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Pénz beszél 
FEKETE KLARA 

A Virág cukrászdának legendáriuma van, nevét úgy ismeri a vá-
rosban megfordult idegen, mint a gyulai Százévesét, vagy a pécsi 
Caflichét. Virág nélkül másmilyen lenne Szeged, és persze a vá-
rosra mint háttérre az intézménnyé vált Virágnak is szüksége 
van. Magántulajdon ide, vagy oda. 

A Virág marad az, ami volt, cukrászda, holott, ha még emlék-
szünk a rendszerváltás viharos éveire, egyszer egy rövid ideig 
autószalont is álmodtak a helyére. Nem csoda, ennél frekven-
táltabb helyet nehezen lehetett volna találni a kirakatból magu-
kat kínáló autócsodáknak. 

A Virág-sorsra érzékenyek a városukat féltő szegedieknek, 
könnyen el tudják képzelni, hogy népszavazáson dőljön el, mi-
lyen terveket szövögessen vele kapcsolatban a tulajdonosa. De 
nem közfelkiáltás, és nem is valamely hivatal határozza meg-ha 
amúgy teljesülnek a jogszabályi feltételek -, mi legyen a valószí-
nűleg semmi hasznot sem hozó, a nap nagy részében üresen tá-
tongó, ám áhítatot, a múlt előtti tisztelgést kifejező Zöld szalon 
sorsa. Ha egy kaszinó több profitot fial a tulajdonosnak, mint a 
kávéját kavargató közéleti kávéházas közönség, akkor a valahai 
zöld bútoráról és tapétájáról elnevezett Klauzál téri szentély a 
szerencsejátékok híveit szolgálja majd ki. 

A pénz beszél. Vagyis a pénz dönt el ilyen és ehhez hasonló kér-
déseket. A pénz beszélt akkor is, amikor a hasonlóképpen pati-
násnak mondható Botond, a korábbi Debreceni egyik fele alakult 
át a közelmúlt tulajdonosváltása után kaszinóvá. Vagy emlékez-
zünk csak a Monaco földszinti, kávézás részére, amelynél barát-
ságosabb és színvonalasabb vendéglátóhelyet csak keveset ismert 
az ember, és lám, mi lett a helyén, a Kárász utcán: nem más, 
mint kaszinó. A kávé és a sütemény, a néhány korty likőr és a 
szódavíz nem termeli ki a bérleti díjakat, az adókat, a személyzet 
fizetését - és kevéske hasznot hoz a tulajdonosnak. 

Most a kaszinóban van az üzlet, akad is belőle néhány Szeged 
belvárosában. Volt idő, amikor a peep show állt a slágerlisták 
élén: Tarján közkedvelt Lila Akáca például ilyen műintézmény-
nyé alakult át-ez ma már csak a múlt egyik foltja. Lehet, hogy 
a kaszinóbiznisz is a múló rohamok közé tartozik ? Elég csak fel-
idézni sok európai nagyváros központját ahhoz, hogy ebben ne 
nagyon reménykedjünk. 

Jogtalannak tartják a térítési díjakat 

A hallgatói szervezet 
egyetért a biztossal 
MUNKATÁRSUNKTÓL 1er Gergely teljesen egyetért az 

: oktatási jogok miniszteri bizto-
A Hallgatói Önkormányzatok sának a Szegedi Tudományegye-
Országos Konferenciája (HÖ- tem rektorához eljuttatott aján-
OK) elutasít minden törekvést, lásával, mely szerint Budapest 
amely arra irányul, hogy állami- Média Intézetében szüntesse 
lag finanszírozott vagy egyéb meg az egyetem a fizetési köte-
képzési formákban tanulóktól lezettséget és a jogszerűtlenül 
törvénytelenül térítési díjakat beszedett pénzt fizesse vissza. A 
szedjenek - mondta tegnap az témáról lapunk keddi számában 
MTI-nek a szervezet elnöke. Ek- írtunk. 

Egy hónap múlva már kaszinózhatnak a szegedi Virág cukrászda 
jelenlegi Zöld szalonjában a szerencsejátékok szerelmesei. A ha-
tóság másodfokon úgy látja, a közeli óvodák mégis távolabb vannak, 
mint előszörre látszott, így már csak két engedély kell, és a déli 
régió minőségi játékterme megnyílhat. 

Néhány napja sötétítőfüggönyök 
jelzik a Virág cukrászda Kelemen 
utcai portálján, hogy bent átala-
kítások folynak. Mint korábban 
megírtuk, a Virág Cukrászda Kft. 
tulajdonosa szeretné jobban ki-
használni a Zöld szalonként is-
mert helyiséget, ezért határozta 
el, hogy kaszinót üzemeltet itt. 
Hadfi fános, a cég jogi képviselő-
je szerint üzletileg indokolt, hogy 
a tulajdonos a korrekt, rendsze-
res bevétel reményében egy sze-
rencsejátékokkal foglalkozó cég-
gel kössön üzemeltetői szerző-
dést. 

A kaszinó elindítása azonban 
nem zökkenőmentes. Mivel a Vi-
rág neobarokk stílusú épülete 
műemlék, minden építészeti be-
avatkozáshoz a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal engedélye 

kell. A hivatal szegedi irodája 
összegezte a többi hatóság állás-
pontját is, így két igazságügyi 
közlekedési szakértő véleményé-
re alapozva első fokon megtagad-
ták az engedélyt. Egy jogszabály 
szerint ugyanis oktatási, nevelési 
intézménytől 200 méterre sze-
rencsejátékkal foglalkozó cég 
nem működhet. Ugyanerre hi-
vatkozott a szegedi önkormány-
zat, amikor elutasította az építé-
si engedély kiadását. A tulajdo-
nosok fellebbeztek, az örökség-
védelmi hivatal másodfokon el-
járó budapesti központja pedig 
megadta az engedélyt. Ők úgy 
látták, hogy több mint 200 mé-
terre van a Deák Ferenc utca 31. 
és az Oroszlán utca 4. alatt talál-
ható két óvoda a cukrászda bejá-
ratától. 

Az építési engedély birtokában 
a munkálatokat már megkezd-
ték, még a használatba vételi, il-
letve a működési engedély be-
szerzése van hátra. György Atti-
la, a kft. tulajdonosa szerint no-
vember elsejével elkezdheti mű-
ködését a kaszinó. Az üzemelte-
tő budapesti cégről annyit árult 
el, hogy a szakma elismert sze-
replője, számos szórakoztató-
centrumot működtet az ország 
több pontján. 

A Zöld szalonban úgyneve-
zett úri kaszinót alakítanak ki, 
amelynek bejárata a Kelemen 
utca felől lesz. Őrök felügye-
lik, hogy oda nem illő vendé-
gek ne juthassanak be. Ameri-
kai t ípusú, több szintes jack-
pot gépek várják majd a vendé-
geket, de a kaszinó igazi ékes-
sége az a rulettasztal lesz, 
amelyet egyedileg gyártattak -
a hely hangulatához. A déli ré-
gió minőségi kaszinója kezdi 
meg működését Szegeden -
ígéri György Attila, aki bízik 

abban, hogy a jövő héten már 
a helyiségek berendezésével 
foglalkozhatnak. 
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MERRE HÁNY MÉTER? 
¡11 Az úri kaszinó létesítésének kérel-

mét első fokon elutasító hivatal 
számításai szerint mindkét óvoda 
túl közel, 130 méterre van a Virág-
tól. Ugyanezen hivatal másodfo-
kon eljáró szakértői szerint több 
mint 200 méter az óvodák és a le-
endő kaszinó távolsága. Ki mért 
rosszul? Senki. Ha ugyanis a 
KRESZ előírásait betartjuk, csak a 
Széchenyi tér sarkánál, a volt Bo-
szorkány étteremnél kelhetünk át 
a túloldalra. így egy nagy háztömb 
megkerülésével, több mint 200 
méter megtétele után juthatunk a 
Virágtól az óvodákba. Ha szabály-
talanul közlekedünk, mint renge-
teg szegedi, akik a Klauzál térről a 
villamossíneken át mennek az 
Oroszlán utcába, akkor túl közel 
vannak a Virághoz az óvodák. 

Az óvodák mégis távolabb vannak-Az engedélyek becsorognak - Hamarosan: Virág Casino 

Játék a Zöld szalonban 

AVirág cukrászda különtermében a közeljövőben gépi kaszinót alakítanak ki Fotó: Frank Yvette 

Utolsó simításokat végzik 
a vásárhelyi Kaszap utcán 
Már csak a tereprendezés van hátra, és pénteken 
átadják a Kaszap utcát a laktanya előtti körforga-
lommal összekötő szakaszt Vásárhelyen. Ezzel egy 
időben új forgalmi rend lép életbe a népkerti vas-
útállomás előtt: a kereszteződésben lámpák irá-
nyítják majd az autósokat. 

A vásárhelyi laktanya előtt a Szeged felől érkezők 
most még nem választhatnak: csak a vasúti sínek 
felé kanyarodva, az Ady Endre úton keresztül hajt-
hatnak át a városon. Péntektől azonban mindez 
másképp lesz, átadják ugyanis a Kaszap utcának 
azt a részét, amely a Bagolyvár étterem előtti ke-
reszteződést köti össze a laktanyánál lévő körforga-
lommal. 

Most még lázas munka folyik a terepen, tegnap 
délelőtt a kivitelezők épp a padkarendezéssel fogla-
latoskodtak. A szomszédos Somogyi Béla utca ed-
dig csendes környéknek számított, hamarosan 
azonban az utca végén lakóktól nem messze halad 
majd Orosháza felé az átmenő forgalom. Az egyik 
itt élő asszony azt mondja: bár biztosan zajosabb 

lesz a környék, de ez a beruházás ezzel jár. Az igazi 
megoldás persze az lenne, ha valódi elkerülő utat 
építenének, tette hozzá, mert ez a mostani csak a 
városnak egy kis részét tehermentesíti. Az Újvá-
roson áthaladó elkerülőt már régóta tervezik, egy-
előre azonban csak papíron létezik az elképzelés. 

A hét végén már használhatják az autósok a 
Kaszap utcai szakaszt, tehát megnyitják a 47-es 
ú tnak azt a részét is, amely a laktanya előtt ha-
lad. Megváltozik a forgalmi rend is: a népkerti 
vasútállomás előtti kereszteződésben lámpák 
működnek majd. Az autósoknak nem árt óvato-
sabban közlekedni ezen a szakaszon, hiszen ed-
dig minden Szeged felől érkező a vonatsínen ke-
resztül automatikusan befordult az Ady Endre út-
ra ügy, hogy a szemből jövőkre nem kellett figyel-
nie - merthogy az a szakasz le volt zárva. Októ-
bertől viszont lámpa szabályozza a kanyarodást 
is, ha pedig sárgán villog, a közlekedési szabályok 
szerint azoknak lesz elsőbbségük, akik a felújí-
tott Kaszap utca irányából jönnek. 
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Minőségi lakások kedvező áron! 

1,5 szobás lakások 
— 5 990 000 Ft 

fogtak 
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Egy török kamionsofőr belépésre 
a röszkei határátkelőnél. A jár-
mű okmányai alapján különböző 
árukat szállított Törökországból 
hazánkba, ám a vámosok, a do-
bozok között egy útlevéllel nem 
rendelkező török állampolgársá-
gú férfit találtak. 

Balogh: „nem" Románia uniós csatlakozására 

Székelyföld autonómiája a tét? 
Az országgyűlés elfogadta, ezért 
nálunk törvény lett a Bulgária 
és Románia európai uniós csat-
lakozásáról szóló szerződés. A 
hétfői szavazáson a szegedi Ba-
logh László honatya nemmel 
voksolt, három megyebeli kép-
viselő pedig nem vett részt a 
szavazásban. 

A Tisztelt Ház többsége, 257 
képviselő igent mondott hétfőn 
Románia és Bulgária EU-csatla-
kozási szerződésének ratifikálá-
sára. A tiltakozók közül hat füg-
getlen képviselő - köztük a sze-
gedi Balogh László - a „nem" 
gombot nyomta meg, egy tartóz-
kodott. A Parlamentben megje-
lent honatyák közül többen, pél-
dául a Fidesz 84 - közte a vásár-
helyi Lázár János, a csongrádi 
Vincze László - , illetve az MSZP 
25 képviselője - például a makói 
Gazdag fános - nem vett részt a 
szavazásban. Ez utóbbi csoport-
ból Vincze László így fejezte ki, 
hogy korainak tartja Románia 
EU-tagságát. Lázár János pedig 
azt akarta jelezni: nem lát arra 
garanciát, hogy Romániában 
megfelelően biztosítják ugyan-
azokat az egyéni és kollektív sza-
badságjogokat, amelyeket az 
unió polgárai élveznek. Gazdag 
János viszont csak véletlenül 
maradt ki az „igenesek" nagy tá-
borából: elmondása szerint őt a 

voksolásban megzavarta a Job-
biknak a karzatról lehulló színes 
szórólapja. 

- Jelzésnek 
szántam a 
„nem" szavaza-
tomat - jelen-
tette ki Balogh 
László. - Kife-
jeztem szolida-
ritásomat a ki-
sebbségi jogaik 
érvényesítéséért harcoló erdélyi-
ekkel, és figyelmeztettem a kor-
mányt, hogy az összmagyarság 
ügyeiben lépjen föl határozottab-
ban. Erre most különleges lehető-
ség kínálkozott: az EU-n belül lé-
vő országok megfogalmazhatják 
elvárásaikat a frissen csatlakozók 
iránt. A magyar kormány szó nél-
kül hagyja, hogy kisebbségi 
ügyekben Románia kettős játékot 
űz: az ottani parlament nem tár-
gyalja az RMDSZ-es autonómia-
javaslatot, de a Moldáviában élő 
románságnak megadja az állam-
polgárságot. 

- A zsarolás 
nagyobb kárt 
okoz, mint 
amekkora 
hasznot hozhat 
- rögzítette ál-
láspontját a 
szocialista 
Géczi József. -
Külpolitikánkban határozottab-

ban kell föllépni például a ro-
mán nacionalizmus megnyilvá-
nulásai ellen, az erdélyi magya-
rok autonómiatörekvései mel-
lett. De látni kell: az EU-nak 
egész Kelet-Európa kell, az egész 
Kárpát-medencét tekinti fejlesz-
tési térségnek. Magyarország-
nak is az az érdeke, hogy az er-
délyi, a bánsági magyarok az 
anyaországbeliekkel együtt le-
hessenek az uniós táblánál -
például egy nemzetközi repté-
ren. Ezért mondok Románia 
csatlakozására igent. 

- Mindenki a 
lelkiismerete 
szerint voksolt 
- véli Nógrádi 
Zoltán, a Fi-
desz-MPSZ or-
szággyűlési 
képviselője. - E 
szavazatban is 
kifejeződik a politikusi maga-
tartás, értékrend és szakmai is-
meret. Én azért nyomtam meg 
Bulgária és Románia EU-csatla-
kozására az „igen" gombot, 
mert abban hiszek, hogy nem-
zetünk előrehaladása csak a 
Kárpát-medencei népek fel-
emelkedésével együtt lehetsé-
ges. Az Európai Unió számom-
ra a közös gondolkodásról és az 
együttműködést feltételező kö-
zös tettekről szól. 
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