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Orbán Viktor házi csapata
A Felcsútnak 17,7 milliárd jutott 2011 óta.
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Nem az egyházé, mégis lebonthatja
Mi lesz a Dóm téri Apáthy István Kollégiummal?

Történelmi váltóarany
Csúcsra értek a szegedi úszólányok.
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Fekete lyukak és galaxisok
A csillagászat napját tartják az Agórában.

Botka László: A választók megőrizték Szegedet a szabadság szigetének

Szabó Sándor és Joób Márton is nnert Szegeden
EgyéNI kéPvISELőJELöLTI SzavazaTok SzáMa SzEgEdEN
1-es választókerület

1. Szabó Sándor
(MSZP–Párbeszéd)
2. Bartók Csaba
(Fidesz–KDNP)
3. Tóth Péter
(Jobbik)

2-es választókerület

22 831

1. Joób Márton
(MSZP–Párbeszéd)

16 010

17 705

2. B. Nagy László
(Fidesz–KDNP)

14 582

5459

3. Fackelmann István
(Jobbik)

3585

Szegeden nem működött a gnűlöletkampánn
– állítja az újraválasztott képviselő
Szabó Sándort 24 ezer 186
szavazattal újraválasztották
Szeged országgyűlési képviselőjének. A 2014 óta a városért és a térségért dogozó
szocialista honatya több mint
4200 szavazattal kapott többet, mint fideszes kihívója.
– Milyennek értékeli a választást?
– Az első szó természetesen a köszöneté: köszönöm a
szegedieknek, a választókerületemben élőknek, hogy rám
szavaztak. Most – immár többedszer – mégis felemás hangulatban
ünnepelhetünk:
öröm, hogy szűkebb hazánkban, Szegeden sikerült győzni,
ugyanakkor látom, tapasztalom, hogy mi történt az országban, és ez csalódással tölt el.
A mindent maga alá gyűrő fideszes úthenger gyűlöletkampányával ismét félrevezette az
embereket. Valljuk be, sikeres
volt a két éve közpénzen folytatott propaganda, és az emberek féltek vidéken. Én
szeretnék jó példával elöl járni
Szegedről, és erőt adni az embereknek, hogy van remény.

– Szegeden más lett az
eredmény.
– A szegediek, mint annyiszor a történelem során, ismét
felelősen döntöttek. Nemcsak
én, hanem jelölttársam, Joób
Márton is elnyerte a szegediek
bizalmát, de tizenkét településen máshogy gondolták a vá-

A szegediek, mint annnniszor a történelem
során, ismét felelősen
döntöttek. Nemcsak
én, hanem jelölttársam, Joób Márton is elnnerte a szegediek bizalmát.
lasztók, összességében viszont
sokkal jobban szerepelt a baloldal a 2014-es eredménynél.
– Mik a kampány tanulságai?
– Mi most is olyan kampányt folytattunk, mint eddig
mindig, pozitívat. Szegedről és
a közös célokról, értékekről,
eredményeinkről beszéltünk, a
Fidesz pedig mocskolódott és
riogatott: gyűlöletkampányt
folytatott. Szegeden viszont

még számít a teljesítmény.
Fontos ez, hiszen a szegediek
a teljesítményt értékelték, nem
lehetett őket gyűlöletkeltéssel,
rémhírterjesztéssel eltéríteni a
szavazástól. Most is kitartottak
és kiálltak az értékeink mellett,
így megőrizték Szegedet a szabadság szigetének. Én azt szeretném, ha Szeged nemcsak a
szabadság, de a béke szigete
is lenne a jövőben.
– Milyen taktikát folytat
majd a következő négy évben
a Fidesz uralta parlamentben?
– Szeged és a térség képviselője vagyok. Elsősorban
azokat az ügyeket fogom képviselni, amelyek a választókerületemben felmerülnek. De
nem szabad elveszíteni a reményt sem. Bármilyen erős is
a fideszes úthenger, mindig
van esély. Sok nehéz percet sikerült szerezni a hatalomnak
az elmúlt években a felszólalásaimmal, interpellációimmal.
Ezt szeretném a jövőben is
folytatni. A Fidesz ugyanis mindig visszavonulót fúj, ha erőt
mutatunk fel vele szemben. És
én ezen leszek a következő
években.

Az egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma alapján Szegeden az MSZP–
Párbeszéd színeiben indult Szabó Sándor és Joób Márton is megnyerte a választást.
Szabó Sándor a választókerületét is megnyerte, neki gratulált Botka László polgármester a
vasárnapi eredményvárón.

Kerékpárút-fejlesztések: Tarjánban,
Újszegeden és az Északi városrészben

Újszegeden a Székely és a
Népkert sor, a Temesvári
körút, valamint a Csanádi és
Vedres utca a kerékpárút-fejlesztés fő helyszíne. Átépítik
például a Székely sor – Temesvári körúti csomópontot,
átvezetik a kerékpárosokat a
Derkovits fasor felé. Tarjánban és az Északi városban is
lesznek fejlesztések. Itt a tervezett fejlesztés fő tengelye a
Rózsa utca – Retek utca –
Csillag tér – Lugas utca töltés átvezetés. Felújítják a
Retek utcai kerékpárutat is.
A város 2,7 milliárd forintból
fejleszti a kerékpárutakat.
Szegeden megnégyszereződött a kerékpárosok száma
húsz év alatt.
Részletek a 7. oldalon

Kerékpárút a Temesvári körúton.
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A magyar társadalom kettészakad,
látványosan lehagynak minket a régióban

A magyar társadalom leggazdagabb tizedének kedveztek
csak az elmúlt évek. Ötmillió ember helyzete viszont semmit sem változott.
Részletes és aprólékos elemzést tett közzé a G7 arról,
hogy a 2010 és 2016 között
eltelt hat év gazdasági teljesítménye alapján hol is van a

zete viszont semmit nem változott.
Ez szorosan összefügghet
a magyar kormány szociálpolitikájával. Az is kiderült a G7

Milliók szegényedtek el Magyarországon.
helye Magyarországnak az európai gazdaságok között. A lap
arra jutott, hogy valóban akadtak, akiknek jól sült el ez az
időszak: a társadalom leggazdagabb 10 százaléka, egymillió ember sokat lépett előre, a
társadalom alsó fele, azaz
mintegy ötmillió ember hely-

által összeállított adatbázisból,
hogy szomszédainknál ennél
nagyobb ívű mozgások zajlottak: mind a lengyel, mind a
cseh középosztály helyzete javult a vizsgált hat évben, de
még a szlovákok is nagyobb
haladást produkáltak.
Azt is látni az adatokból,

hogy mind Ausztria, mind Szlovénia jövedelmi szintje még
mindig nagyon messze van.
Még látványosabb a különbség, ha a balti államok teljesítményével vetjük össze a
magyar gazdaság alakulását.
A balti államok elléptek tőlünk.
Az elemzésben azt írják,
hogy a magyar társadalom
felső fele hat év alatt megelőzte a spanyol, görög és

Akadtak, akiknek jól
sikerült a 2010 és
2016 között eltelt
hat év: a társadalom
leggazdagabb
10
százaléka, egymillió
ember sokat lépett
előre, a társadalom
alsó fele, azaz mintegy ötmillió ember
helyzete viszont semmit nem változott.

olasz társadalom alsó egyharmadát, igaz, elsősorban ez
utóbbiak drasztikus zuhanása
miatt, de a magyar növekedésbe igazán csak a társadalom leggazdagabb tizedének
bővülése játszott bele.
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2010 óta közel 1500 milliárdot

Sokkoló szám arról, mennyit költött az állam sportra

Pancho Aréna. Orbán Viktor házi csapatának, a Felcsútnak közel 18 milliárd forint
tao-pénz jutott. Fotó: pfla.hu
Elképesztő számot közöl az
Mfor.hu: a portál szerint
2010 óta csaknem 1500
milliárd forintot költött a
kormány a sportra. Már egy
olimpia is kijött volna ennyi
pénzből.
A portál felidézi: stadionokra
mintegy 350 milliárd forint
ment el, egyéb sportlétesítményekkel együtt már 796
milliárdnál jár a kormány
sportszámlája. Ebből a pénzből már egy olimpiát is meg
lehetne rendezni – írja az
Mfor –, amely emlékeztet: a
PricewaterhouseCoopers
nemzetközi tanácsadó válla-

lat 2017 elején 774 milliárd
forintra taksálta a 2024-es
budapesti olimpia teljes költségvetését – a jellemző költségnövekedések nélkül.
Ezen túl az Mfor a szakpolitikai kiadásokat (például
a versenysportok támogatását) további 155 milliárdra
becsülte, a zárszámadási törvények alapján pedig a társasági adó kiesését 2016-ig
359 milliárdra. Azóta pedig
további 167 milliárdról
mondhatott le az állam.
A részszámlákat összeadva 1475 milliárd forintra
tehető az az összeg, amit az
Orbán-kormány a regnálás

alatt a sporttal összefüggésben elköltött – írja az Mfor.
526 milliárd forint társaságiadó-bevétel (tao) ment az
állam helyett a sportszövetségek és a klubok kasszájába
2011 óta – ez derül ki a szövetségek adataiból, amelyeket a
24.hu kért ki. A látványcsapatsportok közül csak a labdarúgás 228 milliárd forinthoz
jutott Orbán Viktor kormányzása alatt a taóból. A miniszterelnök házi csapatának, a
Felcsútnak 17,7 milliárd forint
jutott. Tavaly például minden
korábbinál jobb éve volt a Felcsútnak: 3,6 milliárd forintot
szedett be a vállalkozásoktól.

Nemzet napilap és annak online verziója, az mno.hu. A 80
évvel ezelőtt alapított Magyar
Nemzet napilap utolsó nyomtatott száma holnap, 2018. április
11-én jelenik meg – közölte a
Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Lánchíd Rádió Kft. ezzel

11-étől a társaság beszünteti
médiaszolgáltatási tevékenységét, így 2018. április 10-én éjfélkor elhallgat a rádió adása.
A Simicska-médiaportfólióhoz tartozó HírTV-t ugyanakkor
nem zárják be, tovább sugározhat, ám információnk szerint ott
is „racionalizálás lesz”. Mindez
nyilván leépítéseket jelent a tévécsatornánál.
A Heti Válasz sorsa is kérdéses, az Index úgy tudja, Simicska Lajos azt üzente meg,
hogy kereshetnek maguknak új
befektetőt. Ha találnak, eladja
a lapot, és működhet tovább.
Ellenkező esetben viszont a hetilap is megszűnik.
A Magyar Nemzetnél és a
Lánchíd Rádiónál dolgozók
közül többeket hideg zuhanyként ért az azonnali bezárás
híre.

Megszűnik a Magyar Nemzet,
elhallgat a Lánchíd Rádió

Szerdán jelent meg utoljára a
Magyar Nemzet napilap, kedd
éjfélkor pedig elhallgatott a
Lánchíd Rádió. A HírTV tovább
működhet, ám leépítések
lesznek a tévécsatornánál.
A Heti Válasz csak akkor
marad meg, ha talál magának
vevőt, aki tovább finanszírozza
a hetilapot. Simicska Lajos
visszavonul a médiából.

A választás után két nappal Simicska Lajos úgy döntött, nem
finanszírozza tovább a médiaportfóliójába tartozó Magyar
Nemzetet és a Lánchíd Rádiót
– írta az Index. A Magyar Nemzet finanszírozási problémái
miatt, a tulajdonosok döntése
alapján 2018. április 11-étől a
kiadó beszünteti médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét, így megszűnik a Magyar

A Heti Válasz sorsa is
kérdéses. Simicska
azt üzente, kereshetnek maguknak új befektetőt. Ha találnak,
eladja a lapot, és működhet tovább. Ellenkező esetben a hetilap is megszűnik.

párhuzamosan közölte, hogy éjfélkor elhallgat a Lánchíd Rádió.
A Lánchíd Rádió finanszírozási
problémái miatt, a tulajdonosok
döntése alapján 2018. április
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Szabó Sándor és Joób Márton is nyert Szegeden

Botka László: A választók megőrizték Szegedet a szabadság szigetének
Csongrád megye 1. számú választókerülete

Csongrád megye 2. számú választókerülete

Bartók Csaba (Fidesz–KDNP)
– 35,91%, 19 931 szavazat

Joób Márton (MSZP–Párbeszéd)
– 34,98%, 20 267 szavazat

Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd)
– 43,57%, 24 186 szavazat

B. Nagy László (Fidesz–KDNP)
– 45,36%, 26 276 szavazat
Tóth Péter (Jobbik)
– 11,03%, 6123 szavazat

Kovácsné Pácsa Tünde
(Összefogás Párt)
– 0,08%, 43 szavazat
Nyári-Nagy Ildikó (Értünk
Értetek) – 0,08%, 43 szavazat

Fackelmann István
(Jobbik) – 11,35%,
6576 szavazat

Bodrog Zoltán (LMP)
– 4,29%, 2382 szavazat

Kozák Dávid (MCP)
– 0,1%, 58 szavazat

Pál Anna (MKKP)
– 2,55%, 1415 szavazat

Király Renáta (KÖSSZ)
– 0,11%, 63 szavazat
Ottlakán Péter (SZEM Párt)
– 0,13%, 72 szavazat

Az egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma
alapján Szegeden az MSZP–Párbeszéd színeiben indult
Szabó Sándor és Joób Márton is megnyerte a választást,
hiszen Szabóra több mint ötezerrel, Joóbra pedig közel
1500-zal többen szavaztak a városban, mint a fideszes Bartók Csabára, illetve B. Nagy Lászlóra.
Az április 8-i országgyűlésiképviselő-választáson a 70 százalékos részvétel mellett szerezte
meg a Fidesz a kétharmadot a
parlamentben. A második legerősebb párt a Jobbik, a harmadik az MSZP–Párbeszéd
lett. Bejutott még az Országgyűlésbe a DK és az LMP, valamint az Együtt egy képviselője
és a független Mellár Tamás. A
106 egyéni választókerületből
91-et nyert meg a Fidesz. Az ellenzék lényegében csak Budapesten tudott győzni. Vidéken
csak egy szocialista jelölt nyert:
Szabó Sándor Szegeden, aki a
Csongrád megyei 1-es számú
választókerületben több mint
24 ezer szavazattal (43,5 százalék) győzött a fideszes
Bartók Csaba ellen, akire 19
ezer 931-en szavaztak (35,9
százalék).

Botka László: Szeged
nem eladó!

– Köszönjük, Szeged! Szegeden mind a két képviselőjelöltünk, Szabó Sándor és Joób
Márton megnyerte a választást! – jelentette ki április 8-án
az IH Rendezvényközpontban

tartott eredményvárón Botka
László polgármester.
Az adatok alapján Csongrád megye 1-es választókerületében Szegeden az egyéni
képviselőjelöltre leadott szavazatok száma alapján Szabó
Sándorra (MSZP–Párbeszéd)
22 ezer 831, Bartók Csabára
(Fidesz–KDNP) pedig 17 ezer
705 szegedi szavazott. Csongrád megye 2-es választókerületében Szegeden az egyéni
képviselőjelöltre leadott szavazatok száma alapján Joób Mártonra
(MSZP–Párbeszéd)
kicsivel több mint 16 ezer, B.
Nagy Lászlóra (Fidesz–KDNP)
pedig 14 ezer 582 szegedi
voksolt. Vagyis Szabó Sándorra
több mint ötezerrel, Joób Mártonra pedig közel 1500-zal többen szavaztak Szegeden, mint
a fideszes vetélytársára. Joób
Márton a választókerülethez
tartozó tizenkét faluban vesztette el a szavazást, vidéken
kapott kevesebb szavazatot
B. Nagy Lászlónál.
– Ez azt jelenti, Szabó Sándort újraválasztották a Csongrád megyei 1-es választókerületben, a 2-es választókerületben tizenkét településen más-

Mihálik Edvin (Momentum)
– 1,62%, 901 szavazat

Kovács Zsófia (CSP)
– 0,52%, 288 szavazat

hogy gondolták a választók, viszont sokkal jobban szerepelt
a jelöltünk a 2014-es eredménynél. Szeretnénk megköszönni a bizalmat a szegedieknek, aki kitartottak, megőrizték
értékeiket, és megőrizték Sze-

Krizsán Klára (Közös Nevező)
– 0,19%, 112 szavazat

Györgyey János (Együtt)
– 0,50%, 289 szavazat

tak. Szeged, mint ahogy annyiszor láthattuk már a történelem
során, ismét felelősen döntött,
józan ésszel – hangsúlyozta
Szabó Sándor vasárnap. Így
folytatta: – Szegeden még számít az a teljesítmény, amit sze-

A Fidesz győzelméről írt a BBC, Nick Thorpe tudósító szerint Orbán győzelmével megerősödhet az európai legitimációja. A BBC szerzője szerint míg vidéken és a
kisvárosokban a Fidesz nyert, az ellenzék elvitte Budapestet, és a kormánypárt elveszítette a fiatal szavazókat.
A BBC szerint az eredmény előrevetíti, hogy a Fidesz neki
fog menni a korrupció ellen harcoló, valamint az emberi
jogok mellett kiálló civileknek, valamint a kormánnyal
szemben kritikus sajtónak.

Szabó Sándor:
Felelősen döntöttek
a szegediek

– Köszönöm a családomnak, a
nagy családomnak, annak a
csapatnak, amellyel végigcsináltam a kampányt, s aminek
meg is lett az eredménye, úgyhogy nagyon köszönöm a segítséget. Köszönöm a szegedieknek, a választókerületemben élőknek, hogy rám szavaz-

Pose Rozalinda (MKKP)
– 1,93%, 1121 szavazat

Boros-Gyevi Gergely (Momentum)
– 1,68%, 972 szavazat

Megjegyzés: Az adatok 98,85 százalékos feldolgozottságánál.
Forrás: Nemzeti Választási Iroda

BBC: a kormány nekimegy a civileknek
és a kritikus sajtónak

gedet a szabadság szigetének,
mert Szeged nem eladó! –
hangsúlyozta Botka László polgármester.

Tessényi Judit (LMP)
– 4%, 2320 szavazat

mélyek, pártok letesznek az
asztalra. Fontos ez, hiszen a
szegediek a teljesítményt értékelték, nem lehetett őket gyűlöletkeltéssel, rémhírterjesztéssel
elhessegetni az urnáktól. Szeged a békés fejlődés városa.
Folytatnunk kell ezt a fejlődést,
ezt várják tőlünk a szegediek.
Meg fogunk tenni mindent,
hogy megháláljuk a bizalmukat!
– mondta Szabó Sándor.

Joób Márton: Tovább
építjük a várost!

– Szeretném én is megköszönni azt a rengeteg szerete-

tet és támogatást, amit a szegediektől kaptam – mondta
Joób Márton. – Nagyon izgalmas és kemény kampányon
vagyunk túl. Nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, örültem, hogy Szegedért és
vonzáskörzetéért dolgozhattam. Ezt kívánom folytatni tovább önkormányzati képviselőként. Tovább fogunk dolgozni,
hogy építsük ezt a várost! – jelentette ki Joób Márton.

Többen szavaztak
a Fidesz ellen, mint
a Fideszre

A lapzártánkkor rendelkezésre
álló adatok szerint 2 millió 559
ezer 192 választó szavazott a
Fidesz–KDNP országos listájára. Ez azt jelenti, hogy közel
250 ezer fővel voksoltak most
többen a Fideszre, mint négy
éve. Az ellenzéki pártokra öszszesen 2 millió 614 ezer 176
ember szavazott, de ebben
benne vannak azok a pártok is
– Momentum, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Együtt –,
amelyek nem jutottak be a parlamentbe. Ha azokat a mikropártokat is beleszámoljuk,
amelyek országos listát állítottak – Munkáspárt, MIÉP, valamint a rengeteg bizniszpárt –,
akkor az jön ki, hogy 2 millió
687 ezer 383 ember szavazott
a Fidesz ellen. Vagyis több mint
128 ezer fővel szavaztak a Fi-

desz ellen, mint a Fideszre.
Erről azt írja a 444.hu elemzésében, hogy az már a győztest
nagy arányban kompenzáló
magyar választási rendszernek
köszönhető, hogy egy ilyen
eredmény kétharmaddal juttatja parlamentbe a Fidesz–
KDNP-t.

Elhagyja
az országot
Facebook-oldalán tett
közzé hosszú nyilatkozatot a Pannonia Allstars
Ska Orchestra (PASO)
együttes dobosa, dalszerzője és alapító tagja,
Rácz László, amelyben
leírja, hogy kilép a zenekarból, és elhagyja az országot. Bejegyzésében
Rácz elárulja, már évek
óta gondolkodott a kivándorláson, mígnem
aztán az országgyűlési
választás eredménye
megadta neki az utolsó
lökést. Azt írta, „a tegnapi választáson történtek miatt meghoztam a
felelős döntést, emigrálunk, mert ha itt maradunk, akkor az kb. olyan
lenne, mintha kizavarnám a kislányomat az
autópályára játszani”.
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Léteznek-e
roma hősök?

Léteznek-e roma hősök? címmel tart előadást Balogh
Rodrigó a Független Színház
művészeti akcióiról április
16-án a Campusban.

85 szervezet kapott támogatást

Szeged ellenszélben is kiáll a rászorulók mellett

A Motiváció Műhely programja
az oktatás, esélyegyenlőség,
innováció kulcsszavak metszetében található témákkal
foglalkozik.
Az előadás a nemzetközi
reputációval is rendelkező
Független Színház tevékenységeit járja körül. A társulat
legfőbb célja a cigány közösségek polgárosodási folyamatának elősegítése azáltal, hogy
szellemi alapokat teremt, utat
mutat ehhez a folyamathoz.
Ahogy az európai polgár főbb
ismérve, hogy képes dönteni,
felelősséget és aktivitást vállalni, valamint változást hozni,
hatást kiváltani, úgy minden
drámai hősre is ugyanezen
narratívák vonatkoznak. Milyen folyamatok indulnak el
akkor, ha a fenti ismérvekkel
egy cigány származású drámai hős rendelkezik? Miként
internalizálhatók ezek a
hősök?
Az előadás április 16-án
délután 5 órakor kezdődik a
Campusban (Vitéz utca 24.).
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Motiváció Műhely
Facebook-oldalán lehet: Facebook.com/MMuhely.

A városi közgyűlés 15 évvel
ezelőtt határozott arról, hogy
két alapot hoz létre: egyet a fogyatékossággal élők és egyet
az idősek programjainak támogatására. Idén 5 millió forintra
pályázhattak a szegedi fogyatékosügyi szervezetek. A beérkezett pályázatok nyomán 28
szervezet összesen 2900 tagja
kapott 70-től 300 ezer forintig
terjedő támogatást. Az idősügyi
keretből 57 nyugdíjasszervezet
részesült 30 és 270 ezer forint
közötti támogatásban, a hat-

ezer szépkorút érintő támogatás összesen 10 millió forintot
tesz ki. Az idei 15 milliós idősügyi alap még fennmaradó részére később pályázhatnak
majd az érintettek.
A szervezetek kirándulásra,
sportprogramokra, közösségi
rendezvényekre, táborozásra,
hagyományőrzésre és az
egészséges életmódot népszerűsítő programok finanszírozására költhetik a támogatást.
– Szeged önkormányzata
ellenszélben is, ha kell, erőn

A városi közgyűlés döntése
nyomán több közterület neve
is megváltozott április 9-ével
Szegeden. A névváltozással
érintett lakosoknak az új lakcímkártyát a Szegedi Járási
Hivatal Kormányablak Főosztálya hivatalból postai úton
megküldi. A régi lakcímkártyát a Szegedi Járási Hivatal
Kormányablak Főosztályának kell eljuttatni (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) postai
úton, vagy személyesen is le
lehet adni a Szegedi Járási
Hivatal bármely kormányablakánál (Rákóczi tér 1., Tesco
Extra, Rókusi körút 42–64.,
CBA Nova, Szőregi út 80.), de
le lehet adni személyesen a
polgármesteri hivatal kirendeltségén (Negyvennyolcas
utca 12.) vagy a polgármesteri hivatal Széchenyi téri
ügyfélszolgálatánál
(földszinti ügyfélfogadó).

Mivel a polgármesteri hivatal megkereste a közműszolgáltatókat – Szegedi
Vízmű Zrt., NKM Áramszolgáltató Zrt., NKM Földgázszolgáltató Zrt. –, így azok a címváltozást átvezették, ezért az
érintetteknek ebben nincs
semmi teendőjük. A Magyar
Posta Zrt.-t is értesítették az
utca nevének változásáról.
És még valami a címváltozás átvezetése kapcsán: a
gépjármű forgalmi engedélye
tartalmazza a tulajdonos
címét, azonban a címváltozás
átvezetése nem kötelező.
Amennyiben a gépjármű tulajdonosa mégis kéri a címváltozás átvezetését és új forgalmi
engedély kiadását, az a Szegedi Járási Hivatal Kormányablak Főosztályánál 6000
forint eljárási illeték megfizetése mellett kérhető. Amenynyiben a címváltozással érin-

tett ingatlan cég székhelyeként vagy telephelyeként
szerepel a cégnyilvántartásban, a címváltozást illeték és
közzétételi
költségtérítés
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak.
A címváltozást a cég a változás bekövetkeztétől számított
180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.
Amennyiben a tárgyi ingatlan
egyéni vállalkozó székhelyeként vagy telephelyeként
szerepel az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában, akkor a
címváltozást a vállalkozó köteles bejelenteni szintén díjés illetékmentesen. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az ingatlan
címadata a Központi Címregiszter (KCR)-ből történő automatikus adatátvétel útján
válik az ingatlan-nyilvántartás
részévé.

Negyven buszmegálló újul meg

420 millió forintból újul meg idén összesen 40 buszmegálló
a városban. A legtöbbet, tízet Újszegeden korszerűsítenek.
Három megállót a Tisza Lajos körúton újítanak fel. A városrehabilitációs program részeként korszerűsítik ugyanis a körút
Dugonics tér és a Boldogasszony sugárút közötti szakaszát,
út- és járdaburkolatok, zöldterületek, a közvilágítás, valamint
kerékpárutak fejlesztésére is sor kerül. A Szilléri sugárúti körforgalom építésekor is állítanak helyre megállókat. A Felső
Tisza-parton a Belvedere és az IH között két új megállót alakítanak ki, közelebb kerülnek a 4-es villamoséhoz, hogy javuljon az átszállási lehetőség. A projekt várhatóan májusban
kezdődik, és egész évben tart majd.

Rock a Dóm téren

A Nem Adom Fel Alapítvány is kapott támogatást a várostól.
Szeged ellenszélben is, ha kell, erején felül igyekszik támogatni a rászorulókat, és szebbé tenni az idős emberek
mindennapjait – mondta Botka László, amikor támogatásokat adott át a fogyatékos- és idősügyi szervezeteknek.

felül is igyekszik minden támogatást megadni az itt élőknek.
Az állam mára teljesen kivonult
a szociális ellátásból, ezért az
idén 600 millió forintos szociális alapot hoztunk létre a városi
költségvetésben, hogy segíteni
tudjunk a rászorulókon. Példa
nélküli az is, hogy Magyarországon egyedüliként Szegeden
immár harmadik esztendeje
minden évben 200-200 önkormányzati bérlakást újítunk fel
és adunk ki a rászorulóknak.
Minden híreszteléssel ellentétben: évek óta itt élő és a városban dolgozó, szegedi családok
juthatnak így otthonhoz –
mondta köszöntőjében Botka
László polgármester.

Már négyszáz fölött jár a SzegedRocksra jelentkezett dobosok, basszusgitárosok, gitárosok és énekesek száma. Az
amatőr és profi muzsikusok április 21-én a Dóm téren adnak
elő közösen négy dalt. A legfiatalabb muzsikus alig 12 esztendős, a legidősebb pedig már elmúlt hetven. Az ország számos helyéről és külföldről már több zeneiskola, zenekar
jelezte részvételét, és – ami a szervezők egyik fő célja volt –
olyanok is, akik eddig csak otthon, a négy fal között, saját
kedvtelésből játszottak.
A Dóm téren felcsendül majd Billy Idol White wedding, a Blur
Song 2, a Tancsapda Ez az a ház, valamint a szegedi Sun City
Nem izgat című száma – több száz muzsikus előadásában.
Az olasz ötlet alapján szervezett különleges esemény célja az
élő zene és a rock népszerűsítése. A rendezvényen délelőtt próbákat tartanak, délután következik a nap leglátványosabb – és
egyben leghangosabb – része, az együttzenélés, este pedig koncertek szórakoztatják a közönséget és a rendhagyó produkció
közreműködőit.

15 millió a polgárőröknek

Tíz polgárőr-egyesület és egy vízimentő- és tűzoltószolgálat összesen 15 millió forint támogatást kap idén az önkormányzattól.
A testületek a mindennapi működésükre fordíthatják a támogatást, az üzemanyag-vásárlástól az irodafenntartásig.

Mit kell és nem kell tennie, ha megváltozott a lakcíme?
Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2018. április 9-i hatállyal

– a Szeged III. ker. 23856 és 23861/2 hrsz.-ú ingatlanokat Czibula utcának,
– a Szeged III. ker. 23289 és 02087 hrsz.-ú ingatlanokat Gárdonyi Géza utcának,
– a Szeged III. ker. 23238 hrsz.-ú ingatlant Új élet utcának,
– a Szeged III. ker. 02090/39 hrsz.-ú ingatlant Hambár útnak,
– a Szeged III. ker. 02090/38 hrsz.-ú ingatlant Sikér köznek és
– a Szeged III. ker. Kkd. 0494/114 hrsz.-ú ingatlant Vadászház-dűlőnek nevezte el,
valamint

– a Szeged III. ker. Kkd 1817 és 2157 hrsz.-ú – korábban Alpári Gyula utca elnevezésű – közterületet
Mátyás király utcának,
– a Szeged II. ker. 12833 hrsz.-ú – korábban Bokányi Dezső utca elnevezésű – közterületet Sólya
utcának,
– a Szeged II. ker. 12727 hrsz.-ú – korábban Fürst Sándor utca elnevezésű – közterületet Szőke Tisza
utcának,
– a Szeged II. ker. 12908 hrsz.-ú – korábban Sallai Imre utca elnevezésű – közterületet Seres János
utcának,
– a Szeged II. ker. Tápé 17941, 18197 és 18259 hrsz.-ú – korábban Dobi István utca elnevezésű
– közterületet Dobó István utcának,
– a Szeged II. ker. Tápé 17630 és 17631 hrsz.-ú – korábban Majakovszkij tér elnevezésű – közterületet
Kölcsey térnek,
– a Szeged II. ker. Tápé 17804 hrsz.-ú – korábban Sziklai Sándor utca elnevezésű – közterületet
Szikla utcának és
– a Szeged III. ker. 23865/23 hrsz.-ú – korábban Karikás Frigyes utca elnevezésű – közterületet
Feketeföld utcának nevezte el.
Dr. Mózes Ervin
Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
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Beszélő holtak

Árulkodó csontok a múzeumban

Beszélő holtak, történeti helyszínelők címmel látható új kiállítás december végéig a Móra-múzeumban. A tárlaton
sok Szeged környékén előkerült leletet mutatnak be.
A sírokban talált eszközök, ékszerek, fegyverek sok mindenről árulkodnak. De hozzáértők
számára beszédesek a csontvázak is. A tárlaton a látogatók
számára is kiderül, mit tudhatnak meg a szakemberek a régi
sírokból. Bereczki Zsolt, az
SZTE Embertani Tanszékének
antropológusa a Szeged Televíziónak elmondta: három teremben a különböző temetkezési szokásokról esik szó.
Bemutatják az emberi maradványok vizsgálati módszereit,
így azt is, hogyan határozzák
meg az elhunytak nemét és
életkorát. Jellegzetes betegségnyomokkal is foglalkoznak,
hiszen egyes elváltozások pontosan azonosíthatók, például a
csontokat károsító tüdőbaj.

A látogatók is felcsaphatnak régésznek néhány feladvány megoldásával.
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Nem az egyházé, mégis lebonthatja

Jöhetnek az exkavátorok, ha kiürítik a 34 éve épült Dóm téri kollégiumot

Szegeden olyan csontvázra
is bukkantak a régészek a vártemplom temetőjében, aminek
a gazdája vérbajos volt. Ebből
a kór elterjedésére lehet következtetni. Szilágyi Kata, a kiállítás kurátora elmagyarázta,
hogy az osszárium Mátyás király idejére keltezett. Ez azért
érdekes, mert a korábbi feltételezés szerint Európába a szifiliszt Kolumbusz Kristóf
matrózai hozták be. Ez a lelet
viszont sokkal régebbi, így

Szegeden
olyan
csontvázra is bukkantak a régészek a vártemplom temetőjében, aminek a gazdája vérbajos volt. De
a csontok azt is megmutatják, mivel foglalkoztak az emberek
életük során.

megcáfolta a korábbi elméletet. A Móra-múzeum régésze
hozzáfűzte, a csontok azt is
megmutatják, mivel foglalkoztak az emberek életük során.
Az íj használata például megerősít bizonyos izmokat, és ez
a csonton is meglátszik. Ez
alapján a szakemberek azonosítani tudják a sírban fekvő
íjászharcosokat.

Kollégium a dóm árnyékában. Mi lesz a helyén?
Nem az egyházé a Dóm téri Apáthy kollégium, de ha a tulajdonos egyetem kiüríti, akkor a püspökség lebonthatja,
és új kollégium épülhet a helyére állami pénzből.
Lapunkban is megírtuk: nemcsak futballstadiont, ifjúsági
központot és új egyházi iskolát
építhet a püspökség a volt
Napfény kemping helyén a Dorozsmai úton, de lebonthatja a
34 éve épült Apáthy kollégiumot, amelynek helyére újat
emel. A focistadionra és a
többi létesítményre 10 milliárd
forintot, az új katolikus iskolára
20 milliárd forintot kapott a
püspökség a központi költségvetésből az államtól.
Az Apáthy kollégium

Eladó a dorozsmai nagybani

A 7 hektáros terület és a felépítmények kikiáltási ára
531 millió forint.
531 millió forintért kínálja eladásra a Dorozsmai Nagybani Piac
területét és az azt működtető kft.-beli üzletrészét az önkormányzat. A pályázóknak mezőgazdasági tevékenységet kell folytatniuk, és vállalniuk kell, hogy a kirakodóvásárt is tovább
működtetik.
Már az utolsó bérlők is elfogadták, hogy bezárt a Dorozsmai
Nagybani Piac. Az önkormányzat nem kívánta tovább működtetni a ráfizetéses vállalkozást.
– A dorozsmai nagybani
piac egy üzleti vállalkozás volt,
ami igazából nem tartozik az

önkormányzat kötelező feladatai közé. De eredményesen működött egészen addig, amíg a
konkurencia meg nem jelent a
térségben, és nemcsak hogy
megjelent, de el is vonta a kereskedőket és a vásárlókat. Néhány kereskedő maradt már

csak a dorozsmai nagybanin,
de azok bérleti díjából nem lehetett fenntartani sem az apparátust, sem a biztonságvédelmet, sem a takarítást, ezért
már korábban döntöttünk arról,
hogy bezárjuk a piacot – nyilatkozta a Szeged Televíziónak
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester.
Február elsejével megszűnt a piac, a legutóbbi városi
közgyűlésen pedig arról határozott a testület, hogy eladja a
kft.-ben birtokolt üzletrészét is.
A 7 hektáros területet és a
rajta található felépítményeket
a hivatalos értékbecslés alapján 531 millió forintért kínálják
olyan befektetőnek, aki valamilyen mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat.
A nyertesnek vállalnia kell,
hogy a kirakodóvásárt is tovább működteti.

1984-ben épült, 234 férőhelyes. Sokan nem igazán értik,
miért kell elbontani az épületet, hiszen jó állapotban van.
Januárban a Szegedi Tükör
megkereste az egyetemet, és
megkérdezte, ki az épület tulajdonosa, mikor ürítik ki a
kollégiumot, hová költöztetik
a hallgatókat, de azóta sem
kaptunk választ a kérdéseinkre. Most a szeged.hu kereste meg az egyházmegyét
és az egyetemet, mi lesz az
épület sorsa.

A Szeged–Csanádi Egyházmegye a következő választ adta: „A Szeged–
Csanádi Egyházmegye nem
vásárolta meg az 1980-as
években épült Apáthy István
Kollégiumot. Az épületet
nem volt és nincs is szándékában az egyházmegyének
megvásárolnia. Mint arról
korábban Kiss-Rigó László
szeged–csanádi püspök nyilatkozott, a létesítményt jelenleg az orvosi kar hallgatói
használják. Ha a kollégiumot kiürítik, akkor kerülhet
sor az épület esetleges lebontására, és – központi
költségvetésből – új létesít-

mény építésére. Szakemberek szerint ugyanis drágább
lenne modernizálni az
Apáthy kollégiumot, mint
újat építeni. Így azután homlokzatában a korabeli tervekhez igazodó diákszállást
lehetne kialakítani, amely
egységessé tenné a Dóm
téri épületegyüttest.”
Mint a válaszból kiderül,
az egyházmegye nem akarja
megvásárolni az épületet, de
ha kiürítik, akkor lebonthatják. Szóval némi ellentmondás van a válaszban, de
előrevetíti az épület sorsát.
Az egyetemtől nem kapott
választ a szeged.hu.
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Cserépkályhával fűtötték az első lakásokat Odesszában

Fekete csajkákkal jártak csodájára a szovjetek Szeged legelső lakótelepének
Odessza épült meg elsőként a szegedi lakótelepek közül. Új, a városrészek
történetét
bemutató
sorozatunkban felidézzük a hőskort. A kétezer összkomfortos lakást számláló terület decemberig
egymilliárd forintból újul meg.

Lakásépítésre 1956-ig az állampárt
vezetése nem sok gondot fordított, a
forradalom után azonban a szociálpolitika homlokterébe került. Az
1958-as párthatározat nyomán
1961 és 1975 között addig
soha nem látott építési hullám következett be. A lendület egészen 1980-ig kitartott,
a gazdasági nehézségek
miatt viszont 1990-re minimálisra zuhant a tempó. Az összkomfortos otthonok óriási
változást hoztak a lakosság
életében. A lakások mérete
azonban messze elmaradt a

február 3-án Takács Máté városi főépítészt idézte a megyei napilap, aki
elmondta, 1962 és 1975 között telt
meg élettel Szeged első lakótelepe.

Kiutalt összkomfort

– Napra pontosan emlékszem,
1964. augusztus 6-án költöztünk be
a Fésű utca 7.-be. A mi Csanádi utcával párhuzamos téglaházunk volt az
első ezen az oldalon, utána következtek

A kockaházak új életminőséget hoztak sok-sok fiatal családnak. Mindenki
ismert mindenkit, segítették egymást (fent).
A Fésű utca 7. volt az első téglablokkos tömbház azon az oldalon. Lakói nagyon örültek neki (balra).

1964. Vedres utca
– nők, kocsi, gyerek
(fent). Az Alsó kikötő sor a Vedres
utca felől (balra).
Fotók: Fortepan/
Lechner Nkft.

1964. A Fésű és Csanádi utca találkozása, előtérben a hőközpont. Fotó: Fortepan/Lechner Nkft.
nyugatiakétól; a dánokénak például
mindössze az egyharmadát érte el
– derül ki Blazovich László Szeged
rövid története című munkájából.

1980-ra lett teljes

A legelső szegedi lakótelep kialakítása Újszegeden kezdődött 1960ban, az egykori ládagyár helyén
téglablokkos épületekkel, majd
1970-től paneltechnológiával gyorsították az építkezést. A terület 1962ben kapta az Odessza lakótelep
elnevezést Szeged szovjet testvérvárosáról. Összesen kétezer lakást húztak fel a Torontál tér, Alsó kikötő sor,
vasúti töltés, Temesvári körút és Székely sor határolta területen. Odessza
1980-ra vált teljessé. Mint azt a Délmagyarország 1978. február 12-i
címlapján megírta, a DÉLÉP szocialista brigádjai azt ígérték, hogy még
abban az évben elkészül az ABC-áruházhoz közeli bölcsőde, óvoda és iskola, valamint két éven belül
befejezik az ABC bővítését. 1986.

a merőleges épületek. Nagyon örültünk az új tanácsi lakás kiutalásának, nem is cserélném el semmiért
sem – elevenítette fel az utca egyik
első lakója, Mózes Elemérné Ilona,
aki szívesen mesélt, de kérte, hogy
ne fotózzuk. – A lakásigénylésre
akkor még elég volt 20 forintos okmánybélyeget felragasztani. Az 50
négyzetméterünkért meg 134 forint
lakbért fizettünk, ami a korábbi 300
forintos albérlet után óriási könynyebbséget jelentett. Hiszen én 900
forintot kerestem, a férjem fizetése
pedig úgy 1600 forint körül lehetett.
A vizet ráadásul ingyen kaptuk, csak
a gázért és a villanyért fizettünk,
közös költséget sem számoltak fel.
Mivel a megyei tanács előtte költözött át Vásárhelyről Szegedre,
annak a dolgozóit helyezték el itt.
Már egy hónappal korábban is kaptunk volna lakást, de a Népkert
soron akkor cserépkályhával fűtött
lakásokat adtak át, én pedig a férjem távollétében nem bírtam volna
felcipelni a fát az emeletre. Így ke-

rültünk a Fésű utcai központi
fűtésesbe. Mivel sokáig folyt
még körülöttünk az építkezés, féltem a földszinten.
Ahogy lehetőségünk nyílt,
két lépcsőházzal arrébb felköltöztünk a második emeletre.
Az asszony azt is elmesélte, hogy melléjük a Korondi és a Kockaház
utcában felszámolt családi házak lakóinak utalt ki lakást a tanács, de
jöttek alsóvárosiak és Rigó utcaiak
is. Akkoriban körös-körül még álltak
a ládagyár maradványai az iskola
helyén, mellette az udvarát látták.
Akkoriban a Vedres utcától a töltésig
mocsár terült el. Később a trolivégállomásnál, a tízemeletesek helyén
lévő pocsolyát feltöltötték, úgy kezdték felhúzni a paneltömböket. Sok
fiatal család lakott Odesszában sok
gyerekkel, nagy szükség volt bölcsődére és óvodára, de ezeket csak később alakították ki a mai drogambulancia helyén.

Berendezett konyhát
kaptak
A DÉLÉP kísérleti jelleggel az akkor
újdonságnak számító PVC-burkolattal készítette el a lakásokat. Ilona
egyéves fia élvezettel csúszkált
körbe rajta a bilijén. Később az IKV
lecserélte a linóleumot a szobákban
mozaik-, majd szalagparkettára. Az
asszony arra is emlékezett, menynyire örült a teljesen berendezett
konyhának. Merthogy nagy szó volt
készen beépítve hozzájutni a tükrös

vitrinhez, dupla mosogatóhoz,
még
gyúródeszkát sem
kellett vennie. Csak
asztalt, széket vásároltak. Annyira példásan haladt a korszerű, szép összkomfortos otthonok átadása, hogy a városba
érkező szovjet delegációkat gyakran vitték
körbe büszkélkedni az
Odessza lakótelepen. A fekete csajkákkal érkező elvtársak nagy feltűnést keltettek, még Ilonáékhoz is
becsöngetett egyszer egy küldöttség érdeklődni.
Különösen szívesen emlékszik
vissza a nyugdíjas asszony arra a jó
közösségre, akikkel együtt kezdtek.
Fiatalok voltak, szombat és vasárnap délutánonként a férfiak nagy
zsivajjal fociztak a házak között.
Mindenki ismert mindenkit, ha festőt kellett hívni vagy a gyerekekre vigyázni, mindjárt ajánlkozott valaki.
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Felújítják a Retek utcai bringautat

Kerékpárút-fejlesztések Tarjánban, az Északi városrészben és Újszegeden (2. rész)

Az elmúlt húsz évben 5-ről
17 százalékra nőtt a kerékpárral közlekedők aránya
Szegeden. Az önkormányzat
2,7 milliárd forintból fejleszti a kerékpárutakat az
elkövetkező időszakban. Lapunkban sorra vesszük a
tervezett fejlesztéseket.

a biciklisek hosszú évtizedek
óta hozzátartoznak Szeged
mindennapjaihoz. a Szegedi
Tükör több kérdést is kapott
már kerékpáros ügyben az olvasóktól. gondáné Prajda
Irén például a gábor áron
utcai átjáróról érdeklődött.

A Rózsa utca,
Retek utca, Csillag tér
és Lugas utca tengely

kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztése Tarjánban
és az Északi városrészben.
a tervezett fejlesztés fő tengelye a Rózsa utca – Retek utca
– Csillag tér – Lugas utca töltés átvezetés. a projekt tervezett költsége bruttó 326 millió
forint. a kivitelezés várható
ideje: 2019. II. negyedév –

2019. IV. negyedév. a fejlesztésnek köszönhetően körbekerékpározhatóvá válik a
Rózsa utca – Csongrádi sugárút kereszteződése, és kerékpáros nyomokat jelölnek ki
a Rózsa utca egész hosszában. a József attila sugárúti
csomópontot megnyitják a kerékpárosok előtt a szükséges
átvezetések és műszaki feltételek biztosításával. a Retek
utcán felújítják a meglévő kerékpárutat, és irányhelyes kerékpáros nyomot alakítanak
ki az ellentétes oldalon.

Tempo 30-as övezet

a Tarján széle – Szamos utca
– Retek utca – Budapesti körút
által határolt területek Tempo
30-as övezetbe kerülnek. fel-

Repedések, kátyúk a Retek utcai bringaúton. Ráfér a nagygenerál.
párutat. átépítik a Székely
sor – Temesvári körúti csomópontot, átvezetik a kerékpárosokat a derkovits fasor
felé. kiépítik a körúttal párhuzamosan futó osztott gyalogos-kerékpáros utat a
Csanádi utca csomópontig.
a Székely soron a Temesvári
körúttól a Torontál tér felé

irányhelyes kerékpárutat alakítanak ki a liget oldalában.
ezzel párhuzamosan az ellenkező oldalon, az úton vezetett kerékpáros nyomot
jelölnek ki. felújítják a buszmegállót a Vedres és Csanádi utcán, a Székely soron,
valamint a Temesvári körúton és a Népkert soron.

Baktó

a baktói kerékpáros kapcsolat kiépítésének költsége bruttó 56 millió
forint. a kivitelezés várható ideje: 2019. II. negyedév – 2020. I.
negyedév. Új egyesített
gyalog- és kerékpárút az
algyői út mentén a
Szélső sor és a körtöltés
között (113 méter). kétirányú kerékpárút töltésátvezetés a körtöltés
oldalában a Murányi utcáig (77 méter).

újítanak négy buszmegállót,
kettőt a Retek utcán, kettőt a
Budapesti körúton, a Víztorony
tér külső oldalán.

Irányhelyes kerékpárút
a liget oldalában

kerékpáros és közösségi
közlekedés fejlesztése Újszegeden. a tervezett fejlesztés
főbb helyszínei: Székely sor –
Népkert sor – Temesvári
körút – Csanádi utca – Ved-

res utca. a projekt tervezett
költsége bruttó 200 millió forint. a kivitelezés várható
ideje: 2019. II. negyedév –
2019. IV. negyedév. átbiciklizhetővé válik a Temesvári
körúti csomópont a Népkert
sor – Bérkert sor tengelyen,
ehhez kapcsolódóan kerékpáros nyomokat jelölnek ki a
Népkert sor teljes és a Bérkert sor bizonyos szakaszán,
és felújítják a Temesvári
körút mellett haladó kerék-

Egy bicajos suhan a Temesvári körúti kerékpárúton. Újszegeden a Székely és a Népkert
sor, a Temesvári körút, valamint a Csanádi és Vedres utca a fejlesztés fő helyszínei.

MIVEL KÖZLEKEDNEK A SZEGEDIEK?
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a Tarján széle – Bástya sor között a 47. számú főút
melletti elválasztott gyalog- és kerékpárút, illetve kétirányú kerékpárút építése 2,5 méter szélességben
csapadékvíz-elvezetéssel (1238 méter). kerékpáros
nyom kialakítása az algyői út szervizútján (1062
méter). kerékpáros nyom kialakítása a Tölgyes utcában (478 méter). Töltésszélesítés és támfal-megerősítés a körtöltésnél a 47. főút mentén, valamint egy
mobil kerékpáros szervizállomás kialakítása. a projekt tervezett költsége bruttó 210 millió forint. a kivitelezés várható ideje: 2018. II. negyedév – 2018. IV.
negyedév.
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A görögöknek lenne félnivalójuk a menekültektől,
mégsem riogat velük a kormányuk

Purosz Alexandrosz: Végtelenül felháborodtam a STOP-os plakáton

Purosz Alexandrosz tagja Szegeden a görög nemzetiségi
önkormányzatnak, és idegenvezetőként sok-sok szegedit
végigkalauzolt már az elmúlt évtizedekben Görögországban. A közösségi oldalán hevesen kritizálja a magyar kormány migrációs politikáját.
– Miért verte ki önnél éppen
a STOP-táblás plakát a biztosítékot?
– Két-három éve – szemben más nációkkal – alig
mertek a magyarok Görögországba utazni. Féltek. Most
már szerencsére mernek
menni, de sokan azt kérdezik
tőlem: de hát hol vannak a
migránsok? Mintha földönkívülieket vagy zombikat keresnének.
– Nincsenek menekültek?
– De, vannak. És ez hatalmas probléma. Tagadhatatlan, hogy néhány sziget
menekülttábora többszörösen túlterhelt, hogy főleg a
nagyvárosok etnikai arculata
megváltozott, és hogy a közbiztonság sem a régi.
– Ezek szerint jogos a félelem? Senki sem örülne
ilyen változásoknak.
– A gond az, hogy a magyar kormány a létező problémát propagandacélokra
használja, alaptalan félelmet és gyűlöletet kelt. Manipulál és hazudik. Nem érvel,
hanem könnyen kontrollálhatatlanná váló érzelmeket
gerjeszt. Azt hirdette, hogy a
választások tétje az, hogy
bevándorlóországgá
váljon-e Magyarország. A konkrét plakát egy végtelen embertömeget ábrázol, migránsok invázióját, amire a kormány nemet mond. Végtelenül felháborodtam ezen,

mivel a kép hamis. A hazai
híradások hihetetlenül egyoldalúak. Egy-egy eseményből csak olyan elemeket
választanak ki, amelyek egymás mellé téve ijesztők. Az
a bizonyos „népvándorlás”
2015-ben lecsengett. Azóta
sikerült megállapodni Törökországgal, és azok, akiknek
nem jár a menedék, visszaküldhetők oda. Nincsenek
sátortáborok a határok mentén, nincsenek az utak szélén vonuló tömegek. Nincs
inváziós veszély.
– Törökország a garancia?
– Törökország szerepe a
szíriai eseményekben óriási,
mint ahogy a migrációban is.
Előbbiről mi, magyarok nem
akarunk tudomást venni.
Mindenki, aki onnan jön, potenciális terrorista, aki mecsetet akar építeni, és meg
akarja erőszakolni a gyermekeinket. Ezt akarja állítólag
Brüsszel és most már az
ENSZ is ránk erőszakolni.
A görög újságokban látom a
tengerből kihalászott halott
kisgyerekeket, és azt is, hogy
az ottani egyház teljesen
más álláspontot képvisel,
mint a magyar. Mindeközben
a magyar miniszterelnök
ahhoz az Erdogánhoz dörgölőzik, aki valóban a béke kulcsa lehetne, de nem az.
Görögországot napi szinten
provokálja, török harci repülők mélyen berepülnek a

Hamis a kormány sugallta kép a menekültinvázióról – mondja Purosz Alexandrosz.
görög légtérbe, török hajók
görög hajókat fenyegetnek,
Ciprus partjai közelében hadgyakorlatoznak.
Erdogán
sakkban tartja Görögországot és az Európai Uniót is.
– A migráció egyben azt
is jelenti, hogy növekszik a
muzulmánok számaránya.
Veszélyben érzik a görögök
a keresztény hitet, része az
életüknek a félelem? Mekkora összeget költ a görög
kormány az ezzel kapcsolatos kommunikációra?
– Amit mondok, az természetesen a saját véleményem, nem a görögországi
vagy a hazai görögök nevében nyilatkozom. Úgy gondolom, hogy a görögöknek
volna mitől tartaniuk, ne-

künk nincs. Magyarországot
ugyanis ez a probléma minimálisan érinti. Ismétlem:
megszűnt a tömeges bevándorlás az Égei-tengeren keresztül, és a menekültek
közül senki sem kívánkozik
Magyarországra. Érzékelhető
a félelem a görögök körében,
ami inkább a kilátástalanságból fakad. Ekkora adósságot nem lehet visszafizetni, nem lehet állandó
megaláztatásban élni. A fiataloknak nincs jövőképük.
Évtizedeken keresztül egy
bal- és egy jobboldali párt
váltóhatalmáról beszélhettünk. Aztán jött a krízis, és
mindkettő ment a lecsóba.
Felerősödtek a szélsőségek.
A magyar kormány migráns-

ellenes szólamai a görög
szélsőjobb álláspontjához
hasonlíthatók. A válságot követően egy radikálisan baloldali párt került hatalomra,
melynek vezetője könnyű ígéreteket tett a népnek, amelyek betarthatatlannak bizonyultak. A megszorítások
folytatódtak, sőt talán fokozódtak is. Az emberek becsapva érzik magukat, reményüket vesztették. Ebben
a helyzetben senki sem örül
a sok idegennek, mégsem
alakult ki népharag a menekültekkel, bevándorlókkal
szemben. Sajnos a magyar
valóság szürreális. Ami az
egyházat illeti: nálunk stadiont és luxuséttermet építő
püspökök, háziállatokra va-

Athén is megváltozott a menekültválság óta. A görögöket a hazájuk válsága aggasztja leginkább. Fotók: Karsai Attila

dászó kereszténydemokrata politikusok riogatnak
a keresztény Európa végével, Görögországban az egyház inkább gyűjtéseket
szervez.
– Mit tudnak a görögök
Magyarországról?
– Többnyire keveset tudnak rólunk. A válság következményeit nyögik. Nagyon
messze van még a kilábalás.
A görög sajtó nem sokat ír rólunk, amit olvashatunk, többnyire nem pozitív. Legyen szó
akár baloldali, akár jobboldali újságokról. Akárcsak
minket, őket is befolyásolja a
belpolitika, és a másik országban zajló események is
gyakran ennek tükrében kerülnek kifejezésre.
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Nagykorú lett a Fricsay zenekar
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Együtt fújja orvos, jogász és könyvelő – Szabadidejükben a menetelést is gyakorolják

Sorozatunkban szegedi civil
szervezeteket mutatunk be.
Kiknek az érdekében szerveződtek, min dolgoznak jelenleg, miből működnek?
Ezúttal a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekart kerestük fel.
A Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar februárban
arany minősítést szerzett
Prágában azon a nemzetközi versenyen,
amit a fúvósz e n e k a ro k
világszervezete
rendezett.
Karmesterük, Gyim ó t h i
Zoltán
p e d i g
kétszer is
kiérdemelte a hazai és
nemzetközi szakmai
szövetség aranydiplomáját. A múltjukról
elmondta,
tizennyolc esztendeje
városi kezdeményezésre alakult
meg az együttes.

Kell egy csapat. A szakmai kihívás és a jó társaság miatt szeretnek együtt zenélni. Fotó: Girst Gábor
A zenekar mozgatórugója, Gyimóthi Zoltán.
A karmester kétszer is aranydiplomát
kapott a hazai és nemzetközi
szakmai szövetségtől.

A nagy kerítő

Hivatását nézve a 31 esztendős elnök és a 33 éves karmester is informatikus, ugyanannál a szegedi szoftverfejlesztő cégnél dolgoznak. A zenekarban játszik még
orvos, jogász, könyvelő, leszerelt profi katonazenész,
mindenféle foglalkozású tag. A csapatépítő képességeiket jellemzi, hogy mindketten a zenekarból házasodtak.
Ahogy fogalmaztak: nagy kerítő a zenekar.

Hiányt pótoltak
Amatőr a hetventagú társaság. Bár játszanak közöttük
hivatásos zenészek, a többség a tanulmányai, illetve a
munkája mellett hódol ennek a kedvtelésének. Éppen
ezért elkerülhetetlen a fluktuáció. Korhatár nincs, akinek tetszik a zenéjük,
beállhat az együttesbe, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e zenekari rutinnal.
Jönnek hozzájuk a környező
települések zenekaraiból, de
zömmel a Szegedre kerülő
középiskolások és egyetemisták jelentkeznek. A tapasztaltabb, harmincas korosztályban a férfiak vannak

a többségben, az egyetemisták között teljesen vegyes a
kép.
– Úgy emlékszem, noha
zöldfülű, 15 éves fuvolistaként ültem ott, az volt a kiindulópont az alapításkor, hogy
nem működött ilyen jellegű
fúvószenekar a városban
– mondta Gyimóthi Zoltán.
Korábban viszont rendkívül
élénk zenekari élet zajlott,
többek között a névadójuk,
Fricsay Ferenc és édesapja,
Fricsay Richárd is vezényelt
katona-, majd fúvószenekart.
Fricsay Ferenc vezette később a színház és a szabadtéri zenekarát. A korábbi
fúvósegyüttesek egy része a
rendszerváltáskor feloszlott,

tette, sokszínű a repertoár- esténként ugyancsak az Agó- paló hangszeres zenetábor
és lazulós hétvége is. De ez
juk. Elmaradhatatlanok a rában.
Bevételeik nagyobb ré- csak hab a tortán. Szakmai
klasszikus fúvószenekari indulók, de műsorukra tűznek szét az önkormányzati támo- szempontból pedig a közös
könnyű- és komolyzenei át- gatás teszi ki, aminek zenélésnek különös fílingje
iratokat, filmzenéket is. Így fejében a városi fellépéseket van, hiszen gyakran hatvalegutóbb Csillagok háe z e k borúja-egyveleget játhelyébe lé- szottak, a tavaszi
pett a városi fú- koncertjükre pedig
vószenekar.
egy Keresztapa-feldolgozással készülnek.
Ezekkel csiszolják a
Jön A Keresztapa
képességeiket a hallFellépnek városi és állami gatóságuk nagy öröünnepeken, így ők ébresztik mére, hiszen ezek
térzenével Szeged városré- vetekednek a szimfoszeinek lakóit május 1-jén nikus művek zenei
reggel. Saját koncerteket is élményével. Nyáron
szerveznek évente három- könnyedebb dallamoszor: tavasszal és adventkor kat adnak elő: szvinaz Agórában, valamint au- get, dixielandet, lagusztusban a Szegedi Fúvós- tinos számokat. A kar- A karmester minden zenekari tagnak talál kihívást. Fő, hogy ők
és hallgatóik jól érezzék magukat.
zenekari Fesztivált. Ezekre mester feladata, hogy
vendégegyütteseket, sőt ven- minden tag ízlésének
dégkarmestert is elhívnak. és hangszeres tudásának vállalják, és a fúvószenekari nan szólalunk meg egyLegközelebb április 16-án és igyekezzen megfelelő dara- hagyományokat felelevenítik szerre. És ha a közönségnek
és ébren tart- is tetszik, az nagy lendületet
ják. Emellett ad – érvelt a zenekari lét
koncertbevéte- mellett Hegedűs Dániel. Az
lekkel számol- ilyen táborok alkalmasak a
hatnak, vala- zenei tudás pallérozása melmint pályázato- lett a menetelés gyakorlákon is indul- sára is. Hiszen egy fúvósnak. A pénzt az zenekarnak nem elég minőútiköltségre, ségi hangzást nyújtani, de az
h a n g s z e r v á - egységes vonulás, fordulás is
sárlásra, ren- feltétel. Erre az utóbbi egy
dezvényszerve- évben különösen nagy hangzésre fordítják. súlyt fektetnek. A fiatalemberek becslése szerint egyébAki nem lép ként súlyra a tuba és a doegyszerre... bok a legnehezebbek. Sokan
játszanak közülük kisebb lét– Jó a csapat, számban más zenekarokIdén is megrendezik augusztusban a Klauzál téri fúvósfesztivált.
sok a közös prog- ban, például az egyetemi
Fotó: Girst Gábor
ram. Olyan he- szimfonikusoknál, a Deák
lyekre,
zenei Big Bandben, környékbeli
18-án lépnek fel a Szent- bot választani. Hangverse- programokra is eljutunk, együttesekben. Az együttes a
Györgyi Albert Agórában.
nyeikre heti egy intenzív, ahová különben nem biztos, http://szegedifuvosok.hu, ilHegedűs Dániel szaxofo- két és fél órás próbával gya- hogy külön-külön eljutnánk. letve a https://www.facenos, a zenekart működtető korolnak, amire minden ér- Táborozni is szoktunk együtt, book.com/szegedifuvosok
várnak
hétfő ezek között akad gyorstal- oldalon érhető el.
egyesület vezetője hozzá- deklődőt
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EZÚTTAL NEM JÖTT ÖSSZE
AZ ÉREM. Az Alabárdos-Szegedi TE férfi tekecsapata a negyedik helyen végzett a
Bajnokok Ligája Final Fourjában Bambergben. Kiss Norberték az elődöntőben a német
Zerbst együttesétől szenvedtek
7–1-es vereséget. A bronzéremért vívott csatában a szintén
német Schwabsberg diadalmaskodott végül 6–2-es arányban. Így negyedikként végzett
az idei BL-ben az Alabárdos.
MÁSODIKKÉNT ZÁRTÁK A
MÁSODOSZTÁLYT. A Szegedi
Röplabda Sportegyesület felnőtt női gárdája legyőzte a női
NB II rájátszásának utolsó fordulójában a Kalocsa együttesét
3–0-s arányban. Ezzel befejődött a szezon Strezeneczki
Gyula csapatának, és az előkelő második pozícióban végeztek a szegedi röplabdások.

Történelmi váltóarany az országos bajnokságon

Csúcsra ért a Fábián Fanni, Vas Luca, Bonecz Boglárka, Olasz Anna kvartett

A Haász SZUE versenyzői Debrecenben ugrottak medencébe az országos bajnokságon. A szegedi csapat Magyarország hetedik legjobb egyesületeként zárta a viadalt az
összetett pontversenyben.
51 egyesület versenyzett Debrecenben az országos bajnokságon, köztük a Haász SZUE
is. A klubok közti összetett
pontversenyben a 7. helyen
végeztek a szegedi úszók, míg
a megyei alakulatok közül a
legjobbak voltak. Ez persze
nem sikerülhetett volna dobogós helyezések nélkül. Minden színű éremből jutott – egy
arany, egy ezüst és két bronz.
A két harmadik helyet Fábián
Fanni és Vas Luca szerezte.
Fanni 200 méter gyorsúszásban, Vas Luca pedig 400
méter gyorson állhatott fel a
dobogó harmadik fokára. Vas
szerezte a szegediek ezüstér-

mét is. 1500 méter gyorson
másodikként ért célba a fiatal
tehetség. Az aranyéremből is
kivette a részét. A Fábián
Fanni, Vas Luca, Bonecz Boglárka, Olasz Anna kvartett a
verseny végéig maga mögött
tudta tartani az egri váltót, a
Késely Ajnával felálló Kőbánya
SC-t és a Verrasztó Evelynt is
a soraiban tudó BVSC-t, és
megnyerte a négyszer 200
méteres felnőtt női váltót, erre
pedig korábban még nem volt
példa.
– Sejtettük, hogy odaérhetünk a dobogóra, és ennek tudatában készültünk. Én
úsztam másodiknak, és ami-

Nagy Péter duplázott Bukarestben

Nagy Péter, a Szegedi Lelkesedés SK válogatott súlyemelője lökésben negyedik,
szakításban és összetettben
harmadik lett a bukaresti
kontinensviadalon.

Nem túl vérmes elvárásokkal,
de azért dobogóban reménykedve készült Magyarország
legerősebb embere a bukaresti súlyemelő-Európa-bajnokságra. Nagy Péternek alig pár
nap pihenője volt a tavaly év
végi világbajnokság óta, így
meglehetősen fáradtan készült az Eb-re. Ugyanakkor a
doppingvétség miatt tavaly eltiltott sportolók még ezt a viadalt is kihagyták, így megnyílt
az út az érem felé. Az ólomsúlyú sportoló élt is a lehetőséggel. Szakításban kezdésként
182 kilóval indított, majd a
187-et és a 191-et is teljesítette. Lökésben a 215 kilogramm, ezt követően a 221 és

Mázsás érmek Bukarestből.
a 225 kiló sem jelentett neki
akadályt. Hat sikeres kísérlet,
összetettben pedig 416 kilogrammos eredmény egy bronzéremhez volt elég. Ráadásul
szakításban is ugyanilyen
színű medált akasztottak a
nyakába.
– Nagyon örültem ennek a
szereplésnek, és annak, hogy
ilyen súlyokat sikerült megemelnem. Edzésen meg se közelítettem ezeket a számokat.
A tréningeken 170, 210 volt,
ameddig eljutottam. Az, hogy

KICSIN MÚLT AZ ARANYÉREM.
A fináléban vívott csatában 13–
13-as döntetlen után hétméteresekkel kapott ki Győrben a hazai
csapattól a 33. Balázs-kupán a PC
Trade Szeged KKSE női kézilabdaegyüttesének U11-es csapata.
Három nap alatt 7 mérkőzést játszottak Miklósiné Kocsis Éva tanítványai, és 17 csapat közül sikerült
a 2. helyen végezni. A szegedi Konkoly Zsuzsi lett a torna legjobb játékosa.

ez így kijött, szerintem a versenynek volt köszönhető –
mondta elégedetten Nagy
Péter.
A szegedi erősember ezzel
a két bronzérmével élete legjobb Eb-szereplésén van túl.
A hölgyeknél Magát Krisztina
egy aranyat és egy ezüstöt
szerzett Bukarestben. Összetettben pedig 17 éve nem
volt arra példa, hogy női és
férfi dobogósunk is legyen. A
magyar küldöttség összesen
öt éremmel zárta az Eb-t.

Szegedi váltó a dobogó tetején. Balról jobbra: Olasz Anna, Fábián Fanni, Vas Luca
és Bonecz Boglárka.
kor elmondták, hogy mennyi
lett az időm, akkor egy pillanatra meghűlt bennem a vér,
mert azt hittem, ez rajtam fog

elmenni. Aztán ahogy Bogi
úszott, és Anna hajrázott,
akkor már láttam, ebből aranyérem lehet. És az egészben az

volt a legjobb, hogy együtt álltunk fel a dobogóra – mesélte
Vas Luca, a Haász SZUE versenyzője.

Kiss Zsolt tanítványai sorozatban tizenhárom győzelemmel
zárták az NB I/A fiú csoportját, és ezzel megnyerték az
alapszakaszt. Korábban erre még soha nem volt példa a
klub történetében.

érezni, hogy annyi opciója van a
csapatnak, akik képesek eldönteni meccseket is, hogy nagyon
rossz nap kell ahhoz, hogy kikapjunk, de erre idén még nem
volt példa. Az egész csapat nevében mondhatom, nagyon
várjuk az országos döntőt. Erre
készültünk az egész szezonban. Nem is lehet más a célunk, mint az aranyérem! Reális
esélyt érzek erre, mert mind a
keretünk, mind az akarat megvan ehhez. Senkinek sem volt
nyűg játszani az U20-ban azok
közül, akik a felnőttben is szoktak szerepet kapni. Nekem speciel még segített is a hosszú
utazásoknál egy meccs a felnőtt összecsapás előtt, ahol kicsit kimozgod a hosszú utat
– értékelt Révész Ádám, a csapat játékosa.

Cél az aranyérem!

A szegedi kosarasok 76–73-ra
verték a MAFC U20-as csapatát az NB I/A csoport küzdelmeinek utolsó alapszakaszmérkőzésén. Ezzel sorozatban
13. győzelmüket aratták, és
megnyerték az alapszakaszt.
Ez pedig történelmi siker is
egyben. Kiss Zsolt fiai 21 győzelemmel és 5 vereséggel zárták a bajnokság ezen
szakaszát, ugyanilyen statisztikát produkált a Pécs utánpótláscsapata is, de az egymás
elleni eredmény a szegediek
mellett szólt. A lebonyolítás
más, mint a nagyoknál. A folytatásban a tabella első négy heU23-AS KAJAK-KENU-VB
LESZ 2022-BEN A MATYÉREN. Így döntött a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség.
A szakszövetség nemrégiben a
tokiói ülésén határozott a különböző szakágak világbajnokságainak helyszíneiről. A
felnőtt világbajnokság Kanadában, Dartmouthban lesz, harmadszor, korábban 1997-ben
és 2009-ben volt itt az év legjelentősebb versenye. Idén a
portugáliai Montemor-o-Velhóban, jövőre Szegeden, a tokiói
olimpiát követően, 2021-ben
pedig Koppenhágában lesz a
világbajnokság.

lyezettje, sorrendben a Szeged,
a Pécs, a Szombathely és a
Szolnok jutott be a bajnoki döntőbe, ahová csatlakozik az NB
I/B Piros és Zöld csoport elsője
és másodikja. Így alakul ki a háromnapos nyolcas döntő mezőnye, ahol sorsolással alakulnak
ki a párharcok. Az NB I/A első
két helyezettje a B csoport másodikjaival néz majd farkasszemet. A Szedeák ellenfele tehát
a Vasas Akadémia és a SMAFC
(Soproni Műegyetemi Atlétikai
és Football Club) kettőse közül
kerül ki.
– 2018-ra összeállt a csapat. Itt már tényleg azt lehetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a

2018. évi sportkeretből,

az utánpótlás-nevelés támogatása céljából.
A pályázati kiírás teljes szövege,

továbbá a pályázathoz szükséges adatlap
és dokumentációk megtalálhatók

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
honlapján:

a www.szegedvaros.hu címen,

az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt.
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A SZENT ISTVÁN-INDULÓTÓL
A KERESZTAPÁIG
Időpont: április 16. és 18., hétfő
és szerda, 19 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
A Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekar koncertje, amelyen
hallható lesz többek között a
Szent István-induló, a Kis magyar rapszódia, A gladiátorok
bevonulása és A Keresztapa
című film zenéje is.
12 HÓNAP, 12 KÖNYV
Időpont: április 17., kedd, 16.30
Helyszín: Hangoskönyvtár (Stefánia 2.)
Olvasásnépszerűsítő csoportot
hozott létre a Facebook-oldalán
Szabados Ágnes, az RTL Klub
hírműsorvezetője. A Nincs időm
olvasni – 12 hónap, 12 könyv
csoport tagjainak száma folyamatosan nő. Szabados Ágnes
így írt a mozgalom elindítása-

kor: „Sokszor előfordul velem is,
hogy csak elrohannak a napok,
és megint eltelt egy hónap, és
nem olvastam. Többet kellene.
Hiszen minden könyv hozzánk
tesz valamit! Motiváljuk, inspiráljuk, segítsük egymást, hogy
végül elmondhassuk, bizony olvastunk! A cél havi egyetlen
könyv! Ez munka, iskola, gyerekek és mindenféle egyéb
teendő mellett teljesíthető.” Az
első szegedi klubtalálkozón
Szabados Ágnes is részt vesz.
DOLLÁR BOYS
Időpont: április 17., kedd,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

A Dollár Boys együttes (képünkön) több mint 25 éve szórakoztatja a közönséget. Most
ismét szeretné megtáncoltatni
a közönségét a zenekar. Aki
volt már Dollár-koncerten,
tudja, nem lesz pihenés, teljes
kifulladásig ropja mindenki.
Közreműködik: Colorado.
(PÁR)KAPCSOLATAINK A
NET HÁLÓJÁBAN
Időpont: április 18., szerda,
18 óra
Helyszín: Campus (Vitéz u. 24.)
Az évtized egyik legmeghatározóbb változásait a közösségi
média és az okoseszközök hozták. A téma számos vitát generál: összeköt vagy széthúz
minket? A kapcsolataink javára
vagy kárára válik? Minden kiderül az Alumni Uni – Tudásműhely első előadásán, ahol az
előadók arról beszélgetnek, milyen hatással van a kapcsolata-

inkra, a párkapcsolatainkra az
információs társadalom, illetve
a közösségi média.
Előadók: Sákovics Diana
pszichológus, a Dívány (Index) magazin főszerkesztője
(a „Hol rontom el?” – A boldog
párkapcsolatok pszichológiája
című könyv szerzője) és Z. Karvalics László tudományos információs szakember, az SZTE
BTK oktatója. Moderátor: Katona Péter szociológus. Az előadáson való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött. Helyfoglalás az iroda@sztealmamater.hu e-mail-címen.
RÁVÁGNAK A ZONGORÁRA!
Időpont: április 19., csütörtök,
20 óra
Helyszín: Fonó Klub (Dugonics
tér 12.)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Paszab faluban tizenöt éve
működött már a Parno Graszt
roma folkzenekar, amikor
2002-ben hirtelen a hazai és
nemzetközi érdeklődés fókuszába került. Rávágok a zongorára című debütáló albumuk az

európai világzenei rádiósok sikerlistájának hetedik helyére
tornázta magát, s ezzel azonmód hazai és külföldi turnék sorozata kezdődött meg.
FEKETE LYUKAK, GALAXISOK
Időpont: április 21., szombat,
18 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert
Agóra
A csillagászat napján párhuzamosan zajlanak majd a hoszszabb-rövidebb előadások.
Emellett interaktív standokon
és – derült időben – távcsöves

bemutatókon ismerkedhetnek
meg a csillagokkal. Előadások:
Nagy, nagyobb, legnagyobb,
avagy méretek az Univerzumban; Mik azok a szupernóvák?; Fekete lyukak – az
Univerzum konyhamalacai;
Csillagvárosok viharos világa,
avagy mit tudunk a galaxisokról?; Az űrkutatás és az űripar
jövője; Top 10 csillagászati és
űrkutatási sztori az elmúlt
évből; Fantázia és valóság,
avagy a sci-fi és a csillagászat
találkozása.
MOLNÁR DIXIELAND BAND
Időpont: április 20., péntek,
19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Molnár Dixieland Band-koncert,
amelynek vendége Lázár István
és Gájer Bálint.

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:
április 18. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Kövér Béla a szegedi bábszínház névadója. A nyertes: Csiszár Ildikó. Gratulálunk!
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Szeged régen

HOrOSzKóP

KOS (III. 21–IV. 20.)

Eljött az új ötletek
ideje, amelyeket a
munkájában, tanulmányaiban feltétlenül érdemes kihasználnia. Ne
torpanjon meg az első
akadályok láttán!
BIKA (IV. 21–V. 20.)

Nincs megelégedve anyagi helyzetével, úgy érzi, sokkal
többre lenne képes. Már
csak akaratra és elhatározásra van szükség
álmai beteljesítéséhez.
IKreK (V. 21–VI. 21.)

Sok feszültséggel
teltek az elmúlt
napok, nagyon ráfér
már önre a lazítás. Ha
párkapcsolatban él, ne
kockáztassa! Pihenjenek
együtt.
rÁK (VI. 22–VII. 22.)

Váratlanul
viták
kereszttüzébe kerül, és előfordulhat,
hogy hibáztatni kezdik,
holott nem tehet semmiről. Ossza meg a problémáit a barátaival.
OrOSzLÁn (VII. 23–
VIII. 22.) A szoká-

sosnál
érzékenyebb lelkiállapotban lesz a napokban.
Szerencsére nem tart sokáig, a hétvégére lecsillapodnak a hullámok.

Szűz (VIII. 23–IX.
22.) Segítőkészsé-

gére számítanak a
rokonai vagy ismerősei. Nagyvonalú, de fontolja meg a kéréseket. Ne
akarjon erején felül teljesíteni, legyen óvatos.
MérLeg (IX. 23–X.
22.) Gyümölcsöz-

het a karrierjébe
fektetett sok munka,
a héten kiváló lehetőség
kínálkozik az előmenetelében. Ne álljon meg, a
siker karnyújtásnyira van.
SKOrPIó (X. 23–XI.
21.) Érzelmeiben

és munkájában is
fontos
változások
jönnek. Mutassa ki bátran az érzéseit, barátai
és családja örülnek a
szavaknak és a tetteknek
is.
nyILAS (XI. 22–XII.
21.) A következő

napok alkalmasak
az anyagi ügyei rendezésére. Ne hagyja,
hogy bármi is kibillentse
biztonságából.
BAK (XII. 22–I. 20.)

A Virág cukrászda Szeged egyik jelképe. A Klauzál téri
épületben már a nagy árvíz előtt cukrászda működött,
amelynek Allemann és társa, majd Árvay Sándor volt a tulajdonosa. 1922-ben Virágh Géza cukrász és testvérei vásárolták meg és tették híressé a cukrászdát. 1928-ban a

Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

Április 14.
szombat

Április 15.
vasárnap

Április 16.
hétfő

Április 17.
kedd

Április 18.
szerda

Április 19.
csütörtök

Április 20.
péntek

23/13
Tibor

21/14
Anasztázia,
Tas

20/12
Csongor

20/11
rudolf

19/10
Andrea,
Ilma

19/9
emma

18/8
Tivadar

AnyAKönyVI
HíreK

Önbizalommal telve kezdi az újabb
hetet. Tudja, mit akar,
rengeteg energiája és ötlete van. Még ha mások
meg is ütköznek rajta, ne
hagyja magát.

szegeDen kötöttek házAsságot: 2018. 03.
31-én Papp Attila és Gera
Edit, Toldi László és Sulc Georgina.

Halak (II. 20–III. 20.)

szegeDen
született:
Gere Istvánnak és Bán Barbarának 2018. 03. 27-én István utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

VízönTő (I. 21–II. 19.)

Bár néha azt gondolja önről a környezete, hogy érzéketlen, most kimutatja az érzelmeit. Ez nem hiba. Jó,
ha látják, hogy a kemény
kéreg érző szívet takar.

Nyugodt hétnek
néz elébe minden
téren. A hétvége az
egyedülállóknak tartogathat fordulatot a szerelemben, ha beengedik az
életükbe.

párizsi világkiállításon aranyérmet nyert cukrászkülönlegességeivel. Gyakran reggelizett itt József Attila. Képünk 1960ban készült a Virág teraszán. (Fotó: Fortepan/Nagy Gyula.)
2010-ben bezárták, és sorsa sokáig bizonytalan volt. 2016ban újra kinyitott, megszépített, eredeti állapotában.

DiAgnózis
Április 16., hétfő, 19.55
Kell-e védőoltás a bárányhimlő ellen, mire jó a telemedicina, közérthetően a
stroke-ról.
kvAntum
Április 17., kedd, 20.25
A rákkutatás új útjai, az ELI
kutatásai, az angol irodalom
rejtélyei.
szemközt
Április 18., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
körút – közéleti-kulturális mAgAzin
Április 19., csütörtök, 19.25
Sass Sylvia estje, Simó
György az ember és a gép
kapcsolatáról. JÁTÉK!
szegeDi hírek
Április 16–20., hétfő–péntek, 19 óra
A híradó minden hétköznap
20 perces összefoglalóval jelentkezik a nap közéleti, politikai, gazdasági, egyetemi,
kulturális és sporteseményeiről.

Forrás: koponyeg.hu

éVfOrduLó

1889. április 16-án született
Charlie Chaplin
A jellegzetes keménykalap, a
szűk szalonkabát, a buggyos
nadrág, a túlméretezett cipők, a
sétapálca és a bajusz először
1914-ben tűnt fel, a lecsúszott
Charlie egyéniségét A csavargó
című filmjében alakította ki.
A szeretetreméltó figura ugyan
rendre pórul jár, az erkölcsi diadal mégis az övé. A figura embersége elmélyült. „Hiszek a
nevetés és a sírás erejében,
mert mindkettő a gyűlölet és a
terror ellenmérge” – mondta
Charlie Chaplin.

fOgAdóórA
ÁPrILIS 17., Kedd
Szécsényi
rózsa:
16.00 (Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakiskola –
Balatoni u. 11.)
Amikor A szeretet hAtAlmA legyőzi A hAtAlom szeretetét, A világ meg fogjA ismerni A békét – mondta
Jimi Hendrix amerikai gitáros, énekes, zeneszerző. Hendrix a
mai napig valóságos kulturális ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik kivételes tehetségét, sokak szerint
Jimi Hendrix a valaha élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros. Tragikus hirtelenséggel, 1970. szeptember 18-án hunyt
el – 27 éves volt.
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