viszont csak a
tápéiak hallhatták, láthatták,
ahogy Anita besétál a Heller
Ödön Művelődési Házba, óriási taps fogadja, és meghatódva fogadja Tápé szeretetét,
gratulációját. Az előtérben egy
éppen 19 méter 62 centi
hosszú magyarzászló-szalag

Hátrány volt a hazai pálya

Rosszul lőtt, mert így még soha nem izgult

Nagy Vivien nem lesz ott
októberben Buenos Airesben az ifjúsági olimpián,
mert a szegedi sportlövőnek nem sikerült kvótát
szereznie a győri kvalifikációs versenyen.

A győri 10 méteres légfegyveres Európa-bajnokság
előszáma volt az ifjúsági
olimpiai kvalifikációs versenynek az Audi Arénában.
Ez volt az utolsó lehetőség
az európai térségből érkező
fiatal sportlövőknek, hogy
megszerezzék a kvótát az
októberi ifjúsági olimpiára.
A szegedi Cél-Tudat SE
pisztolyos
versenyzője,
Nagy Vivien is ennek reményében állt a céltábla elé.
Leány pisztolyos kategóriában titokban a döntő, azon
belül is a kvótaszerzés volt
az elvárás a rutinos versenyzőtől. Végül sem
előbbi, sem utóbbi nem
jött össze. Vivien a tizenhetedik helyen zárta a versenyt. Érthetően szomo-

Nagy Vivien, a Cél-Tudat SE
versenyzője.
rúan nyilatkozott a viadalt
követően.
− Nagy teher volt a vállamon, soha életemben
nem izgultam még így,
ezért nagyon rosszul is lőttem – mondta Nagy Vivien,
a Cél-Tudat SE pisztolyosa.
– Jó ideje mindenkitől csak
azt hallottam, milyen fontos
ez a kvótaszerzés, nagyon
szerettem volna bizonyítani. Egy hete éjszakánként
másra sem tudtam gondolni, úgyhogy most csak
arra vágyom, hogy kialhassam magam. Sajnálom,

ami történt, hiszen mostanáig csakis erre készültem
– derült ki az utanpotlassport.hu beszámolójából.
A sportág szövetségi
koordinátora, Joó Éva a
csalódottság helyett inkább
arról a nagy lelki teherről
beszélt, ami a fiatal versenyzők vállát nyomta a
kvalifikációt megelőzően.
− A hazai pálya, úgy látszik, ezúttal nem előny, inkább hátrány volt a versenyzőinknek. Leginkább a
tehetetlenség
bosszant,
nem tudtam a gyerekeknek
segíteni abban, hogy a terhet könnyebben viseljék.
Fiatalok, ezt még meg kell
tanulniuk. A mi sportágunkban szinte minden fejben
dől el, ezért olyan technikákat kell kitalálnunk, amelyekkel ezt megkönnyíthetjük nekik – olvashatók
Joó Éva szövetségi koordinátor szavai szintén
az utanpotlassport.hu oldalán.

volt kihúzva, hogy mindenki
lássa, ekkora távot járt be a
súly. Ezt követően nem maradhatott el az élménybeszámoló sem. Anita elárulta, a
szervezők alaposan meglepték a versenyzőket.
– Az angolok nincsenek felkészülve a mínusz öt fokra és
a hóesésre, akármilyen meglepő. Egész Anglia megállt,
olyan szinten, hogy nem jártak
a repülőgépek, nem voltak buszok. Ebből az is következett,

hogy nem tudták rendesen felfűteni a stadiont. Egy külső
szertárból hozták el a súlygolyókat, és azok jéghidegek voltak. Egy jéghideg vasdarabot a
nyakhoz tenni nem egy jó
érzés. Ugyanígy nem jó érzés
nyáron egy fölhevült fémgolyót
megfogni. És úgy gondolták a
szervezők, hogy ennek az
lenne a megoldása, hogy egy
vödör forró vízbe beáztatják a
súlygolyókat. Én először szívrohamot kaptam, mert azért
tudni kell a súlygolyókról, hogy
ezek nem sima felületűek,
hanem van egy betöltő lyuk rajtuk. Amibe ugye be tud folyni a
víz… na, az utána ki is tud folyni
– mesélte utólag már mosolyogva a friss világbajnok.
A 2014-es Európa-bajnokság óta egyetlen kivétellel
(2015-ös világbajnokság) minden évben dobogón végzett
Márton Anita a nagy nemzetközi versenyeken. A dicsérő
jelzők lassan tényleg elfogynak: Márton Anita kétszeres Európa-bajnok, olimpiai
bronzérmes és immár világbajnok súlylökő.

Leúszták a mezőnyt!

Világkupán szerepeltek Egerben a Muréna Szegedi Úszóés Búvárklub versenyzői. Kanyó Dénes és tanítványai várakozáson felül szerepeltek.
A világbajnokságnál is erősebb mezőny gyűlhet össze. Kanyó
Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub elnöke és versenyzője ilyen várakozásokkal utazott hét tanítványával
Egerbe a világkupára. Nemes egyszerűséggel valamennyi versenyzőjétől egyéni csúcsokat várt, és nem is csalódott a búvárúszóiban. Varga Jázmin, Kothencz Petra és Hajnács Lili
már ezen a versenyen kivívta a jogot, hogy indulhasson a
nyári junior-Európa-bajnokságon. Utóbbi 1500 méteren felszíni úszásban bronzérmes lett, ráadásul egy nem is akármilyen mezőnyben.
– Ennél a versenyszámnál összevonták a felnőtt és a junior korcsoportot, éppen ezért erre az éremre nagyon büszke
vagyok. Illetve az eredményemmel sikerült teljesítenem a
szintidőt a nyári junior-Európa-bajnokságra, amely Isztambulban lesz. Emellett csapattársaimmal, Kothencz Petrával,
Varga Jázminnal és Varga Rékával második helyezést értünk
el. És hat másodperccel megjavítottuk az országos csúcsot
is – mesélte büszkén Hajnács Lili, a klub versenyzője.
Kanyó Dénes is megúszta a szintidőt a nyári felnőtt világbajnokságra, így ismét rangos, nemzetközi versenyre készülhet. Érthető módon büszke volt tanítványaira, de ahogy
mondta, már az edzéseken is látta, hogy itt valami nagy dolog
volt készülőben.
– A várakozásaimat abszolút felülmúlta a tanítványaim
teljesítménye. Pedig a világ élmezőnyét vonultatta fel ez a világkupa. Az egyik edzőkollégám kérdezte, hogyan úsznak a
tanítványaim. Azt mondtam, hogy néha még jegyet is vennék
rá, olyan jól úsznak. És hát az előadás még jobban sikerült
– mondta Kanyó Dénes.
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kat láthatnak a tengerek mélyéről.

JÉGRE VITT SZÉPSÉG –
ANDREA BOCELLIVEL
Időpont: március 18., vasárnap, 16 óra
Helyszín: Belvárosi mozi
Az Intimissimi on Ice egy csodálatos összművészeti show,
amely egyedülálló módon, az
olasz kreativitás sugárzó erejével ötvözi a jégtánc és revü, a
klasszikus zene és a popzene,
a stílus és divat világát egy páratlanul látványos audiovizuális
produkcióvá. A hagyományosan az antik Veronai Aréna festői környezetében megrendezett előadáson a világ legnevesebb műkorcsolyázóinak pazar
jelmezekkel színre, azaz jégre
vitt műsorát a klasszikus zene
és könnyűzene sztárjainak élő
zenei produkciója festi alá.
Most a nőiesség és a szépség előtt tisztelegnek. A műsor
központi szereplői a görög mitológia legendás nőalakjai,

köztük Vénusz, Helené, Kirké
és Medusza. A show sztárvendége a világhírű olasz tenor,
Andrea Bocelli. A jégrevü főszereplői a világ minden tájáról érkező olimpiai bajnokok és
érmesek, köztük Shizuka Arakawa, Stéphane Lambiel, Jevgenyij Pljuscsenko, valamint
Meagan Duhamel-Eric Radford
és Meryl Davis-Charlie White.
MUSICALGÁLA – SZULÁK
ANDREÁVAL
Időpont: március 18., vasárnap, 19 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
Zenekaros musicalgála Szulák
Andrea, Csengeri Attila és Egyházi Géza közreműködésével.
A gálaműsorban a világ musicalirodalmának legjavából válogatott ismert dalok és
feldolgozások hallhatók többek között A nyomorultakból,

az Evitából, az Elisabethből, a
Hairből, Az operaház fantomjából, valamint a Hotel Mentholból és a Mozartból.
EMBER A VÍZBEN!
Időpont: március 20., kedd,
17.30
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
Cseh Attila búvároktató és búvárfilmes a víz alatti filmezés
és fotózás rejtelmeibe vezeti
be az érdeklődőket. Mesél a
víz alatti munka nehézségeiről
és szépségeiről, miközben gyönyörű filmfelvételeket és fotó-

ÖT FIATAL TÖRTÉNETE
Időpont: március 20., kedd,
19.30
Helyszín: Pinceszínház
A Genéziusz Színház bemutatja: Good day today! – A gyermekbántalmazás ellen. Öt
fiatal történetét mondják el,
akik valamilyen módon abúzus
áldozatai lettek. A fiatalok azt
mesélik el, hogy a történtek fényében hová fejlődik, fut ki az
életük. A színház célja, hogy
megtörje a témát övező hallgatást, hogy megértesse: beszélni kell róla.
FRANKOFÓN FILMNAPOK
Időpont: március 23–26., péntek–hétfő
Helyszín: Belvárosi mozi
március 23., péntek
18.00: megnyitó, 18.30: Derült
égből család (Momo)
március 24., szombat
18.15: Láthatás (Jusqu'à la
garde), 20.15: Viszontlátásra
odafönt (Au-revoir là-haut)

március 25., vasárnap
18.15: Egy burka, egy nadrág
(Cherchez la femme), 20.15:
Egy tisztességes ember (Je ne
suis pas un salaud)
március 26., hétfő
18.15: Legfeljebb összeházasodunk (Et au pire on se mariera), 20.15: Mrs. Hyde
(Madame Hyde)
TÚRA A SZEGEDI FEHÉRTÓNÁL
Időpont: március 24., szombat, 9 óra
Helyszín: Fehér-tó
A Fehér-tó nemzetközi jelentőségű madárélőhely. Az itt található Korom-sziget ezernyi
madár fészkelőhelye, vonuláskor pedig a parti madarak, lúdés récefélék pihenőhelye. Találkozó: 10.30-kor a Tisza-völ-

gyi bemutatóháznál (E5ös út, 158-as kilométerszelvény). Megközelítés:
Szegedről helyközi buszjárattal vagy személyautóval az E5-ös úton. Részvételi díj: felnőtt: 900,
diák/nyugdíjas: 600 forint.
(A részvétel pedagógusok részére ingyenes.) Információ, jelentkezés: Ábrahám Krisztián,
30/638-0297, abrahamk@
knp.hu.
PALOTASÉTA
Időpont: március 24., szombat, 11.30
Helyszín: Reök-palota
Olyan épületrészeket is bejárhatnak az érdeklődők, amelyek hétköznap nincsenek
nyitva. Hol közlekedtek a cselédek? Milyen alacsony a cselédlépcső? A séta résztvevői
ezt is megtudhatják Szeged
legszebb szecessziós palotájában. A program 200 forintos
belépőjeggyel látogatható. Regisztráció a programra a marketing2@szegediszabadteri.hu
címen.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét
és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő:
március 21. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegedi különlegességek a bicska, papucs, paprika, halászlé. A nyertes: Fürjesi Judit. Gratulálunk
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Szeged régen

HoroSzKóP

KoS (III. 21–Iv. 20)
Előrelátó és megfontolt személyiség. Sok
mindent a saját erejéből
ért el. Ezt mások is tudják,
ezért kollégái és barátai elismerik a szorgalmát és kitartását.
BIKA (Iv. 21–v. 20.)
Minden oka megvan az optimizmusra.
Amennyiben még egyedül él, akkor jó esélye van,
hogy megtalálja azt az
embert, akit mindig is keresett.
IKreK (v. 21–vI. 21.)
Párja a közeljövőben
olyan helyzetbe hozhatja, ami arra készteti, hogy megkérdőjelezze
kettejük kapcsolatát. Ilyenkor jobb, ha alszik egyet a
döntésére.
rÁK (vI. 22–vII. 22.)
Ne vegyen minden
terhet magára. Családja és barátai mindig
szívesen segítenek, amiben
tudnak, csak kérnie kell.
Ideje lenne pihennie is egy
kicsit.
oroSzlÁn (vII. 23–
vIII. 22.) Ne engedje, hogy környezetét
megtévessze az olykor
hideg és komor viselkedése. Egy-egy közös program könnyen feloldhatja az
előítéleteket.
Szűz (vIII. 23–IX.
22.) Jövő héten még
azokkal is jó lesz a
kapcsolata, akiket eddig nem igazán szeretett.
Úgy érezheti, hogy életében
egy hosszú, boldog szakasz
következik.
Mérleg (IX. 23–X.
22.) Munkájába vetett lelkesedése miatt
sokan szimpatizálnak
önnel. Azonban emberi kapcsolatainak ápolása terén
még van helye a fejlődésnek.
SKorPIó (X. 23–XI.
21.) Olykor nehezen
uralkodik az érzelmein és az indulatain,
pedig ha megtanulná irányítani őket, akkor szépen és
érthetően ki tudná fejezni
érzéseit.
nyIlAS (XI. 22–XII.
21.) Személyes kapcsolataiban kialakulhatnak olyan helyzetek,
amikor legszívesebben felemelné a hangját, pedig ez
egyáltalán nem jellemző
önre.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Mindig kedvesen és
segítőkészen viszonyul másokhoz, ezért
többnyire ezt is kapja viszsza. Egy közelmúltban kötött
barátsága
egyre
szorosabbra fonódik.
vízönTŐ (I. 21–II.
19.) Munkahelyén izgalmaktól
mentes
napjai lesznek, ami talán nem is rossz dolog az
utóbbi idők rohanása után.
Fújja ki magát, és regenerálódjon.
Halak (II. 20–III. 20.)
Teljesen el fogja varázsolni valaki a
vonzó megjelenésével
és kedvességével. Ne szalassza el a lehetőséget, legyen kicsit merészebb, mint
általában.
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Szegeden akadtak olyan legendás éttermek, amelyekre már csak az idősebb generáció emlékezhet.
Ilyen ikonikus hely volt a hatvanas években a képünkön
is látható Napsugár étterem a Károlyi utcában (fotó: Fortepan/Bauer Sándor). A felvétel fél évszázada, 1968-

ban készült a Napsugárról, amelynek Kiss Antal, a Hági
későbbi séfje is volt a konyhafőnöke. Az étterem bisztróként, majd később belvárosi kocsmaként üzemelt. A
kilencvenes évek óta élelmiszerüzlet. Nekünk a régi
karos kávéfőzőgép a kedvencünk a fotón.

ArénA – sportmAgAzin
Március 19., hétfő, 19.25
Minden, ami fontos, minden,
ami érdekes – minden, ami
sport. Egy hét szegedi sporteseményei fél órában.
Körút – Közéleti, Kulturális mAgAzin
Március 22., csütörtök, 19.25
Koncert, színház, ismeretterjesztés. JÁTÉK!
szAbAd száj – véleményműsor
Március 23., péntek, 19.25
Hárman három témáról, lehet,
hogy háromféleképpen. Aktuális, érdekes és elgondolkodtató.
szegedért AlApítvány
díjKiosztó gálAműsor
Március 24., szombat, 20 óra
A gálaműsor közvetítése felvételről a Szegedi Nemzeti Színházból.
szegedi HíreK
Március 19–23., hétfő–péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap 20
perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai,
gazdasági, egyetemi, kulturális
és sporteseményeiről.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: visszatért a tél

Március 17.
szombat

Március 18.
vasárnap

Március 19.
hétfő

Március 20.
kedd

Március 21.
szerda

Március 22.
csütörtök

Március 23.
péntek

5/2
gertrúd,
Patrik

–2/–6
Sándor,
ede

0/–6
József,
Bánk

2/–5
Klaudia

2/–3
Benedek,
Izolda

2/–4
emőke

3/–5
gábor,
Karina

szegeden KötötteK HázAsságot: 2018. 03. 03-án Czinege
Zsolt és Gregus Brigitta, Bencze
Tamás és Török Edina.
szegeden születteK: Szilágyi
Istvánnak és Nagy Katalinnak
2018. 01. 20-án Laura, Szijjártó

AnyAKönyvI HíreK
Ádámnak és Váczi Renátának
2018. 02. 11-én Adél, Kerekes
Lászlónak és Utasi Zita Erikának
2018. 02. 24-én László, Vígh
László Károlynak és Szilágyi Krisztinának 2018. 02. 25-én Nikolasz
Noel, Baranyai Krisztiánnak és Kiricsi Ágnesnek 2018. 02. 27-én
Zalán Imre, Tóth Tamásnak és
Huszka Tímeának 2018. 02.
28-án Tímea, Kreininger
Zsoltnak és Márkus Melindának 2018. 02. 28-án Leila,
Papp Vilmosnak és Briezsnyik
Ágnesnek 2018. 02. 28-án
Imola Emma, Herke Józsefnek és Bús Renátának 2018.

Forrás: koponyeg.hu

FogAdóórA

03. 01-én Dominik, Ponyokai Dániel Istvánnak és Ferencz Dorottyának 2018. 03. 01-én Dániel, Mag
Pálnak és Huber Juditnak 2018.
03. 02-án Emma, Zádori-Fekete
Ádámnak és Lóránt Zsókának
2018. 03. 05-én Nimród, Bakacsi
László Imrének és Wratin Anettnek
2018. 03. 05-én Bence László utónevű gyermeke született.
Gratulálunk!
szegeden HunytAK el: Turányi
Antal Károly 2018. 02. 26-án, Várkonyi Istvánné Mucsi Mária Ilona
2018. 03. 01-én, Kiss Józsefné Tóth
Ilona Erzsébet 2018. 02. 18-án.
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