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Alföldi: Egyre
fogy a levegő a
művészek körül
A magyar kultúrharcról beszélt a
Financial Timesnak a színészrendező.

2.

Európa
egyik legrangosabb
díját kapta
Szeged
Az Európai Bizottság a város közlekedésfejlesztéséért tett munkát ismerte el.

Százévesen újra
magyar szeretne lenni

Békési Ilona Kolozsváron született az első világháború alatt.
A második világháború után,
1946-ban kiment Moszkvába

A 100 éves Békési Ilona.

tanulni, ahol megismerkedett
a férjével. Békési Ilona szovjet
állampolgárként Grúziában
együtt tanított azzal, aki a nürnbergi per tolmácsa volt. Lapunknak elmondta, mivel
állampolgárság nélküli, azt
szeretné, ha megadnák neki
a magyar állampolgárságot,
hogy úgy halhasson meg.
A nyugdíjas-egyesületek
évek óta pályázhatnak az önkormányzat 15 millió forintos
idősügyi keretére a közösségi
programjaik megvalósításához. A napokban osztották ki a
támogatásokat. Az idősek világnapján Solymos László alpolgármester köszöntötte a
szépkorúakat az IH-ban.
Írásaink a 4., 5. és 9. oldalon

Egymillió aláírás
az Európai Ügyészségért

– Rendszerszinten élnek viszsza az uniós forrásokkal az
Orbán Viktor miniszterelnökhöz köthető oligarchák, amit
nem hagyhatunk – indokolta
Szabó Sándor szegedi szocialista országgyűlési képviselő,
hogy miért indított az MSZP
támogató aláírásgyűjtést Szegeden az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért. A
2020-ban felállítandó szervezetnek az Európai Unió huszonnyolc tagállamából huszonkettő már tagja. Az MSZP

4.

– Hadházy Ákos kezdeményezéséhez hasonlóan – azért
gyűjti az aláírásokat, hogy így
gyakoroljon politikai nyomást
a kormányra.
Botka László polgármester is aláírta a kezdeményezést, és arra kérte az
embereket a közösségi oldalán, hogy támogassák ezt a
fontos ügyet, hogy az uniós
források felhasználása törvényes rendben történhessen
Magyarországon is.
Cikkünk az 5. oldalon

Az aláírásgyűjtés folytatódik Szegeden.

5.

5.

Megkezdődött a belvárosi
épületek
felújítása
Régi pompájában tündököl majd a Burger- és
a Politzer-ház a Stefánián.

Megdöbbentő ítélet
A fideszes B. Nagy László nem látott kivetnivalót az ingyen parkolóbérletekben.

Zöldkommandó indul
az illegális szemetelők nyomába

Idén júliusig 5500 tonna hulladékot halmoztak fel a szabálysértők

– Amióta csak megépült a szelektív gyűjtő itt, a Víztorony téren, azóta borzalmas a környéke – panaszkodott a zöldkommandósoknak az Újszegeden lakó Farkas Judit.
Zöldkommandót indított közösen az önkormányzat és
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., hogy megelőzzék, illetve csökkentsék az
illegális szemétlerakást. Ez
ugyanis egyre inkább elsza-

porodott a városban, holott
létezik kulturált megoldás a
hulladékgyűjtésre.
Botka László polgármester a legutóbbi közgyűlésen
hangsúlyozta, működik a
hulladékudvarok és szelek-

tív gyűjtőszigetek rendszere. Emellett a lakosság
évente egy alkalommal telefonon házhoz rendelheti a
lomtalanítást, ami ingyenes.
Az illegális szeméthal-

mok viszont nemcsak elcsúfítják a környezetet,
hanem sokba is kerülnek:
csak az idei első félévben
5500 tonna hulladékot halmoztak fel a szabálysértők.
Folytatás a 4. oldalon

Zsótér Bálint Borcsaként élte az életét

A Széchenyi tér arculatát a
nagy árvíz után épült paloták
határozzák meg mind a mai
napig. Az impozáns épületekhez gyakran különös történetek fűződnek. A Zsótér
család például – a 19. században szokásos módon –
úgy rejtette el fiúgyermekét a
sokéves katonai szolgálat
elől, hogy lányruhában járatta, és lánynevet adott
neki. Így lett Bálintból Borcsa. Folytatjuk városrésztörténeti sorozatunkat.
Bővebben a 6. oldalon

Ilyen kilátás nyílt a mai Belvárosi híd elődjéről 1890-ben a belvárosra. A Móra-múzeum
impozáns épületét csak később, 1896-ra húzták fel.
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ERŐS MONDATOK. „Legyen ez a ti hazátok, higgyétek azt, hogy rátámadtak. A mi hazánk
a gyermekeink hazája.” Hont András (hvg.hu)

Garancsi magángépén
repülget Orbán Viktor

Az Átlátszó írt egy cikket egy jachtról és egy luxusrepülőről,
amiken időről időre Orbán Viktor-közeli oligarchák és magyar
politikusok tűnnek fel, köztük Mészáros Lőrinc, Homolya Róbert és maga Orbán Viktor is. Orbánt le is fényképezték,
amint kiszáll a repülőből, miután az a Videoton bulgáriai
meccse után Bulgáriából repült haza.
A Fidesz erre azt tudta kitalálni védekezésül, hogy Orbán
Viktort barátja, Garancsi István, a Videoton tulajdonosa röptette ki Bulgáriába a meccsre, és ezzel nincs is semmi baj
– írta a 444.hu. Azt nem magyarázták meg, hogy a focivébé
döntőjére ki röptette ki a miniszterelnököt, és azt sem, ha
tényleg Garancsi hívta meg Orbánt a repülőútra, akkor nem
aggályos-e, hogy az iszonyatos közbeszerzési pénzeket elnyerő Garancsi ilyen nagy értékű ajándékot ad a kormányfőnek, akinek elvileg – azaz a vagyonnyilatkozata szerint – csak
pár százezer forintos megtakarítása van.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a
múlt heti Kormányinfón megkérdezte az ATV arról, hogy ezt
az ajándékot nem kellene-e feltüntetni Orbán vagyonnyilatkozatában. Gulyás erre azt mondta, azt majd a következő vagyonnyilatkozat-tételkor a miniszterelnök eldönti.
Az RTL ezután megkérdezte, ha a repülőút ajándék volt
Garancsitól barátjának, Orbán Viktornak, akkor mi az, ami
még ajándékként belefér, esetleg megoszthatja-e Garancsi
Orbánnal a teljes vagyonát, vagy vehet-e lakást Orbán gyerekeinek. Gulyás szerint ebben a határ az, amit „a polgári jó
ízlés és a választópolgárok értékítélete” megenged.

Alföldi: Egyre fogy a levegő a művészek körül

A magyar kultúrharcról beszélt a Financial Timesnak a színész-rendező
Elérte a nyár elején kiélesedett magyar kultúrharc híre a
Financial Timest: a világ
egyik legbefolyásosabb gazdasági napilapja hosszú cikkben írt arról, hogy az
Orbán-féle illiberális demokrácia hogyan képződik le a
kultúrában. A cikkben többek
között Alföldi Róbert is nyilatkozik, aki azt mondja, hogy a
színházakban és hasonló
kulturális intézményekben
egyre jellemzőbb az öncenzúra, a művészek körül pedig
egyre fogy a levegő.
– Kiépült egy rendszer,
ami működik. A színházi rendezőket, kultúráért felelős hivatalnokokat nem kell fölhívni
vagy behívni a minisztériumba, tudják, mit várnak
tőlük – mondta a színész-rendező a brit lap újságírójának.
Alföldi például a kormányzati
sajtó nyomására törölt Billy Elliot musical-előadásokat em-

Alföldi Róbert szerint egyre jellemzőbb az öncenzúra a kulturális intézményekben.
líti mint példát a kormányzati
nyomásra és öncenzúrára. De
a saját zalaegerszegi esetét is
elmeséli, vagyis azt, amikor
törölték Alföldi estjét Vígh
László fideszes országgyűlési
képviselő utasítására, négy
nappal az esemény előtt, amikor már 800 jegy elfogyott.
A cikk emellett még kitér a

A magyarok többsége megszavazta volna
a Sargentini-jelentést

A magyar szavazók többsége igennel szavazott volna a Sargentini-jelentésre, és szintén többségben vannak, akik szerint
az EU-nak be kell avatkoznia, ha Magyarországon sérülnek a
demokratikus normák – derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amit a Vasárnapi Hírek megbízásából készített.
A magyarországi jogállamiság
és demokrácia helyzetét kritizáló Sargentini-jelentést szeptember 12-én fogadta el az
Európai Parlament, amely
ezzel a következő szintre léptette a Magyarország ellen
zajló hetes cikkes eljárást
– írta az Index.

Megszavazta volna?

A válaszadók 72 százaléka
hallott a jelentésről, és az a
körüli vitával is képben van
valamennyire. A többség, 44
százalék meg is szavazta

volna, míg 33 százalék nem.
Nem meglepő módon csak a
Fidesz-szavazók között maradtak alul a megszavazáspártiak, közülük csak 8
százalék nyomott volna igent,
míg 80 nemet.

Megszavazzák-e
a magyar képviselők?

A megkérdezettek enyhe
többsége, 44 százalék úgy
gondolja, hogy „ha a Fideszkormány valóban megsértette a jogállami normákat,
akkor az ezt észrevételező je-
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lentést a magyar EP-képviselőknek meg kell szavazniuk”.
Csak a Fidesz-szavazók és a
szakmunkások körében vannak többségben, akik nem
értenek ezzel egyet. Értelemszerűen az ellenzékiek és
diplomások körében támogatják legtöbben a jelentést,
de érdekesség, hogy a
Jobbik-szavazók 38
százaléka nem tudott
állást foglalni a kérdésben.

Kit ítél el
a jelentés?

51 százalék szerint a
magyar kormányt, és
csak 28 százalék szerint Magyarországot.
Figyelemre
méltó,
hogy a Jobbik szavazói

hajlanak legkevésbé arra,
hogy a jelentés a kormány
ellen szólt (38 százalék), míg a
Fidesz szavazói megosztottak
(41-41 százalék).

Kire tartozik?

A legtöbben, 46 százalék úgy
gondolja, hogy a demokratikus normák követésének
ügye egy EU-tagország esetében „elsősorban az ország
belügye, de az EU-ra is tartozik”. 31 százalék szerint ez
„teljesen az ország belügye”,
míg 14 százalék szerint „EUtagország esetén az EU-re is
teljes mértékben tartozik”.
Csak a Fidesz-szavazók többsége gondolja, hogy kizárólag
belügyről van szó, közöttük
50 százalék van ezen az állásponton.

CEU-val szembeni kormányzati lépésekre, a gender szakok betiltására, az MTA
pénzügyi függetlenségének
kikezdésére, valamint szó
esik benne a Sargentini-jelentésről és az ahhoz kapcsolódó uniós eljárásról is.
Alföldin kívül megszólal még
Krekó Péter, a Political Capital

vezetője, Török Ádám, az MTA
főtitkára és Schöpflin György
fideszes EP-képviselő. Utóbbi
arról beszél, hogy Orbán Viktor célja az, hogy úgy alakítsa
át a kulturális diskurzust,
hogy abba a jobbközép világképpel rendelkezőknek sokkal nagyobb beleszólásuk
legyen.

Százmilliárdokat bukhat
Magyarország
egy kormányzati jelentés szerint

Egy, a G7.hu által megismert, nem nyilvános kormányzati jelentés szerint a legrosszabb esetben több száz milliárd forint
körüli uniós támogatást is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt. A cikk szerint a vita valószínűleg 2019-re
is átnyúlik, akadályozva az uniós pénzek beáramlását. Ez
gondot jelenthet a költségvetésnek, elszaladhat az államháztartási hiány, mivel az uniós projekteket hazai forrásból előfinanszírozzák.
Az Európai Bizottság tavaly ellenőrizte a Miniszterelnökségen belül működő Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
(KFF) 2015 és 2017 közötti működését. A bizottság az irányítási és ellenőrzési rendszerre hármas osztályzatot adott
a négyfokozatú skálán. Ez azt jelenti, hogy nagy hibákkal, éppen csak működik a rendszer. A bizottság egyedi
közbeszerzési eljárásokat is ellenőrzött, és a 29 közbeszerzés közül 25-ben súlyos szabálytalanságokat azonosított, köztük 6 rendszerszintűt, amelyeket a KFF nem
észlelt időben.
A G7.hu számítása szerint a végösszeg 450 milliárd forintnál kevesebb lehet, az EB korábbi gyakorlata alapján
azonban úgy kell számolni, hogy ez ténylegesen elvész az
ország számára. További rossz hír a kormánynak, hogy a
3-as besorolás miatt a bizottságnak joga van a kifizetések
megszakítására, felfüggesztésére, ami potenciálisan az
összes operatív program elszámolását akadályozhatja.
Amennyiben ez bekövetkezik a leginkább érintett kettőnél
(IKOP és KEHOP), akkor idén 600 millió, 2019-ben további
650 millió euró lehívása hiúsulhat meg. Ha az összes operatív programnál bekövetkezne a legrosszabb, akkor a nem
lehívható összeg idén 2,3 milliárd, jövőre további 4 milliárd
euró lenne.
A G7 birtokába jutott dokumentum további érdekessége,
hogy a kialakult helyzet kommunikációjára is javaslatot tesz,
soha nem találnák ki, milyen módszerrel szeretnék jobb színben feltüntetni ezt a kínos ügyet: migránsozással és brüsszelezéssel.
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Szabó Sándor: Miért nem biztosítanak elegendő forrást
a településeknek önkormányzati kötelező feladatuk ellátására?
– Az önkormányzatok finanszírozásának javítása érdekében éppen ezért módosító javaslatot nyújtottunk
be a költségvetéshez, amely
módosító javaslatomat szinforrás. Jól tudjuk, hogy az te változatlan tartalommal
állam javarészt kivonult a immár harmadik éve benyújhelyi önkormányzatok pénz- tom a parlamentnek, de
eddig még nem
Ha a kormány azt hangoztatja, támogatta azt a
hogy a gazdaság évről évre job- fideszes korban teljesít, akkor az önkor- mánypárti többmányzatok finanszírozását is ség. Egyébként
ehhez kell igazítani.
a javaslat öszSzabó Sándor országgyűlési képviselő
szecseng
a
TÖOSZ küldöttbeli támogatásából, és gyűlésén elhangzott megállaannak megoldását települési pításokkal is. Javasolt és intámogatás gyanánt az önkor- dokolt lenne a korábban
mányzatok feladatának gon- megszüntetett szja meghatádolja – mondta a képviselő, rozott részének önkormányaki szerint nem kellően finan- zatoknak való átengedése,
szírozott a háziorvosi köz- mint támogatási forma viszponti ügyelet (30 ezer fő szaállítása. Valamint a gépellátotti lakosságszám alatt), járműadó minden forintja
a gyepmesteri feladat, a maradjon az azt beszedő teközös önkormányzati hivatali lepülésen, és az önkormányfinanszírozás, valamint a zatnak kötelezően a telekönyvtár és a kulturális tevé- pülési közlekedési infrastrukkenységek finanszírozása.
túra fejlesztésre kelljen azt

Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője szeptember végén azt kérdezte Pintér Sándor belügyminisztertől a
parlamentben, hogy miért nem biztosítanak elegendő forrást a településeknek önkormányzati kötelező feladatuk
ellátására.
– Érdemes mérleget vonni a
települések működéséről, a
kormány önkormányzatokat
érintő finanszírozásáról –
kezdte felszólalását Szabó
Sándor. Hangsúlyozta, az önkormányzati finanszírozási
rendszer egyes támogatási
pontjaiban rögzített feladatmutatók évről évre változatlanok.
– Ha a kormány azt hangoztatja, hogy évről évre jobban teljesít a gazdaság már
három éve, akkor az önkormányzatok finanszírozását is
ehhez kell igazítani. Továbbra
is vannak olyan feladatok
ugyanis, amelyek az állam
által központi költségvetési
forrásból nem vagy nem elegendő mértékben finanszíroztak. Ilyenek például a
szociális és gyermekjóléti feladatok, újragondolandó a
szociális ellátásokra átadott

Ilyen tramtrain ingázik majd
Szegedről Hódmezővásárhelyre

Összesen 234-en férnek fel a szerelvényre.
Valamiért hónapok óta „rejtegeti” a MÁV a szerelvény látványtervét, ám most már nem nagyon van hova.
Nyolc plusz opcionálisan további négy Stadler Citylinket
vesz a MÁV-START Zrt., ezek
fognak ingázni Csongrád
megye két megyei jogú városa
között. Az, hogy a Stadler nyert,
nem újdonság, 2017 áprilisában jelentették be, hogy a
Stadler Rail Valencia S. A. U.
vitte el a kiírt közbeszerzést.
A pályázati kiírás úgynevezett feltétfüzetéből azt is meg
lehetett tudni, hogy a Citylinkekben 92 ülőhely lesz, az álló
utasokkal együtt összesen
234-en férnek föl egy szerelvényre, sőt két kerekesszék-

nek és négy kerékpárnak is
van benne hely – alapból.
Egyet viszont nem lehetett
tudni, mégis milyen lesz valójában a vonatvillamos. A szaksajtó is időről időre csak
hasonló, már közlekedő járművek fotóit, rajzait tudta muto-

gatni, pedig ha valami érdekli
a közlekedésbarátokat, az
maga a szerelvény.
Nem kell tovább várni. A
gyártóhoz közel álló forrásaink
szerint ilyen lesz, mint amilyen
az Innorail magazinban is megjelent. Solymosi Dániel rajza
már február 28-án elkészült,
és azóta nem változott rajta
semmi.

Használt sínek

A tramtrain pályáját használt sínekből építik. A sínek főként 1970 és 1990 között készültek, de műszakilag
még évtizedekig alkalmasak arra, hogy ezen a pályaszakaszokon megengedett, óránként legfeljebb 100 kilométeres sebességgel közlekedjenek rajtuk a szerelvények.

Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő a belügyminisztert kérdezte a parlamentben.
fordítania. Az MSZP, valamint
az én célom is az, hogy a települések előre látható és kiszámítható módon gazdálkodhassanak, amit csak a
forrásmegosztás méltányos
és észszerű újragondolásával
lehet megvalósítani. Mindezek miatt kérdezem miniszter urat: 1. miért nem
biztosítanak elegendő forrást, különösen a kistelepülé-

5-ös sebességbe
kapcsoltak

Nem lassult a növekedés az
új építésű lakások piacán –
derül ki az Otthon Centrum
friss elemzéséből. Budapesten jelenleg 468 beruházás
van folyamatban, ami 22 projekttel jelent többet 2017
szeptemberéhez képest. A
legtöbb projekt a XIII. kerületben épül.
A megyei jogú városok ingatlanpiacán sem állt meg a
növekedés. A felmérés időpontjában az online piactereken elérhető 290 társasházi
projektben összesen 8670 új
lakás épült. A legtöbb beruházás Győrben, Debrecenben, Szegeden és Pécsett
ismert. Ezekben a városokban található az online hirdetőfelületeken meghirdetett
újlakás-projektek 45,5 százaléka. A legtöbb beruházás
Győrben zajlik, ahol jövő év
végéig 1560 lakás átadása
várható. Ezt követi Debrecen
és Szeged, ahol 1060 és
1020 új lakás építése zajlik.
A megyeszékhelyeken a fővárosival közel megegyező
mértékű drágulás volt tapasztalható az elmúlt év
során.

sekre, hogy kötelező feladataikat finanszírozni tudják?
2. Támogat-ják-e javaslatomat, mely több forrást biztosítana az önkormányzatoknak, ami lehetővé tenné számukra az előre látható és kiszámítható gazdálkodást?
Pogácsás Tibor válaszolt
Pintér Sándor belügyminiszter helyett. Az államtitkár
szerint stabil az önkormány-

zatok működési finanszírozása, biztosítják a feladatokhoz a forrást. Azok az önkormányzatok pedig, amelyek nem rendelkeznek
megfelelő saját bevétellel,
és pillanatnyi zavar keletkezik a feladatellátásukban,
rendkívüli támogatást kaphatnak. Az ilyet kérők száma
lassan, de csökken az államtitkár szerint.

Szegedi tudósnő elismerése

Csapó Edit szegedi kémikus és Kubinyi Enikő etológus nyerte
idén a L’Oréal és az UNESCO A nőkért és a tudományért elnevezésű magyar ösztöndíját. A díj már hazajár Szegedre, tizenhat
éves fennállása alatt most nyolcadik alkalommal kapta szegedi
kutatónő. A kémiában és etológiában előremutató munkát
végző, kivételes tehetségű magyar kutatónőnek ítélte idén az
akadémikusokból álló zsűri a 4 millió forint összdíjazású elismerést. A díjjal az adományozók azt szeretnék elérni, hogy minél
több tehetséges, sikeres nő váljon ismertté és elismertté.
Csapó Edit, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi
Kar Orvosi Vegytani Intézetének főmunkatársa olyan aranytartalmú vegyületeket vizsgál, amelyek fluoreszkáló szenzorként a
gyógyszerek hatóanyagainak útját kísérik végig a szervezetben.
Egy migrénnél például megmutatják, hogyan éri el a fájdalomcsillapításra használt hatóanyag a kezelendő területet. Kutatásai
emellett hasznosak lehetnek egyes betegségek, például az Alzheimer- és a Parkinson-kór kezdeti felismerésében is.
A szegedi kutatónő által használt anyagok szó szerint rávilágítanak a testben történő olyan változásokra, amikor bizonyos
molekulák a természetestől eltérő módon alakulnak át.

Csapó Edit szegedi kémikus (jobbról) átveszi a L’Oréal és
az UNESCO A nőkért és a tudományért elnevezésű magyar ösztöndíját Budapesten. Fotó: MTI/Kovács Tamás
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Kőlevest is főztek a tökfesztiválon

egyetértésben vizitálta a
helyi tököket képviselő kollégájával, a fideszes Mihálffy
Bélával. – Mindenki ezen
csodálkozik, hogyan tudunk
ilyen jól, békésen együtt dolgozni. Pedig ebben semmi
csoda nincs, mind a ketten a
dorozsmai emberekért akarunk tenni valamit. Ez a
közös alap, a többi itt nem
számít – mondta Mihálffy
Béla.

Az IKV először rendezett balkon- és ajtódísz-szépségversenyt, amelynek ünnepélyes
eredményhirdetését a SzentGyörgyi Albert Agórában tartották meg. Nótacsokorral
köszöntötték a díjazottakat.
– Lehet látni, tudni, ha
egy folyosón végigmegyünk,
hogy hol vannak lakások, és
hol vannak az otthonok –
mondta köszöntőjében Dénesné Szűcs Henrietta üzemeltetési igazgató. Azt is
elmondta, az IKV ezzel a versennyel arra is fel szerette
volna hívni a szegediek figyelmét, hogy ezek az épületek közös értékeink, és hogy
a benne lakók is tehetnek
azért, hogy minél szebbek legyenek.
A verseny összdíjazása
150 ezer forint volt, két kategóriában lehetett nevezni.
A balkon kategória győztesei: 1. Berta Ibolya, 2. Császár Vincéné, 3. Almási
Margarét. Az ajtódísz kategória legjobbjai: 1. Kávai
Etelka, 2. Almási Margarét,
3. Nagy Brigitta. Különdíjat
vehetett át: Prágai Tiborné
és Molnár Károlyné.

művészeti vezetője, koreográfusa a szeged.hu-nak elmondta,
az önkormányzat azt a sok
munkát ismerte el ezzel a kitüntetéssel, amit az együttesük
végzett az utóbbi évtizedekben.
Közösségi munkáért elismerésben részesült: Kiss Jánosné (Petőfitelepi Szépkorúak Egyesülete), Siket Istvánné (a Tisza
Volán nyugdíjasa), Szabó Kata-

lin (Dél-alföldi Harmonikabarátok Egyesülete), Nagy Erzsébet
(Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub),
Kovács Antal (Dankó Pista Nóta
Kórus), Damscsek József (Kecskési Nyugdíjas Egyesület), Sarnyai Istvánné (Legyél a Barátom
Nyugdíjas Klub), Vidács Mihályné (Dorozsmai Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub). Szeniorok
kiválósága kitüntetést kapott
Kerek Attiláné, Kerek Attila, Kuk
Ilona és Makó Mária.

Az országban csak két helyen tartanak tökfesztivált: az egyik Dorozsma. Három-négy
ezer embert mozgatott meg a családi nap.
Lopótök, kolbásztök, sütőtök,
kabaktök, marhatök. Kiskundorozsmán, ahol az idén kilencedszer rendeztek tökfesztivált, tökös legényt választottak, tököket versenyeztettek, sőt faragtak,
miközben hatvan bográcsban főtt a halászlé. Hajdú
Géza, a művelődési ház igazgatója elárulta, a helyi kocsmárostól származik az ötlet.
Az első nap a gyerekeké,

a második a családoké lett
sok-sok programmal: reggel
indult a halléfőző verseny, a
Tyúkegylet tagjai tarhonyát
gyúrtak, napközben helyi
népzenészek léptek fel. Az
idei fesztivál legnagyobb töke
104 kilós, és a csólyospálosi
gazda, Provics Lajos földjén
termett.
A településrész szocialista önkormányzati képviselője, Lauer István békés

Idősek világnapja – kitüntetésekkel

Az idősek világnapja alkalmából
köszöntötték a szegedi nyugdíjasszervezetek képviselőit. Az
ünnepségen Solymos László alpolgármester arról beszélt, hogy
az idősök szervezetei tizenöt év
alatt megsokszorozódtak: míg
2003-ban 17 nyugdíjas-egyesület volt a városban, addig ma
már több mint 70 klub, szervezet, egyesület működik. Az idős-

ügyi keretnek köszönhetően
pedig a város erejéhez és lehetőségeihez mérten komoly támogatást nyújt ahhoz, hogy a
nyugdíjasok közösségei továbbra is hatékonyan működjenek. Megköszönte az időseknek, hogy aktívan hozzájárulnak
Szeged színes, mozgalmas életéhez. Az egyik díjazott, Kerek Attiláné, az Akropolis Táncszínház

Egymillió aláírást szeretnének

„Ma Szegeden aláírtam Hadházy Ákos európai ügyészségről
szóló kezdeményezését. Kérem, támogassák Önök is ezt a
fontos ügyet, hogy az uniós támogatások felhasználása törvényes rendben történhessen
Magyarországon is!” – írta
Botka László a Facebookon.
A polgármester rövid bejegyzésében felsorolja, mi minden
fejlődött a városban annak köszönhetően, hogy az elmúlt tíz
évben Szeged nyerte a legtöbb,
több mint 300 milliárd forint támogatást az Európai Uniótól a
magyar nagyvárosok közül: iskolák, óvodák, utak, közterek újul-

Botka László is aláírta Hadházy Ákos kezdeményezését.
tak meg, új klinika és lézerközpont is épült, de ezekből a pénzekből fejleszti a város a
közösségi közlekedést is. „Most
is az EU pénzéből építjük át a li-

Ibolyáé
a legszebb balkon

getet, Odesszát, Tarjánt, jövőre
pedig a múzeumot és a teljes
Tisza-partot. Szeged sikeres európai magyar város. Az az érdekünk, hogy ezt ne veszélyez-

tesse a korrupt Fidesz-rezsim
pénzéhsége, hogy az EU továbbra is támogassa hazánkat.” Szeged volt az Egymillió
aláírás az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért akció
első vidéki állomása. Sorokban
álltak az emberek a Klauzál
téren, hogy aláírhassák a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által elindított
kezdeményezést. A mozgalmat
az ellenzéki pártok szinte kivétel
nélkül támogatják. Szegeden az
MSZP, a Jobbik, a DK, a PM, de
még független önkormányzati
képviselő is kiállt az ügy mellett.
Az aláírásgyűjtés folytatódik Szegeden, az MSZP aktivistái is kitelepültek a város forgalmasabb
pontjaira.

Zöldkommandó indul az illegális
szemetelők nyomába
Folytatás az 1. oldalról
– Tesztüzemben már elindult
a zöldkommandó, ehhez bővítettük a létszámot. Sikerekről számolhatok be, több
eljárást indítottunk már illegális hulladéklerakásért. Sziszifuszi munkát végzünk, de
mert bele is nézünk a szemétkupacokba, számlák, levelek, más iratok alapján
utolérjük a gazdáját –
mondta Hegyeshalmi Tibor, a
közterület-felügyelet vezetője.
A zöldkommandó két járőrpárja – a közterület-felügyelet és a környezet-

gazdálkodás munkatársai –
reggel 7 és este 7 óra között
autóval járja a kiemelt, vagyis a legproblémásabb területeket
hétvégente
is.
Emellett éjszakai ellenőrzéseket is beiktatnak. Így a Budapesti körutat és környékét,
valamint Újszegedet, de kaptak már meghívást Dorozsmáról is. Első lépésben
tetten éréskor csak figyelmeztetnek és tájékoztatnak
a hulladék szabályos és ingyenes elhelyezéséről. És ez
csak a kezdet. A tapasztalatok alapján bővítik majd a létszámot és a területet.

A zöldkommandó autóval ellenőrzi a legproblémásabb
tarjáni és újszegedi gyűjtőszigeteket. Éjszaka és hétvégente is razziáznak.

Nemzetközi díjjal ismerték el
Szegedet
Európa egyik legrangosabb
kitüntetésével, a Civitas
Legacy Award díjjal tüntették ki Szegedet. A városi
közlekedés korszerűsítéséért végzett munkát ismerték el.
A Civitas szervezetének 320
európai város a tagja, és minden évben három kategóriában osztanak ki díjat a
tagvárosok között. Idén
Svédországban
hirdettek
eredményt, és a városi közlekedés hatékonyságát elismerve Szeged nyerte az
egyik kategóriát. A városban
végzett, közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokat kellett összegezni. Szegednek volt mivel
büszkélkednie, hiszen a tömegközlekedési nagyprojektben mintegy 30 milliárd
forintot költött az önkormányzat a környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztésére. Emellett forgalomcsillapító zónákat alakítottak ki,
fejlődött a kerékpáros inf-

rastruktúra, bővült a villamos- és trolibuszhálózat.
Jelentősen nőtt a kerékpáros közlekedés aránya a városban, ami a legújabb adatok szerint 17 százalék az
összes közlekedési eszköz
között.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester kiemelte,
hogy az első nyolc hónap
jegybevételi adatai szerint
nőtt idén a közösségi közlekedésben részt vevők aránya. Ez részben a fedélzeti jegyautomatáknak, másrészt a népszerű jegykombinációknak köszönhető. Az
autósok aránya jelenleg 2324 százalék, ami szintén nagyon jó más hazai nagyvárosokkal összehasonlítva.
A legtöbbet az mondja el a
szegedi közlekedés hatékonyságáról, hogy megmérték a dugóban állás idejét is
a nagyvárosokban, és ebben
is a legjobb Szeged, hiszen itt
vesztegetnek el a legkevesebb időt az autósok várakozással.
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Önkormányzati bérházak születnek újjá

Hamarosan megújul a park és a múzeum is
Két örökségvédelem alatt
álló épülettel megkezdődött
az a rekonstrukciós program, amelynek célja, hogy a
szegedi belváros még szebbé váljon. A most indult beruházás összértéke 160 millió forint.

Az 1879-es nagy szegedi
árvíz után, az egykori vár helyén épültek 1883–84-ben
azok az eklektikus stílusú
polgárházak, amelyek felújítását a napokban kezdték el
a Stefánián – adta hírül a
szeged.hu.
Botka László polgármester a munkaterület ünnepélyes átadásán elmondta,
hogy a Burger-ház és a Politzer-ház tetőszerkezete, homlokzata és nyílászáró-szerkezetei teljesen megújulnak.

Félmilliárd forint áll rendelkezésre a városi költségvetésben arra, hogy az IKV Zrt. az
önkormányzati ingatlanokat
rekonstruáltassa, további
250 millió forintból pedig a
vegyes tulajdonú épületek
újulnak meg a területen.
Az egyik felállványozott
épületben található a Somogyi-könyvtár Hangoskönyvtára,
amelynek
belső
felújítási munkálatai már korábban elkezdődtek. A polgármester ezért is tartja
örvendetesnek, hogy az épület kívülről is megszépül, így
jövő januárra, mire végeznek
e két ház felújításával, már
teljesen új környezetbe térhetnek vissza a könyvtár látogatói.
A Stefánián és környékén
további átalakítások, felújítá-

sok és építkezések következnek. Rövidesen újjászületik a
Stefánia parkja és a Móra
park. Erre – főként uniós forrásból – 2,1 milliárd forintot
fordít a város. Jövő tavasszal
indul a Móra Ferenc Múzeum
épületének felújítása is, így
nem túlzás azt állítani, hogy
egy év múlva alig fogunk
majd ráismerni a környékre.
Szondi Ildikó, a körzet önkormányzati képviselője évek
óta lobbizik a Széchenyi tér
és a Tisza közötti belvárosi
terület megújításáért, és
most örömmel fogadta a rekonstrukciós program elindulását. Célja, hogy ebben a
városrészben ne csak a századfordulós építészet legkiemelkedőbb épületei, de a
lakóházak is visszanyerjék
régi pompájukat.

B. Nagy is kapott ingyen parkolóbérletet, amiben nem látott
semmi kivetnivalót

Botka: Ez koncepciós eljárás

ben – amit vizsgáltak – Szegeden összességében több
jelenlegi kormánypárti politikus kapott bérletet, mint baloldali.
„Kollégáim az önkormányzat törvényes és eredményes
működését
biztosították, és most
ezért ítélik el őket. A
Fidesz évek óta el
akarja venni Szegedet a szegediektől,
de ezt meg fogjuk
akadályozni! Bízom
benne, hogy másodfokon helyreáll az
igazság, és nem ítélik
el jogtalanul, egy
politikai
mocskos
játszma részeként az
önkormányzat becsületes dolgozóit” – fogalmazott
közleBotka
ményében
László polgármester.
Mózes Ervin címzetes főjegyző közleBotka László: Az ítélet célja, hogy bemocs- ményében leszögezkolják Szegedet és a szegedi városvezetést. te, társaival elfogad-

Az országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bíróság
és a rendőrség vezetői ingyen, a vádat képviselő ügyészség
pedig szinte ingyen kapott a parkolóbérletekből, ami miatt
most a bíróság felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta
első fokon, nem jogerősen a szegedi városvezetőket. Botka
László szerint koncepciós eljárást folyt a munkatársai
ellen.
„A Fidesz már a bíróságokra is rátette a
kezét. Így fordulhatott
elő, hogy a kollégáimat
törvénytelen módon,
első fokon elítélték. Az
ítélet célja, hogy bemocskolják Szegedet
és a szegedi városvezetést” – írta közleményében Botka László
polgármester azt követően, hogy – sokak
megdöbbenésére –
felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a
héten első fokon, nem
Solymos
jogerősen
László alpolgármesterre, Mózes Ervin címzetes főjegyzőre, Kalmár Gábor kabinetvezetőre és az SZKT korábbi vezetőre a parkolóbérletügyben a Gyulai Járásbíróság.
A nyomozás és a bírósági
tárgyalás 6 évig tartott,
amelyben számtalan tanút
hallgatott meg a bíróság, köz-

ként nem láttam kivetnivalót
az önkormányzat gyakorlatában a parkolóbérletek kiosztása kapcsán – mondta a
bíróságon a fideszes politikus.
Ezen nincs is mit csodál-

Két palotát újítanak fel a Stefánián. A renoválás folytatódik.

A fideszes B. Nagy László nem látott kivetnivalót az ingyen parkolóbérletekben.
tük B. Nagy László fideszes
országgyűlési képviselőt is,
aki szintén kapott ingyen parkolóbérletet. B. Nagy – aki
2011-ben és 2012-ben a
kormányhivatal vezetője volt
– a bíróság előtt elismerte, a
kormányhivatal feladata a
törvényességi felügyelet biztosítása az önkormányzat
működése és gazdálkodása
felett. – Én sem ennek a
szervezetnek az akkori vezetőjeként, sem magánember-

kozni, hiszen több mint húsz
éve ismert az ügyészség és a
közvélemény előtt, hogy más
nagyvárosokhoz, köztük a fideszes Pécshez, Kecskeméthez és Kaposvárhoz hasonlóan Szegeden is ingyen
kapnak parkolóbérletet a városért dolgozó és a várossal
szoros munkakapcsolatban
álló személyek. Úgy tűnik, ez
máshol nem, csak Szegeden
törvénysértő. Ráadásul a
2008 és 2012 közötti évek-

A Fidesz évek óta el
akarja venni Szegedet
a szegediektől, de ezt
meg fogjuk akadályozni!
Botka László
polgármester

hatatlannak tartja az ítéletet, és fellebbez a döntés
ellen. „Egy koncepciós perben, nyilvánvalóan politikai
nyomásra hozták meg a
döntést, ami ellen a leghatározottabban tiltakozunk”
– írta a főjegyző. Kifejtette,
„nem történt semmi törvénytelenség. A vádat képviselő ügyészség saját maga
is igényelt és kapott ingyenes parkolóbérletet, ahogy a
bíróság és a rendőrség is. A
bérleteket rajtuk kívül önkormányzati
képviselők,
parlamenti képviselők, díszpolgárok és hivatalnokok
kapták, akik a városházán
dolgoznak, vagy szoros
munkakapcsolatban álltak
Szegeddel. A parkolóbérletek ingyenes juttatása minden magyar nagyvárosban
bevett és törvényes gyakorlat, amely kizárólagos célja
az önkormányzat minél hatékonyabb működése” – fogalmazott a főjegyző.
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Bálint, aki Borcsaként élte az életét

A Magyarországért lelkesedő Sisi többször járt Szegeden – Legendás paloták a Széchenyi tér körül

Itt, a Jerney-házban játszódik Móra Ferenc A másik csaló című novellájának története.
Szeged és különösen a Széchenyi tér arculatát a nagy
árvíz után épült paloták határozzák meg mind a mai
napig. A házak pedig nemcsak falak és téglák, hanem
családok történetei, sőt gyakran legendák is fűződnek
hozzájuk. Városrésztörténeti sorozatunkat tovább folytatjuk a belvárosban.
A városházát és a mellette
álló szürke bérházat Ferenc
József császár lakta három
napon keresztül, amikor
1883. október 14-én idelátogatott megtekinteni Szeged
újjáépítését. – A jövetele is
legendás: az állomásra érkezett királyi különvonattal. 48
hintót hozott magával Bécs-

ből a saját kocsiján kívül,
amit négy fehér ló húzott.

Sisi Szegeden

A leírások szerint 114 hintó
sorakozott fel egymás mögé
az állomástól a Boldogaszszony sugárúton, és vonult
be a mai Zrínyi és Kelemen

utcán a mai postapalotáig.
Ott megkerülve a teret értek
a mai szürke bérház elé –
idézte fel a korabeli tudósítások alapján Mihály Illés idegenvezető, a Tourinformiroda nyugalmazott igazgatója Ferenc József érkezését.
Az uralkodó még szakácsokat is hozott magával, semmit nem bíztak a véletlenre.
A városháza dísztermében
rendezett ünnepséget számukra a város vezetősége, illetve ők is fogadásokat
adtak. Sisi az Árpád-házi
Szent Erzsébet Szegedi Nőegyletnek lett az elnök asszonya. A császárné 1898-as
haláláig szinte minden évben
járt Szegeden, támogatta a
szegényházat és az árvaházat is.

Zsótérék Bálintja

A névadó szobra a Széchenyi téren.

A Zsótér-ház, a mai Szeged
étterem épülete a szesz- és
keményítőgyárhoz tartozott,
amikor Zsótér János megvette. A fia, Andor volt már a
családfő, amikor Mikszáth
Kálmán 1879. március
11-én este hozzájuk indult.
Az író-újságíró akkor ért viszsza a rókusi vasúti töltésről,
és látva, hogy ég a gázlámpa
a városházán, előbb felment
tájékoztatni a polgármestert
és a nála lévő néhány képviselőt, hogy átcsapnak a hullámok, a város nem kerülheti
el a pusztulást. Utána ment
csak tovább a szomszédba a
barátaihoz.
Zsótérék ebben a bizony-

talan időben nem engedték
el a szállására, amit a mai
Dóm tér és Oskola utca sarki
SZAB-székházban, az akkori
Hungária Szállóban vett ki.
Zsótér Andor invitálta, hogy

– A paloták nemcsak téglák és falak, sok családi történet és megannyi legenda is – fogalmazott Mihály Illés idegenvezető.
és megmenteni fiaikat, hogy
alliteráló lánynevet adtak
neki, és lánynak is öltöztették. Így lett a Zsótérék Bálint-

egy gazdag család jóvoltából
mindennap tízóraira kapnak
egy pohár tejet. Feltűnik
azonban a tanítónak, hogy az

Épül a mai városháza 1883 tavaszán. Archív fotó: a Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye
töltse az éjszakát a családszobában, hozzátéve, „ott
alszik a Borcsa is”. A szerkesztő elképedésére elmagyarázta a családfő, hogy
nem cselédlányról van szó,
hanem az ő Bálint fiukról. Korábban ugyanis a fiatalembereket nyolc-tizenhat évre
vitték el katonának, és a családok úgy igyekeztek elrejteni

jából Borcsa. És a név
később is rajta ragadt.

Éhség

A Jerney-házban, amely a
mai Széchenyi térről kivezet
az Anna-kúthoz, elemi iskola
működött. Móra Ferenc arról
írta A másik csaló című novelláját, amiben az iskolások

Az én Szegedem

Megmutatná féltve őrzött régi családi fotóját a Szegedi
Tükörben? Fényképezte fiatalkorában az utcát, ahová
beköltözött, és elmesélné a felvétel történetét? Nosztalgiázzunk együtt! Dombai Tünde újságírót eléri a
dombai.tunde@szeged.eu vagy a Szegedi Tükör, Polgármesteri hivatal, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. címen.

egyik gyerek mindig kioson a
bögréjével, a tanító azt gyanítja, hogy a fiú nem szereti
a tejet és kiönti. Egy alkalommal utánaered, és látja, hogy
a kapualjban egy nagykendős kislánynak adja oda a
tejet. A kishúgának, aki még
nála is éhesebb.
Az idegenvezető megjegyezte, Radnóti Miklós is lakott abban a házban; ott
töltötte az első egyetemista
telét 1930–31-ben egy ablak
nélküli fűthetetlen szobában.
Albérletében egy vaságy jelentette az egyetlen bútort.
Később lakott a Jókai, majd
a Liliom utcában is.
(Folytatjuk.)
Dombai Tünde
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Ellenünk fordulhatnak a robotok?

INTERJÚ l 7

Már autót vezetnek, műtenek és alkotni is képesek

Győrben már robot szolgálja fel az ételeket egy étteremben. A műtéteknél egyre nagyobb teret nyer a sebészeti robotika. Az intelligens gépek autókat vezetnek és már
alkotni is képesek. Hol a határ? Ellenünk fordulhatnak a
gépek? Haidegger Tamás orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk, aki a Pedagógiai estéken tartott előadást.
– Mit tekinthetünk robotnak?
– Az első sikeres
robotrendszereket
ipari alkalmazásokban használták, és egyszerű manipulá-

műtőkben, ahol a robotok a
sebészek meghoszszabbított kezei.
Eljön az idő,
amikor a robotok maguk operálnak?
– Egy bonyolult
döntést
meghozni – főleg műtéti környezetben –
legalább
annyira
b o -

nyolult,
mint megépíteni azt a szerkezetet, amelyik
majd
végrehajtja azt. Sokáig az volt a
jellemző, hogy
a robotnak a
hardver részét
igyekeztek fejHaidegger Tamás: Egy robot képes új tu- leszteni, de a
dást generálni.
döntéshozatalt
meghagyták az
torok, robotkarok voltak. Az embernél. Ezek azok a műösszeszerelő üzemeknek vi- téti robotok, amelyek egy teszont pont erre volt szüksé- leoperációs üzemmódban
gük. Ezek a berendezések pontosan azt csinálják, amit
egyáltalán nem nevezhetők a sebész az interfészen, a
humanoidoknak, nem is ha- kontrolleren vagy vezérlőn
sonlítanak az emberre, vi- keresztül megmond. Igazászont a funkcionalitásuk ból már ez is nagyon nagy
alapján abszolút robotok: előny, hiszen ezek a szerkeelőre beprogramozták, majd zetek sokkal kisebb helyen,
onnantól kezdve automati- sokkal ügyesebben végre
kus elvégezték a számukra tudják hajtani a kijelölt felkijelölt feladatot.
adatot.
– Majd a robotok kijötMost viszont a robotok
tek a gyárakból, és helyet evolúciós fejlődésében elérkövetelnek maguknak az tünk oda, hogy bizonyos limiélet minden területén.
tált körülmények között már
– Ezek már sokkal össze- önállón is képesek egyszerű
tettebb mechatronikai rend- döntéseket meghozni. Ha
szerek, jobb motorokkal, például egy betegről készült
jobb akkumulátorokkal, és a jó minőségű CT-felvétel alapfunkciójuk is nagyon megvál- ján az orvos azonosítja, hogy
tozott. Ma már képesek va- hol, milyen elváltozás van a
gyunk olyan robotrendsze- csontban, milyen szögben és
reket fejleszteni, amelyek biz- milyen mélyen kell belefúrni,
tonsággal üzemeltethetők az akkor ezt a robot a műtőaszember közvetlen környezeté- talon már önmagától megcsiben is.
nálja.
– Például a sebészeti
– Tévedés kizárva?

– Ma már lehet úgy programozni a robotokat, hogy ha
puha szövetet találna el, vagy
azt érzi, hogy eltért az eredeti
tervtől, akkor automatikusan
megáll, és kér egy új utasítást a sebésztől, hogy hogyan
folytassa. Azt még nem merjük rábízni, hogy önállóan
korrigálja is a hibát.
– Egy műtét esetében
sokszor a tervezés jelenti a
hosszabb időt, utána egy
robot talán már gyorsabban
és precízebben meg tudná
műteni a beteget, mint az
orvos.
– Működnek ma már úgynevezett kép által vezetett robotrendszerek, amelyek egyfajta GPS-ként navigálják a sebész mozdulatait műtét közben. Az orvos egy jó
minőségű CT-fel-

vétel
alapján hiába tudja, hogy hová
szeretne eljutni az emberi testben az operáció során, ezt nagyon nehéz a műtőasztalon is
felismerni, hiszen minden takarásban van, nincsenek igazán objektív tájékozódási
pontok. A robotok viszont egy
koordináta-rendszerben teljesen objektíven képesek tájékozódni, így nagy pontossággal meg tudják mondani, hogy az a pont, amit a
képernyőn látott az orvos a
betegen, ténylegesen hol
van. Ezért – főleg az ideg- és
az ortopéd sebészetben – a
precizitás fokozására is képesek kihasználni a robotika
nyújtotta előnyöket.
– Ha a gépek már képesek egyszerű döntéseket
meghozni, akkor már csak
néhány lépés kell, hogy bonyolultabb döntéseket is
rájuk bízzunk. Nehéz kérdés, mit bízhatunk a robotokra, és mit nem?
– Ez a nagyon fontos
problematika már sokkal
egyszerűbb rendszereknél,
például az önvezető autóknál
is megjelenik. A mélytanulási
hálókon alapuló mesterséges intelligencia módszerei
elképesztően sikeresek lettek az elmúlt néhány évben.
Ez arról szól, hogy hallatlan
nagy mennyiségű adatot zúdítunk rá a rendszerre, ami
ez alapján megtanul egy mintázatot. Ez leghatékonyab-

ban a képfelismeréssel kezdődött: a robot a Youtube-on
videofelvételek alapján a kismacskákat meg tudta különböztetni a kiskutyáktól, innen
már csak egy lépés volt, hogy
a gyalogost meg tudja különböztetni a biciklistől, a fától
meg a kapubeállótól, és ez a
rendszer egyre bonyolultabbá válik.
– Vagy a rákos sejtet a
nem rákostól.
– Ez lenne a következő
természetes evolúciós lépés,
igen ám, de van egy nagy
probléma. Az emberi test
olyan bonyolult és olyan öszszetett, ráadásul annyi módon tud változni, hogy egyáltalán nem könnyű objektív
kritériumokat meghatározni.
Azt a tanító adathalmazt,
amely bemutat egymillió jó és egymillió
rossz műtétet, még
senki sem tudta létrehozni a világon. Amerikában
már folynak kísérletek, ha az
adatgyűjtés eredményeit sikerül betáplálni egy komplexen tanuló algoritmusba,
akkor reménykedhetünk abban, hogy egy napon a robot
képes lesz nálunk is
jobb döntést hozni.
– A mesterséges
intelligencia egy idő
után képes lehet az
embernél is megalapozottabb
döntést
hozni?
– Óvatosan kell bánni a
megalapozott szó használatával. Lehet, hogy matematikailag megalapozottabb, de az
ember számára ez nem mindig triviális döntés. Gondoljunk
arra, amikor az orvosnak egy
homályos felvétel alapján
vagy egy nagyon bonyolult
anatómiai környezetben kell
eldöntenie, hogy ez most
még egy ép sejt vagy már
rákos. Ezt az ember sokszor
intuíció vagy tapasztalat alapján dönti el, és egyáltalán nem
a tankönyvekben szereplő,
úgynevezett objektív kritériumok alapján. Ezért minden
esetben még nem bízhatjuk
magunkat a gépek algoritmusára.
Az egyszerű eseteket,
amelyeket nagyon nagy megbízhatósággal tudják kezelni,
könnyedén elvégzik. Ilyen
lehet például a mammográfiás
felvételek rutinszerű elemzése, hogy ne kelljen ott ülni
egész nap szegény radiológus-

nak. Ha viszont bejön egy
komplikált eset, akkor meg
kell kérdezni egy szakembert.
De egy fizikoterapeutát is ma
már könnyen tudunk helyettesíteni egy robottal, ami bizonyos gyakorlatokat szépen
óvatosan végrehajt, egyre jobban feszíti az adott ízületet,
szépen megtornásztatja a beteget, de a hiányzó végtagok
pótlására is kiváló minőségű
roboteszközök vannak ma
már.
– Sokan félnek attól,
hogy a robotok elveszik az
emberek munkáját. Reális
az aggodalom?
– Nemcsak arról van szó,
hogy a robot kiváltja például
a felszolgálót, ahogyan kiváltotta harminc évvel ezelőtt
azt a gyári munkást, aki azelőtt maga csavarozta össze
az autóalkatrészeket, hanem
arról is, hogy egy teljesen újfajta struktúrát teremt. A jövőben a nagyobb hozzáadott
értékű munkából kell több,
és a kisebb hozzáadott értékűből kevesebb. Nyilván vannak olyan szakmák, amelyek
teljesen meg fognak szűnni. Taxisofőrökre például
nem lesz

Egy humanoid robot.
szükség az önvezető autók
korában, ezért ők teljesen reálisan érzik veszélyben magukat.
A legújabb kutatások arra
a következtetésre jutottak,
hogy a társadalom egészét
tekintve nagyjából egyensúlyban marad a munkahelyek
száma, vagyis amennyi megszűnik a robotika alkalma-

zása miatt, ugyanannyi új is
keletkezik, viszont azoknak a
minősége, a hozzáadott értéke sokkal magasabb lesz.
– Fantasztikus filmekben láttuk, hogy a gépek leigázzák az embereket. Kell
félnünk a robotoktól?
– Bizonyos értelemben ez
már nem csak fantasztikum.
Igenis van annak realitása,
hogy bizonyos rendszerek,
ha nem is ellenünk fordulnak, de olyan döntéséket
hoznak, amelyeknek mi nem
látjuk át a komplexitását, és
ezért úgy éljük meg, hogy az
ember ellen fordultak a
gépek. Ha egy önvezető autó
hirtelen rossz döntést hoz, és
egy árokba vagy téglafalba
rohan, meghalunk, és akkor
tulajdonképpen a technika
áldozataivá válunk. Ehhez
nem kell, hogy gonosz legyen
egy gép, a technológiának
ugyanis nincs és még jó ideig
nem is lesz motivációja, mert
nem akarunk érzelmeket
táplálni a robotjainkba. Viszont kellenek olyan irányelvek, szabványok és normák,
amelyek a tervezők számára
kötelező érvényűek, hogy
garantálni tudjuk,
a robotok bizonyos

szabályokat
soha nem hágnak át.
– Mi az, amit
soha nem tudnak majd
átvenni az emberektől
a robotok?
– Ma még sokan azt
gondolják, soha nem lehet
művész egy robotból. De
lesz. Vannak különféle művészetekre megtanított robotok. Kreatív is lehet egy
robot, képes új tudást generálni, ha egy kellően bonyolult
rendszerből
olyan
következtetéseket von le,
amiről mi a mai fejünkkel azt
gondoljuk, csak intuitívan
lehet megoldani. Nagyon
messze még az a határ, amit
a robotok elérhetnek. Ma
nem is látjuk, hogy hol a vége
a robotikának.
Rafai Gábor
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Híresek, és Szegeden éltek-jártak

Hol járunk? Kit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből

Szegeden nemcsak napjainkban, de több évtizeddel ezelőtt is megfordultak híres emberek – sőt sokan itt is éltek. Móra Ferenc, Juhász Gyula
vagy éppen Szent-Györgyi Albert hosszú éveken keresztül lakott a Tisza
partján, de megfordult nálunk a legendás Kodály Zoltán és számtalan további ikonikus író, költő is. Ezek közül a híres látogatások közül veszünk
sorra most néhányat a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteménye segítségével.
Ha Szeged, akkor azonnal több híres
ember neve is az eszünkbe jut: kezdjük is rögtön Móra Ferenccel! A legendás író a Szegedi Napló
főszerkesztőjeként dolgozott, majd a
róla elnevezett múzeum és könyvtár
igazgatója lett 1917-től egészen a
haláláig. Az első fotón a Kultúrpalota
könyvtárában láthatjuk Mórát Fischhof Ágota könyvtári munkatárs társaságában. Móra igazgatói tevékenysége mellett régészként is tevékenykedett: a második fotón egy
deszki ásatás közben tűnik fel, kezében a szinte elmaradhatatlan szivarral. Ha valaki közelebbről is szeretné
megismerni Móra Ferenc életét, bátran térjen be a Móra Ferenc Múzeumba, és lessen be az őt bemutató
állandó kiállítás termébe!

Ha Szeged, akkor nem feledkezhetünk el Juhász Gyuláról sem: a
harmadik fotó 1923-ba repít minket,
Juhász Gyula 25 éves írói jubileumára. A fotón többek között József
Attila, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc és Babits Mihály is látható a
Kultúrpalota lépcsőjén. Ha legközelebb a múzeum lépcsőjén üldögélnek, mindenképpen gondoljanak
kicsit ezekre a legendás írókra!
Tudják, pontosan hol lakott Szegeden Szent-Györgyi Albert? Sétáljanak át a múzeumtól a Roosevelt tér
másik oldalára: a 14-es számú
házon emléktábla is jelzi, hogy itt élt
a legendás kutató. A negyedik fotón
épp szegedi laboratóriumában láthatjuk Szent-Györgyit, aki a Nobel-díj
átvételét követően lett a szegedi

egyetem rektora. Szeretett teniszezni – ezt szemlélteti az ötödik
fénykép, míg a hatodik képen imádott Alfa Romeójával látható a Dóm
téren.
Az állandó lakosok után ismerkedjünk meg egy fontos vendéggel!
A hetedik fotón Kodály Zoltán bukkan fel: amikor 1938-ban megérkezett Szegedre, az állomáson a
szabadtéri játékok rendezője, Janovics Jenő köszöntötte. A nyolcadik
képen már az idősebb Kodályt láthatjuk, aki 1953-ban a Konzervatóriumban vizsgáztatott – mekkora
elismerés lehetett nála vizsgázni!
A diákok bizonyára nagyon izgulhattak a legenda előtt állva…
Hegedűs Anita

3.
1923. május 20. Írók, költők Juhász Gyula negyedszázados pályafutását ünneplik.
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4.
Szent-Györgyi Albert a laboratóriumában.

5.
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1938. Kodály Zoltán
Szegedre érkezik (fent).
Szent-Györgyi Albert
teniszezés közben
(jobbra).
Szent-Györgyi Albert
Alfa Romeo típusú
autójával a Kémiai Intézet előtt (lent).

1933. Móra Ferenc a deszki ásatásoknál egy avar sír szélén.

6.

1953. május. Kodály Zoltán vizsgáztat.

8.
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Százévesen újra magyar állampolgár szeretne lenni

Békési Ilona szovjet állampolgárként Tbilisziben együtt tanított azzal, aki a nürnbergi per tolmácsa volt

A 100 éves Békési Ilona Kolozsváron született, Szegeden lakik, és hontalan. Volt
magyar és szovjet állampolgár. Együtt tanított Tbilisziben azzal, aki a nürnbergi
per tolmácsa volt. Békési
Ilona grúz férje Szegeden
nyugszik. A százéves aszszony már csak egyet szeretne, adják meg neki a
magyar állampolgárságot,
hogy úgy halhasson meg.

– Hogy tetszik lenni?
– Százévesen…, így… –
mondta mosolyogva Békési
Ilona, aki beszélgetésünk
elején kérte, kóstoljam meg
azt az ásványvizet, amely a
kaukázusi hegyekből, a grúz
Borjomiból származik, mert
igazi gyógyvíz. Jó gyomorbántalmakra, megfázásra, köhögésre és még sok minden
másra. Egy budapesti orosz
boltból szerzi be a Borjomit,
ami valóban finom.

Apácák

– Rögtön a második világháború után mentem ki Tbiliszibe
– kezdte élettörténetét Békési
Ilona, aki még az első világhá-

Ilona lánya, Maja, az unokája, Nesztán, valamint a férje,
Valiko Arakelov az 1980-as évek legelején.

Gyerekek

Békési Ilona az 1950-es
években Grúziában.
temen. Itt tanult Valiko Arakelov is, aki a férjem lett.

Lenni

– Még egyetemi hallgatók
voltunk, amikor azt mondta
Valiko, menjünk haza, Tbiliszibe. Otthagytuk Moszkvát.
A háború után sokan jöttekmentek az országban, mindenki kereste a helyét.

– 1948-ban megkérte Valiko
a kezemet, s én hozzámentem. De mivel akkor nem engedték a törvények, hogy egy
szovjet állampolgár megesküdjön egy külföldivel, nem államosították a házasságunkat, az nem lett hivatalos.
Ettől mi boldogan éltünk, és
megegyeztünk, hogy az első
két gyermekünk az ő nevét, a
harmadik gyermekünk pedig
az én nevemet fogja viselni.
Így is lett. Gyurinak és Dávidnak Arakelov, Majának pedig
Békési lett a vezetékneve.

Békési Ilonát Kormos Tibor önkormányzati képviselő és Farkas Katalin, a humán közszolgáltatási iroda munkatársa köszöntötte a 100. születésnapján.
ború alatt született Kolozsváron, 1918. október 2-án –
magyar állampolgárként. Itt végezte el az iskoláit az apácáknál. – 1946-ban mentem ki
Moszkvába tanulni az orvosi
egyetemre. Jóllehet az országot szétbombázták, a vasútvonalak rendben voltak. Kijeven
keresztül utaztunk Moszkvába,
ahol a diákoknak adtak, amit
adtak. A lényeg, hogy nem
éheztünk. Az előadások nagyon jók voltak az orvosi egye-

Tbiliszi gyönyörű volt, mert
Grúzia nem érezte meg a háborút. Szépen éltek az emberek. Kitűnő nemzetiség a
grúz, gyönyörűek a nők és a
férfiak, tudnak viselkedni,
segítőkészek és vendégszeretők. Ott nincs szomszédvita, hangos szó, becsülik
egymást az emberek. Európaiként érkeztem meg Grúziába, de ott tanultam meg
lenni – hangsúlyozta a százéves Békési Ilona.

Mivel ott maradtunk, elveszítettem az állampolgárságomat, de a szovjet állampolgárságot nem akartam felvenni. Állampolgárság nélküliként éltem Tbilisziben.

Taps

– 1958-ban nagy szovjet–
grúz–magyar barátság ünnepséget
rendeztek
Tbilisziben az operában, ahol felkértek, hogy mondjak beszé-

det. Akkor már megszületett a
két fiunk. Oroszul már jól beszéltem, grúzul viszont még
nem, de grúzul szólaltam
meg: „Két gyermek édesanyja
vagyok, és az önök menye” –
mondtam, és a grúzokra mutattam. Hatalmas tapsot kaptam. A beszédemből megjelent akkor itthon néhány
mondat az Ország-Világ lapban. Nem sokkal később a
kulturális kapcsolatok felelőse
lettem, és magyar nyelvet tanítottam a helyi egyetemen.

Magyarul

– Egy kiváló tanár, aki nagyon
jól beszélt németül, vezette
azt a fakultást, ahol több nyelvet is oktattak. Misa Kosheleva professzor volt a szovjet
tolmács a náci főbűnösök
nürnbergi perében. Nagyon jó
és nagy tudású tanár volt, fürtökben lógtak az előadásain a
diákok, akiknek mesélt a
nürnbergi perről is. Mivel az
induláskor még nem volt magyar könyvünk, kevésbé foglalkoztam a nyelvtannal, inkább
beszélni tanítottam a diákokat. Szituációs gyakorlatokat
játszottunk, s nem volt baj, ha
a diák nem helyesen mondta
magyarul a mondatokat, az
volt a lényeg, hogy beszéljen,
használja a nyelvet. Sokaknak
tetszett ez a metódus. Megismertettem a hallgatókkal Magyarországot, a magyar írókat
és szokásokat.

Szeged

– A férjem nem orvos, hanem
kereskedő lett, én pedig magyar nyelvet tanítottam, és az
óráimra minden magyar eljött,
aki Tbilisziben járt, a cégvezetőtől a miniszterig. Egy kiváló
tanítványom, Manana Szaladze műfordító lett, és Ma-

Ilona két fia, Gyuri és Dávid az 1970-es években.
gyarországon ment férjhez.
Nem tudom, mi lehet vele.
Gyuri fiam Magyarországon
kezdte el, és Tbilisziben fejezte
be az orvosi egyetemet. Sajnos
ő már meghalt. Az öccse,
Dávid is Magyarországon tanult, de végül Tbilisziben szerezte meg az erdőmérnöki
diplomát. Majd visszajött Magyarországra, ahol megismert
egy szegedi lányt. Azóta is Sze-

Európaiként érkeztem meg Grúziába,
de ott tanultam
meg lenni.
geden él és dolgozik. Maja Tbilisziben angol iskolában
végzett, majd az édesapjától
magyar utat kapott ajándékba,
melyen Dávidot is meglátogatta Szegeden. Megismert
egy szegedi fiút, s itt ragadt.
Maja nyelvész, több szegedi középiskolában, köztük a
Radnóti-gimnáziumban is tanított.

Őrület

– 1956 után nagy volt a jövésmenés. Az ötvenes évek végén
szóltak, hogy hazamehetek,
ha akarok, az édesapám is
küldött meghívót. Már készülődtünk, amikor közölték,
mehet a férjem, mehetnek a
gyermekeim, de én nem, mert
nekem nincs állampolgárságom. Majd megőrültem, amikor ezt megtudtam, hiszen

már több mint tíz éve nem láttam a szüleimet. Kénytelen
voltam felvenni a szovjet állampolgárságot, hogy haza
tudjak jönni a családomhoz.
Majd visszamentünk, haza,
Tbiliszibe.

Tortúra

– A férjemnek agytumora lett a
nyolcvanas években. Vittem
Moszkvába, mindenhová. Amikor látta, hogy nincs remény,
azt mondta, menjünk Magyarországra! Akkor azonnal megadták volna a magyar
állampolgárságot, de a költözés és egyéb jogszabályok
miatt nem vettem fel. Később
viszont már problémás lett,
mert Kolozsváron eltűnt az
anyakönyvi kivonatom, amit be
kellene mutatnom. Utólag jöttem rá, miért mondta a férjem,
hogy költözzünk Magyarországra. Grúziában sokat tanultam, és szívesen fogadtam
mindent, ami grúz. Ilyen helyi
szokás a pravoszlávoknál,
hogy a halottat otthon ravatalozzák fel. Ez nagy tortúrával
jár. A férjem tisztában volt vele,
hogy ezt nem éltem volna túl.
Ő ezt jól tudta. Ezért jöttünk
haza. A férjem 1986-ban halt
meg Szegeden, itt van eltemetve. Én már csak egyet
kérek, mivel még mindig állampolgárság nélküli vagyok,
adják meg nekem a magyar állampolgárságot, hogy úgy halhassak meg.
Szabó C. Szilárd
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sportMix
Meglepő
vereséget
szenvedett lékó péter
AlbániábAn. A szegedi
Lékó Péterrel a soraiban felálló magyar sakkválogatott
2:2-es döntetlent játszott Albániával a Grúziában zajló
sakkolimpia második fordulójában. A négyfős férficsapatból ketten döntetlent
értek el, és egy magyar siker
született. A szegedi nagymester meglepetésre kikapott,
így pontosztozkodás lett a
parti vége.
pápAi bAlázs Az ifjúsági oliMpián. Megkezdi
szereplését Pápai Balázs, a
Goodwill Pharma Tisza Tollas
SE tollaslabdázója az ifjúsági
olimpián. A szegedi tehetség
lesz az első magyar játékos,
aki ott lesz a Buenos Aires-i
tornán. Pápai mellett a nőknél a korábban szintén a szegedi klubban versenyző
Sándorházi Vivien is kijutott
a nívós rendezvényre.
jön Az első női vízilAbdA ob i-es Meccs A
szezonbAn. Az idényben
csak a hölgyek mezőnyében
lehet első osztályú vízilabdamérkőzésen szurkolni, rögtön itt is az első hazai
találkozó. Varga Tamás vezetésével a Szegedi Tudományegyetem Taylor&Nash női
vízilabda-együttese az UVSE
ellen játssza első hazai mérkőzését. A találkozó október
13-án, szombaton 18.30-kor
kezdődik a SZUE-ban.
bAndA árpád első,
olAsz dániel hArMAdik
lett. Banda Árpád (képünkön), a Szegedi Sportíjász
Egyesület versenyzője Tápiószentmártonon állt céltábla
elé, és olimpiai reflexes 70
méteres számában lett az ország legjobbja. A klub egy
bronzérmet is szerzett ezen
az aranyon kívül: Olasz Dániel a kadett korosztályban

60 méteres íjászatban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Továbbá egy hetedik
és egy kilencedik szegedi helyezés született az OB-n.

Történelmi kezdés a kékektől

Jó úton a MOL-PICK Szeged – Nem lehetetlen a címvédés és a Final Four
A MOL-PICK Szeged két körömrágós, de végül győztes
meccsel kezdte az idei Bajnokok Ligája csoportküzdelmeit.
A Tisza-partiak utoljára a 2007–2008-as szezonban kezdtek ilyen jól a legrangosabb európai kupasorozatban.
Lapzártánkig valamennyi
tétmérkőzését megnyerte az
idei szezonban a MOL-PICK
Szeged. A bajnokikon a papírforma érvényesült eddig,
a hangsúly a Bajnokok Ligáján van. Merthogy Eszéken a
horvát bajnok PPD Zagreb,
valamint hazai pályán a tavalyi
ezüstérmes
HBC

Nantes ellen is győztesen jöhetett le a magyar bajnok a
pályáról. Utoljára tizenegy
éve indított így a PICK Szeged, de az még nagyon más
rendszer volt, és nem ilyen
kaliberű csapatokkal kellett
megmérkőzni.
2007-ben a Velenje ellen
tizenkét góllal idegenben,

majd a Bosna Sarajevo ellen
tizenöttel sikerült nyerni.
Négyfős volt a csoport, és a
Tisza-partiak százszázalékosan vették a csoportkör küzdelmeit. Azóta nem sikerült
ilyen jól a rajt. Most, ha nem
is játszott jól a csapat sem
Eszéken (Zagreb–Szeged
23–24), sem Szegeden
(Szeged–Nantes 30–28),
küzdeni tudásból jelesre
vizsgázott a PICK. A Motor
Zaporozsjét 32–31-re verték
idegenben. Az új játékosok

is egyre inkább ráéreznek
arra, mit kér tőlük Juan Carlos Pastor edző.
Azonban a földön kell maradni – nagyon az idény elején járunk, még mindenki
keresi a formáját, és a lényegi dolgok tavasszal dőlnek el. De az már most
látszik, ha ezen az úton
halad tovább a háromszoros
magyar bajnok, sem a címvédés, sem a kölni Final Fourba
jutás nem lesz lehetetlen feladat.

Jorge Maqueda a Nantes elleni meccs egyik hőse volt – joggal ölelgették a szurkolók a lefújás után.

Világbajnok lett Nagy Ramóna

rezték meg az országok ranglistáján. Ehhez hozzátettek a szegediek
is: két harmadik,
egy második és
egy első helyezést
értek el Tóth Gábor tanítványai. A
legfényesebben
csillogó
érmet
Nagy Ramóna szerezte, aki kick-light
szabályrendszerben nem talált legyőzőre. Emellett
egy ezüstérmet is
bezsebelt a fiatal
Tóth Gábor büszke lehetett a tanítványaira. Balról jobbra:
tehetség. LightPataki Klaudia, Kovács Fanni, Tóth Gábor és Nagy Ramóna.
contact kategóriában is a döntőbe
Olaszországban, Jesolóban volt az idei szezon fő versenye jutott, itt a dobogó második
a kadet és junior korú kick-boxosoknak. Az utánpótlás-vi- fokára állhatott fel.
Kovács Fanni és Pataki
lágbajnokságra három szegedi sportoló utazott – a termés
Klaudia egyaránt egy-egy
két bronz, egy ezüst és egy világbajnoki cím!
bronzéremmel gazdagította
65 ország, mintegy 1800 ver- Pataki Klaudia és Nagy Ra- saját és a klub vitrinjét.
Előbbi kick-light szabályrendsenyző, 2300 nevezés. Ez móna.
számokban az utánpótlásA magyarok kitettek ma- szerben szerezte meg a harvilágbajnokság Jesolóban, gukért, hiszen 19 arany-, 17 madik helyet, Klaudia pedig
Olaszországban. Itt járt a ezüst- és 28 bronzérmet light-contactban. Mindkét
Combat „D” SC három fiatal nyertek, ezzel a rendkívül lány az ötödik helyen végzett
versenyzője, Kovács Fanni, előkelő második helyet sze- a másik szabályrendszerben.

Major-arany

Az ATSK Szeged para-asztaliteniszezője, Major Endre a
Czech Openen remekelt.
A riói olimpián 4. helyet
szerző pingpongos megnyerte az 1-es kategóriát.
Major Endre és a magyar
para-asztaliteniszező válogatott 9 éremmel zárta az
Ostravában megrendezett
Czech Opent. Az egyéni versenyszámokban
két-két
arany- és ezüstérmet szereztek a mieink, a csapatversenyekben pedig további
öt dobogós helyezéssel
öregbítették a magyar pingpong hírnevét.
Az 1-es kategóriában
versenyző Major Endre két
3:0-s és egy 3:1-es győzelemmel abszolválta a csoportkört. Az elődöntőben a
svájci Kellert, a döntőben
pedig az orosz Lavrovot
verte meg egyaránt 3:0-ra.
Fantasztikus teljesítmény a
szegedi sportembertől, aki
szerényen megjegyezte, szerencséje volt a sorsolásnál,
hiszen a 2016-os paralimpiai bajnok hamarabb kiesett. Major Endre a legfrissebb világranglistán a
harmadik helyen áll.

Rekord a Pick-futáson

Évek óta az ősz hagyományos utcai futórendezvénye a Pick
Utcai Futófesztivál. Idén a tizenhetediket rendezték Szegeden, és még soha nem álltak ennyien rajtvonalhoz.
Hat kilométer, másfél kilométer és 3,4 kilométer. Idén is
ezek közül választhattak a 17.
Pick Utcai Futófesztiválra nevezők. Már az első két távon
is nevezési rekord született,
de a legtöbben a legutolsó
rajthoz álltak fel. Mintegy hét
percnek kellett eltelnie, hogy
az utolsó induló is áthaladjon
a rajtvonalon.
A legtöbb diákot a Tömörkény István Gimnázium és

Művészeti Szakközépiskola
hozta a 3,4 kilométeres
távra: több mint hétszáz tanuló húzott futócipőt. Voltak,
akik babakocsival, négylábú
kedvencükkel vagy gyermekükkel a nyakukban teljesítették a különböző távokat. A
belváros ezúttal kékbe öltözött, a Pick így tisztelgett a
májusban harmadik bajnoki
címét megszerző MOL-PICK
Szeged csapata előtt.

Kígyózott a kék tömeg a Tisza partján.
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MOZART-EST
Időpont: október 8., hétfő,
19.30
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
Az Orfeo Zenekar (képünkön)
és a Purcell Kórus Mozartestje. Vezényel: Vashegyi
György, szólót énekel: Szutrély Katalin, Balogh Eszter,
Najbauer Lóránt és Megyesi
Zoltán.
A STAR WARS TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA
Időpont: október 9., kedd, 18
óra

Helyszín: IH Rendezvényközpont
Magyarország legismertebb
és legnépszerűbb filmesztétája, Réz András tart előadást
a Pedagógiai estéken, ahol a
művészetek piacán zajló bru-

tális változások egyik látványos lenyomatáról, a Star
Wars-univerzum tündökléséről és bukásáról is beszél.

BRÓDY JÁNOS: RÁADÁS
Időpont: október 9., kedd,
19 óra
Réz András
Helyszín: új zsinagóga
Bródy János Ráadás című koncertje a XIV. Szegedi Őszi Zsidó
Kulturális Fesztiválon. GAG Produkció.

BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK
Időpont: október 9., 10. és
11., kedd, szerda és csütörtök
Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház
A bioépítészeti napokon többek között a zöld városokról,
az ökologikus építés szemléletéről, a napelemekről, valamint a kenderbetonról is
hallhatnak előadást.
HONEYBEAST-KONCERT
Időpont: október 11., csütörtök, 19.30

Helyszín: IH
Rendezvényközpont
Az SZTE ÁOK
Pszichiátriai
Intézetéhez
tartozó alapítvány jótékonysági
koncer tet
szervez, amelyen a Honeybeast zenekar (lenti képünkön) ad 60 perces akusztikus koncertet.
SZEGEDI PAPRIKA SHOW
ÉS
CHILI
WEEKEND
Időpont:
október
12–14.,
péntek–
vasárnap
Helyszín:
Széchenyi tér

Csípős őrület fűszeres street
foodok orgiájával a Széchenyi téren, ahol ott lesznek a
csilitermesztők és a csilimanufaktúrák is.
TÖK JÓ NAP
Időpont: október 14., vasárnap, 10–17 óra
Helyszín: füvészkert
A Tök jó napon a tökfélék családja lesz a főszereplő. Lesz itt
tökfaragás (halloweeni töklámpást faraghatnak), tökkiállítás (megismerhetik a tökök
sokféleségét: a hatalmastól a
karcsú lopótökig), sok tök jó
játék a tökmagoknak és számos tökös étel.

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-mailcím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 10. A nyerteseket
e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési
rendeletének megfelelően kezelje, és azt tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szebb köntöst kap a Klapka tér és a Kolozsvári tér. A nyertes: Czirok Fanni. Gratulálunk!
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Szeged régen

horoSzkóp

koS (iii. 21–iv. 20.) Az
anyagi ügyei egyre
jobban alakulhatnak,
most már biztos lehet
benne, hogy megérte azt a
kis kockázatot. Azért továbbra is figyeljen oda a
részletekre!
Bika (iv. 21–v. 20.)
Sokat javulhatott a
közérzete, mióta hoszszabban elbeszélgetett
egy ismerősével. Talán
ebből a kapcsolatból még
barátság is lehet, úgyis
kevés barátja van!
ikrek (v. 21–vi. 21.)
Bármennyire is rossz
érzéssel tölti el, lehet,
hogy hamarosan hozzá kell nyúlnia féltve őrzött
tartalékaihoz. Ne keseredjen el, vissza tudja majd pótolni!
rák (vi. 22–vii. 22.)
Érzelmi élete a mélypont közelében lehet:
úgy érezheti, nem érti
az önt körülvevő embereket, és ők sem értik meg
önt. Ne lássa ennyire borúsan a világot!
oroSzLán (vii. 23–
viii. 22.) Úgy tűnhet,
hogy elhamarkodott
egy fontos döntést, de
még lesz lehetősége helyrehozni a tévedését. Most
megfontoltan cselekedjen,
ne hibázzon újra!
Szűz (viii. 23–iX.
22.) Túlságosan hiszékeny lehet mostanában. Legyen óvatosabb, ne feledje a mondást:
nem mind arany, ami fénylik! Ha higgadt marad, nem
érhetik meglepetések.
MérLeg (iX. 23–X.
22.) Szakmai nézeteltérései lehetnek egy
ismerősével, szerencsére most ügyesen kivágja
magát. A jövőben kerülje az
ilyen konfliktusokat, nem
tesz jót senkinek!
Skorpió (X. 23–Xi.
21.) Ne cselekedjen
indulatból, nagyon
fontos, hogy a józan
megfontolás irányítsa a döntéseit! Ha az érzelmei vezérlik, az most komoly problémát okozhat.
nyiLaS (Xi. 22–Xii.
21.) Túl sokat aggodalmaskodhat mostanában jelentéktelen,
apró-cseprő ügyek miatt.
Élje nagyvonalúbban az
életet, és vegye észre a mindennapok örömeit is!
Bak (Xii. 22–i. 20.)
Bőven van min töprengenie, annyi minden történhetett az
elmúlt időszakban a környezetében. Talán nem is teljesen véletlenül alakultak így
a dolgok.
vízönTő (i. 21–ii.
19.) Egyre jobban alakulhatnak az anyagi
ügyei, még olyan helyekről is származhat bevétele,
amiről már teljesen lemondott. Legyen büszke a kitartására!
Halak (II. 20–III. 20.)
Döntőbírónak kérhetik fel, de nehéz igazságot tenni, mert érzi,
hogy mindkét félnek megvan a maga igaza. Ha kínosnak érzi az ügyet, inkább ne
vállalja!

2018. OKTÓBER 6., SZOMBAT

Jövőre lesz negyven
éve, hogy meghalt a
született
Szegeden
hont Ferenc színházrendező, akiről 1970ben készült képünk.
Hont Juhász Gyulával
már a húszas években
kezdeményezte szabadtéri játékok rendezését.
1933-ban a katonaság
felállított a Dóm téren
egy 2500 ülő- és 2000
állóhelyet magában foglaló nézőteret. Innen
számítható a Szegedi
Szabadtéri
Játékok
tényleges
megszületése. 1933. augusztus
26-án mutatták be Hont
Ferenc rendezésében
Az ember tragédiáját,
sikeréhez
amelynek
már hozzájárult a 300
fős statisztéria, tánckar,
honvédzenekar
és
kórus. (Fotó: Fortepan/Kádas Tibor)

MESEPERCEK – ANIMÁCIÓS FILMEK
Minden hétköznap, 19.50
Boxi, Lola-mesék, Székely
legendárium – mesék gyerekeknek a Szegedi Hírek
előtt.
FÓKUSZBAN – GAZDASÁGI-KÖZÉLETI MAGAZIN
október 9., kedd, 17.30
A Szeged TV új műsora minden olyan témáról, ami mindenkit érint, érdekel.
SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉRMAGAZIN
október 10., szerda, 19.25
Két újságíró, egy eset: a Szeged TV és a Délmagyarország
kérdezi a hét emberét a hét
témájáról.
PEDAGÓGIAI ESTÉK – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
október 13., szombat,
20.00
Lang Györgyi előadása életről, szerelemről, betegségről,
politikáról őszintén, sok humorral.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: kora őszies idő

október 6.
szombat

október 7.
vasárnap

október 8.
hétfő

október 9.
kedd

október 10.
szerda

október 11.
csütörtök

október 12.
péntek

23/10
Brúnó,
renáta

18/11
amália

16/8
koppány

17/6
dénes

19/8
gedeon

20/9
Brigitta,
gitta

120/9
Miksa

anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
2018. 09. 21-én Kakuk Balázs és Bánhidi Eszter Nóra,
Vereb Tamás és Jancsikin
Szandra, Szabó János és
Nagy Bernadett; 2018. 09.
22-én Magyari Ferenc és
Dinya Eszter, Őri Balázs és
Fábián Alíz Dorina, Rózsa Dániel István és Illés Réka Gabriella, Jakócs Gergely Péter
és Bajdik Tamara, Péter
János és Orbán Beáta, Oroszi
Márton Ferenc és Dávid Dorottya Boglárka, Imre Szilárd
és Deák Ágota, Szécsi Marcell Márton és Gyura Szabina, Török Imre István és

Gyuris Gabriella Margit, Trója
Zoltán és Lesznek Amália.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Birkás Tamásnak és Török Nórának 2018. 09. 22-én
Emese, Borbély Józsefnek és
Budai Renátának 2018. 09.
20-án Kata, Bárkányi Mihálynak és Kiss-Patik Juditnak
2018. 09. 20-án Dóra, Ábrahám Zsoltnak és Huczek Helgának 2018. 09. 20-án Alex,
Mikó Miklósnak és Kollár
Noéminek 2018. 09. 20-án
Fruzsina utónevű gyermeke
született.
Gratulálunk!

Fogadóóra
OKTÓBER 8., HÉTFŐ
Lauer istván: 14.00–15.00 (Polgármesteri
Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség –
Negyvennyolcas utca 12.), 15.00–15.30
(Családsegítő Ház – Bölcs u. 11.), 16.00–
16.30 (Jerney János Általános Iskola – Jerney u. 21.)
Szentistványi istván: 17.00 (Képviselői
iroda – Kiss Ernő u. 3.)

OKTÓBER 10., SZERDA
Szécsényi rózsa: 16.00 (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség – Honfoglalás
u. 73.)
hekáné dr. Szondi ildikó: 14.00–15.00
(Képviselői iroda – Kiss Ernő u. 3., tel.:
30/963-8137)
kormos Tibor: 17.00–18.00 (Odesszai fiókkönyvtár – Székely sor 11.)

OKTÓBER 9., KEDD
Lauer istván: 16.00–16.30 (Szegedi SZC
Gábor Dénes Szakgimnázium – Mars tér
14.), 16.30–17.00 (Szegedi SZC Déri Miksa
Szakgimnázium – Kálvária tér 7.), 17.15–
18.00 (Kreatív Formák Alapítvány – a nagycsaládosok épületében, Napos út 16.)
nógrádi Tibor: 17.00 (Kecskéstelepi Művelődési Ház – Újvidéki u. 4.)

OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla és kosik dénes: 16.30–
17.30 (Polgármesteri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség – Negyvennyolcas
utca 12.)

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

OKTÓBER 13., SZOMBAT
kothencz János: 9.00–11.00 (L.É.T. Egyesület – Csongor tér 1.)
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

