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beiskolázási
támogatása.
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töltöttek együtt
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egy vidám délutánt Tápén.
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Folytatják
Jövőre, Veletek,
ugyanitt! – ezzel búcsúztak
a szervezők a
Szeged főutcája a Tisza programsorozattól.

10.

Bombaigazolás
A 32 éves,
amerikai születésű, de magyar
válogatott,
Govens Darrin
a Szedeákban
folytatja.

Lehetetlen betartani az iskolák szerint
a minisztérium járványügyi előírásait

M

inden iskola megkapta az Emberi
Erőforrások Minisztériumának járványügyi intézkedési tervét, amelyben
kitérnek a távolságtartás és
a maszkviselés iskolán belüli szabályaira is.
– Nem tudom, milyen
iskolákat képzelnek el a
minisztériumban, de az intézkedések fele nem megvalósítható. A másfél méteres
biztonsági távolság betartása például fizikailag lehetetlen az iskolában – nyilatkozta egy iskolaigazgató. Az
intézkedési terv értelmében,
ha valamelyik köznevelési
intézményt közvetlenül érintő megbetegedés történik,
akkor az operatív törzs egyedileg dönt arról, hogy szükséges-e ott a digitális oktatás bevezetése.
Bővebben a 3. oldalon

Hagyományos módon indul a tanév szeptember 1-jén. A minisztérium járványügyi előírása szerint az iskoláknak gondoskodniuk kell a tanulók lazább
elhelyezéséről, a másfél méteres védőtávolságról. Fotó: Index

Az egyetlen járható út

Rekordszámú nevezés
Filmfesztivál a 100 éves Belvárosi moziban

T

öbb mint ötszáz filmet
neveztek be szerte a világból a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra, amelyet szeptember 8. és
12. között rendeznek meg az
idén 100 éves Belvárosi moziban. A neves rendezőkből és
operatőrökből álló előzsűri 32
alkotást – 8 nagyjátékfilmet,
19 kisjátékfilmet és 5 kísérleti

filmet – tartott érdemesnek a
versenyre. A rekordszámú nevezés azt mutatja, hogy a szegedi fesztivál rövid idő alatt
komoly rangot vívott ki magának a filmes szakmában.
Idén a fesztivál életműdíját
a 77 esztendős Máthé Tibor,
Kossuth- és Balázs Béla-díjas
operatőr kapja.
Írásunk a 7. oldalon

Nem hirdet bérletet
a szegedi színház

M

i magunk is sokat tehetünk az élhető Szegedért,
ha változtatunk a közlekedési szokásainkon. A
szakemberek szerint olyan közlekedési módokat
kell támogatni, előnyben részesíteni, amelyek kevesebb helyet foglalnak, kevesebb energiát használnak és kevesebb

H
környezeti kárt okoznak a városban. Szeged komoly feladatának tekinti a klímaváltozás elleni küzdelmet: évek óta folyamatosan fejleszti és korszerűsíti kerékpárút-hálózatát és
elektromos közösségi közlekedését.
Cikkünk a 2. oldalon

etvennél is több előadás maradt el tavas�szal a járványveszély
miatt a Szegedi Nemzeti Színházban. A teátrum ezek pótlásával kezdi új évadát. Ös�szesen tizenhárom bemutatót
terveznek, de ebben az évadban nem hirdetnek meg bér-

leteket. Egy felmérés szerint a
szegediek ragaszkodnak színházukhoz: száz megkérdezettből csak néhányan mondták,
hogy visszakérik a jegyük vagy
bérletük árát, a döntő többség
ha később is, de látni szeretné
a kiszemelt produkciót.
Részletek a 6. oldalon
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Az egyetlen járható út az élhető városért
Szeged folyamatosan fejleszti kerékpárút-hálózatát és elektromos közösségi közlekedését
A klímaváltozással foglalkozó szemléletformáló kampányt
indított az önkormányzat, tudományosan vázolva fel Szeged jövőképét. A Szeged Vision projekt online előadássorozatának volt a vendége Körtvélyesi Csaba. A közlekedésépítő mérnök szerint már nem bővíthetők a kapacitások a közúti forgalom számára a városban.

A

nagyárvíz után létrejött sugaras-gyűrűs
városszerkezet jól átlátható, rendezett. Ez a mai
napig jól szolgálja a forgalmi
igényeket. Ugyanakkor Körtvélyesi Csaba szerint a kapacitások, a rendelkezésre álló
útszélességek a városköz-

Területfoglalás
Az

Szeged a jövőben: autómentes Tisza-part, környezetbarát
közlekedéssel. Forrás: Szeged Vision
pont irányába haladva csökkennek, s ez izgalmas helyzeteket tud teremteni, mert
a forgalom növekedni szeretne, de a házak és utak nincsenek gumiból.
– Addig nem volt probléma, amíg volt terület. Ha
igény mutatkozott rá, új sá-

ges kielégíteni. Így például
a belvárosra prioritást lehet
megállapítani, hogy melyek
azok a közlekedési módok,
amelyeket támogatni kell,
és melyek azok, amelyeket
nem igazán. Így a városközpontra a kimondott prioritás
a gyalogos, a kerékpáros és

autó terheli a legjobban a környezetet

Tárolás esetén

vot alakítottak ki. De ha már
nem tudjuk tovább bővíteni
a területeket, kapacitásokat a közúti forgalom számára – és ki kell mondani,
hogy ma már nem tudjuk,
nem lehet bővíteni –, akkor
meg kell gondolni, hogy mely
igényeket kell és szüksé-
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a közösségi közlekedés –
mondta a közlekedésépítő
mérnök. A szakember szerint abban, hogy mennyire
élhető egy város, fontos szerepet játszik a közlekedés.
Körtvélyesi Csaba egy
ábra segítségével magyaráz-

ta el, milyen adottságai vannak a különböző közlekedési
módoknak egy közlekedőre
vetítve. A tárolás és a mozgás esetén az autó foglalja el
a legnagyobb területet a városban, és a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében is
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Forrás: Szeged fenntartható városi mobilitási terve
SZT-grafika

Önvezető tricikli

A

hagyományos alkatrészek, a
váz, a kerekek, a kormány, a
fékek szinte hétköznapiak,
semmi extra nincs bennük. És igazából a villanymotorban sincs semmi különös: két töltés között negyven kilométert tud megtenni, maxi-

* CO2-kibocsátás
100 km-re, egy
közlekedőre

Forrás: Terra Stúdió/Veszprém, SZT-infografika

1994 és 2031 között a tényadatok és a prognózis alapján (százalékban)

Szintet lépett a világban a városiközlekedés-tervezés: az önvezető
autók mellett már önvezető elektromos triciklivel is számolnak.

(m2)

Mozgás esetén

Közlekedési módok Szegeden

gyalogos
kerékpár
közösségi közlekedés
személygépjármű

a városban

mum 30 kilométer per órával. Városi ingázáshoz ideális, de akár a
biciklis futárokat is képes helyettesíteni, kisebb csomagokat gond
nélkül lehet továbbítani vele.
Ez is, mint egyre több minden,
egy okostelefonos alkalmazással működik. Az újdonság a „taxi
üzemmód”: vagyis az alkalmazással odahívjuk magunkhoz a legközelebbi szabad járművet, és miután fölszálltunk, oda megyünk vele,

ahová csak akarunk. Az elképzelések szerint az önvezető triciklik lehetőség szerint kerékpárúton közlekednének – mi ösztönözhetné
hát még jobban a kerékpárutak fejlesztését itt Szegeden is, ha nem
ezek a járművek?
Hogy mikor lesz, lehet belőlük
tömegcikk? Jó kérdés. A tesztek
egyelőre ígéretesek, és az okostelefonos alkalmazás éppúgy készen
van, mint maga a jármű. Az biztos,
hogy menő lenne ilyenekkel munkába járni a város bármely pontjáról.

az autó a legszennyezőbb.
Ez a közlekedési eszköz támasztja a legtöbb igényt a
környezetével szemben. A
szakember hangsúlyozta: új
megoldásokat kell kitalálni.
Olyan formákat, közlekedési módokat és eszközöket
használni, melyek
• kevesebb helyet foglalnak,
• kevesebb energiát
használnak,
• kevesebb környezeti
kárt okoznak a városban.
Szeged városa kiemelt
jelentőséggel kezeli a fenntartható és környezetbarát
közlekedési módok fejlesztését és a belvárosi autóforgalom csökkentését. Hogy
melyek voltak a mérföldkövek az elmúlt években Szeged közlekedésében? Az
M5-ös és az M43-as autó-

pálya megépülésével jelentősen csökkent a tranzitforgalom a városban. Mintegy
harmincmilliárd
forintból
fejlesztették, korszerűsítették az elektromos közösségi közlekedést. Bővítették a
kerékpárút-hálózatot, amelynek következtében hat év
alatt 9-ről 17 százalékra
nőtt a kerékpárral közlekedők aránya. Csillapították,
csendesítették a gépjárműforgalmat, és a város lakóterületeit szinte kivétel nélkül
Tempó 30 vagy lakó-pihenő
övezetbe sorolták.
A szemléletformáló kampánnyal kapcsolatos további
információk megtalálhatók
a Szeged Vision 2050 Facebook-oldalán, illetve a szegedvision.hu weboldalon.
Sz. C. Sz.

Negyven kilométert tud megtenni, maximum 30 kilométer per órával.
Képünk illusztráció
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Lehetetlen betartani az iskolák szerint
a minisztérium járványügyi előírásait
Minisztériumi
járványügyi
előírásokkal indul a tanév
szeptember 1-jén. Az iskolák
szerint lehetetlen betartani
a másfél méteres biztonsági
távolságot az intézményekben.

Vélemény

Dugonics tér, Kossuth tér:
valóság és reklám

K

A

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és az iskolaigazgatók szerint lehetetlen
betartani azokat a járványügyi
előírásokat, amelyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma küldött ki az iskoláknak –
írja a hvg.hu.
Az ajánlásban többek között az áll, hogy:
• lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott
esetben nagyobb termek vagy
egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával,
• a tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése
lehetséges, de nem kötelező,
• a tanulók szellősebb
elhelyezése céljából, amen�nyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat
javasolt a tantermen kívül
elhelyezni,
• a közösségi terekben
egyszerre csak annyi gyerek
tartózkodhat, hogy betartható
legyen a másfél méteres védőtávolság,
• az osztályok keveredését kerülni kell, ha erre nincs
mód, a tantermeket fertőtleníteni kell,

Fejre állnak az iskolák, ha minden előírást be kell tartaniuk. Képünk illusztráció.
• a testnevelésórákat javasolt a szabadban megtartani.
A lap megkereste a
PDSZ-t, amely szerint hajmeresztőek az ajánlások, és

Ha valamelyik köznevelési intézményt
közvetlenül érintő
megbetegedés történik, akkor az operatív törzs egyedileg dönt arról, hogy
szükséges-e ott a
digitális oktatás bevezetése.
arról tanúskodnak, hogy a
kormányzat vagy nem ismeri
eléggé az általa működtetett
rendszert, vagy nem hajlan-

A minisztérium javaslata szerint a nagyobbak viseljenek
maszkot, ha nem tartható be a másfél méteres védőtávolság az iskolában. Képünk illusztráció

dó pénzt adni a védekezésre.
Fehér Tibor, a PDSZ Országos
Választmányának
tagja szerint megint nem
egyeztettek a szakmával az
intézkedésekről. Fehér szerint lett volna idő felkészülni
az újabb esetleges online
oktatásra, de ezen a téren
sem történt semmi. Úgy látja, az államnak pénzt, számítástechnikai eszközöket
és a Krétánál jobb szoftvert
kellett volna adnia, és olyan
megoldást kidolgozni az otthoni tanulásra, amelyben
úgy érvényesül a gyerek oktatáshoz való joga, hogy közben a szülő sem szakad meg
a munkában.
A PDSZ szerette volna
elérni, hogy folyamatosan
szűrjék a pedagógusokat, de
ez kimaradt a kormányzati
elképzelésekből, ahogyan az
is, hogy az iskolák kapjanak
érintésmentes lázmérőket,
amelyekkel meg tudják mérni
a beérkező gyerekek testhőmérsékletét.
– Nem tudom, milyen iskolákat képzelnek el a minisztériumban, de az intézkedések fele nem megvalósítható.
A másfél méteres biztonsági
távolság betartása például
fizikailag lehetetlen az iskolában – mondta a hvg.hu-nak
egy egyházi fenntartású vidéki gimnázium igazgatója.
Fizikailag lehetetlennek tartja
azt is, hogy a szünetekben
fertőtlenítsenek minden érintett termet, ahol cserélődnek
a diákok. Az igazgató a hibrid
megoldást találja jónak, azt,
hogy egy adott napon csak az
iskola tanulóinak fele menne
be, a többiek pedig távoktatásban haladnának az anyag-

gal. Szerinte a 2-3, 3-2 napos
felosztás lenne az ideális.
Hibrid oktatást javasolta a
Pedagógusok Szakszervezete
(PSZ) is. – Ez a megoldás védené a gyermekeket és a közoktatásban dolgozókat. Ha az
a cél, hogy az egészségünket
megőrizzük, akkor itt most
nem pénzről kell, kellene beszélni – nyilatkozta a Szeged
Televíziónak Pap Jánosné, a
PSZ megyei titkára.
A hvg.hu megkérdezte
a minisztériumtól, mit lehet
tenni a csoportosulások ellen,
hogyan alakítsanak ki az iskolák elegendő helyet, és hogyan tartassák be a közösségi
terekben a másfél méteres
távolságot.
A minisztérium azt válaszolta a lapnak, hogy a csoportosulást az érettségi alatt
is hatékonyan megakadályozták az intézmények, ezért

A PDSZ szerette volna elérni, hogy folyamatosan szűrjék a
pedagógusokat, de
ez kimaradt a kormányzati elképzelésekből, ahogyan az
is, hogy az iskolák
kapjanak érintésmentes lázmérőket,
amelyekkel
meg
tudják mérni a beérkező gyerekek testhőmérsékletét.
most is kövessék ugyanazt a
módszert. A közösségi terekben pedig szerintük létszámkorlátozást kell alkalmazni,
hogy a másfél métert tartani
tudják; ha pedig erre nincs
mód, akkor „a nagyobbak viseljenek maszkot”.
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ét kép van megnyitva a gépemen. Az egyiken maszkos-taláros fiatalok, amint épp a levegőbe dobják a
sapkáikat. Ők a Szegedi Tudományegyetem végzős
orvostanhallgatói, akik esküt tettek a Dugonics téren. Nem
a hivatalos ünnepség keretében, ugyanis azt nem lehetett:
Rovó László, „a koronavírusról személyes tapasztalatokkal is
rendelkező szegedi rektor” a járványra hivatkozva nem engedte az egyetem hivatalos eseményeként megtartani a hagyományos orvosesküt. Ők viszont mégis szerveztek maguknak egyet. Szamizdat orvosi eskütétel, világszám!
A másik képen fiatal katonák állnak a fővárosi Kossuth
téren. Nagyon-nagyon közel egymáshoz, maszk sehol. Minden száj nyitva, ők is esküt tesznek. Ez a tisztavatás, amelyet
mindennemű járványügyi korlátozás dacára megtartottak,
és nemhogy nem tiltották, de a legfőbb közjogi méltóságok
jelenlétében történt. Ott volt Orbán meg a két bajusz: a mérges és a depis.
Tökéletesen jellemző kontraszt. Tényleg így élünk. A
vírussal mászkáló, operáló és országgyűlési képviselővel
parolázó fideszes rektor betiltja az orvosi eskütételt, míg a
kormányfő személyesen szemléli a tisztavatást. Mindkét helyen frissen végzett huszonévesek, de micsoda különbség a
politikai relációban! Tökéletes a szegedi reakció is: meg kell
csinálni az orvosi esküt, nekünk magunknak.
Az elmúlt években új
viszonyt kellett kialakítaEgyre inkább olyan világ
nunk az állammal. Vagy
ez, ahol föntről nem a
ha úgy tetszik, nagyon is
segítség, hanem az akarégit: a halódó szocializdály érkezik, és magunkmus hazudott hasonlónak kell tennünk azért,
an gondoskodó államot,
hogy a valóságban a hogy Magyarország szelegtöbbet, ami emberi rethető és élhető legyen.
és működőképes, a maszek meg a szamizdat produkálja. És ma? Aki csak teheti,
sem a fogát, sem a nyelvtudását nem bízza állami szolgáltatóra. Hozzáolvassa az igazat az állami hírhez, hozzátanítja a valódi történelmet a gyereknek az állami tankönyvhöz.
Egyre többször nem partner, nem szövetséges, hanem kijátszandó-elkerülendő akadály az állam, illetve képviselője. Nem
vele, hanem vele szemben kell orvosi esküt is tenni.
És tegyenek is! Vegyék vissza, adják át egymásnak, amit
a bután bosszúálló, szemellenzős politika és komisszárja elvett tőlük! Elszántan keressük az iskolaőröket, de megalázzuk a gyógyítókat. Ugyanakkor az a reményem, hogy a „magán” orvosi eskük, a közösség kedvéért születő írások, az
igazat és a jót kereső előadások és még ezer más apropó alkalmas arra, hogy minél többen összekapaszkodjunk, akkor
is, ha azt a hatalom nem szíveli, sőt tiltja. Egyre inkább olyan
világ ez, ahol föntről nem a segítség, hanem az akadály érkezik, és magunknak kell tennünk azért, hogy Magyarország
szerethető és élhető legyen.
A jó hírem pedig az, hogy egy idő után ez lesz az igazi Magyarország. Hol volt az eskü idején valójában „az” egyetem?
Az elfüggönyözött rektori irodában? Kinek az előadásaira
járnak ma az emberek: a most kiabáló fideszes igazgatók
színházaiba, vagy a „liberális elhajlással” vádolt művészekhez, mint Pintér Béla? Melyik sajtóterméket tartják el az olvasók: a fideszest vagy a függetlent? Rengeteg állami pénz
jut ma a rezsim reklámjára. Százmilliárdos közmédia, hasonló nagyságrend a „konzultációkra” és a KESMA sajtóbirodalma. Szintén a rezsimet élteti minden állami rendezvény
és minden uniós pénzből épült (pfuj, Brüsszel!) beruházás
átadása. De ezek közül egyik sem a valóság. Az ugyanis
ott van, ahol a fiatal orvosok eldöntik, hogy amit a hatalom
megtagadott tőlük, azt megépítik maguk. Ott van a valódi
egyetem, a valódi Magyarország.
Előbb-utóbb pedig a hatalom is ott lesz.
Ceglédi Zoltán
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Szeptember 15-éig igényelhető
a beiskolázási támogatás

Tiszavirág lesz az új uszoda neve
Jövő év elején vehetik birtokba a szegediek az impozáns létesítményt

Szeged segítséget nyújt a tanévkezdéshez
Szeptember 15-éig lehet benyújtani azokat a kérelmeket,
amelyek alapján minden szegedi lakhelyű általános iskolai tanuló 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap. Eddig több mint hatezer család igényelte a város iskolakezdéshez nyújtott segítségét.
– Tavaly lehetett először igénybe venni ezt az önkormányzati támogatást, és már első alkalommal is hatalmas volt az
érdeklődés – mondta Novkov
Veszelinka, az önkormányzat
Humán Közszolgáltatási Irodájának vezetője. Ez annyit jelent, hogy a nagyjából 11 ezer
jogosult közül tavaly 9462-en
kaptak iskolakezdési támogatást, s így összesen 7055 családon tudott segíteni az önkormányzat.
Laptártánkig már több
mint hatezer család adott
be kérelmet, nyolcezernél is
több gyermek után igényelve
a beiskolázási támogatást.
Ahhoz, hogy idén is minél
többen kaphassák meg a városi támogatást, szeptember
15-éig be kell nyújtaniuk az
igénylést. A határidő elmulasztása ugyanis jogvesztő
hatályú, azaz később már
nem igényelhető az összeg.
– Annak az ezerszáz családnak, amely tavaly adott be
kérelmet, de idén még nem,
levelet küldtünk, mellékelve
egy nyomtatványt, amit csak
vissza kell küldeniük, kitöltve.
Az igénylések háromnegyede tavaly és idén is online érkezett, az ügyfélkapun

keresztül, és most, hogy a
járványhelyzet ezt továbbra is indokolja, arra kérik a
családokat, hogy aki csak
teheti, részesítse előnyben
az internetes megoldást. Ezt
az önkormányzat weboldalán
megtehetik, de a nyomtatványok az önkormányzat ügyfélszolgálatán természetesen
továbbra is beszerezhetők.
Novkov Veszelinka kiemelte: a koronavírus-járvány miatt kialakult nehéz
gazdasági helyzet ellenére
is rendelkezésre áll a teljes
összeg, azaz a város idén is
100 millió forintot különített
el erre a célra.
Az első kifizetések már
augusztus 10-én megtörténtek, azóta pedig folyamatosan utalják az időközben
beérkezett kérelmekre. A
támogatások zömét tavaly
folyószámlára küldték, és ez
a tendencia az idén is.
A támogatásra jogosult
családokat arra kérik, ne
várjanak az utolsó pillanatig,
mert a kérelmek feldolgozása időbe telik. Fontos tudni,
hogy azok is kaphatnak támogatást, akik nem szegedi
iskolába járnak, de itt van az
állandó lakhelyük, és életvitelszerűen a városban élnek.

Száz zsáknyi szemét

Ö

sszefogott Szeged, miután Farkas András elkeseredésében bejelentette: a szemetelők és a vandálok állandó pusztítása miatt megszünteti az általa húsz éve
létrehozott Gergő Ligetet. Az újszegedi Tisza-parti pihenőhely
a Rotary Tanösvény része. Mihálik Edvin, Zöld város programért felelős tanácsnok közösségi oldalán azt írta: sok természetkedvelő szegedi segített, s több mint száz zsáknyi szemetet szedtek össze, amelyet az önkormányzat cége ingyen
szállított el a helyszínről. Mihálik arra hívta fel a figyelmet
posztjában, hogy a Gergő Liget közös szegedi érték, amelynek megőrzése mindenki felelőssége.

Erdőmentők a Göndör soron

A

z Erdőmentők küldetése, hogy segítsenek a természetnek begyógyítani a civilizáció ejtette sebeket. A
közérdekű célokat szolgáló közhasznú alapítványnak
Szegeden is működik csoportja. Nemrég a Göndör soron
szedtek szemetet a szegedi erdőmentők. Azt is hírül adták
az oldalukon, hogy két tagjuk, Griechisch Erika és Németh
Gábor pályázata a 10 legjobb közé került az SZKT Zöldmegálló ötletpályázatán. Az általuk tervezett zöldmegálló egyszerre praktikus az ember számára, és reflektál a természet
igényeire.

Kétszeresen is történelmi
pillanatot élt át augusztus utolsó hetében Szeged
épülő sportuszodája. Botka
László polgármester a helyszínen jelentette be, hogy a
szegediek szavazatai alapján az új uszoda neve Tiszavirág lesz, és most először
töltötték fel (2800 köbméter vízzel) a versenymedencét.
– Történelmi nap ez a mai,
hiszen a szegediek által régóta várt fedett uszoda nagymedencéjében most először
van víz. A medence ugyan
még nincs leburkolva, de
a terheléses vízpróba már
zajlik, s az épület 70 százalékos műszaki készenlétben van. A legnagyobb feladat, ami még a kivitelezőkre
vár, a burkolás: összesen 12
ezer négyzetmétert kell leburkolniuk. A tervek szerint
a létesítmény az év végére
elkészül, de birtokbavételére nagyon szigorú szabályok
vannak, ezért a műszaki átadás-átvétel után még terheléses próbát kell végezni, utána jöhet csak a szakhatósági engedélyezés. Azt

Botka László polgármester az Etelka soron épülő új uszodában. Fotó: Iványi Aurél
tűztük ki célul, hogy jövő év
elején birtokba tudják majd
venni a szegediek az új uszodát – mondta a helyszínen a
polgármester.
Mint korábban több
nagy szegedi beruházásnál,
az önkormányzat most is a
szegediek segítségét kérte
abban, hogyan nevezzék el
az uszodát. Összesen 128
névre érkezett javaslat;
ezekből egy szakmai zsűri
ötöt választott ki, s utána
ismét voksolhattak a város
polgárai. A versenyből végül

a Tiszavirág Sportuszoda elnevezés került ki győztesen.
Szeged új sportuszodáján jelenleg is 150 szakember dolgozik, s a bejárás
során szinte a terület minden részén munkásokkal
találkoztunk. Az épület külső
üvegborítása már teljesen a
helyére került, belül pedig
egyre több a látnivaló: kirajzolódtak a medence körüli
terek, az öltözők, a kiszolgáló- és egyéb helyiségek. Bár
még nincs teljesen kész az
épület, hatalmas tereivel,

lassan zöldülő tetőteraszával máris impozáns hatást
kelt.
– A szerkezetépítési
munkák száz százalékban
elkészültek. A medencetérben és az öltözőkben zajlik a
burkolás, lassan elkészül a
gépészeti szerelés, s helyükre kerültek a légtechnikai
berendezések és az elektromos vezetékek is – mondta
Csanádi Zoltán, a városi beruházásokat koordináló Szeged Pólus Nkft. igazgatója.
Rafai Gábor

Pályázati felhívás
Az épített környezet elemeinek fenntartásához nyújtható támogatás 2020

Szeged Megyei Jogú Város a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: településképi rendelet) 34. § (1) bekezdése alapján pályázat útján
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást igényelhet
a) a helyi egyedi védelem alatt álló,
b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások
területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a településképi rendelet 1.3.
mellékletében meghatározott,
c) a településképi rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésű területen lévő, valamint
d) a műemlék
ingatlanok tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett
munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.
A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó bekerülési költség 65%-a,
egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50%-a.
Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére, már megkezdett építési munkálatokra, valamint
kizárólag tervezésre igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülési költséghez hiányzó
részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, s erről (is) igazolást kell csatolnia a támogatási szerződés
megkötése előtt.
A támogatás pályázók között felosztható keretösszege: 25.000.000 Ft
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107.
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen
hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó
tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek), vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi
hatással bír, a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma
marginális).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. (hétfő) 15 óra
Pályázati kiírás és útmutató Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Hatósági
Osztály Általános Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 11., földszint) igényelhető, valamint
letölthető Szeged város honlapjáról.
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Generációk délutánja Tápén
Köszöntötték azokat, akik a járvány idején sokat dolgoztak a közösségért
Múlt szombaton először
rendezték meg Tápén a Generációk délutánját, amelyen Szécsényi Rózsa köszönetet mondott azoknak,
akik a járvány idején sokat
dolgoztak a közösségért.
– Tavaly a helyi lakosság bevonásával közösen alakítottuk ki azt a programot, amelyet a következő négy évben
szeretnénk
megvalósítani
itt, Tápén – mondta Szécsényi Rózsa alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselője. Akkor döntöttek úgy, hogy ebben az időszakban évente megtartanak négy fontos, közösségépítő programot. Ezek közül
az egyik a Heller Ödön Művelődési Ház udvarán megrendezett Generációk délutánja,
amelyen többek között a művelődési ház művészeti csoportjai léptek fel. A fő műsorszám a Suhancok volt.

Botka László: Szegeden
továbbra is kitartunk
közös értékeink mellett
Csak akkor lehetünk sikeresek, ha az európai értékekre: az
emberségre és az igazságosságra, a szolidaritásra és a demokráciára alapozzuk hazánk jövőjét. Mi ezt tesszük Szegeden, továbbra is kitartunk közös értékeink mellett – üzente
Facebook-oldalán az államalapítás ünnepe alkalmából Botka László. Szeged polgármestere szerint Szent Istvánnak köszönhetjük az európai Magyarországot, hiszen államalapító királyunk bölcsessége, bátorsága és elszántsága nélkül
a messzi Keletről vándorló magyarok nem vethették volna
meg lábukat a Kárpát-medencében.
A járványhelyzet miatt országszerte, így Szegeden is elmaradt a nagy városi ünnepség, a közös kenyérszelés és a
tűzijáték. A Széchenyi téri Szent István-szobrot Nagy Sándor
városfejlesztési alpolgármester és Martonosi Éva főjegyző
két hagyományőrző huszár kíséretében koszorúzta meg.

Unokák és nagyszülők töltöttek együtt egy délutánt Tápén. Fotók: Iványi Aurél és Szabó
Luca
– Az elmúlt évtizedekben
eltávolodtak egymástól a generációk, ezért is jó ez a rendezvény, ahol közelebbről is
megismerhetjük egymást –
mondta Pataki Lászlóné, aki
ötéves unokájával, Flórával
érkezett a rendezvényre.

Szécsényi Rózsa alpolgármester, Tápé önkormányzati
képviselője (képünkön balról a harmadik) megköszönte
azok munkáját, akik a közösségért dolgozva szájmaszkokat varrtak a járvány idején.

Szécsényi Rózsa köszönetet mondott azoknak,
akik a járvány idején sokat
dolgoztak a közösségért,
és azzal segítették a frontvonalban dolgozókat, hogy
szájmaszkokat
varrtak.
Hangsúlyozta: fontos, hogy
tanuljunk ezekből a nehéz
időkből. Kiemelte a hatalmas összefogást, amely Tápén is megmutatkozott.
– A tápéiak napokon belül megszervezték a Facebookon, hogy aki csak tud,
varrjon maszkot azoknak,
akik nem tudják megvenni
vagy beszerezni. Ezerötszáz
maszk készült el nagyon rövid időn belül az itt lakók ös�szefogásával. Köszönet érte
– mondta Szécsényi Rózsa,
majd név szerint szólította
a színpadra azokat, akik a

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, az intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy
használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében
a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal
szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést
rendel el, amelynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles megtéríteni. Ezzel
egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan:
telefonon: 80/820-302 (SZMJV Polgármesteri Hivatal, zöldszám)
e-mailben: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan:
telefonon: 62/680-170 (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali
				Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály)
e-mailben: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

járvány idején a legtöbbet
tették a közösségért. Oklevelet kaptak Széll Mária,
Ákim Julianna, Ménesi Lajosné, Biacsi Marietta, Bullás Józsefné, Bullás Olga,
Lele Antalné, Ördög Antalné,
Kiss Sándorné Battancs Erzsébet, Szanka Ferencné,
Fazekas Ferenc, Koczka Judit, Zsikó Ágnes, Szigetiné
Lajkó Katalin, Prajda Irén,
Vincze Szilvia, Bálint György,
Kószó Edvin, Kószó Ferenc,
Kószó Zoltán és Kószóné
Erika, Makra Erzsébet, Mészáros Ferenc és családja,
Dencs Károlyné, Dávid-Szabó
Ágnes
(Tarkabarka
Alapítvány), Tóth Zoltánné
Mária, Szakáll Endréné, Molnár Mária és a Heller Ödön
Művelődési Ház munkatársai.

Államalapító királyunk szobra a Széchenyi téren. Szent
Istvánnak köszönhetjük az európai Magyarországot. Fotó:
Iványi Aurél
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Bérletek nélkül kezdi új évadát
a Szegedi Nemzeti Színház
Hetvennél is több előadás maradt el tavasszal a járványveszély miatt Szegeden. A színház
az új évadát – amelyet idén két
héttel korábban indít a megszokottnál – ezek pótlásával kezdi.
Összesen tizenhárom bemutatót
terveznek, de ebben az évadban
nem hirdetnek meg bérleteket.
Bíznak hűséges nézőikben, hogy
jegyet váltanak majd az előadásokra.

Bemutatók
Nagyszínház
1984 (színmű), Tannhäuser
(opera, koncert), A padlás
(musical)
Szöktetés a szerájból (opera),
Chicago
(musical),
Turandot
(operafelújítás),
Concerto (balett), Mária országa (színmű)

A

z elmúlt két évadban megfordult a trend a szegedi
színházban. Míg korábban
sok előadás fél vagy háromnegyed
házzal ment, addig ma már olykor alig lehet jegyet kapni egy-egy
előadásra. Két év alatt 18 százalékkal nőtt a látogatók száma, így
a korábbi 67 százalékos nézettség helyett az elmúlt évad végére már 85 százalékos házzal mentek az előadások. Előfordult, hogy
aki nem váltott bérletet, lemaradt
egy-egy előadásról, akkora volt
az érdeklődés a produkciók
iránt.
A március közepén kihirdetett veszélyhelyzet miatt azonban hetven bérletes előadás ragadt bent, amelyet most pótolni
kell.
– Olyan nagy a bizonytalanság, hogy úgy döntöttünk, az új
évadra nem hirdetünk bérleteket,
csak jeggyel lehet majd megnézni
a produkciókat – mondta Barnák
László főigazgató, aki szerint így
várhatóan sikerül megóvniuk nézőiket azoktól a kellemetlenségektől,
amelyek a tavaszi szezont jellemezték.
– Egy felmérés azt mutatta,
hogy nézőink rendkívül hűségesek, ragaszkodnak a színházhoz.
Száz megkérdezettből mindös�sze egy-kettő mondta azt, hogy
visszakéri a jegye vagy a bérlete
árát, a döntő többség ragaszkodik ahhoz, hogy ha később is,

Kisszínház
Parasztopera (zenés krimiballada), Sirály (színmű),
Blue (balett),
Black comedy (vígjáték), Nagyon, nagyon, nagyon sötét
anyag (fekete komédia)

rabját, A padlást állítja színpadra,
Horgas Ádám főrendező pedig a
világszerte legtöbbet játszott musicalt, a Chicagót.
Ősztől újra láthatja a közönség a Mágnás Miska, a Matyi elszabadul, az Időfutár, a Johanna, a Valahol
Európában, az Illatszertár és a Virágot Algernonnak (képünkön) című darabot. Fotó: Kelemen József
de láthassa a kiszemelt produkciót.

A gondolatrendőrség
akcióba lendül
A korábbi évad 14 bemutatója helyett a következőben eggyel kevesebbet, összesen 13-at terveznek
a két játszóhelyen, ebből három az
előző évadból jön át, mert a pandémiás helyzet miatt nem tarthatták
meg eredeti időpontban a premiereket. Így az új évadban 5 színművet, 3 operát, 2 musicalt, 2 balettet
és egy zenés krimiballadát láthatnak majd a nézők, akik a továbbjátszásokkal együtt összesen húsz
produkció közül válogathatnak.
Nem sikerült bemutatni tavas�szal Orwell színművét, az 1984-et,
amelyet Magyarországon először
Horgas Ádám állíthat színpadra.

A nagyszínházban ugyancsak elmaradt az eredetileg Szabó István
rendezésében meghirdetett Wagner-opera, a Tannhäuser bemutatója, ősszel az opera koncertírozott
változatát mutatják be.
A Kisszínházban Pintér Béla és
Darvas Benedek zenés krimiballadájának, a Parasztoperának a
bemutatójára nem kerülhetett sor,
ezt is szeretnék pótolni.

Chicago Szegeden
A prózai bemutatók közül a nagyszínház ad majd otthont Székely
Csaba Mária országa című színművének, Alföldi Róbert rendezésében. A Kisszínház három prózai
premierje között szerepel Csehov
egyik legismertebb műve, a Sirály,
amelyet Barnák László állít színpadra. A „k2-es fiúk”, Benkó Bence

és Fábián Péter Lúdas Matyi-újragondolásuk után a következő
évadban egy Peter Shaffer-darabbal, a Black comedy című vígjátékkal térnek vissza Szegedre.
Szikszai Rémusz Martin McDonagh kortárs angol drámaíró fekete komédiáját, a Nagyon, nagyon,
nagyon sötét anyag magyarországi
ősbemutatóját rendezi majd a Kis�színházban.
Juronics Tamás a Szöktetés a
szerájból című Mozart-operát állítja színpadra, Toronykőy Attila
pedig felújítja Kovalik Balázs nagy
sikerű, 1995-ös operarendezését,
a Turandotot.
Két nagyszabású musical is
színesíti a nagyszínház kínálatát a
jövő évadban. Méhes László Jászai
Mari-díjas színész Presser Gábor,
Sztevanovity Dusán és Horváth
Péter félig mese, félig musical da-

Eltáncolják a járványt
Két bemutatót tervez a Szegedi
Kortárs Balett. Az év végén a Kis�színházban mutatják be Juronics
Tamás új koreográfiáját, Blue
címmel, amely a járvány lélektani
hatását boncolgatja. Bartók Béla
Concertójára jövő tavasszal készít
új koreográfiát a Szegedi Kortárs
Balett Kossuth-díjas művészeti vezetője és az olasz vendégkoreográfus, Enrico Morelli.
Ősztől visszatér a Mágnás Miska,
a Matyi elszabadul, a Valahol Európában, a Virágot Algernonnak, az
Időfutár, az Illatszertár és a Johanna.
Szeptembertől hét új színész és
három új tánckari művész is erősíti
majd a társulatot; a Szeged főutcája a Tisza programsorozat színházi
hétvégéjén pedig már találkozhattak a nézők az új zenei vezetővel,
Dinnyés Dániel zeneszerzővel.
Rafai Gábor

A csonka évad mérlege
(2019. szeptember – 2020. március)

A Hamupipőke (képünkön) és a Mágnás Miska lett az évad két legsikeresebb előadása: a balettet 18 ezren, az operettet 13 ezren látták március közepéig. Fotó: Szegedi Kortárs Balett

Az előző évadhoz képest közel hétszázzal többen váltottak bérletet a teátrum előadásaira, az ebből származó bevétel 7 millió
166 ezer forint volt. Az évad során, amely a járványveszély miatt
március közepén véget ért, 10 bemutatóval és 5 továbbjátszással
várták a nézőket. A 246 előadásra 91 ezer 458 néző váltott jegyet,
ez időarányosan – az előző évad márciusához viszonyítva – 7907
nézővel jelentett többet. A pandémiás helyezet miatt elmaradt
előadásokra 20 ezer nézőt vártak volna, s a színház összesen 90
millió forintos bevételtől esett el. A rövid évad ellenére is 5 százalékkal nőtt a két játszóhelyen a nézők száma, így átlagosan 85 százalékos házak előtt játszhattak a művészek. A Hamupipőke és a
Mágnás Miska lett az évad két legsikeresebb előadása: a balettet
18 ezren, az operettet 13 ezren látták március közepéig.
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Rekordszámú filmet neveztek
Szeptember 8. és 12. között harminckét alkotást vetítenek a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon
Rekordszámú nevezés érkezett a Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztiválra,
melyet szeptember 8. és 12.
között rendeznek meg az
idén százéves Belvárosi moziban.

zonytalanság, s az elmaradt
forgatások miatt több új film
nem készülhetett el időben.
Ennek ellenére rekordszámú
nevezés, összesen 538 alkotás érkezett, ami jól mutatja a
szegedi fesztivál fokozódó ismertségét és rangját.

A neves rendezőkből és
operatőrökből álló előzsűri
végül harminckét művet – 8
nagyjátékfilmet, 19 kisjátékfilmet és 5 kísérleti filmet – tartott érdemesnek a megmérettetésre.
A nagyjátékfilmek között

2017 óta rendezik meg Szegeden a Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztivált, hagyományosan minden év májusában. Idén azonban a világjárvány miatt szeptemberre tolódott az esemény. Az
operatőrfesztivál rendezőinek
tájékoztatása szerint még így
sem volt könnyű a szervezés,
hiszen a résztvevőket és az
alkotókat is befolyásolta a bi-

A zsűri
A díjakról szakmai zsűri
dönt: Szabó Gábor HSC
operatőr, Kocsis Ágnes
filmrendező,
Herbai
Máté operatőr, Dobos
Tamás operatőr (a tavalyi verseny fődíjasa), valamint Karoly Bardosh
amerikai filmrendező,
aki online vesz részt a
zsűri munkájában.

90 éve született
Zsigmond Vilmos

I

dén lenne 90 éves Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr,
aki Szegeden született, és a világ tíz legjobb operatőre között tartják számon. Zsigmond 1936-tól 1951-ig Szegeden élt, itt járt elemi iskolába és gimnáziumba. 1955-ben a
budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Illés György
tanítványaként végzett operatőrként. Több főiskolai társával megörökítette az 1956-os forradalom eseményeit, majd
1956 novemberében Kovács László operatőrrel együtt – táskájukban csaknem
tízezer
méternyi
filmfelvétellel – elhagyták Magyarországot. Az Egyesült
Államokban telepedett le. 1978ban Oscar-díjat kapott Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások
című filmjének fotografálásáér t.
2004-ben szülővárosa díszpolgárává választották,
2005-ben pedig
róla nevezték el
a Belvárosi mozi
nagytermét. Zsigmond Vilmos 2016
Zsigmond Vilmos. Fotó: Schmidt And- januárjában hunyt
rea
el Amerikában.

a három magyar alkotáson
kívül német, norvég, orosz,
francia és dél-afrikai filmet találunk. A magyar nagyjátékfilmek közül versenybe száll a
legjobb operatőr címért az
Akik maradtak (rendező: Tóth
Barnabás, operatőr: Marosi
Gábor), amelyet az Amerikai
Filmakadémia decemberben
beválogatott a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára esélyes alkotások szűkített listájára, és sikerrel játszották az
amerikai mozik is.
A film több európai fesztiválon nyert díjat; külön díjazták a látványt, amely Rajk
László utolsó munkája volt.
Láthatják majd a VALAN – Az
angyalok völgye című filmet
(rendező: Bogota Béla, operatőr: Garas Dániel), amely
már bezsebelt egy operatőri
díjat egy nemzetközi filmfesztiválon, és az ugyancsak magyar Magdolna című alkotást
is (rendező: Buvári Tamás,
operatőr: Tóth Zsolt). A tavalyi Berlini Filmfesztiválon
debütált s rögtön négy díjjal
jutalmazott (legjobb film, legjobb női főszereplő, legjobb
operatőr, legjobb hangvágás)
STYX – Hamis szelek című

Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó
együttlétre című nagyjátékfilmjének premierjét Szegeden
tartják szeptember 12-én, a fesztivál zárónapján.
német drámát is megtekinthetik (rendező: Wolfgang
Fischer, operatőr: Benedict
Neuenfels), amely a tengeren
hánykódó menekültek megmentésének felelősségéről
szól.
A kisjátékfilmek kategóriájában évek óta nagy a spanyol
érdeklődés. Most is hét spa-

nyol kisfilm indul a fesztiválon.
Feltűnő a mexikói részvétel is
– ők három kisjátékfilmmel
vannak versenyben. A kisjátékfilmek és a kísérleti filmek
között az említetteken kívül
magyar, szerb, holland, argentin, lengyel, bolgár, litván,
dán és angol alkotások is találhatók.

Életműdíj Máthé Tibornak

A

77 éves Máthé Tibor,
Kossuth- és Balázs
Béla-díjas operatőr
(képünkön) kapja idén a
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját.
Máthé Tibor 1966 és 1971
között az Iparművészeti Főiskola belsőépítészet szakán,
majd 1972 és 1976 között

A fotó forrása: hscmot.hu

a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr szakán
tanult. 1976-tól a Mafilm Híradó- és Dokumentumfilm
Stúdió operatőre, 2004 óta
a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára, az Európai Filmakadémia tagja. Hatvan film fűződik a nevéhez.
Máthé fotografálta Enyedi

Ildikó Az én XX. századom,
Simon mágus és Bűvös vadász című filmjeit; Szász Jánossal a Woyzeck, a Witman
fiúk, az Ópium – Egy elmebeteg nő naplója című alkotásokban dolgozott együtt.
Gárdos Péter első, nagy sikerű játékfilmjének, az Uramistennek is ő volt az operatőre.

100 éves a Belvárosi mozi

A

Belvárosi mozi 2020. szeptember 8-án ünnepli fennállásának
100. évfordulóját. Ez a filmszínház ma az egyetlen Magyarországon,
amely eredetileg is mozinak készült,
épületében 1920 óta nagyobb megszakítások nélkül peregnek a filmek.
A mozi épületét Sebestyén Endre
építész tervezte, aki a tágas terekkel,
kétszintes előcsarnokkal s a hajdan
1200 főt befogadó nézőtérrel az ország legnagyobb vidéki moziját álmodta meg. Az építkezés 1920-ban kezdődött, és már 1920. szeptember 8-án
megtartották az első nyilvános vetítést.
A mozit nem véletlenül nevezték
régebben filmszínháznak, hiszen a vetítővászon előtti színpadon a mai napig

gyakran rendeznek hangversenyeket,
irodalmi előadásokat.
A háború előtt a könnyű műfaj képviselői mellett a kor neves alkotói is
felléptek itt: 1923-ban Juhász Gyula
25 éves írói jubileumi ünnepségén Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Móra
Ferenc is jelen volt, 1937 januárjában
pedig Bartók Béla adott hangversenyt
saját műveiből.
A Belvárosi mozi nemrégiben történetének legnagyobb átalakulásán
esett át. Kívül-belül, a pincétől a padlásig megújították. A város egyik legfontosabb kulturális intézménye a 21.
századi technológiák segítségével mutatja be a filmtörténet jelenét, múltját
és jövőjét.

Így hirdették egykoron az újságban,
hogy 1920. szeptember 8-án megnyílik a Belvárosi mozi.

Aktuális
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Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Sajnálhatja, aki lemaradt
a Szeged főutcája a Tisza programsorozatról

Vári Gyula műrepülő-pilóta égi piruettjeit láthatta a közönség a Tisza felett. Fotó: Iványi Aurél

M

ihálik Edvin Zöld város programért
felelős tanácsnok javaslatára június
végén döntött a közgyűlés arról, hogy
augusztus közepéig a nyári hétvégéken lezárják a rakpartot, így azt birtokukba vehették a
galogosok, futók és kerékpárosok.
Miután a folyó árhulláma visszavonult,
elkezdődhetett a Szeged főutcája a Tisza
programsorozat hat hétvégéje. Ezeken az
önkormányzat cégei és intézményei várták
a családokat színes programokkal. A főszervező a Szegedi Városkép és Piac Kft. volt.
Az első hétvégén a rakpartot sportolásra
és sétálásra lehetett használni, az Ifjúsági
Ház Rendezvényközpont a Partfürdőre hívta
tánccsoportjait bemutatkozni, és esténként
filmet vetítettek a szabadtéri moziban: először a Macskafogót, másnap a Sose halunk
meg című alkotást. Őket a rakparton a Szegedi Sport és Fürdők Kft. követte kerékpáros
gyorsulási versenyekkel, amelyekre profik és
amatőrök is szép számmal beneveztek. Akadtak olyanok is, akik egy keréken tették meg a
700 méteres távot.
A harmadik, Családi hétvégére az Agóra, a bábszínház, a Somogyi-könyvtár és a
Móra-múzeum invitálta a látogatókat. Óriásbábok vezették fel a játékos, színes programkavalkádot. A Zöld hétvégét a SZETÁV, a
környezetgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás és a Szeged Pólus gondozta. Az ismeretterjesztő KRESZ-sulin, a természetismereti és
szelektívhulladék-gyűjtési játékon kívül voltak
amatőr koncertek, úzokóstolóval egybekötött
görög táncház, a rakparti mozi vásznán pedig
a Mamma Mia! 2 című filmet vetítették.
Legnépszerűbbnek talán mégis a Kulturális szárnyalás bizonyult. Az SZKT a szeptemberi repülőnapot vitorlázórepülővel harangozta be, a fő attrakció pedig Vári Gyula
műrepülő-pilóta légibemutatója volt a Tisza
fölött. A földi színpadon a város hét művelődési házának művészeti csoportjai zenéltek,
táncoltak, énekeltek. A záró hétvégén a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar és a Szegedi Kortárs Balett lépett a
vízparti színpadra komoly és könnyedebb műsorszámokkal.
Közösségi oldalukon a szervezők azzal búcsúztak: „Jövőre, Veletek, ugyanitt!”

A záró színházi hétvégén a Szegedi Kortárs Balett művészei is
felléptek a vízparti színpadon. Fotó: Szabó Luca

A Családi hétvége legnagyobb látványossága a bábszínház óriáskérésze volt. Fotó: Iványi Aurél

Bazi nagy görög partit kerekített a szegedi görög nemzetiségi önkormányzat a Zöld hétvégén. Fotó: Iványi Aurél

A Kulturális szárnyalásba a Tápai hagyományőrzők is bekapcsolódtak. Fotó: Iványi Aurél

A Zöld hétvégére KRESZ-sulit hozott a gyerekeknek a SASMOB-projekt. Fotó: Iványi Aurél

Sokan mérték össze tudásukat a kerékpáros
gyorsulási versenyen. Fotó: Dombai Tünde

A Partfürdőn három tánccsoport
és a szabadtéri mozi között is jól
érezték magukat a családok. Fotó:
Szabó Luca
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„Győzelem”
Brüsszelben

E

zt kiharcoltuk – zümmögte Orbán, csak így kijelentő
módban, de legszívesebben ordította volna, hadd lássák a pupákok, milyen is a magyar virtus. Mert ő bizony megmondja a magáét: Magyarország egy szabad ország, nemzetállam, ahol a jogállamiság és a demokrácia
dominál.
Július 20-án megszületett az uniós költségvetésről és a
koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó csomagról szóló brüsszeli keretterv, hét évre szólóan. Úgy tűnik,
majdnem mindenki elégedett a fideszesek közül. Nem csodálom, mert hét évre vonatkozóan sok-sok milliárd forintról
van szó, ami óriási összeg.
Persze a „győzelem” után nyakra-főre jöttek az öndicséretek, jelezve azt is, hogy nemcsak komoly összeget sikerült
szerezni, hanem Orbán még megvédte nemzeti büszkeségünket is. Arról meg reménykedve álmodozik, hogy a pénzfelvételt később nem kötik jogállamisághoz. Merem remélni,
hogy nagyon is. Van arra ígéret az EU részéről, hogy szigorúan járnak el minden csalás és korrupció esetén. Bízom benne, hogy az iménti ígéretet be is tartja Brüsszel, nem úgy,
mint eddig…
Én azt hiszem, hogy az előzetesek szerint lesz „lé” elegendő, amiből ezután is sokat lehet csalni és lopni. De
hogy mi a csudát csinál Polt Péter legfőbb ügyész, azt jó
volna megtudni. Egyáltalán: van rá szükség? Akárcsak az
igazságügyi miniszterre, Varga Juditra, aki azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek: „Az ET a ránehezedő balliberális
nyomás ellenére is a magyar álláspontot vette át a jogállamiság kérdésében, ez hatalmas siker.” A díszes társaságból ki ne maradjon Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselő,
aki szerint a hosszadalmas tárgyalások után, bár kimerülve, az eredeti 17 milliárd euróval szemben 21 milliárd
euró ütheti a magyarok markát, köszönhetően Orbánnak.
Teljes tehát a győzelem és a káosz, mint általában lenni szokott.
Egyébiránt az EP végül nem fogadta el az EU-csúcson kialakított előzetes megállapodást.
Így aztán kezdődik elölről az alkudozás.
Kutnyik Pál

Helyzetjelentés

P

éntek délelőtt tíz óra körül az érsebészeti szakrendelésre várva ücsörgök az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Szakorvosi Rendelőintézetében, leánykori nevén az SZTK-ban. Igaz, 11:10-re van
időpontom, de inkább hamarább jöttem, és milyen jól tettem, hiszen már most kismillióan várakozunk többé-kevésbé türelmesen. Aggodalomra van ok, mert amint hallom, néha előfordul, hogy nem mindenki kerül sorra aznap. És mit ad isten, egyszer csak kitesznek egy táblát
az ajtóra, hogy több beteget nem fogadnak. Reménykedünk, hogy akinek már benn van a beutalója, csak nem
küldik el. Egy pesszimistább sorstársunk halkan megjegyzi: „A remény hal meg utoljára.” Mire valaki érces, optimista hangon válaszol neki: „Ki nem tojik (eufemizmus) rája!”
Derültség.
Epilógus: Mindenki sorra került, még azoknak is bevették
a papírjait, akik kicsit később jöttek, mert azért nekik is volt
időpontjuk. Mégiscsak van Isten! Az egészségügy malmai,
ha lassan is, de őrölnek, csakúgy, mint bennünket, jámbor
rája (csak a poén kedvéért, egyébként tudom, hogy helyesen
rájuk) szorulókat.
Méhes János
Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Harminc éve végeztek a Gagarinban

Az egykori Gagarin-iskola 8/B osztálya. Balról jobbra: Schacherer Krisztina, Csorba Zsuzsanna, Dohány Edit osztályfőnök, Pataki Mariann, Földvári Anett, Savanya Ágnes, Berta Andrea, Krisztin Szilvia, Kádár Zoltán, Dobó András, Andula János és Börcsök Zoltán.
1990-ben végeztek a Kolozsvári téri
egykori Gagarin Általános Iskolában,
és harminc év után újra találkoztak a
8/B-sek, akiknek Dohány Edit volt az
osztályfőnökük. A jubileumi osztályta-

lálkozót a nagy távolságok és a koronavírus-járvány ellenére is sikerült ös�szehozni – egy év kutatás és szervezés után, a közösségi média segítségével. Az osztály nagy része jelen volt az

eseményen: előbb felkeresték az egykori iskolájukat, majd limuzinnal mentek egy közeli vendéglátóhelyre, ahol a
közös vacsorán elevenítették fel a régi
emlékeket.

Kevesebb Balaton, több Adria

Képmutatás. Szijjártó Péter külügyminisztert milliárdos adriai jachton kapták lencsevégre, miközben a közösségi oldalán
azt írta, szabadsága alatt is dolgozik. Fotó: átlátszó/Németh Dániel Facebook/Szijjártó Péter

K

ettészakadt
országunk a péntek reggeli igeosztás elmaradásával újabb kettészakadáson ment keresztül. Az
optimistábbak szerint csak
annyi történt, hogy bölcs
vezérünk leugrott a horvát
tengerpartra kocsmáros haverjával koccintgatni, majd
Lőrinc barát hajóján ringatózott egy kicsit. Sietett, mert
már keverték a festéket,
hogy ez a szomszédország is
koronavírus-sárga legyen, és
egy félisten csak nem mehet
karanténba.
Sok irigy ember szerint
csak erőt gyűjt, amig szerb
szomszédunk kiásat végre
egy normális méretű alagutat, amibe már élő ember is
belefér, és le lehet filmezni.
Vučić rendes gyerek, amikor
kellett, kivezényelt pár renitens ordibálót, kerítésrángatót, hogy a frissen kitüntetett
tisztifőorvos meg a buta ma-

gyarság is lássa, mekkora a
migránsvírusveszély.
De azért az ország nem
nagyon érezte a vezér szózatának hiányát, inkább a
több Balaton – drága pénzért jelszót követte. Hogy
mekkorát esett a magyar
GDP? Erről az a régi vicc jut
eszembe. Két fideszes közgazdász elemzi a válságot:
„Te, ez a német gazdaság
beleesett a pöcegödörbe!”
„Hagyd, mi majdnem átugrottuk!”
Most újabb csúcsot értünk el: eddig mindenki értett a focihoz, most viszont
a tízmillió virológus országa
lettünk! Pro és kontra érvek
csatáznak, míg a vírus már
szép alattomosan a márciusi fertőzésszámokat döntögeti. Mindjárt itt a tanév,
lásd a betanított gyermekek
örömmondatait a reklámokban. Az már biztos, hogy iráni diákok nem kapnak kollé-

giumot, de egyetlen külföldi
sem, őket nem lehet olyan
egyszerűen hazazavarni, ha
jön a második félidő. A déli
határ közelében alig van
megbetegedés, pedig a fő
törzsfőnöknő is személyesen szemlézett Röszkénél.
Most csak a számháború
zajlik. Itt 12, ott 24, amott 8,
összesen 32 megbetegedés
van országosan. Komolyan
mondom, már ki hiszi el,
hogy igazat tájékoztatnak?
Valahogy úgy jönnek össze a
számok, hogy a vezér leszól:
„Mennyi?” „Harminckettő!”
„Mi harminckettő?” „Mi
mennyi?”
Sajnos ezek komoly dolgok, jó lenne komolyan venni a jelentéseket. Pápán dúl
a fertőzés, egyedül ott már
megvan a harminckettő!
De miért nem lehet városra
lebontani, hol hányan kerültek veszélybe? Vagy kitör
a pánik, mint a Vesztegzár

a Grand Hotelben című regényben a megnyugtató szavakra?
Azért van növekedés is,
például az élelmiszerárak
kifejezetten jól teljesítenek.
Nyugdíjasaink beérik a fél
csirkafarháttal, gyümölcsöt
csak akkor esznek, ha tavaly
sokat befőztek. Szállodaáraink megizmosodtak, mintha
nyugati turisták tolonganának a recepción. Nem csoda, hogy unokáink tátott
szájjal hallgatják a szakszervezeti beutalókról szóló meséinket.
Persze álmodni szabad,
sőt kell, jobb, tisztességesebb jövőről, életben maradásról, csirkecombról, méltányos nyugdíjról. A remény
ott csillan a láthatáron, ös�szefogunk, hogy sikerüljön
„rendezni végre közös dolgainkat”. Csak sikerüljön!
Zsadányi Nagy Csaba
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NEGATÍV TESZTEK. A szövetség elhalasztotta a férfi
vízilabda magyar kupa végjátékát, mivel a Ferencváros
négy játékosának pozitív lett
a koronavírustesztje. Emiatt
a Szegedi Férfi Vízilabda Csapat játékosai és stábtagjai is
teszten vettek részt, melyen
mindenkinek negatív lett az
eredménye. A Szeged a kilencedik helyért játszott volna a
kupában.
ELMARAD AZ EB. A koronavírus-járvány miatt elmarad a
felnőtt kajak-kenu Eb, amely
október 15. és 18. között lett
volna a romániai Bascovban.
Az európai szövetség hatvan
nappal a tervezett rajt előtt jelentette be, hogy a világjárvány
alakulása miatt törli a viadalt.
KETTŐS SIKER. Pályaavató tornát rendezett a Kaposvár szuperligás tekecsapata,
amelyen a Zengő Alföld Szegedi TE két együttessel vett részt.
Kettős szegedi siker született:
egyéniben Danóczy Richárd
658 fával nyert, csapatban a
Szegedi TE I. győzött Brancsek
János, Zapletán Zsombor, Karsai László, Bárány Csongor ös�szeállításban. A Szegedi TE II. a
negyedik helyet szerezte meg,
Danóczyn kívül Ács Tamás,
Karsai Ferenc és Loncsárevity
Adrián kapott szerepet.
EZÜSTÖS GORILLÁK. A szegedi Mogorva Gorillák RC
strandrögbitornán vett részt
Csongrádon. 35 év feletti játékosok léphettek pályára,
meccsenként kiegészítve egy
fiatallal. A szegedi csapat egy
sikerrel, egy döntetlennel és
egy vereséggel az ezüstérmet
szerezte meg. A csapat tagjai:
Bálint Ádám, Bálint Dávid, Bálint Péter, Makári Zoltán, Ménesi Zoltán, Mohai Sándor,
Palásti Jenő, Tánczos Ervin,
Ungi Szabolcs, Vincze Péter,
Vukoszavlyev Zorán.
ÉJSZAKA FUTOTTAK. Több
mint négyszáz nevezővel rendezték meg a Run for Night elnevezésű, 12 órás szabadidős
futóversenyt az újszegedi ligetben. A nevezők összesen
több mint hatezer kilométert
tettek meg. A férfiaknál Katona Erik nyert (108 km), második lett Bankó Béla (97,5 km),
harmadik Kapitanov Vilmos
(85,5 km). A nőknél az első
helyet Kormos Edina (100,5
km), a másodikat KonczosTóth Tímea (88,5 km), a harmadikat pedig Kardos Ditke
(88,5) szerezte meg.
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Válogatott hátvédet igazolt a Szedeák
A 32 éves Govens Darrin Szegeden folytatja pályafutását
„Bombaigazolás” – így jelentette be a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapatának
honlapja Govens Darrin szerződtetését. A 32 éves, amerikai születésű, de magyar
válogatott hátvéd 2017-ben
és 2018-ban bajnoki ezüstöt, 2019-ben pedig aranyat
szerzett a Falco színeiben,
míg a legutóbbi szezont az
Alba Fehérvárnál töltötte.

A

185 centis kosaras a 2016–2017-es
idényben az összteljesítményt mérő VAL-pontok
alapján az élvonal legértékesebb játékosa volt, s a legjobb pontszerzők rangsorában meccsenként 20,1-es
átlaggal a harmadik helyen
zárt. A magyar állampolgárságot 2017 decemberében
kapta meg, 2018 februárjában a nemzeti csapatban is
bemutatkozott.
– Óriási boldogság, hogy
Govens Darrin bennünket
választott, talán nem túlzok, ha azt mondom: ilyen
képességű, ereje teljében
lévő játékost korábban még
nem sikerült Szegedre csá-

A magyar válogatott Govens a Szedeák bombaigazolása. Fotó: MTI/Ujvári Sándor
bítanunk. Srećko Sekulović
személye
természetesen
fontos tényező a történetben, hiszen vezetőedzőnk
Szombathelyen együtt dolgozott a válogatott hátvéddel, és a mai napig kiváló a
kapcsolatuk. Köztudott az is,
hogy Darrin szereti Magyarországot, mindenképpen itt
akarta folytatni a karrierjét,

így a szándékainkat nem
volt nehéz összeegyeztetni.
Fantasztikus kvalitású kosarassal erősödtünk, bizakodva várhatjuk az előttünk álló
idényt! – jelentette ki Kardos
Péter, a Szedeák elnöke.
– Örülök, hogy továbbra
is a magyar bajnokságban
szerepelhetek, mert a mezőny minden évben erős,

Tovább hódít Szegeden a padel
Újabb pályákat adtak át a Squash Clubban

Padel = tenisz + fallabda. Fotó: Squash Club
Dinamikusan fejlődik a padel
Szegeden: a Squash Clubban
újabb két pályát adtak át, valamint szervezett keretek között is van lehetőség edzeni
a tenisz és a fallabda elemeit
ötvöző sportágban.

T

öbb mint hat éve adták
át Szeged első padelpályáját a Squash Club
Szabadidőközpontban.
A
sportág, amelyet több mint
50 országban közel 15 millió ember űz, akkor mutatkozott be a városban, s a tenisz
és a fallabda elemeit ötvöző
mozgásforma hamar népszerűvé vált. Most az új fejlesztéseknek köszönhetően

még többen ismerhetik meg
ezt a játékot.
– Az eddigi mellé építettünk még két pályát, illetve
Hoffmann Péter személyében
hozzáértő sportoló segít az
érdeklődőknek
elsajátítani
az alapokat. A népszerűsítés
során workshopokat szervezünk, hogy minél többen
megismerhessék a legfontosabb tudnivalókat – mesélte
Pápai Miklós klubvezető. A
pályákat már felavatták, az
első, meghívásos versenyt a
Mucsi Tibor, Gusztos Gábor
duó nyerte.
Két éve megalakult Magyar Padel Szövetség is, s ez
ugyancsak a sportág egyre

erősebb hazai jelenlétére utal.
Minden évben rendeznek
országos bajnokságot, ám elsősorban szabadidősportként
utánozhatatlan a hangulata.
– Az a titka, hogy kön�nyebben megtanulható a tenisznél, így hamarabb jön a
sikerélmény, viszont kevésbé
veszi igénybe a testet, mint
a fallabda. Ráadásul szabadtéri sportág: kellemes, napos
időben mindig szívesebben
mozog az ember – tette hozzá
Pápai.

A padelről
A sportágat a mexikói
Enrique Corcuera találta fel 1969-ben, miután
ötvözte a fallabda- és
a teniszpálya bizonyos
elemeit acapulcói házában. Eredetileg egy
teniszpályát akart építeni, de rá kellett jönnie,
hogy ehhez nincs elég
helye. Kisebbre vette a
méretét, falakat húzott
köré – a folytatás pedig
már ismert.

sok jó csapat van, a közönség pedig szinte mindegyik
csarnokban nagyon lelkes.
Alig várom, hogy elkezdhessem a munkát a Szedeákkal, s minden erőmmel azon
leszek, hogy a lehető legtöbbet segítsek, és energiát
adjak új csapatomnak. Izgatottan tekintek az új kihívás
elé – mondta Govens Darrin.

Jövő héten
már bajnokit
játszanak
Szeptember 2-án, azaz jövő
szerdán már tétmeccset játszik a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapata, amely az
Orosháza vendége lesz. Az
együttes vezetőedzője, Juan
Carlos Pastor a klub honlapján értékelte az utóbbi hetekben elvégzett munkát és az
edzőmeccseket.
– Amit szeretnék kiemelni, az a hozzáállás. Ezzel
maximálisan elégedett voltam, másban azonban van
hova fejlődnünk. Az különösen észrevehető volt, hogy
amikor sok góllal vezettünk,
visszaestünk, már nem koncentráltunk úgy, ahogy előtte. A legfontosabb, hogy a
védekezésünk stabillá váljon, így egyszerű gólokat is
tudjunk szerezni. Törekednünk kell arra is, hogy ne
legyen labdavesztésünk, és
javulnunk kell a visszarendeződésben. A koncentráció
fontos, fegyelmezettnek kell
lennünk minden helyzetben.
A cél pedig nem is lehet
más, mint minden meccsen
magas szinten teljesíteni,
függetlenül attól, ki van a pályán – fogalmazott.

Világklasszisok között indult
a szegedi atléta

A

Titán TC korosztályos országos bajnok testvérpárja,
Kovács Árpád és Kovács Boglárka kiválóan szerepelt
a Budapest Open atlétikai pályaversenyen: Árpád 200
méteren 22,57 másodperccel egyéni csúcsot ért el, 300 méteren pedig a legjobb magyar U16-os eredményt szállította
35,47 másodperces idejével, míg Boglárka, aki ötödik az
U18-as ranglistán, 26,46 másodperces egyéni csúcsot futott kétszázon.
Ezt követően egy veszprémi versenyen tovább faragtak
egyéni csúcsaikon: Boglárka 100 méteren 13,04 másodpercre, Árpád 300-on 35,45-re javította legjobb eredményét. Edzőjük Menyhárt Zoltán.
A remek időknek köszönhetően a mindössze 14 esztendős Kovács Árpádot meghívták a X. Gyulai István Memorial
Atlétikai Magyar Nagydíjra, ahol világklasszisok versenyeztek. A székesfehérvári megmérettetésen a szegedi atléta
200 méteren saját futamában remek versenyzéssel, 22,56os újabb egyéni csúccsal a hatodik helyen végzett.

A sikercsapat: Kovács Boglárka, Kovács Árpád és edzőjük, Menyhárt Zoltán.
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Programok
BELVÁROSI MOZI
Időpont: augusztus 29. –
szeptember 2.
16:30 óra: A díszvendég –
105 perc
17 és 20 óra: Tenet – 2020,
színes, feliratos, angol–amerikai–kanadai akcióthriller,
150 perc. 16 éven aluliak
számára nem ajánlott!
17:30 óra: Az igazság – 106
perc
19:30 óra:
Egy nő láthatatlan élete –
139 perc
19:30 óra: A
herceg utazása – 77
perc
20:30 óra:
EMA – 107
perc.
18
éven
aluliak számára
nem ajánlott!

HÉT SZABAD MŰVÉSZET
Helyszín: Somogyi-könyvtár
Időpont: október 7-ig, nyitvatartási időben.

umnak (a szóval, szöveggel
foglalkozó tudományoknak)
és a quadriviumnak (a számokkal és azok viszonyaival

A Somogyi-könyvtár nyári kiállítása, amely elsősorban
az Alapítványi Gyűjteményből és a régi állományból
válogat, ezúttal az ókorban
gyökerező, a középkori egyetemi oktatásban kiteljesedő
és a mai napig meghatározó
„örökségként” fennmaradt
hét szabad művészet könyvészeti emlékeit mutatja be.
A kiállítás a septem artes liberales, azaz a hét szabad
művészet két ágának, a trivi-

foglalkozó tudományoknak)
a jeles képviselőit és műveiket mutatja be. A tudományok több ezer éves fejlődése során mérföldkőnek számító műveket, alkotókat a
teljesség igénye nélkül tárják
a látogatók elé.

FILMKIÁLLÍTÁS ÉS
VR
ROOM
A kiállítás a mozi történetét és a mozgókép fejlődését kíséri végig a némafilmtől a 3D-s virtuális valóságig. Csak itt látható az a
VR-film, amelyben a szegedi
születésű, Oscar-díjas Zsigmond Vilmos életébe nyerhetünk betekintést, 360 fokban.

Honfoglalás – ahogy Munkácsy megfestette
Időszaki kiállítás.
Gábor Áron rézágyúja
Időszaki kiállítás Gábor Áron
eredeti ágyújával és további
1848-as ereklyékkel.
Szegeden láthatja a nagyközönség a Gábor Áron által öntött ágyúk egyetlen
fennmaradt példányát. A
kultikus tárgyon kívül további, az 1848–49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó ereklyéket mutatnak be. A kollekció a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumból érkezett Szegedre. Gábor
Áron irányításával összesen

70 ágyút készítettek és szereltek.
Két kilátó a múzeum tetején
A nagyobbikban egy különleges eszköz segítségével megnézhetik, milyen volt a belváros az 1870-es években.
Folyónk és földje
Természettudományi állandó kiállítás.
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum
Időpont: hétfőtől vasárnapig,
10 és 18 óra között.
Utazz a múltba!
Helyszín: Vár és kőtár
Időpont: hétfőtől vasárnapig, 10 és 18 óra között.
Szeged történeti állandó kiállítás.

MÚZEUM
Móra rengeteg – A zöld
Móra
Állandó kiállítás a múzeum
névadójáról.

Szeretne 2 belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím,
e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 2.
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 tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Bánszky Sándor Szeged elfeledett kubista szobrásza volt. A nyertes: Bunkóczy Menyhért. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A hét kulcsszava az ön
számára a türelem. A
munkahelyén
elégedjen
meg a kisebb sikerekkel is, nem
kaphat meg mindent azonnal.
Párkapcsolatában némi feszültség lehet, párja érzékenyebb,
mint lenni szokott, szenteljen
neki több figyelmet.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
A rutintevékenységek végzésében kiválóan teljesít. A
kommunikációján változtasson
kicsit, így elkerülhetők az
ebből fakadó problémák. A
partnerét „túlszeretheti”, amivel nehézkessé válhatnak a
mindennapjaik. Lazítson kicsit!
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Sok elmaradt feladatával
végezhet a napokban, ami
örömmel tölti el. Az így
keletkező szabad idejét töltse
kedvesével, van mit pótolniuk.
A pénzére vigyázzon, ne költekezzen feleslegesen.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Szerelmi élete mintha a
feje tetejére állt volna,
semmi sem úgy sül el,
ahogyan szeretné. Beszéljen
őszintén a párjával a gondjairól,
így még közelebb kerülnek
egymáshoz. Munkahelyén túlterheltnek érzi magát, kérjen
nyugodtan segítséget.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Szorgalma
elnyeri méltó jutalmát,
busásan megfizetik az
igyekezetét, ráadásul a
jövőjére nézve fontos kapcsolatokat is kialakíthat. Az érzelmi
élete nyugodt mederben folyik,
párjával úgy érzik, semmi sem
ingathatja meg az önök között
lévő harmóniát.
SZŰZ
(VIII.
23–IX.
22.) Az elmúlt időszak
feszültségei után végre
ismét visszanyerheti régi önmagát. A munka világában számos lehetőség várja,
hozzon okos döntést! A családi
életében minden rendben van,
ami boldogsággal tölti el.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Érzelmileg nincs túl
jó passzban. Hogy ez
megváltozzon, fogadja el
barátai tanácsát Egy könynyed kirándulás, jó társaságban,
gyorsan felvidíthatja! Gondolkozzon el a munkahelyváltáson,
lehet, hogy ez rosszkedve forrása.
SKORPIÓ
(X.
23–
XI. 21.) Úgy érzi, az
élete tele van kötelezettségekkel. Önön múlik,
akar-e ezen változtatni. Érdemes lenne a felesleges terhektől
megszabadulnia, mert így több
ideje maradna a családjára és a
barátaira. Mindenben törekedjen
az egyensúlyra!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Fogadja el, hogy
minden úgy jó, ahogy
van. Ez most nem a nagy
változások ideje az ön
számára. Pihenjen, amennyit
csak tud, mert nem lesz ez
mindig így. Párjával közös
céljuk még jobban elmélyíti a
kapcsolatukat, töltekezzenek
egymásból.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Munka
szempontjából
kemény hét elé néz, a
körülmények azonban önt
támogatják. Bátran vágjon
bele a tervei megvalósításába!
Kapcsolata kedvesével egyre
szorosabbá válik, mindketten úgy
érzik, végre révbe értek.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Időnként azt érezheti,
hogy elnyeli a munka.
Tartson néha egy kis
szünetet, kipihenten sokkal
gyorsabban fog haladni! Párjával
remekül kijönnek egymással,
minden szempontból szinte
tökéletes társak.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Vitatkozás helyett igyekezzenek inkább higgadtan megbeszélni a családi
problémákat, közösen hamarabb találnak megoldást
mindenre. Munkája terén jó
hírekre számíthat, bátran éljen
a felbukkanó lehetőséggel, nem
fogja megbánni.

Szeged régen
A SZŐKE TISZA ÚSZÓHÁZA 1966-BAN. Nosztalgiázzunk most ennek a fekete-fehér felvételnek a segítségével a Tisza partján! Hiszen a nyár napokon belül
véget ér, s kezdődik az iskola – de a nyári idő azért talán
még hetekre velünk marad.
És azok az emlékek is, amelyeket idén, a sokhetes bezártság után a Szeged főutcája a Tisza programsorozatban gyűjtöttünk. Hiszen
a korábbi évektől eltérően
sokan itthon, a Tisza-parton nyaraltunk. Együtt töltöttük az időt, mi, szegediek és
vendégeink. Kicsit másabb,
csendesebb, meghittebb,
úgy is mondhatjuk, családiasabb volt ez a nyár így szűk
körben, magunk között. Jövőre már csak halványuló
színfolt marad belőle a megannyi élménnyel, akárcsak
ez a képen látható tiszai
nyár. Fotó: Fortepan/Bauer
Sándor

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Augusztus 31., hétfő, 19.25
A kajak-kenu országos bajnokság összefoglalója, Sík
Márton értékelésével.
KVANTUM – TUDOMÁNYOS MAGAZIN
Szeptember 2., szerda,
19.55
Ásatás a várnál, új könyv
Radnóti dedikációiról, önvezető autók bemutatója,
KÖRÚT – KÖZÉLETI, KULTURÁLIS MAGAZIN
Szeptember 3., csütörtök,
19.25
Móra unoka a Móra-kiállításról, remek előadások a
Thealteren, Tasnádi Péter
könyve Szegeden.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: csapadékos idő
Augusztus 29.
szombat

Augusztus 30.
vasárnap

Augusztus 31.
hétfő

Szeptember 1.
kedd

Szeptember 2.
szerda

Szeptember 3.
csütörtök

Szeptember 4.
péntek

35/19
Beatrix,
Erna

36/20
Rózsa,
Félix

26/18
Erika,
Bella

25/14
Egyed,
Egon

26/13
Rebeka,
Dorina

27/13
Hilda,
Gergely

26/13
Rozália,
Róza

Anyakönyvi hírek

Képviselői
fogadóóra

Ezen a napon

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK augusztus
11-én: Naszradi Nándor és Baka Kitti; augusztus 14én: Török Emil és Szabó Renáta, Dávid Róbert és Molnár Bettina, Szilágyi Botond és Kreuter Klaudia, Novkov
Zorán és Kovács Dóra Szimonetta; augusztus 15-én:
Tomik Nicholas és Dora Viktória, Nemes Ádám és Licsicsányi Nikoletta, Kocsor Mátyás Péter és Gólya Ágnes,
Szremcsev Lóránt és Tot Tímea, Torma Zsolt és Huszka Tímea, Kiss Attila és
Kiss Ildikó, Fekete István
és Sági Anita, Gévai Ferenc Gergő és Nagy Réka
Borbála, Horváth Máté és
Tóth Viktória, Kovács Tamás Balázs és Árvai Annamária, Molnár András
és Faur Viktória, Szabó
Tivadar és Szanka Beáta
Zsuzsanna, Gulyás Árpád
és Kőműves Renáta.

1985. szeptember elsején
találták meg a Titanic roncsait

H

armincöt éve találták meg az 1912.
április 14-én elsüllyedt Titanic roncsait.
A tragédia során a 2207
utasból 1496 vesztette
életét. 1985. szeptember
1-jén a Jean-Louis Michel
és Robert Ballard irányította kutatócsopor t
egy mini
tengeralattjáró segítségével
bukkant rá
3800 mé-

ter mélyen a Titanic roncsaira.
A hajóból kiesett
törmelék több száz méteres területen szétszóródott a tengerfenéken.
A hajó első és hátsó
része egymástól közel
600 méterre feküdt. Az
Atlanti-óceán mélyén
három nagyobb darabban találták meg
a hajó roncsait.

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

SZEPTEMBER 1., KEDD
Dr. Simon-Fiala Donát: 17.00 óra
(fórum, Móricz Zsigmond Művelődési Ház, Kapisztrán út 50. A fórum
témája: A szentmihályi 23215/8
helyrajzi számú út elnevezése.)
Molnár Zoltán: 16.00 óra (SZTE
Kossuth Zsuzsanna Technikum és
Szakképzőiskola, Kodály tér 1.)
SZEPTEMBER 2., SZERDA
Szécsényi Rózsa: 16.00 óra (Polgármesteri Hivatal Tápéi Kirendeltség, Honfoglalás u. 73.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 –
16.00 óra (Kárász utca Széchenyi
téri végénél, a köszöntő szobrok
mögött)
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00
(Csongor tér 12.)
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Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

