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Szegeden nem ellenséget
kerestünk, nem gyűlölkö-
dést szítottunk, hanem azt
mondtuk, minden tisztes-
séges szegedi munkájára
szükség van. Büszkék va-
gyunk azokra, akik tudás-
ukkal és tehetségükkel
hozzájárulnak a város fej-
lődéséhez, függetlenül
attól, kinek milyen a világ-
nézete, pártállása. Ezt
annak ellenére is tartjuk,
hogy közben az országban
háborús retorikával ger-
jesztenek félelmet – nyilat-
kozta Botka László a
Szegedi Tükörnek.

A polgármester el-
mondta, az óriási ellenszél-
ben is próbálták a nor-
malitás szigetének megtar-
tani Szegedet, amit a
békés, nyugodt építkezés
jellemez. Botka számára az
a legszomorúbb, hogy indu-
latok, gyűlölködések és vá-
daskodások vannak, és
nem esik szó a szét-
vert oktatásról, az egész-
ségügyről és a kivándorlás
megállításáról, miközben
több mint 600 ezer, zömé-
ben fiatal magyar hagyta

Botka László: Óriási a tét, mert szerintem le kell térni arról az útról, amire a Fidesz ve-
zette Magyarországot. A szegediek az előző választáson a baloldalra szavaztak. Abban

bízom, hogy ez most is így lesz. Szeged ne legyen a Fideszé! 

Börtönből érkeztek
a szegedi Fidesz-kampány

utolsó „nagyágyúi”
Egy bíróság előtt álló bűnöző állításait terjesztik fideszes po-
litikusok és fideszes médiumok. Egy olyan ügyet habo(nyo)sí-
tanak február óta, amelyből semmi sem történt meg: nem
jött létre az emlegetett pécsi ingatlanbefektetés, és Botka
Lászlónak sem volt soha háza a Balatonon.

Az viszont tény, hogy a Botka Lászlót rágalmazó bűnöző
több cégben szerepelt együtt B. Nagy László fideszes parla-
menti képviselővel.

Árulkodó, hogy a Fidesz már csak több évet börtönben ülő
bűnözők hamis állításaival tud kampányolni Szegeden.

Botka László polgármester és a vele együtt hamisan meg-
vádolt néhai pécsi polgármester, Toller László lánya, Toller
Helga közös jogi lépéseket tettek a hazugságok terjesztői
ellen.

Fideszes politikusok, fideszes médiumok és bűnözők: a
zsák és foltjai.

Szeged Polgármesteri Hivatal

Decemberre elkészül 
Elkezdődött Odessza felújítása

Elkezdődött a munka Odessza városrészben. Megújulnak Sze-
ged legrégibb lakótelepének zöldfelületei, terei, útjai, járdái.

Magyarország lett más
Számomra megdöbbentő, hogy a választások előtt az a téma
Magyarországon, hogy mi a helyzet Svédországban. Magyar-
országon nincsenek már megoldandó problémák, ezért egy
másik ország vélt vagy valós problémái a legégetőbbek a vá-
lasztási kampányban? – nyilatkozta lapunknak Gonda Zsu-
zsa, aki hat éve él a családjával Svédországban. A fideszesek
gyűlöletet szítanak és félelmet keltenek a migráció kapcsán,
Bécset és Svédországot hozva példának. Erről Gonda Zsuzsa
elmondta, Svédország ugyanolyan, mint a korábbi években,
Magyarország lett más. Semjén Zsolt több millió forintos he-
likopteres rénszarvasvadászatáról volt olyan svéd, aki azt írta,
„ez olyan, mintha mi elutaznánk Magyarországra, és lelőnénk
a lovaikat”. Gonda Zsuzsa két órát utazik, hogy április 8-án
szavazhasson Stockholmban.
Bővebben a 2. oldalon

MIVEL KÖZLEKEDÜNK SZEGEDEN? Ötről 17 százalékra
nőtt húsz év alatt a kerékpárral közlekedők aránya a város-
ban. Az önkormányzat 2,7 milliárd forintból fejleszti a kerék-
párutakat az elkövetkező időszakban. A biciklisek hosszú
évtizedek óta hozzátartoznak a város mindennapjaihoz. Ösz-
szeállításunk első részében felidéztük a múltat a Móra Ferenc
Múzeum régi kerékpárosfotóival.
Írásunk a 6. oldalon

A polgármester szerint vasárnap hosszú távon dől el az ország jövője

Botka: Szegeden nem kerestünk ellenséget, 
nem szítottunk gyűlöletet

már el az országot, és ma
már minden hatodik ma-
gyar gyermek külföldön

születik. A polgármester a
baloldal jelöltjeit, Szabó
Sándort és Joób Mártont

ajánlotta a választók bizal-
mába.
Interjúnk a 3. oldalon

– Ma elkezdődik Szeged legré-
gebbi lakótelepének, Odesszá-
nak a teljes felújítása –
jelentette be szerdai sajtótájé-
koztatóján Botka László. A pol-
gármester hozzátette, a be-
ruházás megközelítőleg 900
millió forintba kerül. Az összeg
döntő részét a Szegednek jutó
címzett uniós támogatásból
biztosítják, a fennmaradó része
városi önerő. A közbeszerzési
pályázaton győztes kivitelező
egy szegedi cégek alkotta kon-
zorcium, amely 175 napra vál-
lalta a munkát, vagyis az de-
cember közepére készül el.

A városrész teljes egészé-
ben megújul a Zöld Város Prog-
ramban, amely négy részből áll.
Első lépésben a liget rehabilitá-
ciója indult el, a második ütem-
ben Odessza fiatalodik meg. 
A munka rövidesen Belső-
Tarjánban folytatódik, majd 
a Stefánián és a Tisza-parton. 
A polgármester hangsúlyozta, a
Zöld Város Program nem alap-
talanul kitalált fantázianév,
hanem azt jelenti, az uniós el-
várásoknak megfelelően nagy-
részt a zöldterületekre kon-
centrálnak.
Folytatás a 4. oldalon
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Gonda Zsuzsa két órát utazik, hogy szavazhasson április 8-án

Svédország olyan, mint korábban,
Magyarország lett más

Gonda Zsuzsa hat éve él Svédországban a párjával és két
gyermekével, akik már kint születtek. Április 8-án elmegy
szavazni. Zsuzsa számára megdöbbentő, hogy a választá-
sok előtt az a téma Magyarországon, hogy mi a helyzet
Svédországban. Magyarországon nincsenek már megol-
dandó problémák? Beszéltünk még zugvideókról, rénszar-
vasokról és lovakról.

– Nem kérdezgetik arról,
hogy mi folyik nálunk?

– Nem. Svédországban
meglehetősen keveset be-
szélnek az emberek a politi-
káról. Amikor Magyarország-
ról kérdeznek, általában arra
kíváncsiak, hogy ha Buda-
pestre mennek, hol érdemes
enni, mit érdemes megnézni.
Erre mindig szívesen vála-
szolok. Ez évekig a másik
irányba is remekül működött:
barátok vagy a Facebookon
ismeretlenek is kértek tippe-
ket, mit érdemes megnézni

Stockholmban. Az utóbbi idő-
ben viszont arról érdeklőd-
nek, mennyire biztonságos
Svédország, el merjenek-e
indulni. Svédország ugyan-
olyan, mint a korábbi évek-
ben, Magyarország lett más.
Ha valóban kíváncsi Svédor-
szágra bármelyik fideszes
vagy akármilyen politikus, ki
tud utazni önállóan és szét
tud nézni. Ha szeretné tudni,
melyik múzeumba érdemes
elmenni, mit érdemes meg-
nézni Stockholm környékén,
abban tudok segíteni. De
főleg gyerekprogramokban
vagyok jó.

– Elmegy szavazni ápri-
lis 8-án? Mennyit kell utaz-
nia, hogy leadja a voksát?

– Igen, elmegyek. Szerin-
tem oda-vissza megjárom 4
óra alatt. Összebeszéltünk
néhány közelben lakó ma-
gyarral, együtt utazunk. Nyil-
ván kényelmesebb lenne
levélben szavazni, de ez saj-
nos egyelőre nem opció.

– A kormánypárti médiában
Svédországból Magyaror-
szágra hazamenekült nők-
kel riogatnak, akik a
migránsok miatt költöztek
haza. A kormánypárti Hollik
István egy összevágott vi-
deót is közölt, amiben az

látszik, mintha Svédország-
ban polgárháború dúlna.
Hallott a Svédországból ha-
zamenekült magyarokról?

– Hallottam róluk, olva-
sok magyar hírportálokat, és
több svéd–magyar Face-
book-csoportban is téma
volt. Számomra megdöb-
bentő, hogy a választások
előtt az a téma Magyarorszá-
gon, hogy mi a helyzet Svéd-
országban. Magyarországon
nincsenek már megoldandó
problémák, ezért egy másik
ország vélt vagy valós prob-
lémái a legégetőbbek a vá-
lasztási kampányban? Sze-
rintem erős kifejezés, hogy a
Magyarországra költöző ma-
gyarok „hazamenekülnek”.
Szerencsére az Unión belül
mindenki oda költözik,
ahová akar/tud. Akár Svéd-
országból Magyarországra
vagy Magyarországról Svéd-
országba. Az utóbbi egyéb-
ként sokkal gyakoribb.
Egyelőre Semjén Zsolt test-

vére is Stockholmban él. Az
nem lehet komoly kérdés,
amit Hollik István a videón
bemutat. Annak azért világ-
szerte hírértéke lenne, ha itt
polgárháború dúlna, nem
zugvideókon terjedne a „le-
leplezett valóság”.

– Semjén Zsolt svédor-
szági helikopteres luxusva-
dászatairól, a skandináv
országban háziállatnak szá-
mító és miniszterelnök-he-
lyettes által agyonlőtt
rénszarvasról beszámoltak
itthon az újságok. Az állat
gazdája feljelentést tett, és
már a svéd ügyészség vizs-
gálja Semjén rénszarvasos
ügyét. Mi ennek a vissz-
hangja Svédországban?

– Egyértelműen negatív.
Az ügyről és a fejlemények-
ről beszámoló Aftonbladet
cikkei alatt többek között a 
következő kommenteket ol-
vastam: „Rohadt idióták! 
Ez olyan, mintha mi eluta-
znánk Magyarországra, és
lelőnénk a lovaikat!”, vagy
„Semmilyen külföldinek
nem kellene megengedni,
hogy svéd földön vadász-
szon!”, vagy „Jellemző, hogy
egyesek azt hiszik, bármit
megtehetnek, ha pénzük és
hatalmuk van.”

Szerkesztőség. Karikatúra: Négymadár. 

450 millió a fideszes
államtitkár 

feleségének

A fideszes Horváth István
neje, Nestorovic Anica agrár-
támogatások terén lekörözi a
teljes képviselői mezőnyt:
2017-ben 450 millió forintnyi
uniós és állami pénzt vett fel
– derítette ki a hvg.hu. Hor-
váth István Kósa Lajos állam-
titkáraként tevékenykedik,
felesége pedig sikeres üzle-
tasszonnyá lépett elő az el-
múlt pár évben. Nestorovic
Anica után a szintén fideszes
Bánki Erik felesége, Bánki
Ágnes lett a második az ag-
rártámogatást bezsebelő fe-
leségek toplistáján. Bánkiék
agrár-környezetgazdálkodási
kifizetés jogcímen ítéltek
41,8 millió forintnyi támoga-
tást a Vidékfejlesztési Prog-
ramból.

Ágyneműt és lázmérőt is
otthonról kell vinni

a kórházban fekvő gyerekeknek
Egy 4 és egy 17 hónapos kis-
lány a két és fél éves bátyjával
együtt a budapesti Szent
László Kórházban fekszik –
számolt be róla nemrégiben
az ATV Híradó. A három gyer-
mek édesanyja elmondta,
minden egy átlagos bölcsődei
vírussal kezdődött, a házior-
vos tanácsára vitte kórházba
a kisfiát, ahol gyermeke egy
rotavírussal fertőzött kislány-
nyal került egy kórterembe. 
A kisfiút két és fél nap után
hazaengedték, mondván,
minden rendben van vele, vi-
szont egy nappal később újra
hányt, és akkor már a két kis-
lánya is. Ezek után mindhá-
rom gyermekét bevitték a
Szent László Kórházba, már
két hete ott vannak.

Az édesanya szerint a kór-
termi felszereltség hiányos. 
– Párna, ágynemű. Hát közöl-
ték, hogy ez mind nincs, úgy-
hogy menjünk haza, és hozzuk
el. Lázmérő, mindenféle ilyen
alapvető dolgok, vécépapír,
kéztörlő, fertőtlenítőszer – nyi-
latkozta az anya.

A kórház szerint a hasme-
néses betegeknél mindig el-
végzik a székletvizsgálatot, és
csak az azonos fertőzésben
szenvedőket ápolják közös
kórteremben. A kisfiú beteg-
sége és a rotavírus kezdetben
hasonló tünetekkel rendelke-
zik. Hozzátették, a higiéniás fel-
tételek adottak, a hozzátar-
tozóktól pedig nem kérnek az
ápoláshoz szükséges felsze-
relést.

Nemzetközi gyanúsított telepedhetett
le nálunk a kormány jóváhagyásával

Súlyos nemzetközi bűnügy
gyanúsítottja és a szíriai dik-
tátor pénzembere is kapott a
magyar letelepedési kötvény-
ből – derítette ki a 444 és a
Direkt36. Ezt a programot
Rogán Antal kezdeményezte
még 2012-ben. Rogán javas-
lata alapján 250-300 ezer
euróért (80-100 millió forin-
tért) juthattak magyar letele-
pedési engedélyhez EU-n

kívüli állampolgárok. Sem a
Terrorelhárítási Központ,
sem az Alkotmányvédelmi Hi-
vatal, sem más szerv nem
adott soha érdemi választ a
parlament nemzetbiztonsági
bizottsági ülésein arról, ho-
gyan zajlik a letelepedési köt-
vényeket igénylők átvilágí-
tása. Pedig ezeknek a szer-
veknek a vezetőit is többször
megkérdezték erről a bizott-

ság ellenzéki tagjai – írja az
Index.

Most már a szolgálatok
vezetőinek nem lehetne el-
mismásolniuk az átvilágítá-
sokkal kapcsolatos kérdé-
seket, mégsem kell aggód-
niuk a kényes kérdések
miatt, mivel a nemzetbizton-
sági bizottságot a Fidesz he-
tekkel ezelőtt mondvacsinált
indokkal ellehetetlenítette.

Semjén Zsolt luxusvadászata
Már a svéd ügyészség vizs-
gálja Semjén Zsolt rénszarva-
sos ügyét. Megírtuk: Ma-
gyarország miniszterelnök-he-
lyettese, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnöke,
Semjén Zsolt több millió forin-
tos vadászkalandjáról kiderült:
a kormánypárti politikus a he-
likopteres luxusvadászatán
egy svéd gazda tulajdonában
lévő háziasított rénszarvast
lőtt ki. Miután a sajtó megszel-
lőztette Semjén Zsolt svédor-
szági vadászkalandját, amit
egy olyan magyar vállalkozó fi-
zetett, aki több száz millió fo-
rint állami pénzt nyert
szállodafelújításokra, a politi-
kus azt nyilatkozta a Hír TV-
nek, hogy „a helyzet az, hogy
soha életemben nem volt se
alkalmam, se lehetőségem, se
módom arra, hogy jegesmed-
vét ejtsek el. De ha bárki meg-

hívna egy jegesmedvére, az az
igazság, azért az inspirálna”.

Majd kiderült, nemcsak
jegesmedvére, fókára is szí-
vesen lőtt volna Semjén Zsolt
– ezt a Magyar Nemzet írta
meg abból a levelezésből,
amit a kereszténydemokrata
politikus a vadászatszerve-
zőkkel folytatott. A lap a birto-
kába került dokumentu-

mok alapján azt írta, hogy
2014-ben felmerült, hogy rén-
szarvasvadászat mellett egy
háromnapos tengerparti fóka-
vadászatra is van lehetőség.
Semjén érdeklődött, de aztán
nem lett semmi az egészből.
A miniszterelnök-helyettes azt
írta: „Különlegesség a fóka,
örömmel megyek, de a leg-
fontosabb a rén”.

Semjén Zsolt szívesen agyonlőtt volna egy fókát is. 
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A polgármester szerint vasárnap hosszú távon dől el az ország jövője

Botka László: Szegeden nem kerestünk ellenséget,
nem szítottunk gyűlöletet

Szegeden nem ellenséget keres-
tünk, nem gyűlölködést szítottunk,
hanem azt mondtuk, minden tisztes-
séges szegedi munkájára szükség
van. Büszkék vagyunk azokra, akik
tudásukkal és tehetségükkel hozzá-
járulnak a város fejlődéséhez, füg-
getlenül attól, kinek milyen a
világnézete, pártállása. Ezt annak
ellenére is tartjuk, hogy közben az
országban háborús retorikával ger-
jesztenek félelmet – nyilatkozta a
Szegedi Tükörnek Botka László pol-
gármester, aki a baloldal jelöltjeit,
Szabó Sándort és Joób Mártont
ajánlotta a választók bizalmába.

– Minden napra jut egy ügy, ami bor-
zolja a kedélyeket: Elios-botrány,
Semjén Zsolt svédországi luxusva-
dászata vagy Kósa Lajos 1300 mil-
liárd forintos ügylete. Ön számára mi
volt a legmegdöbbentőbb?

– Számomra az a legfájdalma-
sabb és legmegdöbbentőbb, hogy
nem a valós, a magyar emberek min-
dennapjait érintő kérdésekről szól a
politika, és nem csupán a kampány-
ban, hanem az egész ciklusban. A Fi-
desz kizárólag a migránsveszélyről
beszél, ami valódi kihívás az Európai
Uniónak, és amiben közös uniós meg-
oldás kell. Jól működik a Törökország-
gal való együttműködés, és ennek
megfelelően már nem jönnek nagy tö-
megek a balkáni útvonalon. De arról
nem esik szó, hogy Magyarországon
az emberek több mint egyharmada a
létminimum alatt él, és arányait te-
kintve nálunk a legnagyobb a sze-
génység az Európai Unióban. Nem
esik szó a szétvert oktatásról, nem
esik szó arról, hogy a magyar em-
berek nem kapnak normális egész-
ségügyi ellátást, és nem
esik szó arról sem, hogy
meg kell állítani a kiván-
dorlást, hiszen több
mint 600 ezer, zömé-
ben fiatal magyar
hagyta el az országot, és
ma már minden hatodik
magyar gyermek külföl-
dön születik. Számomra
az a legszomorúbb,
hogy indulatok, gyűlöl-
ködések és vádaskodá-
sok vannak, miközben
az emberek nap mint nap szembesül-
nek a felsorolt problémákkal.

– Orbán Viktor március 15-én be-
jelentette: a választás után erkölcsi,
politikai és jogi elégtételt fognak
venni. A miniszterelnök a fiatalokhoz
is szólt, többek között azt mondta,
most nagy szüksége van a hazának
rájuk. Mi ezekről a véleménye?

– Normális demokráciában egy

demokratikus vezető a választások
utánra – megválasztása esetén –
békét és nyugalmat szokott ígérni. Azt
is el szokta mondani egy normális de-
mokráciában egy demokratikus ve-
zető, hogy mindenki miniszterelnöke
akar lenni, függetlenül attól, hogy
kinek milyen a pártpreferenciája. Ez a
demokratikus viselkedés. Amiről
Orbán Viktor miniszterelnök beszélt,
az ennek a szöges ellentéte.

– És mit szól Orbán fiatalokkal
kapcsolatos mondataihoz?

– Akkor úgy kellett volna kormá-
nyoznia az elmúlt nyolc évben, hogy
ne menjen el az országból több 
százezer fiatal.

– Mit kellett volna még tennie?
Milyen volt az elmúlt nyolc év az or-
szág szempontjából?

– Sok kárt okozott az országnak
az elmúlt nyolc év, hosszabb távon is.
Nemhogy felzárkóztunk volna a nyu-
gat-európai országok szintjére, de
minden gazdasági adat azt mutatja,
hogy még a régióbeli, szomszédos or-
szágok is elhúztak mellettünk, mivel

jóval nagyobb volt náluk a gazdasági
növekedés, és a versenyképességük
is jelentősen növekedett. Magyaror-
szágra is hatalmas mennyiségű uniós
fejlesztési forrás érkezett, de nem
épült be a magyar gazdaságba, nem
növelte a termelékenységet és a ver-
senyképességet.

– Milyen volt Szeged elmúlt
nyolc éve?

– Szegedet óriási ellenszélben is
próbáltuk megtartani a normalitás
szigetének. Városunkat évek óta a
békés és nyugodt építkezés jellemzi.
A beruházásaink jelentős részét az
Európai Unió finanszírozza, amelytől
34 milliárd forintnyi támogatást kap-

tunk. A beruházások elő-
készítése után elkez-
dődtek a munkák, és
idén építkezési boom lesz
Szegeden. Fejlesztjük a
közműveket, felújítjuk a
bölcsődéinket, óvodáin-
kat, iskoláinkat és egész-
ségügyi intézményeinket.
Megkezdődött a városré-
szek rehabilitációja, már
zajlik a liget és Odessza
felújítása, amit Tarján
követ. Ezek a városrészek

teljesen megújulnak, 21. századi kö-
rülmények között élhetnek majd az
ott lakók. De felújítjuk a Stefániát és
a Móra-múzeum előtti teret is. Mi Sze-
geden nem ellenséget kerestünk,
nem gyűlölködést szítottunk, hanem
azt mondtuk, minden tisztességes
szegedi munkájára szükség van.
Büszkék vagyunk azokra, akik tudás-
ukkal és tehetségükkel hozzájárulnak

a város fejlődéséhez, függetlenül
attól, kinek milyen a világnézete és
pártállása. Ezt annak ellenére is tart-
juk, hogy közben az országban hábo-
rús retorikával gerjesztenek félelmet.

– A Fidesz szegedi képviselője-
löltjei például azzal riogattak egy
sajtótájékoztatón, hogy bevándorló-
kat telepítenének az üres laká-
sokba.

– Ez termesztésen óriási hazug-
ság. Ezzel egy-két nappal azelőtt rio-
gattak, hogy örömmel átadhattam
ötven felújított bérlakást ötven sze-
gedi családnak. Az országban egye-
dülálló bérlakásprogramot indítot-
tunk 2016-ban. Tavaly és tavalyelőtt
200-200, és várhatóan idén is 200
bérlakást újítunk fel és adunk bérbe
a rászoruló családoknak. Erre három
év alatt 1,5 milliárd forintot fordítunk. 
A lakásokat pályázat útján adjuk oda
azoknak, akik saját erőből nem tud-
nak lakáshoz jutni, hiszen a kormány
lakástámogatási politikája olyan,
mint a szociál- vagy adópolitikája – a
magasabb jövedelműeknek kedvez.
Óriási az igény a szociális bérlaká-
sokra. A feltétel, hogy a pályázónak
5 éve Szegeden kell élnie vagy dol-
goznia. A pontrendszer a szociális
szempontokat – gyermekszám, be-
tegség – veszi figyelembe, és ez
alapján dől el, ki kap lakást. A követ-
kező 50 szociális bérlakást nyáron
hirdetjük meg.

– Mi a választás tétje?
– Óriási a tét, mert szerintem le

kell térni arról az útról, amire a Fidesz
vezette Magyarországot. Egyetértek
azokkal, akik azt mondják, hogy most

vasárnap hosszú távon dől el az or-
szág jövője. A szegediek az előző vá-
lasztáson a baloldalra szavaztak.
Abban bízom, hogy ez most is így lesz.
Szeged ne legyen a Fideszé!

– Még miniszterelnök-jelöltként
ilyen ellenzéki összefogást akart el-
érni?

– Elmondtam fél éve, amikor visz-
szaadtam a jelölést, hogy április 8-áig
nem kívánok erről nyilatkozni. Szege-
den segítettem a két jelöltünk kampá-
nyát. Két kiváló és tapasztalt jelöltet
ajánlok a szegediek bizalmába.
Szabó Sándor hosszú éveken keresz-
tül közvetlen munkatársamként dol-
gozott a városházán, és óriási szerepe
van abban, hogy Szeged sikeres
város, fejlődött és gyarapodott. Négy
éve elnyerte a választók bizalmát. Or-
szággyűlési képviselőként is rengete-
get dolgozott Szegedért, ezért újból
méltó a bizalomra. Joób Márton sem
újonc a politikában, hiszen négy éve
önkormányzati képviselőnek válasz-
tották Újszegeden. A szociális bizott-
ság elnökeként rengeteget segített a
bérlakásprogramunk kidolgozásá-
ban. Akkor is segítségünkre volt, ami-

kor a Fidesz kivonult a szociális
segélyezésből, s azt mondta az önkor-
mányzatoknak, mindenki oldja meg
úgy, ahogy akarja, és abból, amiből
tudja a támogatást. Mi azt mondtuk
három éve, amikor a Fidesz bevezette
ezt a rendszert, hogy mindenkinek
biztosítjuk azt a támogatást, amit ko-
rábban megkapott. Évente 12 ezer
szegedi családon segítünk, amelyek
a szociális segélyeken túl lakhatási és
gyógyszertámogatást is kaphatnak.
Ennek rendszerét a Joób Márton által
vezetett szociális bizottság dolgozta
ki. 2016-ban 400, idén már 600 mil-
lió forint saját forrást biztosítunk erre
a célra. Abban hiszek, hogy egy város
akkor élhető, ha fejlődik. Szeged fej-
lődik. De a fejlődés mellett szükség
van arra is, hogy tisztában legyünk
azzal, felelősek vagyunk egymásért,
és tudjunk segítséget nyújtani azok-
nak, akik a közösség támogatására
szorulnak.

Botka László: Szegedet óriási ellenszélben is próbáltuk megtartani a normalitás szigetének. Városunkat évek
óta a békés és nyugodt építkezés jellemzi. 

Abban hiszek, hogy egy
város akkor élhető, ha
fejlődik. Szeged fejlődik.
De a fejlődés mellett
szükség van arra is, hogy
tisztában legyünk azzal,
felelősek vagyunk egy-
másért, és tudjunk segít-
séget nyújtani azoknak,
akik a közösség támoga-
tására szorulnak.

Nem esik szó a szétvert oktatásról, nem esik
szó arról, hogy a magyar emberek nem kapnak
normális egészségügyi ellátást, és nem esik
szó arról sem, hogy meg kell állítani a kiván-
dorlást, hiszen több mint 600 ezer, zömében
fiatal magyar hagyta el az országot, és ma már
minden hatodik magyar gyermek külföldön
születik. Számomra az a legszomorúbb, hogy
indulatok, gyűlölködések és vádaskodások
vannak, miközben az emberek nap mint nap
szembesülnek a felsorolt problémákkal.
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Közlemény
óvodai beiratkozásról

Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2018/2019. nevelési évre
az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2018. április 23. (hétfő) 8–17 óra
és

2018. április 24. (kedd) 8–17 óra

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik, illetőleg szülője dolgozik.
Az óvodákról, felvételi körzetükről a http://ovi.szegedvaros.hu linken tájékozódhatnak a szülők. Ha az óvoda férőhelye
lehetővé teszi, a város bármely területéről fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2018. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos 8. § (2) bekezdése szerint:
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő nap-
jától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
A 2018. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, köteles 2018. május 15-éig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.

Speciális feladatokat ellátó óvodák:
•Hunyadi Téri Óvoda: egy csoportjában német, egy csoportjában szerb nemzetiségi nevelés-oktatás.
•Tisza-parti Óvoda: felső légúti betegségben szenvedő gyermekek óvodai ellátása.
•Klebelsbergtelepi Óvoda: mozgássérült gyermekek óvodai ellátása.
•Vedres Utcai Óvoda: diabéteszes és rendszeres vércukor-ellenőrzést igénylő gyermekek ellátása.
•Felsővárosi Óvoda: autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátása integrált formában.
•A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrációját ellátó óvodákról az Óvodák Igazgatósága nyújt felvilágosítást 

(Szeged, Sólyom u. 6., tel.: 549-363 vagy 20/462-9578).

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
•a szülők által kitöltött „Óvodai felvétel iránti kérelem” című nyomtatvány (a nyomtatvány elérhető 

a http://ovi.szegedvaros.hu linken);
•a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya) – 3 hónapnál nem régebbi 

lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat;
•a gyermek anyakönyvi kivonata;
•a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél 

elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más 
törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata;

•az óvodaérettségre vonatkozó orvosi igazolás;
•gyermekegészségügyi könyv.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2018. május 25., a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor meg-
adott címre postázza az óvoda.
A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani, Szeged Megyei
Jogú Város Címzetes Főjegyzőjéhez címezve, az SZMJVÖ Óvodák Igazgatóságához (postacím: 6723 Szeged, 
Sólyom u. 6.).

Dr. Botka László s. k.
Szeged Megyei Jogú Város

polgármestere

Minden a terv szerint halad – nyáron költözhetnek be az orvosok

Elkészült az új dorozsmai egészségház
Minden a terveknek megfe-
lelően halad, elkészült az új
dorozsmai egészségház. A
háziorvosok és védőnők
nyáron költözhetnek át a
régi, elavult épületből.

A kiskundorozsmai rendelő
épülete több mint százéves,
1908-ban épült. Nem lehet
már a mai igényeknek meg-

felelően felújítani, ezért dön-
tött úgy az önkormányzat,
hogy újat épít. A közel 280
millió forintos beruházásból
60 milliót biztosít a város, a
többi uniós forrás.

Tavaly márciusban indult
el az építkezés a régi kispiac

Margit néni 90 évesen is
Műveli a kertet. Csikós
Mihályné Margit néni 1928.
március 6-án született Aradon.
Férfi- és női szabónak tanult.
Házasságkötése után Sze-
gedre költözött a férjével. Fér-
jét korán elveszítette, később
újra megházasodott, de ismét
hamar megözvegyült.  A Házi-
ipari Szövetkezetnél dolgozott.
Egy lánya született, két uno-
kája és hat dédunokája van.
Sokat olvas, figyelemmel kíséri
a világban történt eseménye-
ket. Nagyon szeret főzni, és a
finom sütemények elkészíté-
sében a család mindig számít-
hat rá. Műveli a kertet.

Életének 88. évében el-
hunyt Muszka Dániel sze-
gedi informatikus, kutató és
feltaláló. Ő alkotta meg azt
a tanítható robotkaticát,
amely az Agóra állandó kiál-
lításán is látható. 

Muszka Dániel Kalmár László
matematikus hívására érkezett
Szegedre. 1956-tól kezdve fog-
lalkozott robotikával. Ennek leg-
ismertebb és mindmáig mű-
ködő darabja a saját tervei
alapján 1957-ben megépített
első magyar műállat, a tanít-
ható robotkatica, mely a beépí-
tett fotocellákra világítva hoz-

ható mozgásba. Munkássága
során összesen 11 szolgálati
találmányára kapott szaba-
dalmi oltalmat. 1963-ban Kal-
már László javaslatára a sze-
gedi egyetemen létrejött Kiber-
netikai Laboratóriumnak volt
első és egyetlen tudományos
munkatársa.

Muszka Dánielnek köszön-
hetjük azt a páratlan informati-
katörténeti kiállítást is, amely a
Szent-Györgyi Albert Agórá-
ban látható. 1975-től kezdve
ugyanis szisztematikusan gyűj-
teni kezdte azokat a számítógé-
peket, számítástechnikai esz-
közöket, amelyeket Magyaror-
szágon használtak, illetve fej-
lesztettek. Tevékenységét szá-
mos díjjal ismerték el, 2014-
ben a Szegedért Alapítvány dí-
jazottja volt.

Muszka Dániel 1975-
től szisztematikusan
gyűjtötte azokat a
számítógépeket, szá-
mítástechnikai eszkö-
zöket, amelyeket Ma-
gyarországon hasz-
náltak, illetve fejlesz-
tettek. Ezek láthatók
az Agóra egyedülálló
informatikatörténeti
kiállításán. 

300
Ennyi négyzetméte-
ren működik majd az
új dorozsmai egész-
ségház, amely húsze-
zer ember korszerű
orvosi ellátását bizto-
sítja.

Elhunyt Muszka Dániel,
a robotkatica megalkotója

helyén. A napokban pedig a
kivitelező elkészült a belső
munkálatokkal és a kapcso-
lódó utakkal, járdákkal, el-
kezdődhetett a műszaki
átadás. Joób Márton, a köz-
gyűlés szociális bizottságá-
nak elnöke a helyszínen
győződött meg arról, hogy
minden az ütemterv szerint
halad. Az önkormányzati kép-

viselő elmondta, a következő
lépés a hatósági engedélyez-
tetés lesz. Az orvosok és a
védőnők nyáron költözhet-
nek át az új egészségházba.

A háromszáz négyzetmé-
teres központ húszezer
ember korszerű orvosi ellátá-
sát biztosítja. Négy házior-
vos, két házi gyermekorvos,
fogorvosok és védőnők kap-

nak helyet. Emellett külön
helyiségeket rendeznek be,
ahol tanácsadásra várják a
környékbelieket, illetve a fer-
tőző betegek elkülönítésére
is mód nyílik. Ez azt jelenti,
hogy sok olyan szolgáltatás
megvalósulhat az új létesít-
ményben, ami a régi rendelő
átalakításával nem lett volna
lehetséges.

A műszaki átadás és engedélyeztetés következik. 

Elkezdődött Odessza felújítása
Folytatás az 1. oldalról
Odessza városrész minden köz-
területe újjászületik a következő
hónapokban. Sokkal zöldebb,
sokkal élhetőbb lesz a terület,
mint korábban. Nem maradhat
el a kispiac és a buszmegállók
korszerűsítése, vagyis minden,
ami a lakóházakat körbeveszi.
Botka László felidézte, hogy feb-
ruárban arról döntött a közgyű-
lés: kiegészítő pénzkeretet is
biztosít ehhez a beruházáshoz.
A városi költségvetésből további

120 millió forintot fordít a járdák
és az utak rendbetételére, amit
az Európai Unió nem finanszí-
roz. Márpedig ha egy városrész
megszépül, az ott élők jogos el-
várása, hogy ezeket a közterü-
leteket is felújítsák. Ezeknek a
kivitelezése nyáron kezdődik el,
azaz decemberre a zöldterüle-
tek, a közösségi terek, a kispiac,
a közvilágítás, a járdák és az
utak is elkészülnek.

A polgármester megkö-
szönte a körzet két önkormány-

zati képviselőjének, Joób Már-
tonnak és Kormos Tibornak a
munkáját, amivel az utóbbi
években hozzájárultak a projekt
előkészítéséhez, és például ösz-
szegyűjtötték a környékbeliek
javaslatait. 

A projekt „zöldszámai”: 110
fát ültetnek, 22 ezer 300 négy-
zetméteren gyepesítenek, 4760
cserjét és talajtakarót, valamint
11 ezer 300 évelő növényt ültet-
nek, illetve 2590 méteres öntö-
zőhálózatot építenek ki.
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Megnyílt
a koramentorház
Megnyitotta kapuit a Szegedi
Koramentorház. A Korábban
Érkeztem Alapítvány három
mentorház kialakítására és
egy szakmai program létre-
hozására 1,2 milliárd forint
támogatást kapott uniós és
állami forrásból. 

A koraszülötteket és csa-
ládjukat segítő szegedi köz-
pont egy, az önkormányzattól
tíz évre bérelt ingatlanban
kapott helyet Újszegeden. Az
épületrészt 2,5 hónap alatt
újították fel és rendezték be
vadonatúj speciális játékok-
kal, eszközökkel. 

A koramentorház min-
den hétköznap nyitva van,
bárki bejelentkezhet sze-
mélyesen, telefonon vagy a
legnagyobb közösségi olda-
lon, ha a családba koraszü-
lött érkezett.

Beszélő lépcsők
a Petőfi-iskolában

Jó reggelt! Örülök, hogy lát-
lak! Büszke vagyok rád 
– ilyen egyedi feliratok fo-
gadják a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola diákjait. Fel-
újították a petőfitelepi in-
tézmény lépcsőházát, és
minden lépcsőfokára kü-
lönböző mondatokat festet-

tek, nem titkolt nevelő
célzattal.

A családias légkörű is-
kolában a szülők azt vár-
ják, hogy ne csak tanítsák,
hanem neveljék is az oda-
járó gyerekeket. A lépcső-

feliratok is ezért készültek.
Winkler Andrea intézmény-
vezető a Szeged Televízió-
nak elárulta, a feliratoknak
feladatuk van. Hisznek
ugyanis a vizuális memória
erejében. És azoknak a
gyerekeknek, akik nyolc
éven keresztül részt vesz-

nek a mentálhigiénés prog-
ramjukban, nap mint nap,
óráról órára felmennek a
lépcsőn, nem lesz gondjuk
társaságban, hogy ezeket 
a varázsmondatokat el-
mondják.

Idén az Etelka sorra
költözik a majális

A liget felújítása miatt kellett
új hely után nézni. Az első
tervek szerint a Partfürdő lett
volna az új helyszín, de a
Tisza magas vízállása miatt
más megoldást kellett ke-
resni. A szervezők ezért az
Etelka sori dobópályát vá-
lasztották helyszínül, ami tö-
megközlekedéssel is jól
megközelíthető.

– A hely alkalmas arra,
hogy itt rendezzük meg az
idei majálist. Kisebb a terület
akár az újszegedi ligetnél,
akár a Partfürdőnél is, de ide
valamennyi olyan mutatvá-
nyos, forgó, dodzsem, céllö-
völde elfér, amit a szegediek
megszokhattak a majálison.
Azok az árusok, vendéglátó-

sok is helyet kapnak, akik el-
engedhetetlen részei az ün-
nepnek – nyilatkozta a
Szeged Televíziónak Németh
István, a Szegedi Városkép
és Piac Kft. ügyvezető igaz-
gatója.

A koncertekről viszont le
kell mondaniuk a kilátoga-
tóknak. A korábbi évekhez
képest ugyanis, miután szűk
a terület, színpadot egyálta-
lán nem tudnak felállítani.
Ezért a kulturális és zenés
programok elmaradnak.

A szegediek kedvelt kis-
majálisát a Zápor-tónál szin-
tén megtartják idén. Ott a
korábbi évek hagyományai-
nak megfelelően alakulnak
idén is a programok.

Idén az Etelka sori dobópályán tartják meg a majálist 
április 27. és május 1. között. 

Több ezer tő virágot osztottak szét Béketeleptől a belvároson át Szőregig

A szebb, színesebb és élhetőbb Szegedért

Pet Shop Boys a SZIN-en tán, több mint 100 millió le-
mezt adtak el, és a világon min-
denütt ismertek. Nagy kon-
certeket adnak Spanyolország-
ban, Angliában, és onnan ér-
keznek hozzánk. Kemény
munka előzte meg a jövetelü-
ket; októberben kezdtük el a

szervezést, és most sikerült
véglegesíteni. A világhírű zene-
kar szerződtetéséhez megfe-
lelő anyagi háttér is szükséges.
Ezt a plusz- költséget az ország
egyik legrégebbi és legpatiná-
sabb fesztiváljának az önkor-
mányzat biztosítja.

– Az idei jubileumi fesztivál
rangját emeli, hogy augusztus-
ban egy világszerte ismert pop-
zenei formáció, a Pet Shop
Boys is fellép a SZIN nagyszín-
padán – jelentette be a Szeged

Televízióban Jávorszky Iván, a
házigazda Szegedi Rendez-
vény- és Médiaközpont ügyve-
zető igazgatója. – A fiúduó
1981 óta játszik együtt. 40 szá-
muk szerepelt az angol toplis-

Szegeden már évek óta ha-
gyomány, hogy több ezer tő
egynyári virágot osztanak ki
tavasszal az önkormányzati
képviselők az érdeklődő csa-
ládoknak és lakóközössé-
geknek. Idén két hét alatt
Béketeleptől a belvároson és

Petőfitelepen át Szőregig
rengeteg helyszínen osztot-
tak egynyári virágot. Azzal a
nem titkolt szándékkal válo-
gatták és szállíttatták ki a nö-
vényeket, hogy a környék-
beliek gondoskodása nyo-
mán a városrészekben még

szebbé, színesebbé és ezál-
tal élhetőbbé tegyék az elő-
kertjeiket az emberek. Tóth
Károly önkormányzati képvi-
selőnek az Északi város-
részben Szabó Sándor or-
szággyűlési képviselő segí-
tett a virágok célba jut-

tatásában. Tapasztalataik
szerint az ilyen alkalmak egy-
ben fogadóóráknak is beille-
nek. Ilyenkor ugyanis a
körzetek lakói közül nagyon
sokan keresik meg őket ja-
vaslataikkal, véleményükkel
és kérdéseikkel.

Elkélt a segítség. Szabó Sándor (a kép előterében) országgyűlési képviselő az Északi városrészben Tóth Károllyal osztott virágot. 
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Húsz év alatt megháromszorozódott a kerékpárosok száma (1. rész)

Mivel közlekedünk Szegeden?
Az elmúlt húsz évben 5-ről 17 szá-
zalékra nőtt a kerékpárral közle-
kedők aránya Szegeden. Az önkor-
mányzat 2,7 milliárd forintból fej-
leszti a kerékpárutakat az elkö-
vetkező időszakban. A biciklisek
hosszú évtizedek óta hozzátartoz-
nak a város mindennapjaihoz. 
A Móra Ferenc Múzeum fotógyűj-
teményében számtalan érdekes, a
múlt lenyomatát magán viselő ke-
rékpárosfénykép található. Ezek
között válogattunk.

Az önkormányzati feladatok köz-
pontosítása után a legjelentősebb
hatáskör a helyi közlekedés viszo-
nyainak formálásában maradt az
önkormányzatnál. A település mobi-
litási helyzete részét képezi a lakos-
ság életminőségének, és a

gazdaság fejlődésének is tényezője,
a technológiai cégek szempontjá-
ból a környezetbarát közlekedés
vonzerőt jelent. Ugyanakkor a fel-
adat jelentős, és növekvő pénzügyi
terhet is jelent az önkormányzatnak
– írta még korábban Nagy Sándor
a blogján.

Környezetbarát szegediek

A városfejlesztési alpolgármester
szerint a fenntartható közlekedés
versenyhelyzetbe került. – Bár a
90-es évek óta jelentősen nőtt a
gépjárműállomány, a szegedi forga-
lomban stabilnak mondható az
autós közlekedés aránya. Szege-
den 1995-ben 34 ezer, 2015-ben
51 ezer személygépkocsit tartottak
nyilván – mondta Nagy Sándor.

Hozzátette, bár közlekedési felmé-
rés nem készül minden évben,
1994 óta négy felmérés adatai ren-
dezhetők egymás után. – Az elmúlt
több mint két évtized felméréseiből
kiderül, továbbra is a környezetba-
rát közlekedést preferálják a szege-
diek. A közösségi közlekedés
rovására bővült a kerékpáros és
gyalogos forgalom – mondta Nagy
Sándor.

Csúcsidőben: annyi biciklis,
mint ahány autó

– 1994-ben 55, 2015-ben 36 szá-
zalék volt Szegeden a közösségi
közlekedés aránya. Mindeközben a
gyalogos forgalom 20-ról 24 száza-
lékra, a kerékpáros pedig 5-ről 17
százalékra nőtt. Ez nem kis részben

annak is köszönhető, hogy bővült,
javult a kerékpáros infrastruktúra.
Azt gondolom, ha nem javítjuk a bi-
ciklizés körülményeit, a közösségi
közlekedésből akkor is vesztettünk
volna utasokat, csak azok most 
autóznának – mondta Nagy Sán-
dor.

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, az Oskola utcán reggeli
csúcsidőben elhaladó biciklisek
száma nagyságrendileg annyi, mint
a Tisza Lajos körút személyautó-for-
galma. Hasonló összevetést lehet
tenni például az újszegedi buszok-
kal: egyetlen csúcsidei csuklós
busz utasai, ha autóval jönnének, a
sportcsarnokig vagy akár azon túl
érne a sor. Mivel az utcákon a ház-
falak közötti hely adott, tehát sávot
bővíteni a legtöbb helyen nem

lehet, Szegeden azért lehet még
mindig elég jól közlekedni autóval,
mert az emberek többsége nem 
autóval közlekedik.

Szeged az egyetlen város

A közelmúltból nyolc nagyváros –
Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs,
Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és
Székesfehérvár – közlekedését
vizsgálták. A felmérésből kiderült,
Szegeden és Miskolcon alacsony-
nak mondható az autóval közleke-
dők aránya, és Szeged az egyetlen
város, ahol egyszerre magas a kö-
zösségi közlekedés és a kerékpáros
közlekedés aránya.
(Sorozatunk 2. részében a tervezett
kerékpárút-építéseket és -fejleszté-
seket mutatjuk be.)

2018. Az Oskola utcai kerékpárút az egyik legforgalmasabb 
Szegeden. 

Gondolták
volna?

Igazi kerékpáros kincseket
rejt a Móra Ferenc Mú-
zeum százezres fénykép-
gyűjteménye. Gondolták
volna, hogy 1927-ben kerék-
páros rendőrosztag őrizte a
város nyugalmát? Az egyik
legbájosabb fényképen apa
és fia látható 1960-ból az
egykori Tisza Állami Áruház
előtt, amely ekkor a Kárász
utca–Széchenyi tér sarkán
működött, majd 1965-ben köl-
tözött át végleges helyére, ahol
később Centrum Áruházként üzemelt to-
vább. A kerékpárokat munkaeszközként is
használták. Segítséget jelentettek például
halottak napja idején a virágárusoknak. Az
1950-es évek környékén készült fotó fősze-
replője kiváló koordinációs képességéről
tesz tanúbizonyságot. 1961-ben még jóval
békésebb volt az alsó rakpart, alig volt for-
galom, nyugodtan lehetett tekerni. A Móra
Ferenc Múzeum gazdag fotógyűjteménye a
kerékpárosokon kívül ezernyi további képes
érdekességeket rejt, amelyekből rendszere-
sen tartanak fotókiállításokat a Fekete Ház-
ban. (Képek a Móra Ferenc Múzeum
fotógyűjteményéből.)

1960. Apa és fia az egykori Tisza Állami Áruház előtt. 
1927. Hadrendbe állt kerékpáros rendőrök a városháza előtt. 

1961. Magányos biciklis az alsó rakparton.

1950. A virágárusnak munkaeszköze volt a kerékpár. 



Balog József: 
Természetes 

emberi igény 
az önszerveződés.
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Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szer-
veződtek, min dolgoznak je-
lenleg, miből működnek?
Ezúttal a MASZK Egyesüle-
tet kerestük fel. 

1991-ben alapították a
MASZK Magyarországi Alter-
natív Színházi Központ Egye-
sületet huszonéves fiatalok.
Nyaranta szervezi a THEAL-
TER fesztivált; elhoz Sze-
gedre hazai és határon túli
független színházi előadáso-
kat. Erre támogatást is kap
az önkormányzattól. 2013–
14-ben bővítették a tevé-
kenységüket alelnöküknek,
Martinkovics Katalinnak kö-

szönhetően. Akkor nyertek
uniós támogatást a tarjáni
Megálló Közösségi Ház civil
aktivitásaira. Kismamáktól a
nyugdíjasokig szerveznek
jógát, könyvcsereberét, kö-
zösségi kertet, filmklubot. 
A projekt közben véget ért, a
folytatáshoz szintén városi
segítséget kapnak.

Összefogás az alap

– Nagyon sok kis helyi és
nagy országos civil szervezet-
tel kerültünk kapcsolatba a
közösségi ház kapcsán.

Azokkal is, akiket manapság
leginkább támad a politika.

Hiszen a civilség pont arról
szól, hogy a mindennapi
munkáddal befolyásold a
közvetlen környezetedet, és
emellett fogj össze azokkal,
akikkel egyetértesz – fogal-
mazta meg létük alapjairól a
MASZK elnöke. Balog József
azt mondta, aktivitásukat
serkentette a civilek és civil-
ség elleni kormányzati táma-
dás. Több ötletük lett, több
szervezettel találkoznak,
merthogy velük is aktívabban
együttműködnek. Gyakrab-
ban egyeztetnek, és folyama-
tosan jelzik, hogy a civilség

teljesen normális dolog. Még
akkor is az, ha nincs habja,
nincs teteje, vagy éppen
nincs benne a tévéhíradóban
mint üldözendő métely.

Szabad önszerveződés

– Természetes emberi igény
a szabad önszerveződés,
ami bármilyen közösségi te-
vékenység mentén létrejö-
het. Arra is, ha valaki
kihalóban lévő állatfajt
akarna megmenti, és arra is,
ha olyan kihalóban lévő em-
beri mentalitást akar meg-
őrizni, mint az empátia és a
szolidaritás. És mivel mi
abban nőttünk fel a nyolcva-
nas évek után, hogy ez a
szerveződés törvényes kere-
tek között létrejöhet, semmi-
lyen módon nem engedjük,
hogy ezt az emberi önszerve-
ződést bármilyen politikai
akarat visszaszorítsa. Nem
engedjük, hogy valami
hamis, hazug indokkal illega-

litásba lökje, mert az nem
természete az embernek 
– tette hozzá a civil vezető.

Ijesztő a helyzet

A MASZK a városi támogatá-
son túl uniós és állami pályá-
zati támogatásokból, a

jegybevételeiből és tao-pénz-
ből tartja fenn magát. Ahhoz

azonban, hogy utóbbiból 3-4
millió forinthoz hozzájussa-
nak évente, 4-5 ezer nézőt
kell megmozgatniuk. Tavasz-
szal és ősszel kis fesztiválo-

kat szerveznek egyetemisták
és főiskolások darabjaiból.

Drámapedagógiai órákat is
vállalnak iskolákban, bea-
vató színház jelleggel. Noha
mindössze négy főállású
munkatársa van az egyesü-

letnek, büsz-
kék rá, hogy
27 év alatt
több száz ön-
kéntesük volt.
Nincs az or-
s z á g b a n
olyan színház,
ahová ne ke-
rültek volna
közülük szí-
nészek, ren-
d e z ő k ,
táncosok, ko-
reográfusok,
háttérembe-
rek és szín-
házszervezők.

A pályázatokból tehát a
közhasznú egyesület sikere-
sen szerepel, bár Balog Jó-
zsef szerint az ijesztő, hogy
ez bármelyik percben meg-
szűnhet. Olyan nehezen fel-
fogható irányú és mozgású
törvénycsomagot fogadott el
ugyanis a parlament, amivel
egy rosszindulatú politikai
erő megfoszthatja a civil
szervezeteket a lételemeik-
től. Akár bürokratikusan,
akár anyagilag ellehetetlenül-
nek, társadalmilag diszkrimi-
nálhatják és a propaganda
leghátsó disznóóljába rúg-
hatják őket. Ez pedig nem
21. századi európai civilizált
megoldása annak a konflik-
tusnak, ha a civilek az ellen-
kezőjét mondják, sőt teszik a
politikusok közvetítette való-
ságnak.
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Nem hagyják, hogy a politika elnyomja a civileket

Fejük felett Damoklész kardja

Játszik, rendez, válogat
Balog József színész-rendező magyar–történelem sza-
kos tanárként diplomázott. Korábban a Magyar Rádió-
ban, majd a Klubrádióban dolgozott, most tanítja a
rádiózást a Szegedi Tudományegyetem média szakosai-
nak. Az utóbbi hónapokban a Pécsi Országos Színházi
Találkozóra segített előadásokat válogatni. Több mint
harminc éve házas, három felnőtt fiuk van.  

A Forte Társulat Bernarda Alba háza című előadása
a tavalyi THEALTER-en. Fotó: Thealterphoto 2017 

Heiner Müller Kvartett című darabjának stábja. Az Aradi
Kamaraszínház és a MASZK közös produkciója. 

Fotó: Szögi Lackó

Szüfrazsisztek. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium bemutatója a tavalyi THEALTER fesz-
tiválon a Klauzál téren. Fotó: Thealterphoto 2017

Jami körzet: a világ legősibb nemzetéről szóló dokumentarista színházi
előadás a tavalyi THEALTER-en. Fotó: Dušan Živkić
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Összkomfort gyorsan, olcsón – Tarján ötven évvel ezelőtt épült

A József Attila sugárúton utazott a szoba
Tarján épült meg második-
ként a szegedi lakótelepek
közül. Új, a városrészek tör-
ténetét bemutató soroza-
tunkban felidézzük a hős-
kort. A hajdan 30 ezer em-
bernek összkomfortot nyúj-
tó terület belső része hama-
rosan egymilliárd forintból
újul meg.

Az első szegedi lakótelep kiala-
kítása Újszegeden kezdődött
az egykori ládagyár helyén tég-
lablokkos épületekkel 1962-
ben, majd Tarján következett
1965-ben, egyelőre csak a
terep rendezésével. Szegedre
ugyanis egyre többen költöztek
– a város népessége az 
1960-as 99 ezerről 1980-ra
171 ezerre nőtt –, köszönhe-
tően a szocialista iparosításnak,
az algyői olajmező feltárásának.
Nem véletlen az sem, hogy 
eleinte „olajvárosnak” hívták az
új városrészt, az első téglablok-
kos épületeket a Csörlő, majd
az Olajos utcában adták át

1968-ban – idézték a Délma-
gyarország cikkéből a Csillag
téri fiókkönyvtár 40. születés-
napján rendezett vetítésen. A
Nosztalgia talkshow-t a Szegedi
emlékkereső gazdája, Farkas

Árpád és állandó segítőtársa,
Szabó András vezette.

Családias légkör

A résztvevők elmesélték, hogy
sok közösség költözött be az
épülő tömbökbe. Így kapott la-
kást a Kereszttöltés utcai úgy-
nevezett Délép-házban a
vállalat számos dolgozója, va-
lamint a labdarúgó- és kézilab-
dacsapata. Ennek köszön-
hetően kezdettől családias lég-
kör uralkodott. Arra is emlékez-
tek a környékbeliek, hogy
háromféle módon lehetett la-
káshoz jutni: létezett tanácsi,
OTP-s és szövetkezeti. Egy Űr-
hajós utcában lakó asszony fel-
elevenítette, hogy az első
szilveszterek népünnepélyekre
hasonlítottak.

A lakótelep tervezője a Sze-
gedi Tervező Vállalat volt, a
részletes rendezési tervet Ta-
kács Máté készítette el a Jó-
zsef Attila sugárút, a Körtöltés,
a Lugas utca és a Tápéi sor ha-

tárolta területre – derül ki Bla-
zovich László Szeged rövid
története című munkájából.
Később az egykori Tabánban,
a József Attila sugárút, a te-
mető és a Retek utca által ha-

tárolt részen folytatódott a be-
ruházás. Azt tervezték, hogy
1975-re befejezik, de az úgy-
nevezett 7. ütem a József Attila

sugárút északnyugati oldalán
csak 1978–79-ben épült be, a
József Attila sugárút, valamint
a Budapesti körút keresztező-
désében pedig a három 10
emeletes pontház csak 1988-
ra készült el.

Panellel gyorsítottak

Az induláskor rövid időn belül
kiderült, hogy a téglablokkos
megoldással lassú lesz a

tempó. Ezért az első ezer-
nyolcszáz Olajos, Csörlő és
Hüvelyk utcai téglablokkos
lakás mintáját követve áttér-

tek az ol-
c s ó b b
p a n e l -
s z e r k e -
zetre. A
típuster-
veket a
D u n a ú j -
városi Ter-
v e z ő
I r o d a
adta, az
elemeket
pedig kez-

detben a
dunaújvá-

rosi, később a szolnoki elem-
gyárból – a Zápor-tó
környéke és a Retek utca
épült ilyenekből – szállították
vasúton, panelvonatokon.
Végül 1971-től, miután a
Délép szegedi házgyárában
elindult a gyártás szovjet
minta alapján, a helyi üzem
látta el az építőket. Az eleme-
ket speciális teherautókon
vitték a beépítés helyszínére
– ennek akkoriban csodájára

járt a város, örökítette meg
az újság. Azt is bemutatták,
mennyire kompletten érkez-
tek az elemek burkolatokkal,
szaniterekkel, és miként
„utazott a szoba” a József 
Attila sugárúton. A munkások
Kelenföldön tanulták meg az
elemek összeillesztését.

Holdbéli táj

Tarjánban több mint 7200
lakás, 30 ezer ember ott-
hona épült fel: jelenleg
nagyjából 12 ezren lakják a

városrészt. Az egy- és más-
fél szobás lakásokat 40–43
négyzetméteresre, a két-
szobásokat, 1+2-eseket 53,
míg a 2+2-eseket 66 négy-
zetméteresre szabták a 4–
10 szintes épületekben. Az
odaköltözők számára ez az
összkomfort a vágyak neto-
vábbja volt, hiszen akkori-
ban még a családi

házakban sem ismerték a
fürdőszobát. Még akkor is,
ha a parkosításra, utakra
várni kellett. A terület ele-
inte inkább holdbéli táj lát-
ványát nyújtotta.

A városrészt a Budapesti
körút szeli át, mellette talál-
ható a 61 méter magas,
1972-ben épült „galléros”
víztorony, amely az autó-
busz-decentrummal együtt
Tarján közepe. 2008-ban
Tarján legrégebbi része
több mint egymilliárd forin-
tos uniós beruházással 
szépült meg: 17 ezer négy-
zetméter útburkolatot, 100
ezer négyzetméternyi zöld-

felületet, valamint játszóte-
reket, parkolókat újítottak
fel. A Víztorony tér rekonst-
rukcióját 300 millióból
2010-ben fejezték be. Idén
Belső-Tarján közterületei
születnek újjá egymilliárd
forintból.
(A képek forrása a Móra Fe-
renc Múzeum fotógyűjtemé-
nye.)

Ennél kitűnőbb akadálypályát a felnőttek nem is varázsolhattak volna a tarjáni házak
közé. A négy kis szegedi hódítót Somogyi Károlyné fotózta le 1978 tavaszán. 

Tarjáni látkép – napjainkban.

Felismerte magát? Írjon nekünk!
Somogyi Károlyné Magdikára leginkább a Szeged króni-
kása cím illik. Mindenhol ott volt a város legendás fotó-
riportere, aki 2011-ben hunyt el. A mindig vidám és
szeretnivaló Magdika készítette a képet a játszótéri gye-
rekekről és a négy kis szegedi hódítóról is, akik 1978 ta-
vaszán a tarjáni házak között mászták meg a
homokdombokat. Ha felismerte magát, írjon nekünk a
szegeditukor@szegedvaros.hu e-mail-címre!

Tarjány 
és Tárjanyi

Tarján az egyik honfog-
laló törzs volt, amelynek
egy nagycsaládja telepe-
dett le a mai városrész
helyén. A Tarjány először
1753-ban bukkant fel
Péter László helytörté-
neti kutatásai szerint.
1850-ben például Nagy
Tárjanyi Szőlőknek,
1911-ben Tarjáni szöl-
lőknek nevezik a terüle-
tet. Még a lakótelep
építése előtt is ritkán la-
kott, kertes városrész-
nek számított.

Játszótér Tarjánban a hetvenes években. 

A tarjáni lakótelepet sokáig „olajvárosként” emlegették,
a lakók jelentős része az algyői olajmező feltárásának

köszönhetően kapott munkát és lakást. Az első épülete-
ket a Csörlő és – a képen látható – Olajos utcában adták

át. A fotó a hetvenes évek elején készült. 
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Azt hittem, Budapest a világ közepe
– aztán leköltöztem Szegedre!

Dósa Eszter szerint Szeged egy igazi csoda. 

A nulla kilométerkő mellett
nőttem fel, a Lánchíd, a
budai Vár és az Alagút szom-
szédságában. Ennél belváro-
sibb, „ősbudapestibb” (és
szerencsésebb) már nehe-
zen lehet valaki. Én vagyok
az, aki kijavítgat minden-
kit, aki Pestnek hívja Buda-
pestet.

Nem dicsőség, hogy egy
belvárosinak minden vidék,
még a peremkerületek is.
Bunkó módon röhögünk
azon, hogy kell-e vízum a ti-
zenhatodik kerületbe, és any-
nyira sznobok vagyunk, hogy
ha elhagyjuk a várost, akkor
maximum a balatoni nyara-
lóig megyünk az M7-esen,
vagy Szentendrére sétálni ki-
csit. De azért mi is tudunk rö-
högni saját magunkon.

Pár évvel ezelőtt nem is
tudtam róla, hogy Dél-Ma-
gyarországon létezik egy
apró ékszerdoboz. Kezdet-
ben még cikiztek a barátaim,
amikor elhagytam szeretett
fővárosunkat, hogy „vidéki
man” lettem, de amint meg-
hallották, hogy Szegedről van
szó, mindenki lelkesedni kez-
dett. „Ja, hogy Szeged? Az
más. Szeged az gyönyörű.
Szeged klassz hely. Szeged
az kurvajó!” Mindenki ezt
mondta, aki akár csak egy
napot is eltöltött itt.

De mitől is annyira szu-
perjó?

Például van rendes, igazi
tömegközlekedés, ami a vi-
déki városok többségében
azért hiánycikk. Őrületesen
cuki a villamos, az egy szem
kocsijával, meg a troli azzal a
pár megállónyi útvonalával,
ami igazából gyalogosan is
megtehető. Az autózás is

stresszmentes: békésen
csordogál mindenki a kör-
úton, dudaszó nélkül. Ha par-
kolsz, vagy tolatnod kell
(ügyetlen női sofőrként), tu-
tira felbukkan valaki, és fel-
ajánlja a segítségét.

Vannak gangos bérhá-
zak, körfolyosóval, ami külön
öröm a budapesti szívnek. 
A belső kertben viszont nem
macskapisi és sitt van,
hanem igazi belső kert, fü-
gefa, libikóka és hinta. A mi-
énkben él egy liba is, Bandi,
akit eredetileg eladásra
szántak, de a szomszéd néni
úgy megszerette, hogy elsírta
magát, amikor el akarták
vinni. Így Bandi maradt, 
házőrzőként funkcionál, és
gágog az idegenekre. A lakók
néha összegyűlnek a gan-
gon, és a korlátra hajolva be-
szélnek hozzá. Jelenleg
társat keresünk neki a Sze-
geden láttalak csoportban...

Folyamatos pörgés van:
egymást érik a színvonalas
gasztronómiai és zenei fesz-
tiválok. Szinte minden hétvé-
gére jut valami – ráadásul
megfizethető áron. Jelenleg
egy kávézóban ülök, ahol a
fogyasztásom háromszáz-
ötven forintra rúgott (kér-
tem egy narancslevet a ká-
vémhoz).

A belvárosi, neorene-
szánsz Anna fürdőben egy
ezresért éjszakai fürdőz-

hetsz, szaunával és gőzzel.
Sőt, nyugdíjas orosz maffiózó
stílusban lejátszhatsz egy
parti sakkot a mozaikcsem-
pés gyógymedencében ülve.

A Hungi Vigadóban, egy
patinás, századfordulós szál-
loda épületében egy gyorsét-
termi menü áráért há-
romfogásos ebédet szolgál
fel a pincér kávéval és há-
zi limonádéval. A hely éj-
szakára diszkóvá alakul, szó-
val, ha vacsorára érkeztél,
akkor nem is kell tovább-
menned, ha egy kicsit bulizni
akarsz.

Attól függetlenül, hogy ez
egy város, mégis mindenki
barátságos és nyílt, mint egy
faluban. Még le sem költöz-
tem, csak ismerkedtem a
környezettel, és máris három
emberhez volt lakáskulcsom,
hogy biztosan legyen hol
aludnom. Hihetetlen, hogy
bekopognak a szomszédok,
hogy hoztak egy tál epret
vagy egy szelet tortát, és ha
éppen buli van a kertben,
akkor kihívnak egy sörre. És
sok helyen találkoztam azzal,
hogy rendezni akartam egy
szolgáltatás díját, és csak le-
gyintettek, hogy: „Majd kifize-
ted!” El voltam ámulva, hogy
még létezik ilyen bizalom az
emberek között!

Szeged egy igazi csoda.
De tényleg. Minden megtalál-
ható, amitől város egy város,
és mégis benne van a vidéki
élet bája, amitől úgy igazán
otthon érezheted magad
„pesti gyüttmentként”. Ez az
a hely, amiért egy megrögzött
fővárosinak is megéri váltani.

(Dósa Eszter írása a she.hu
oldalán jelent meg.)

„Ja, hogy Szeged?
Az más. Szeged az
gyönyörű. Szeged
klassz hely.” Min-
denki ezt mondta,
aki akár csak egy
napot is eltöltött itt.

POSTABONTÁS

Ötszáz cigány játszotta
az Eltörött a hegedűm… nótát

2018 Dankó-év. Dankó Pista
160 éve, 1858. június 13-án
született, és 115 éve, 1903.
március 29-én hunyt el. A Dr.
Kikli Tivadar Magyarnóta-
szerzők és -Énekesek Dél-
magyarországi Egyesülete,
valamint a Dankó Pista Nóta
Kórus tagjaként erről szeret-
nék megemlékezni.

Dankó Pista 1858. június
13-án született Szegeden. Szü-
lei első gyermekeként látta
meg a napvilágot, mindössze
kilencéves volt, amikor édes-
apját elvesztette. Vele együtt
három húga, Irén, Etel és Róza
maradtak még félárván. Apja
halálát követően nem folytat-
hatta az iskolát. Három elemit
végzett el. Szeretett olvasni,
gyakran kért kölcsön könyve-
ket diáktársaitól, később saját
könyvtára is lett.

Erdélyi Náci híres cigányprí-
más két hónapig tanította he-
gedülni, hamarosan azonban
munkát kellett vállalnia: vá-
lyogvetőként kereste kenyerét.
15 éves volt, amikor Szatyma-
zon megszervezte cigányzene-
karát, amelynek egyben
vezetője is volt. A környékbeli
tanyavilágban zenéltek, mivel
olcsó muzsikusokra volt keres-
let, gyakran léptek fel némi

pénzért, ételért vagy borért
cserébe. A banda Joó Ferenc
arcképfestő tanyáján is meg-
fordult, és a 17 éves, kék
szemű Pista beleszeretett a
gazda Ilonka leányába, aki
akkor 13 éves volt, de nem
neki szánták.

Három évvel később
Pista nevében Daróczy Pál
pusztai kapitány, a betyárvi-
lág csendbiztosa kérte meg a
lány kezét, de a leány apja el-
zavarta őket a birtokáról.
Ilonka átadott egy szál rózsát
Pistának a kapuban. Két-
szeri sikertelen leányszökte-
tés után végül harmadjára
vitte oltárhoz Ilonkát.

Dankó dalköltészetében
gyakori motívum a rózsa, leg-
alább ötven nótájának cí-
mében vagy szövegében meg-
található. Számos betétdalt írt

népszínművekhez, nótáinak
száma több mint félezerre rúg.
Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, Bé-
kefi Antal, Tömörkény István
írtak szöveget a dalaihoz.

Később Szegedre került.

Blaha Lujza előadása révén
tettek szert népszerűségre
első dalai. 1890-ben Buda-
pestre utazott, majd 1895-ben
elnyerte az Új Idők pályadíját
azzal, hogy Pósa Lajos balatoni
nótáit megzenésítette.

Az 1890-es években be-
utazta Magyarországot a dal-
társulatával, felléptek az
Alföldön, valamint a Felvidék
nagyobb városaiban, s ennek

köszönhetően a német daltár-
sulatok népszerűsége a hát-
térbe szorult. Megfordultak
Oroszországban is, Moszkvá-
ban és Szentpétervárott ját-

szottak.
A népies mű-

zene egyetlen olyan
alakja volt, akinek
személyét több író
és költő megörökí-
tette. Ady Endre és
Juhász Gyula verset
írt hozzá, Móra Fe-
renc, Tömörkény Ist-
ván, Rákosi Viktor
írásaiban is feltűnt,
Gárdonyi József,
Gárdonyi Géza fia
megírta Dankó re-
gényes életrajzát.
1940-ben film is ké-
szült az életéről,
amelyben Jávor Pál
alakította Dankó Pis-
tát. Ez volt a kétszá-
zadik magyar han-
gosfilm.

Dankó Pistánál
sajnos a betegség

is jelentkezett. Tüdőbaja egyre
súlyosbodott, ezért Sanre-
móba (Olaszország) küldték,
ahol egy télen át kúrálták,
azonban egészsége már nem
állt helyre. 1903. március 29-
én érte a halál.

Herczeg Ferenc búcsúz-
tatta Pesten, ötszáz cigány ját-
szotta az Eltörött a hegedűm…
című nótát. A szegedi múzeum
előtt ravatalozták fel; Pósa
Lajos és Tömörkény István
mondott búcsúbeszédet ko-
porsójánál. A Belvárosi teme-
tőben, díszsírhelyen helyezték
örök nyugalomra. Halála után
Pósa Lajos vezetésével meg-
alakult 1903 áprilisában egy
mozgalom, amely elérte, hogy
szobor készüljön a nóta-
költőről. Margó Ede szobrász-
művész formálta meg a dal-
költő alakját. 1912. októ-
ber 20-án állították fel Dankó
Pista szobrát, Erzsébet ki-
rályné szobrától nem messze
a Stefánián.

Bózsóné Gulyás Margit

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az ész-
revételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett for-
mában adja közre.

Dankó Pista szobra a Stefánián. 

Herczeg Ferenc búcsúztatta Pesten, ötszáz ci-
gány játszotta az Eltörött a hegedűm… című
nótát. A szegedi múzeum előtt ravatalozták fel;
Pósa Lajos és Tömörkény István mondott bú-
csúbeszédet koporsójánál. A Belvárosi temető-
ben, díszsírhelyen helyezték örök nyugalomra.
Halála után Pósa Lajos vezetésével megalakult
1903 áprilisában egy mozgalom, amely elérte,
hogy szobor készüljön a nótaköltőről.
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Fél lábbal az első osz-
tályban. A Nemzeti Sakk
Csapatbajnokság I/B osztály
nyolcadik fordulójában a lis-
tavezető Maróczy Géza SE a
táblázat második helyén lévő
HASE-Lila Futó vendége volt.
A házigazdák 3 nagymester-
rel, 5 nemzetközi mesterrel
és 2 FIDE-mesterrel álltak fel,
bízva benne, hogy egy esetle-
ges győzelemmel az első
helyre ugorhatnak. A párhar-
cot végül a szegediek nyer-
ték 7:5-re, így ha az utolsó
fordulóban sem hibáznak,
megnyerik a másodosztályt,
és esély nyílik a feljutásra.
Wirth ádám nagy
napja. A Naturtex-SZTE-
Szedeák 98–77-re legyőzte a
bajnoki címre is esélyes
Szombathely együttesét,
ezzel a sikerrel pedig biz-
tossá vált, hogy Andjelko
Mandics fiai a középházban
végeznek az alapszakasz vé-
geztével. A győzelemből
oroszlánrészt vállalt Wirth
Ádám, aki 19 pontot szerzett,
ezzel pedig karriercsúcsot
döntött.
ismét kitettek magu-
kért. A Bodor Karate és
Rekreációs KHSE karatésai
Szekszárdon léptek tatamira
a 23. Széki Kupán, amely
egyben országos verseny is
volt. A haladók mezőnyében
Pernyész Kristóf a 10–11
évesek között küzdelemben
az első, Séllei Csenge a 10–
11 évesek mezőnyében szin-
tén küzdelemben az ötödik
helyen végzett. Roka Dario
Ramondnak (küzdelem), He-
gedűs Adriánnak (küzdelem),
Juhász Bálintnak (küzdelem)
és Hajagos Norbertnek (for-
magyakorlat) világbajnoki
kvalifikációs állomás is volt
ez a verseny. Sorrendben
harmadik, második, negye-
dik és ötödik hely lett a ter-
més.
szegedi érem bulgá-
riából. Hét országból közel
százötvenen vettek részt a ti-
zenötödik alkalommal meg-
rendezett serdülő szabad-
fogású nemzetközi verse-
nyen a bulgáriai Galabovó-
ban. A magyar csapatban ott
volt az SZVSE birkózószak-
osztály fiatal tehetsége, Kiss
Benedek is, és ha már birkó-
zószőnyegre lépett, nem jött
haza üres kézzel. A szabad-
fogású viadalban az 52 kilo-
grammosak között bronzér-
met szerzett. A magyar kül-
döttségből összesen heten
állhattak dobogóra.

Jégen is remekelt 
a szegedi görkorcsolyás 

Joób Márton: Tavalyhoz képest tízmillió forinttal nőtt a keret

Közel 80 millió forint – sporttámogatásokra
A kiemelt egyesületi támo-
gatások mellett plusz 78
millió forinttal segíti a sze-
gedi sportot az önkormány-
zat. Több mint 50 millió
forintot kapnak a helyi
egyesületek működésük fi-
nanszírozására, 18 millióval
pedig nemzetközi sportren-
dezvények megrendezését
támogatják. Az utánpótlás-
sal foglalkozó egyesületek
is hamarosan benyújthatják
pályázatukat a sportbizott-
sághoz a 10 millió forintos
támogatási keretre.

Sűrű napokon van túl Joób
Márton, a sportbizottság el-
nöke. Összesen hetven sze-
gedi sportegyesület képvise-
lőjével ült le egyeztetni. A klu-
bok közelmúltban elért ered-
ményeiről, működéséről és
támogatási kérelmeikről
szóltak ezek a beszélgeté-
sek. A döntés megszületett,
a város idén is számos ala-
kulatot fog segíteni.

– Harmincnégy egyesület
nyert működési támogatást.
Összesen három keretből
gazdálkodunk: van műkö-

dési, rendezvény- és utánpót-
lás-támogatás. Kiemelném a
Szegedi Úszó Egyletet, kiváló
munka folyik a klubnál, a ré-
szükre 4 millió forintos támo-
gatást szavaztunk meg. 
A Maróczy Géza SE karnyúj-
tásnyira van az első osz-
tályba kerüléstől, megduplá-
zódott az utánpótlás-verseny-
zők száma, őket is kiemel-
ten, 2,3 millióval támogatjuk.

Emellett a küzdősportok, a
tollaslabdázók is egyre szeb-
ben szerepelnek – mondta
Joób Márton, a sportbizott-
ság elnöke. Hozzátette, ta-
valyhoz képest tízmillió
forinttal nőtt a büdzsé, és
nemcsak az egyesületek ré-
szesülnek a keretösszegből,
hanem azok a kiemelt nem-
zetközi versenyek is, ame-
lyeknek Szeged ad otthont.

– A Maty-éren ismét ren-
deznek majd egy kajak-
kenu világkupát, ami mögé
odaállt a város. Ezt 10 mil-
lió forinttal támogatjuk.
Ezenkívül sárkányhajó-vi-
lágbajnokság is lesz, ame-
lyen több ezer résztvevő ül
majd hajóba. Ezt a viadalt 5
millió forinttal segíti az ön-
kormányzat. De lesz görkor-
csolya Kelet-Európa Kupa,

Kiemelném a Szegedi
Úszó Egyletet, kiváló
munka folyik a klubnál,
a részükre 4 millió fo-
rintos támogatást sza-
vaztunk meg. A
Maróczy Géza SE kar-
nyújtásnyira van az első
osztályba kerüléstől,
megduplázódott az
utánpótlás-versenyzők
száma, őket is kiemel-
ten támogatjuk. Emel-
lett a küzdősportok, a
tollaslabdázók is egyre
szebben szerepelnek.
Joób Márton, a sportbizott-
ság elnöke

valamint több utcai futó-
verseny, a Szeged-napi
sportolók viadala, amiket
szintén támogat a város 
– mondta Joób Márton.

A büdzsé összesen 60
millió forint, ezt osztják szét
az egyesületek között műkö-
dési, rendezvény- és után-
pótlás-támogatás címén, és
18 millió forintot különítet-
tek el a nemzetközi rendez-
vények támogatására.

A Szegedi Tornádó Team
görkorcsolyázója, Dieterle
Fábián Fehéroroszország-
ban húzott korcsolyát. De
ezúttal nem keréken gurult,
hanem jégen siklott.

Három földrészről és 14 or-
szágából vettek részt a világ
legjobb egyetemista  gyors-
korcsolyázói Minszkben a
Gyorskorcsolya Egyetemi Vi-
lágbajnokságon. A mezőny
meglehetősen kemény volt,
többen már most a világ-
elitbe tartoznak, hiszen
sokan ott voltak idén a téli
olimpián, valamint a leg-
utóbbi világkupa döntőjében
is. Magyarországot és Szege-
det a Tornádó Team verseny-
zője, Dieterle Fábián kép-
viselte. Csakhogy ezúttal
nem görkorcsolyában, ha-
nem jégen kellett bizonyí-
tania.

Már 5000 méteren is biz-
tató volt a bemutatkozása,
hiszen egyéni csúcsot ko-
rizva tizenegyedikként ért
célba egy meglehetősen erős
mezőnyben. 1000 méteren

nem sikerült megfutnia a leg-
jobbját, így ez csak a huszon-
kettedik helyre volt elég. Az
utolsó napot övezte a legna-
gyobb várakozás. A tömeg-
rajt mezőnyében ott volt a
háromszoros egyetemi világ-
bajnok és egyben olimpikon
Ghiotto és a hazaiak nagy
kedvence, a kétszeres egye-
temi vb-ezüstérmes Golovat-
suk. Rajtuk kívül a rutinos
hollandok, valamint a na-
gyon erős lengyelek és kaza-
hok is jó helyekre pályáztak.
A tömegrajt a jégen rutinos
taktikát igényel, amiben Fá-
biánnak nagy gyakorlata van
a görkorcsolyás tapasztalata-
iból adódón. Okos és főleg
nagyon bátor versenyzéssel
korcsolyázott el másodmagá-
val a bolytól. Fábián két rész
sprintet nyert meg, 10 pontot
gyűjtött, és ezzel bebiztosí-
totta magának a negyedik
helyet a végelszámolásban.
Komoly ellenfeleket utasított
maga mögé, például Ghiot-
tót, aki csak a kilencedik he-
lyen tudott zárni egy újabb
világbajnoki cím helyett.

21. országos bajnoki győzelem

Banda Árpád, a Szegedi
Sportíjász Egyesület verseny-
zője célzott a legpontosab-
ban az olimpiai kategóriában.
De a többi szegedi versenyző
is remekül helytállt.

Már gombócból is sok a hu-
szonegy, de országos bajnoki
címből talán nem. Rekordlét-
számmal rendezték meg az
idei országos bajnokságot,
amelyen több mint három-
száz versenyző vett részt, és
ebből több mint százötvenen

húsz év alatti íjászok voltak.
Összehasonlításként: 2015-
ben 206 íjász nevezett a baj-
nokságra, amelyből 92-en
voltak 20 év alattiak. Banda
Árpád, a Szegedi Sportíjász
Egyesület versenyzője a te-
remíjász országos bajnoksá-
gon Budaörsön ismét hazánk
legjobbja lett a felnőttek kö-
zött, az olimpiai reflexíjászok
versenyében. Ugyanebben a
számban klubtársa, Juhász
Gábor a hatodik, Faragó-Szu-
hay Krisztián pedig a tizenki-

lencedik helyet csípte el.
Ugyanebben a számban a
hölgyeknél is született sze-
gedi érem. Hőhn Gréta bronz-
érmet ünnepelhetett a viadal
végén. Olasz Dániel harma-
dik, Paplogó Marcell pedig
negyedik lett az olimpiai ka-
tegóriában, csak éppen a ka-
dettek között.

Nem csak a fiatalok tet-
tek ki magukért az OB-n.
Gyarmati Gábor a mastersek
mezőnyében vadászreflex
kategóriában második lett.

Íjászok. Balról jobbra: Paplogó Marcell, Olasz Dániel, Hőhn Gréta, Banda Árpád 
és Juhász Gábor. 

Joób Márton, a sportbizottság elnöke összesen hetven szegedi sportegyesület képvise-
lőjével ült le egyeztetni. 
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zorán-koncert
Időpont: április 9., hétfő, 19 óra
Helyszín: újszegedi sportcsarnok
Zorán a 2018-as évet az unplugged
jegyében indítja. A kifejezés azt jelzi,
hogy a dalok jobbára akusztikus
hangszerelésben szólalnak meg,
olyan vendégek zenélnek, akik ép-
pen ezt a hangzást erősítik, és jó
néhány szerzeményben vonósné-
gyes színesíti majd az élményt. A ki-
hagyhatatlan dalok mellett meg-
szólal néhány a ritkábban játszot-
tak közül, és ugyanúgy örülhetünk
majd a régieknek, mint a legújabb,
korábban még sosem hallott szer-
zeményeknek. Zorán koncertjeit
mindig is az a bensőséges megszó-
lalás jellemzi, amely magával ra-
gadja és elvarázsolja közönségét 
– az akusztikus hangzás ezt még
hangsúlyosabbá teszi majd.

gazdiképző
Időpont: április 9., hétfő, 16.30
Helyszín: Csillag téri fiókkönyvtár

Putnik-Mayer Yvette, a Kutyafuttá-
ban honlap szerkesztőjének
könyvbemutatója. Gyakorlati taná-
csok (nem csak) gazdiknak. A ren-
dezvény kutyabarát.

gép éS
ember 
Időpont: 

április 10.,
kedd, 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A következő 20-25 évben nagyob-
bat változik majd a világ, mint
előtte egy évezred alatt: nemcsak
a nemzet, a munka vagy a tanulás
fogalmait kell újradefiniálnunk,
hanem meg kell barátkoznunk
azzal, hogy hamarosan nem az
ember lesz a legfejlettebb faj a Föl-
dön, hogy a jelenlegi munkahelyek
tömegesen szűnhetnek meg, és
hogy a tudományos kutatás már a
halhatatlanság elérésén és az em-
beriség más bolygókra költözteté-

Szeretne 2 belépőjegyet 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: április 11. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Somogyi Károly a könyvtár alapítója. A nyertes: Nagy Dávid Norbert. Gratulálunk!

sén dolgozik. Simó György üzlet-
ember és médiaszakember elő-
adása a Pedagógiai estéken. Mit
hoz a technológiai forradalom a
21. század emberének?

Halványlila gőz 
Időpont: április 13., péntek, 19
óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

A L’art pour l’art Szegeden. Hogy
miért volt ez az előadás már a be-
mutatón hatalmas siker? Hogy
miért van tele a színdarab klasszi-
kusnak ígérkező L’art pour l’art-je-
lenettel, vetítéssel, verssel, dallal
és egyebekkel? És vajon hogy in-
dulhat el úgy az előadás, hogy
még el sem kezdődött? És miért
tarolnak a régi és új figurák ma is

úthengererővel? És mi a titka a
mágikus négyes varázslatos szín-
padi jelenlétének? 

Ezekre a kérdésekre a társu-
lat tagjai is csak azt mondanák,
hogy halványlila gőzük sincs.
Persze biztos van, csak nem
árulják el. A legékesebb bizonyí-
ték erre a Halványlila gőz című
előadásuk, amit elmondásuk
szerint csak azok láthatnak,
akik akarnak. Elképedhetnek a
kíváncsi nézők Kíváncsi Haj-
nalka legújabb műsorszámán,
aki időutazásra invitálja az ér-
deklődőket. Zigóta és Margit tár-
saságában látogatást tehetnek
a fogászaton. Belekukkanthat-
nak a vadonatúj vetítésekbe,
megtudhatják, hogyan imádják
egymást egy ünneplő család tag-
jai, és halálra izgulhatják a ret-
tenetes róka kalandjait.
Tájékozódhatnak a géniusz
Költő alkotói fantáziájának leg-
újabb drágaköveiről, és arról,
hogy Edebede bácsi meséjébe
hogyan kerülhetett bele az ön-
törvényű Tompika. Valamint
újabb dalok, Boborján- és Bese-
nyő család-jelenetek, francia 

bábeposz, és ki tudja, még hány
csoda várja a nézőket.

Szeged irodalmi arca 
Időpont: április 14., szombat,
10 óra
Helyszín: Dugonics tér
Szegeden együtt élünk az iroda-
lommal. Itt született az első ma-
gyar nyelvű regény írója, Dugonics
András, itt tanult József Attila, Rad-
nóti Miklós, tanított Babits Mihály,
itt élte mindennapjait Móra Fe-
renc, Juhász Gyula, Baka István.
Szobrok, emléktáblák hívják fel a
figyelmünket rájuk, néha szó sze-

rint a lá-
bunk előtt
hever az
irodalom.
Legyenek
részesei
egy izgal-
mas, 2
órás, felfe-
dező sétá-

nak, és Hódi Nóra idegenvezető
közreműködésével fedezzék fel
Szeged irodalmi arcát. A séta a
szegedi Tourinform-iroda elől (Du-
gonics tér 2.) indul, és a Széchenyi
téren ér véget.

A költészet napja Petőfitelepen
?A Ramazurka együttes koncertje óvodásoknak és kisiskolások-

nak április 9-én, hétfőn 10 órától.
? Készíts rajzot a kedvenc versedhez, és vidd el a művelődési 

házba, amely posztolja a versfalára. A rajzokat április 9–12. 
között várják. 

?Ha szívesen mond verset, akkor rögzítse okostelefonnal, ahogy 
szavalja, küldje el a petofitelepimuvhaz@gmail.com e-mail-
címre, és a művelődési ház közzéteszi a Facebook-oldalán. 
A verseket április 13-áig várják.

? Április 11-én, szerdán, délután 4 és 5 óra között versfelolva-
sásra várják az érdeklődőket a Fő téri Petőfi-szoborhoz.
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KOS (III. 21–IV. 20.) 
Megkapja az elis-
merést az elmúlt

időszakban tett erőfe-
szítéseiért. Kezdi megér-
teni, hogy sokkal többre
képes, mint hitte. Lesz
miből erőt merítenie.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Magának árt vele a
legtöbbet, ha gör-

csösen ragaszkodik
egy olyan emberhez, aki-
től nem kap viszonzást.
Szedje össze a bátorsá-
gát, és lépjen tovább.

IKrEK (V. 21–VI. 21.)
Néhány megoldan-
dó családi prob-

léma még elrende-
zésre vár, és a jövő héten
alkalma is adódhat rá.
Mindenkinek jobb lesz a
békesség a viták helyett.

rÁK (VI. 22–VII. 22.)
Romantikus hangu-
lat fogja hatalmába

keríteni, de az okát
csak akkor fogja észre-
venni, amikor már ott van
az orra előtt. Ne szalasz-
sza el a lehetőséget!

OrOSZLÁn (VII. 23–
VIII. 22.) Igyekezzen
meghatározni jövő-

beni céljait, és ta-
nulni a múlt hibáiból. Ha
ezt a két dolgot sikerül el-
érnie, semmi nem állhat
majd sikerének útjába.

SZűZ (VIII. 23–IX.
22.) Bízzon benne,
hogy ami önnek jár,

azt meg is fogja kap-
ni. Ne kételkedjen magá-
ban folyamatosan, ha-
nem tegyen meg min-
dent, amit tud, a sikerért.

MérLEg (IX. 23–X.
22.) Régóta meghitt
együttlétre, szerel-

mes szavakra vágyik,
és most végre meglesz
erre a lehetősége. Élje át
a pillanatot, és használja
ki minden percét.

SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Ha új környe-
zetbe került, akkor

bánjon úgy az ember-
ekkel, ahogy szeretné,
hogy önhöz is viszonyul-
janak. Így alakíthat ki
őszinte kapcsolatokat.

nYILAS (XI. 22–XII.
21.) Párkapcso-
latában hajlamos

ugyanazokat a régi sé-
relmeket felemlegetni, de
ezzel párjának és önma-
gának is árt. Ideje gyako-

rolnia a megbocsátást.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Gyakran csak álmo-
dozik és ábrándozik,

ami nagyon megnehe-
zítheti, hogy olyannak
lássa a dolgokat, amilye-
nek valójában. Ne csapja
be önmagát!

VÍZÖnTŐ (I. 21–II.
19.) Életének egy
rosszabb időszakán

van túl, de pozitív hoz-
záállással kitörölheti fejé-
ből a sötét gondolatokat,
és hamarosan jobban
fogja érezni magát.

Halak (II. 20–III. 20.) 
A közeljövőben
érezni fogja magá-

ban az erőt ahhoz,
hogy változtasson, amin
szeretne. Miután meg-
tette az első lépéseket,
minden jól alakul majd.

FOgAdóórAAnYAKÖnYVI HÍrEK
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Az 1967-ben készült képen a Belvárosi híd lejárata lát-
ható Újszeged és a liget felé. (Fotó: Fortepan/Lechner
Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ.) Ami azonnal feltű-
nik mindenkinek: a villamossín. Az 5-ös villamos 1949 és
1969 között a Széchenyi tér és az újszegedi gyermekkórház

között járt. A megszűnése után autóbusz szállította az uta-
sokat, majd 1979-től trolibuszjárat indult Újszegedre. Balra
a táblán arra figyelmeztetnek, hogy Az úttesten áthaladni
tilos! Átjárás a híd alatt, valamint Kerékpárral a lépcsőn
közlekedni tilos!

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT: 2018. 03. 23-án
Mérő Rudolf és Kis Tímea,
Ágoston Péter és Sarkadi
Tímea Csilla, Temesy László
és Kovács Melinda, Noviczki
József és Orsós Tímea,
Ecsédi Dániel és Kaszás Ni-
kolett, 2018. 03. 24-én Szi-
kes Márton Csaba és
Savanya Brigitta, Hödör
Gábor és Patik Nikolett, Fa-
ragó Zoltán és Bózsity Noémi,
Bank Szilárd Sándor és Né-
meth Ágota, Zombori Gábor
és Németh Melinda Csilla,
Móricz Tibor Attila és Zemkó

Márta, Vas Dávid és Szalma
Judit, Kövesdi Sándor Gyula
és Dérfi Alexandra, Bóka
Péter és Bajnai Dóra, Gósz
Zoltán és Rácz Gabriella, Páll
Bence és Hocz Gabriella.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Sebők Lászlónak és Gurzó Tí-
meának 2018. 03. 19-én
Ákos, Ördögh Tamás József-
nek és Bálint Alexandrának
2018. 03. 21-én Natália utó-
nevű gyermeke született.
Gratulálunk!
SZEGEDEN HUNYT EL: Szá-
vai Sándorné Csendes Erzsé-
bet 2018. 03. 14-én.

Április 7.
szombat

Április 8.
vasárnap

Április 9.
hétfő

Április 10.
kedd

Április 11.
szerda

Április 12.
csütörtök

Április 13.
péntek

Időjárás-előrejelzés Szegedre: erős felmelegedés

Forrás: koponyeg.hu

HOrOSZKóP

VÁLASZTÁS 2018 
Április 9., hétfő, 19.55
A 2018-as országgyűlési 
választások eredményét
elemző műsor.
FORGÓSZÍNPAD 
Április 10., kedd, 19.25
Szeged, Békéscsaba, Szom-
bathely, Debrecen – négy
megye, négy színház, négy
előadás.
AR(T)COK – PORTRÉBE-
SZÉLGETÉS
Április 11., szerda, 20.10
Karmester és színi direktor 
– portrébeszélgetés Gyüdi
Sándorral.
SZABAD SZÁJ 
Április 13., péntek, 19.25
Hárman három témáról,
lehet, hogy háromfélekép-
pen. Aktuális, érdekes és el-
gondolkodtató.
SZEGEDI HÍREK
Április 9–13., hétfő–péntek,
19 óra
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval je-
lentkezik a nap közéleti, poli-
tikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sportesemé-
nyeiről.

ÁPrILIS 9., HéTFŐ
Lauer István: 14.00–15.00
(Kiskundorozsmai Kirendelt-
ség – Negyvennyolcas u. 12.),
15.00–15.30 (Családsegítő
Ház – Bölcs u. 11.), 16.00–
16.30 (Jerney János Általános
Iskola – Jerney János u. 21.)
ÁPrILIS 10., KEdd
Lauer István: 16.00–16.30
(Szegedi SZC Gábor Dénes
Szakgimnáziuma – Mars tér
14.), 16.30–17.00 (Szegedi
SZC Szakgimnázium és Szak-
középiskola – Kálvária tér 7.),
17.15–18.00 (Kreatív Formák
Alapítvány, nagycsaládosok

épülete – Napos út 16.)
nógrádi Tibor: 17.00 (Kecs-
késtelepi Művelődési Ház –
Újvidéki u. 4.)
ÁPrILIS 11., SZErdA
Szécsényi rózsa: 16.00
(Tápéi Kirendeltség – Honfog-
lalás u. 73.)
ÁPrILIS 12., CSÜTÖrTÖK
Mihálffy Béla, Kosik dénes:
16.30–17.30 (Kiskundorozs-
mai Kirendeltség – Negyven-
nyolcas u. 12.)
ÁPrILIS 14., SZOMBAT
Kothencz János: 9.00–11.00
(L.É.T. Egyesület – Csongor
tér 1.)

18/7
Herman

20/10
dénes

20/10
Erhard

21/10
Zsolt

20/10
Leó,

Szaniszló

21/10
gyula

21/10
Ida
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a pályázatokhoz

szükséges adatlapok és
dokumentációk 
megtalálhatók
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