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Álom volt az orrszarvúak háza – valóság lett
Sokáig álom volt, hogy orrszarvúja legyen a Szegedi Vadasparknak, de mostanra valósággá vált. Az orrszarvúak
házának átadására sok száz szegedi látogatott el Botka
László polgármesterrel együtt.
– Az elmúlt években közel 2 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a Szegedi Vadasparkban – kezdte
a ház avatóját Botka László. A polgármester Magyarország
legnagyobb alapterületű és a környező országokat is ideszámítva a régió legdinamikusabban fejlődő vadasparkjának
nevezte a helyit. Megköszönte a szegedieknek, hogy miután
a járvány idején kényszerűen zárva maradt az intézmény, rekordszámú látogató váltott jegyet a vadasparkba. Azért is
fontos ez, mert az új orrszarvúházat a vadaspark részben
saját forrásból, részben a város támogatásával valósította
meg.
A 180 millió forintba kerülő, közel 250 négyzetméteres
házba Csülök, a kétéves indiai rinocéroszbika érkezett Nyíregyházáról. Hamarosan egy hasonló korú bikával lesz társbérletben. A távlati cél, hogy nőstény orrszarvúja is legyen
Szegednek, ami előfeltétele az itteni állomány szaporodásának.

A gyerekek protokolláris feladatot is kaptak az ünnepségen: ők vágták át az új orrszarvúház szalagját a polgármester
oldalán. Fotó: Iványi Aurél

Elkészült a Vörösmarty-iskola Határidőre visszakapták a közlekedők
a Csillag teret és az Algyői utat
kai korszerűsítés 310 millió
Az új tanévet sokkal modernebb épületben kezdhette
az újszegedi Vörösmarty
általános iskola 311 diákja,
köztük 43 elsős.
– Bár 2013 óta állami fenntartásúak az általános iskolák, a szegedi közgyűlés úgy határozott, segíti az
oktatási intézmények felújítását. A napokban elkészült Vörösmarty a hatodik
ezek sorában – mondta el
a napokban tartott bejárás
után Mihálik Edvin, a körzet önkormányzati képviselje, a Zöld város kialakítása
programért felelős tanácsnok.
Az összesen 562 millió
forintból elvégzett energeti-

– Az épület tetején napelemeket is elhelyeztek
– mondta Mihálik Edvin, a
körzet önkormányzati képviselője. Fotó: Iványi Aurél

forintos uniós forrás és 252
millió önkormányzati összeg
felhasználásával vált lehetővé. Új szigetelést kapott
az egész épület, kicserélték
valamennyi nyílászáróját. A
lapos tetőn külön végeztek
hő- és vízszigetelési munkákat.
Napelemeket helyeztek
el az épület tetején, amelyek képesek biztosítani az
iskola áramszükségletének
jelentős részét. A zöldenergia felhasználása szervesen
illeszkedik Szeged zöldváros-programjába, amellyel a
klímaváltozás hatásait szeretnék mérsékelni.
Folytatás az 5. oldalon

H

atáridőre, azaz iskolakezdésre visszakapta a kétirányú forgalom a Csillag térnél a Budapesti körutat, a Kereszttöltés utcát és a Szilléri sugárutat. A Lugas utca töltésépítési munkálatai még zajlanak, ezért ott váltakozó irányban, 2 × 1 sávon zajlik a közlekedés, nappal jelzőőrös, éjszaka jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. Képünkön a Csillag
téri körforgalom. Fotó: Szabó Luca. Folytatás az 5. oldalon
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A kormány helyett segítenek
a szocialisták a rászorulóknak
Az MSZP országgyűlési képviselői második alkalommal ajánlották fel fizetésük egy részét karitatív célokra. Először 20 millió forint gyűlt össze, ebből tisztítószereket és védőfelszereléseket vásároltak különböző intézményeknek. Most 10 millió
forintért biztosítottak tanszereket rászoruló családoknak.

A

szocialista párt két éve
hozta létre szolidaritási alapját, amelyből rászorulóknak segít. Tavasszal,
a járvány kitörésekor a szocialista országgyűlési képviselők
jövedelmükből 1-1 millió forintot ajánlottak fel, hogy támogassák a magánszemélyeket, a családokat, az intézményeket, a szervezeteket. Szájmaszkokat, tisztítószereket és
kézfertőtlenítőket vittek például Szegeden az Acél utcai
idősotthonba, később higiéniás termékeket és tisztasági
eszközöket juttattak el az intézménynek.
A párt képviselői újabb 10
millió forintot gyűjtöttek össze
iskoláskorú gyerekek támogatására. Szabó Sándor szegedi
országgyűlési képviselő elmondta, a családok számára
ez az egyik legmegterhelőbb

időszak. Ilyenkor a háztartások kiadásai jelentősen megnövekednek, egy-egy gyermek
beiskolázása akár 80 ezer
forint költséget is jelenthet.
Hangsúlyozta, a párt számos
javaslatot tett a kormánynak,
miként segíthetné a rászorulókat. Ilyen volt az iskolakezdésre időzített dupla családi
pótlék vagy a 13. havi családi
pótlék bevezetése. Ezeket viszont a kormány lesöpörte az
asztalról.
A képviselő kiemelte, a járvány miatt nagyon sok ember
veszítette el munkáját, sok
család maradt jövedelem nélkül, és hiába ígérte meg Orbán Viktor, hogy mindenkinek
lesz munkája, ezt az ígéretét
sem tartotta be a kormány.
A karitatív akcióban Szegeden és a megye több pontján
osztottak tanszereket a képvi-

Elsőként a szőregi Kossuth-iskola előtt osztott tanszercsomagot Szabó Sándor és a körzet önkormányzati képviselője,
Avramov András. A gyerekek füzeteket, radírt, színesceruza-készletet, radírt és tollat kaptak. Fotó: Iványi Aurél
selők. A helyi önkormányzati
képviselők a körzetükben élő,
rászoruló családokat értesítették a kezdeményezésről,
hogy minél többekhez eljuthassanak a csomagok.
Kozma József képviselő
kiemelte, Szeged szolidáris
város és segíti az arra rászoruló lakóit. Az önkormányzat

ezért vezette be tavaly az
iskolakezdési támogatást,
amelynek
köszönhetően
minden kisgyermekes család gyermekenként 10 ezer
forintos támogatásban részesült. Az idei összegre vonatkozó igénylést szeptember 15-ig még benyújthatják
az érintettek.

Tóth Bertalan, az MSZP
elnöke hangsúlyozta, a kormánynak fontosabbak az oligarcháik, mint a magyar családok. Ezt mutatja az is, hogy
atlétikai, valamint kézilabdacsarnok épül több milliárd
forintért, de az embereknek
nem jut támogatás ezekben
a nehéz időkben. Azzal is se-

gíthetne a kormány, ha az
energiahordozók világpiaci
árának csökkenéséből adódó bevételt nem tartaná meg
magának, hanem továbbítaná a családoknak, akinek így
sokkal kevesebbet kellene fizetniük az áramért, a gázért,
a távfűtésért – tette hozzá a
pártelnök.

Szegedi járványügyi matematikus: az iskolák kinyitása
felgyorsíthatja a koronavírus terjedését
Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikusa a Portfoliónak adott interjút, amiben azt
mondta: 2-2,5 közé becsülhető a
járvány reprodukciós értéke Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a
koronavírus egy ideje már nagyobb
sebességgel terjed, mint a pangás
idején.

A

szegedi professzor és csapata most úgy látja: a külföldről beérkező esetek aránya már csak 10 százalék, ami azt
jelenti, hogy elsősorban „házon belül” kell keresni a vírushordozókat.
Röst Gergely szerint a vírus belföldi terjedésére kellene koncentrálni, a határzár nem kompenzálja
a növekvő esetszámot. Szerinte az
iskolakezdés miatt is több megbetegedés várható.
A Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző
Munkacsoport szerint a kontaktusszám-csökkenés a leghatékonyabb
módszer a járvány megfékezésére,
de ez sokáig nem tartható, ezért
úgy látják: kombinált stratégiára
van szükség. A szakember a Portfoliónak azt mondta: valamennyi
távolságtartást fenn kell tartani, de
emellett kell a higiénia, a maszk-

– A vírus belföldi terjedésére kellene koncentrálni, a határzár nem
kompenzálja a növekvő esetszámot. Az iskolakezdés miatt is több
megbetegedés várható – mondta Röst Gergely.
használat bizonyos helyeken, illetve a tesztelés, kontaktuskövetés
hatékonyságát is sürgősen javítani
kell.
Röst szerint bár az orvosegyetemek elkezdtek tesztelni, de azóta nincs érdemi javulás, és még
a meglévő kapacitás is kihasználatlan. A professzor arra hívja fel
a figyelmet, hogy a tesztelésnek
klinikai és megfigyelési funkciója is
van: előbbi a betegség kezelése miatt fontos, utóbbi pedig azért, mert
„fontos minél pontosabban tudni,

hogy hány beteg van az országban,
ők jellemzően melyik régióban vannak, a társadalom mely csoportjában. Ennek köszönhetően értjük,
hogy a járványnak mekkora a kiterjedtsége, ez alapján lehet célzott
intézkedéseket tervezni”. A tesztelés harmadik funkciója: a fertőzöttek megtalálásával szakíthatók
meg a fertőzési láncok.
Röst Gergely és csapata szerint
Magyarországon jelenleg csak az
első funkció, a klinikai szempontú
tesztelés érvényesül, pedig sokan a

tünetek megjelenése előtti vagy azt
követő napokban a legfertőzőbbek.
Róluk azonban átfogó tesztelés híján nem tudunk időben.
Sokatmondó adat, hogy az új koronavírus reprodukciós száma 2,5
és 3 között van védekezés nélkül,
Magyarországon most 2 és 2,5 közé
becsülik ezt az értéket Röst Gergelyék. A professzor azt is közölte: „június közepétől augusztus közepéig
30 százalékkal emelkedett a kontaktusszám. Ahogy a nyaralások beindultak, a kontaktusaink is kezdtek
visszatérni”.
Szerinte 10 százalékot sem éri
el a behozott és a hozzájuk kapcsolódó esetek száma, a többi hazai
koronavírusos, így viszont – és ezt a
következtetést könnyen levonhatja
bárki – a határok lezárása nem sokat segít majd a magyar járványon.
Ráadásul az esetek medián életkora áprilisban 69 év volt, az új esetek
fele 31 év alatti.
Röst Gergely felhívta a figyelmet
arra is, hogy Floridában nem igazán
törődtek az esetszám-növekedéssel,
mert egy darabig nem kerültek sokan kórházba és a halottak száma
sem nőtt nagyon. Az esetszámok
felfutását követően öt héttel viszont
egyre több halott lett.

Az iskolák kinyitásáról azt mondta, „az biztos, hogy az iskola növelni
fogja a reprodukciós számot”, ami –
ismét egy egyszerű következtetéssel
– azt jelenti, hogy a vírus gyorsabban
terjedhet majd.

Fontos minél pontosabban tudni, hogy
hány beteg van az országban, ők jellemzően melyik régióban
vannak, a társadalom
mely
csoportjában.
Ennek köszönhetően
értjük, hogy a járványnak mekkora a kiterjedtsége, ez alapján
lehet célzott intézkedéseket tervezni.
Röst Gergely matematikus
Az intézmények zárt tereiben
tanárok, iskolai dolgozók, szülők,
diákok találkoznak, és mivel a
2–2,5 közé számolt reprodukciós
ráta magasnak számít, Röst Gergely azt mondja: „ott van az a kockázat, hogy ezt olyan magas szintre visszük, ami már nagy járványt
okoz”.
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A napokban érkezik a szegedi nyugdíjasok
önkormányzati juttatása

Vélemény

A nyitott könyv

H

A járvány miatt kialakult
nehéz gazdasági helyzet ellenére az idén is számíthatnak a szegedi nyugdíjasok
az önkormányzat 10 ezer
forintos támogatására. Erről a napokban levélben
is értesítették a több mint
34 ezer érintettet. A támogatás alanyi jogon jár, nem
kell külön kérni. A pénzt
szeptember első két hetében a postások fogják kézbesíteni.

B

otka László polgármester tavaly május
elsején, a megszépült
újszegedi liget átadásakor
jelentette be, a dinamikusan fejlődő szegedi gazdaság szereplőinek adóbefizetése lehetővé teszik két új
– a nyugdíjasokat és a gyer-

mekes családokat segítő –
önkormányzati támogatás
bevezetését Szegeden.
Az idősek világnapjához,
október elsejéhez kötődően
több mint 34 ezer szegedi
nyugdíjas alanyi jogon, kérelem nélkül 10 ezer forintot
kap a várostól. A támogatás
feltétele az állandó szegedi
lakcím és az életvitelszerű
itt-tartózkodás.
– Tavaly összesen 34 861
szegedi nyugdíjas kapta meg
a támogatást – tudtuk meg
Novkov Veszelinkától, az önkormányzat humán közszolgáltatási irodájának vezetőjétől.
Akárcsak tavaly, az idén
is a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
által kiadott hivatalos lista –
amely a 2020. május hónap-

Beiskolázási támogatás
szeptember 15-ig
Szeptember 15-ig lehet benyújtani azokat a kérelmeket, amelyek alapján minden szegedi lakhelyű általános iskolás tanuló 10 ezer forint beiskolázási támogatást kap a várostól. Eddig 6400 szülő igényelte a
jutatást 8600 gyermek számára.

ban ellátásban részesülők
nevét tartalmazza – alapján utalja az abban szereplő szegedi nyugdíjasoknak
lakcímükre a támogatást a
város. Aki eddig a határidőig ment öregségi nyugdíjba
vagy választotta a nők kedvezményes nyugdíjazását,
automatikusan megkapja a
tízezer forintot.
– Azoknak is jár a támogatás, akik november 30-ig

Botka László polgármester levele
Az önkormányzati juttatásról Botka László idén is levélben értesítette az időskorúakat. A polgármester így fogalmazott:
„A 2020-as év különleges megpróbáltatást jelentett egész városunknak. A veszélyhelyzet idején kihirdetett intézkedések
betartása mindannyiunknak komoly próbatétel volt. De Szeged városa, mint korábban
már oly sokszor, most is kiválóan helytállt.
Az emberek a sok kényelmetlenség ellenére is betartották a korlátozó előírásokat. Elmaradtak a baráti és a családi találkozók.
Aki csak tehette, otthon maradt, aki pedig
mégis elhagyta otthonát, maszkot viselt és
megtartotta a szükséges távolságot saját és
környezete védelmében.
A szegediek fegyelmezettségének és
összefogásának köszönhető, hogy váro-

sunkban nem követelt emberéletet a koronavírus. És bár a járvány és a kormányzati
megszorítások komoly gazdasági veszteségeket okoztak szeretett városunknak, mi továbbra sem feledkezünk meg a szolidaritás
fontosságáról.
Ahogy tavaly, idén is minden nyugdíjast alanyi jogon 10 ezer forinttal támogatunk. Örömmel értesítem, hogy ősszel Ön
is részesül a 2019-ben bevezetett szociális
juttatásban. A támogatást szeptember
első felében kézbesítik majd a postások.
Szeretnénk megköszönni, hogy a rendkívüli helyzetben, közösségünk védelmében
betartotta a szigorú szabályokat! Arra kérem, továbbra is vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra!” – zárta sorait a polgármester.

vonulnak majd nyugdíjba, de
nekik egyedi kérelmet kell
benyújtaniuk az önkormányzathoz, hiszen róluk nem
tud még információt adni a
nyugdíjfolyósító igazgatóság
– mondta el Novkov Veszelinka.
Az életvitelszerű szegedi tartózkodás azért is
fontos feltétel, mert az itteni lakcímre utalja az önkormányzat a támogatást,
aki pedig nem tartózkodik
rendszeresen
bejelentett
lakcímén, ahhoz nem tudják eljuttatni a segítséget.
Bár a támogatás az idősek világnapjához, október
elsejéhez kötődik, az önkormányzat az idén is már
korábban, szeptember első
két hetében ki fogja postázni a tízezer forintos támogatásokat.
A városi költségvetésben az idén is 350 millió
forintot különítettek el az
időskorúak támogatására.
A beiskolázási támogatással
együtt összesen félmilliárd
forintot fordít idén is Szeged
erre a két támogatási formára.
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add indítsak egy kicsit távolabbról. Életszerű történet-e, hogy egy korábban jelentéktelen, tiszakécskei vállalkozó lesz néhány év alatt Magyarország negyedik leggazdagabb embere? Aki életében két HVG-t elolvasott, nagyjából tisztában lehet vele, hogy egy isten háta
mögötti településen működő építőipari cég tulajdonosából
normális körülmények között képtelenség az ország legnagyobb közútépítőjévé válni. Sem tőke, sem szakmai referencia, sem elégséges szakértelem mindehhez, nem sorolom.
Arról a Szíjj Lászlóról beszélek, akinek a jachtján vendégeskedett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Bár nem tisztem Mészáros Lőrincet megvédeni, ironikusan
hozzátehetném, hogy némileg igazságtalannak érzem, hogy
a NER oligarchái közül őt emlegetik messze a legtöbbet.
Hozzá képest erős szélárnyékban marad a vagyonosodási
versenyben előkelő helyen szereplő Szíjj László.
Igaz, onnantól, hogy kiderült, Szijjártó az ő vendége volt
az Adrián, egy luxusjachton, a tiszakécskei vállalkozó országos ismertsége meredeken emelkedni kezdett.
Ha a külügyminiszter élete nyitott könyv Akinek nincs takarvolna, már több éve gatnivalója, nem így
tudnánk, miből vásárol- beszél. Ha valaki a
ta meg korábban csalá- magánéletét
védi,
di házát, amelynek kö- nem mondja bele a
zel 140 milliós vételára
kamerákba, hány éveszámszakilag levezetsek a gyerekei.
hetetlen volt és maradt
akkori jövedelmi viszonyaiból és megtakarításaiból. Jóindulatú ember vagyok, de
az olyan, a tündérmesék kategóriáját súroló magyarázatokban nem tudok hinni, hogy a hiányzó nagyon sok tízmillió
forintot a család adta össze.
Ha nyitott könyv volna a miniszter élete, a tisztázásra váró
kérdések elől nem menekülne a magánélet szentségének
védelmébe, ha arról kérdezik, miért azon a bizonyos jachton
pihente ki családja társaságában a munka fáradalmait.
Újfent bebizonyosodott, hogy aki nem mond igazat, folyton
belezavarodik mondandójába. Nota bene: ezért is, másért is,
igazat kell mondani – írom le, noha ez az a tanács, amelyet
eléggé használhatatlannak vélek, ha a fideszes politikusokra
gondolok. Bocsánat, legkevesebb tíz év tapasztalata mondatja ezt velem. Szijjártó olyan képeket posztolt az interneten,
amelyeken lázas munkát végez hivatali szobájában éppen abban az időben, amikor Szíjj László hajóján lefotózták. Joggal
merül fel a kérdés: miért akarta félrevezetni a közvéleményt?
Legalábbis nem elegáns dolog a magánélet védelmére hivatkozni akkor, amikor a miniszter a közéleti munka látszatával
bűvészkedik a nyilvánosság előtt. Válaszolhatna arra a kérdésre, hogy a kérdéses időpontban dolgozott vagy pihent. A
külügyminisztériumban tartózkodott vagy sem. Ez volna az
első lépés azon az úton, hogy valaki magával kapcsolatban
az „életem nyitott könyv” kijelentést tehesse.
Minden további kérdés ezek után következne. Azok a
jogos kérdések, amelyeket az utóbbi napokban sokan és
sokszor feltettek. Nem szeretném ezeket megismételni, legfeljebb hozzátenni: abban a helyzetben, amelybe Szijjártó
Péter került, valahol a közélet és a magánélet határán, mégiscsak helyén való volna megkísérelni választ adni arra, hol
húzódik az egyik és hol a másik határa. „Az életem nyitott
könyv” fogalomkörbe, úgy vélem, ez beletartozna.
A miniszter nem akart és nem is tudott tisztázni semmit.
Megbizonyosodhatott erről, aki látta az adriai nyaralás után
vele készült első itthoni videót. Egyetlen neki feltett kérdésre sem válaszolt. Folyamatosan beszélt, mintha a mondatok
egymásutánja felelet volna.
Akinek nincs takargatnivalója, nem így beszél. Ha valaki
a magánéletét védi, nem mondja bele a kamerákba, hány
évesek a gyerekei. Különösen, ha ezt senki nem kérdezte
tőle.
Bod Péter
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Épül a trolimegálló és a
gyalogátkelő a Stefánián

A
– Önkormányzati képviselő annál boldogabb nem lehet, mint akkor, amikor két intézmény felújítása is zajlik a körzetében – mondta Fodor Antal. Fotó: Iványi Aurél

Elkezdődött a dorozsmai
Jerney-iskola felújítása
– Önkormányzati képviselő
annál boldogabb nem lehet,
mint akkor, amikor egy időben két helyi intézmény felújítása is zajlik – mondta a
szeged.hu-nak Fodor Antal.
A Jerney János Általános Iskola mellett a helyi óvoda felújítása is zajlik.
A napokban kezdődött
kivitelezési
munkákkal
előreláthatólag márciusra
végeznek, és ez idő alatt a
tanítás zavartalanul folyhat
az intézmény falai között.
Mint Lázár Zoltán igazgató
elmondta, a munkák első
részében az épület külsejének megújítását végzi el
a kivitelező. Egy-másfél hónap múlva indulnak a belső
munkálatok.

A felmerülő költségek fedezete döntő részben uniós
forrásból érkezik, amelyet
az önkormányzat 16 millió
forinttal egészít ki. Az 1974ben elkészült, azaz most 46
éves épületre ráfér a teljes
felújítás. A tizenegy tantermes
iskolában az induló tanévben
235-240 diák kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait.
Új tetőszigetelést kap az
épület, kicserélik valamen�nyi nyílászáróját a homlokzatot hőszigetelt, a lábazat
pedig vízszigetelt lesz. Kicserélik az épületben a radiátorokat, a termeket és a
folyósokat újrafestik, a tetőre napelemek kerülnek, így
biztosítva az iskola energiaellátásának egy részét.

Fodor Antal ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy
az iskola energetikai korszerűsítést azért is tartja fontosnak az önkormányzat, mert
elkötelezett a klímavédelmi
célkitűzések elérése iránt.
Fodor Antal önkormányzati
képviselő örömmel újságolta, hogy nemrégiben elkészült az iskola parkolója.
A dorozsmai Jerney János Általános Iskola a hetedik szegedi iskola, amely
teljes felújításon esik át. Az
önkormányzat a teljes programra eddig 2,778 milliárd
forintot költött, amelyből
1,86 milliárd érkezett Brüs�szelből, míg a város 918 millió forint saját forrást biztosított a munkálatokhoz.

Elismerték a tehetséggondozó
szegedi pedagógus munkáját

B

onis Bona – A nemzet tehetségeiért díjjal ismerték
el Özvegy Judit (képünkön)
szegedi tanár tehetséggondozó
munkáját. A kitüntetést Budapesten vette át a pedagógus. A díj elnevezése az „a bonis bona discere”, vagyis „jótól jót tanulni” latin
közmondásból származik. A díj
célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is elismerjék a tehetséges fiatalokat segítő szakembereket
és szervezeteket. Tavaly vakvezető robotkutyájával világraszóló
sikert aratott Dániában, a robotépítő világversenyen az a szegedi
csapat, amelyet Özvegy Judit, az
SZTE Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium pedagógusa vezetett.
A csapat tagja volt a 8 éves Manai
Delal és Kaszás Tamás, akiknek
Özvegy Judit az osztályfőnöke, valamint a 9 éves Scurrah Linda.

Stefánia parkja melletti kiemelt szegélyt, a múzeumnál kijelölt trolimegállót és a színháznál a Vaszy Viktor
térről a Stefániára átvezető gyalogátkelőhely
védőszigetét is átépíti a Zöld város kialakítása a Belvárosban projekt kivitelezője.
A gyalogátkelő átépítése miatt a színháznál egy sávra szűkítve és váltakozó irányba
halad a forgalom a Stefánián, tárcsás irányítás mellett. A színház előtti sávba azonban a
körforgalomból csak a trolik és a kerékpárosok kanyarodhatnak ki, míg a másik irányba
ugyanúgy lehet közlekedni, ahogyan eddig.
Azok, akik a Belvárosi híd vagy a Victor Hugo
utca felé tartanak, a körforgalom helyett a
Vörösmarty utca – Deák Ferenc utca – Híd
utca útvonalat használhatják. A terelőutat
sárga táblákkal jelzik. A Deák Ferenc utcában a Vörösmarty utca és a Híd utca közötti

szakaszon végig tilos lesz megállni a páros
(Tisza felőli) oldalon.
A múzeum melletti trolimegálló átépítése
még tart, ezért ott továbbra is fennmaradt az
átmeneti forgalmi rend. A gyalogosok is úgy
közlekedhetnek, ahogyan korábban: a Vár
utca és a körforgalom között csak a színház
felőli oldalon, a színház előtti két gyalogátkelőhelyet pedig továbbra sem lehet használni. A kerékpárosok közlekedési rendje
sem változott: a Vár utca és a körforgalom
között mindkét irányban az úttesten lehet
kerékpározni, a színház felőli járdán csak
tolhatják a biciklit.
Az átépítés által érintett útszakaszon 30
kilométer/órás sebességkorlátozás van érvényben, és útszűkületre kell számítani. Az
építkezési munkákat akadályozó, szabálytalanul várakozó járműveket elszállítják.

Szántó Lajos 90 éves

Az 1930. szeptember 1-jén született Szántó Lajost, aki a 90. születésnapját felesége
társaságában ünnepelte, Farkas Katalin, az
önkormányzat humán közszolgáltatási irodájának munkatársa köszöntötte. Lajos bácsi
1949-ben kapta meg népiskolai tanítói oklevelét. Ezután a szeged-ruzsajárás-átokházi ál-

talános iskolában és Vásárhelyen tanított. Ezt
követően a megyei tanácsnál tanulmányi felügyelőként, majd 1990-es nyugdíjazásáig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola gyakorlóiskolájában szakvezető tanárként tevékenykedett.
Ma rendszeres úszással tartja karban magát.
Két unokája van. Fotó: Szabó Luca
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Határidőre visszakapták a közlekedők
a Csillag teret és az Algyői utat

Iskolakezdésre járhatóvá vált a Csillag téri körforgalom és az Algyői út Ladvánszky utcai csomópontja. Fotók: Szabó Luca
Folytatás az 1. oldalról
Botka László is kint járt a csomópontban az átadás előtt. A polgármester elmondta, Szeged legrégebbi körforgalmának felújítása
több forrásból valósult meg, összesen bruttó 360 millió forintba került, ebből az önkormányzati önerő bruttó 118 millió forint. Megújult összesen 10 586 négyzetméter

aszfaltburkolat, 179 négyzetméter
kerékpárút, és 48 fát is telepítenek. A forgalom számára átadott
felületek továbbra is munkaterületként szolgálnak, így azok környezetében munkavégzésre, valamint
a forgalom sebességének korlátozására kell számítani.
Ugyancsak az iskolakezdésre
lett újra mindkét irányban járható

Nyitott városháza

A

kulturális örökség napjai alkalmából szeptember 20án, vasárnap 10-től 18 óráig megnyitja kapuit Szeged
történelmi belvárosában a Széchenyi tér legszebb
műemlék épülete, az eklektikus-neobarokk stílusú városháza. Az épület látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Az idegenvezetéssel kísért sétán bemutatják a városháza
udvarát, valamint a dísztermet az oldalsó tanácskozótermekkel.
A látogatók bepillantást nyerhetnek a polgármester dolgozószobájába, a folyosókon dél-alföldi festők alkotásait tekinthetik meg, valamint a „Sóhajok hídját” és a felújított házasságkötő termet is. Mindemellett pedig az év során csak
ezen a napon látogatható az óratorony.
Az épületbemutató séták félóránként indulnak, gyülekező a városháza
előcsarnokában.
Regisztráció
a szegedi Tourinform-irodánál:
Szeged és Térsége
Turisztikai
Nonprofit Kft. (Szeged,
Széchenyi tér 12.)
Tel.: 62/488-690,
62/488-699.
E-mail: szeged@
tourinform.hu.
Honlap: www.szegedtourism.hu. FaAz óratoronyba is fel lehet menni. Fotó: cebook: @szegedVadász Sándor
tourism

az Algyői útnak az a szakasza, ahol
a jelzőlámpás csomópont építése
miatt eddig csak korlátozásokkal lehetett közlekedni. A munka
azonban ezzel még nem fejeződött be.
Szécsényi Rózsa gazdasági
alpolgármester, a körzet egyik önkormányzati képviselője tájékozódott a helyszínen az átadás előtt.

A szeged.hu-nak elmondta, hátravan még egyebek mellett a Diadal
utca főúthoz csatlakozó részének
átépítése, ez várhatóan heteken
belül elkészül. A Diadal utca és az
azt keresztező szervizút pályáját
megemelik a főút pályaszintjéhez
igazodva. Továbbá a Diadal utcán,
valamint a szervizúton átvezető
gyalogátkelőhelyeket alakítanak

ki. Amíg ezek a munkálatok tartanak, a Diadal utcának a 47-es útba
torkolló vége a forgalom elől lezárva marad, és a szervizúton közlekedők sem tudnak keresztülhajtani a Diadal utcán.
A Baktói utcánál is folyik még a
munka a következő hetekben, addig ez az úttorkolat is zárva lesz a
forgalom elől.

Vörösmarty-iskola: sokkal modernebb
épületben kezdődött a tanév

A biztonság az első. A tanévkezdés előtt mutatták körbe az elsősöknek az iskola megújult épületét. Fotó: Iványi Aurél
Folytatás az 1. oldalról
Korszerűsítették az iskola
fűtési rendszerét: a hőközpontba két új gázkazánt építettek be, és kicserélték a radiátorokat. A tantermeket, a
folyosókat és a többi helyiséget kifestették. Az épületben akadálymentes mosdót
alakítottak ki. A vakokat és a
gyengénlátókat taktilis bur-

kolati jelek és Braille-írásos
információs tábla segíti a tájékozódásban.
Krizsánné Turcsányi Marianna intézményvezető a
szeged.hu-nak
elmondta,
a március elején elrendelt
tanítási szünet miatt a felújítást végző Dél-Konstrukt
Zrt. üres épületben dolgozhatott.

Új arculatot kapott az iskola, amelyben sokkal modernebb körülmények között
kezdődhetett meg kedden az
oktatás. A járványügyi szabályok betartására igyekeztek
nagyon felkészülni. Ennek érdekében megváltoztatták az
ebédeltetés rendjét, a szülők
csak az iskola előterébe léphetnek be. Az osztályok tanítá-

si idő alatt nem vándorolnak
az egyik teremből a másikba.
Az óvintézkedések része az is,
hogy ha az időjárás engedi, a
szabadban tartják meg a testnevelésórákat – sorolta az
intézkedéseket az igazgató.
A testhőmérséklet-mérés és
a kézfertőtlenítés elmaradhatatlan feltétele az iskolába
való belépésnek.
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Szeptember elsején változott
a közösségi közlekedés
Új, hosszú buszjáratot is kapott Szeged az iskolakezdésre

A

z iskolakezdéssel egy
időben, szeptember
elsején változott a közösségi közlekedés Szegeden. Fontos, hogy újra elindulnak az éjszakai járatok!
SZKT: az 5-ös trolit érinti a
legtöbb változás
5-ös troli
• Munkanapokon hajnalban (5:15–6:15 között) 10
perc helyett 15 perc a követési idő, azaz hét helyett öt
járat indul.
• Hétvégén csúcsidőben
(7:07–19:55 között) 10 perc
helyett 12 perc a követési
idő.
19-es troli
• Mindennap tovább
közlekedik: az utolsó járat Makkosházáról 23:15kor, Tarján, Víztorony térről
23:40-kor indul.
Ismétlésképpen
Augusztus 8-tól ezek a
módosítások már érvényben
vannak, most sem változtattak rajta:
• az 1-es villamos hétvégente nem jár,
• a 2-es és a 4-es villamosok hétvégente egységes
követési rend szerint járnak.
Volánbusz: Gyálarétről Tápéig utazhatunk átszállás
nélkül!
Változott a buszok végállomásának helye, illetve
megállóhelye is a Mars téren
és környékén. Erről tájékozódhat infografikánkból, de
a lényeg, hogy a 73, a 73Y,
(a 74, a 74Y is, de ezeknek

ez nem végállomása, hanem
megállóhelye), a 79H jelzésű
járat nem a Mars téri üzletsor elől, hanem a Mars téri
trolimegállóból indul.
Miért volt erre szükség?
Azért, mert egy újabb
hosszú járatot kapott Szeged: összekapcsolták a
tápéi 73 és 73Y, valamint

Mindennap tovább közlekedik a 19-es troli. Fotók: Szabó
Luca

az alsóváros–gyálaréti 74
buszt. Mindennap közvetlen
járatok indulnak Gyálarét és
Tápé között 74 és 74Y viszonylatszámmal.
Csúcsidőben és egyes
menetrendi időszakokban
megmaradtak a csak a Mars
térig közlekedő tápéi járatok
is, azaz a most ismert 73 és
73Y nem veszett el, csak egy
kicsit átalakult. Az új járatstruktúra:
• 73: Mars tér (trolimegálló) – Tápé, Budai Nagy Antal utcán át.
• 73Y: Mars tér (trolimegálló) – Tápé, Bencfahát
utcán át.
• 74: Gyálarét – Tápé,
Budai Nagy Antal utcán át.
• 74Y: Gyálarét – Tápé,
Bencfahát utcán át.
• 74A: Mars tér (Mikszáth Kálmán utca) – Gyálarét. Fontos! Csak esti, utolsó
járatként és nyári tanszünetben, csúcsidőben.
A járatok követési ideje
hétköznapokon nem módosult, de egyes időszakokban
Tápéról a 73 és a 73Y, illetve
a 74 és a 74Y járatok felváltva közlekednek.
Változott a többi járat
menetrendje is

• A 32-es autóbusz üzemideje bővült, a délután-esti
időszakban is közlekedik, az
utolsó járat 19:28-kor indul
a Honvéd térről. Viszont a
követési idő 10 perc helyett
15 perc.
• A kiskundorozsmai 36os és 75-ös járat egész hétvégén vasárnapi menetrend
szerint közlekedik. Hétvégén

het szállni a 67Y-ra a Malom
megállóhelynél, és a Mars
tér felől érkező 67Y-ról át lehet szállni a 36-osra.
• A szőregi 60, 60Y, 67,
67Y járatok szombat délelőtti sűrítése megszűnt.
• A 77A szombat délelőtt már nem közlekedik a
móravárosi, hosszabbított
útvonalon.

előtt a Mars téri trolimegállóból 6:24-kor, iskolai előadási
napokon reggel és délután a
fehértói halgazdaságig.
• A 20-as, a 21-es, a
24-es, a 76-os, a 77-es, a
78-as, a 84-es, a 90-es járatokon is érdemes figyelni,
mert ide-oda mozgatták az
indulási időket. Ezzel a néhány perces változtatással

Nem változtattak az augusztus 8. óta érvényben lévő módosításon, vagyis az 1-es villamos továbbra sem jár hétvégente.
a Mars tér és Kiskundorozsma között félóránként, felváltva közlekedik a 67Y és
a 75 járat. A Czékus utca
felől érkező 36-osról át le-

• A 79H járat az 5-ös út
helyett a Back Bernát utca,
SZILK érintésével közlekedik
minden munkanapon reggel, a 72-es járat indulása

még összehangoltabbá vált
a közösségi közlekedés Szegeden.
Garai Szakács László
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Iványi Gábor: Egy emberként kellene felkiáltani,
hogy ezt nem tűrjük tovább
Szegeden járt Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, akiről nemrég írt kétkötetes riportkönyvet Moldova
György. Már a kötetbemutatón sem rejtette véka alá véleményét, de
most, a vele készült interjúban a magyar társadalom kiskorúságáról
beszél, az ország demokráciahiányos állapotáról, az emberek gyávaságáról és felelősségvállalásuk hiányáról. Az interjú azt megelőzően
készült, hogy az állam megvonta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek nyújtott támogatásokat.
– Tavaly, év végén úgy fogalmazott egy interjújában, hogy elvész
Magyarország jövője, átalusszuk
mindazt, ami velük történik. Pontosan mire gondolt?
– Szemünk láttára számolja fel
valaki a demokrácia utolsó állásait.
Ezt nem lehet tűrni. Máshol ennek
a töredékéért lángba borul egy főváros. Nem kívánom, hogy törjenek-zúzzanak az emberek. De mindez egyetlen mukkanás nélkül megy
végbe. A világ elmegy mellettünk.
A történelem sehol nem kedvez
azoknak a népeknek, amelyek nem
tesznek önmagukért. Nem csupán
lehetősége, de kötelessége is az
embernek, hogy küzdjön a szabadságáért. Amit itthon látok: szellemi
restség, tunyaság és gyávaság. Nem
fogja más megoldani helyettünk a
gondjainkat. Marad eszközünk akkor is, ha nem vagyunk bent a parlamentben, és ez nem más, mint
az utcai tiltakozás. De ha mindig
ugyanazt a százötven-kétszáz vagy
ezerötszáz embert látjuk minden
tüntetésen, akkor őket az isten áldja
meg, mert nagyon bátor emberek,
de kevesen vannak. Egy emberként

megszálló hadsereg, olyan más,
erős nyomás sincs, amelyre hivatkozni lehetne. Egyszerűen gyávaság
van. Keveslem a megszólaló, bátor
emberek számát, akik világgá kiáltanák, mi történik itt. Ráadásul látni
lehet, hogy senkinek nem használ az
sem, ha lapít. Ugyanaz jár érte, mint
a bátorságért. Az egyiknek büntetésből, a másiknak kitüntetésként.
– Mit ért azon, hogy a „látszatok országává váltunk”, ahogy arról
már korábban is nyilatkozott?
– Minden diktatúra a látszatok
világát hozza létre. Olyan érzetet,
mintha szabadság lenne. Itthon sem
lehet győzni a hatalommal a szájkaratét. Még most is azt állítják, hogy
a sajtó nagyobbik és döntő része az
ellenzék kezében van. Erre nem lehet mit mondani. Csak annyit, hogy
ez hazugság. A hatalom emberei
viszont belemosolyognak a kormánypropaganda kameráiba, és ezt
szajkózzák. A társadalom egy része
erőtlen, hogy ellenálljon az egyoldalú
tájékoztatásnak. Az ember azonban
felelős önmagáért, felelős azért, mit
hisz el. A hiteinkért küzdeni is kell.
Ettől vagyunk emberek és értelmi-

Iványi Gábor: Amit itthon látok: szellemi restség, tunyaság és gyávaság. Nem fogja más megoldani helyettünk a gondjainkat.
képviselő volt. Egyházi vezető, egyházalapító. Nem szokványos, hogy
ilyen háttérrel valaki közvetlen politikai szerepet vállaljon. Olyan idők
voltak ezek, amikor fel kellett vállalni ezt a szerepet? Utólag hogyan
értékeli a munkáját?
– Az első ciklussal kapcsolatban nem látok problémát. Akkor
meg kellett kísérelni tisztességesen
politizálni. A második parlamenti
szerepvállalásomra nincs ilyen ma-

Iványi Gábor: Aki sokáig játszik a békés tömeg hergelésével, megtapasztalhatja, hogy feltámadhat az
emberben a fenevad.
kellene felkiáltania ennek a népnek,
hogy ezt nem tűrjük tovább.
– A könyvbemutatón is elmondta, gyáván viselkednek a magyarok
ebben a politikai helyzetben. Van
rá magyarázat, hogy miért?
– Rejtély. Ha csak az egyházi törvényre gondolok, ugyanezt Horvátországban is be akarták vezetni, de
ott egy emberként mondott nemet a
törvényre mindenki, a katolikusoktól
kezdve a Jehova Tanúival bezárólag. Nem tudok magyarázatot. Nincs

ségiek. Attól, hogy nem fogadjuk el
a kész válaszokat. Ám éppen ezt
nem látom, nem tapasztalom idehaza. Azért sem akarok ilyen végletes
bírálatot mondani, mert ez egyetlen
éjszaka alatt megfordulhat, és a
dolgok eszeveszett gyűlöletbe csaphatnak át. Aki sokáig játszik a békés
tömeg hergelésével, megtapasztalhatja, hogy feltámadhat az emberben a fenevad.
– 1990 és 1994 között, majd
1998 és 2002 között parlamenti

gyarázatom. Ott és akkor Demszky
Gábor egy konfliktust kívánt lezárni,
amikor a megkérdezésem nélkül
bejelentette, hogy nekem kínálja fel
parlamenti helyét. Ez egy párton belüli politikai üzenet volt. Részben a
barátaim rábeszélésére vállaltam el
a felkérést, ami teljesen felesleges
volt. Ez a négy év egyáltalán nem tölt
el büszkeséggel.
– Harmincéves visszatekintésben hogyan látja? Naivan láttunk
hozzá a rendszerváltásnak?

– Naivság volt bennük. Már akkor is vita volt köztünk arról, hogy
a politika lényege a pragmatizmus
vagy az igazságra való törekvés.
Az előbbi szerint egy politikai párt
feladata az, hogy megnyerje a választásokat. Ha ez megtörténik,
hatalmát igyekezzen jó dolgokra
használni. Ebben sosem hittem.
Aki csalással győz, nemcsak azt
kockáztatja, hogy lelepleződik, hanem a nemes küzdelem mítoszát
– amelyben sokan hisznek – is
lerombolja. Hadd mondjak egy példát. Az első paralimpián a befutó
előtt az egyik versenyző elesett,
és az előtte futó visszafordult, és
besegítette a célba. Az emberek
sírva nézték a jelenetet. A nézők
rájöttek, hogy ez a sport lényege,
de ez időközben elveszett, mert
üzletté, emberhez méltatlan harccá lett. Valójában nem erről szólna
a sport, hanem a nemes versengésről. Mindezt azért is mondom,
mert egyszer jártam a norvég parlamentben, és ott láttam, hogy a
képviselők megyénként ülnek a
teremben, nem politikai frakcióba
rendeződve. Az előterjesztéseket
a szerint mérlegelték és döntöttek
azokról, hogy az mennyiben előnyös a saját térségüknek. Felsóhajtottam: édes istenem, lehet ezt így
is? És igen, így kellene. Jó példák
itthon is akadtak. Annak idején az
SZDSZ belement abba, hogy csökkentsék a kétharmados törvények
számát, az MDF pedig elfogadta,
hogy Göncz Árpád legyen a köztársasági elnök. Az ország mindkét
döntéssel jól járt. Nála jobb elnöke azóta sem volt az országnak, a
kétharmados törvények számának

csökkentése pedig biztosította a
parlament működőképességet. Ezt
a nagykorúságot kellene megtanulnunk. Tényleg nem tudok mást
mondani. A Bibliában rengeteg rejtett üzenet található. Nem titkokról
beszélek. Például: miért ábrázolja
a Biblia ivarérett felnőttként Ádámot és Évát? Azért, mert Isten partneréül a nagykorú embert akarta
választani, aki képes átlátni életét
és felelősségét. Ide kellene eljutni.
– Sokan sokáig az EU-tól várták itthon a segítséget.
– Az EU ugyanolyan gyarlóságokkal küzd, mint Magyarország. Legfeljebb a lépték más. Nekem csalódás,
hogy az unió az itt termelő, nyereséges autógyárak és az onnan megvásárolt fegyverek miatt hajlandó eltűrni a nálunk folyó gyalázatot. Ezzel az
unió lejáratja magát. Látható, hogy
az egész világon krízisben van a politika. Reménykedem abban, hogy egy
jobb világ jön, amelyet unokáink fognak működőképesebbé tenni.
– 2011-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
elveszítette egyházi státuszát.
Minden lehetséges jogi eszközt
igénybe vettek, hogy a státuszukat visszaszerezzék. Hogy állnak
most? Hogyan sikerül a felszínen
maradniuk? (Az interjú azt megelőzően készült, hogy az állam
megvonta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek nyújtott támogatásokat – a szerk.)
– Ez isteni csoda. 2012-ben
elém állt a gazdasági igazgatóm,
és azt mondta, itt a vég. Azt feleltem neki, ezt ne mondjuk ki soha.
Menjünk el a falig. Próbáljunk a
homlokunkkal, ha más eszközünk
nincs, utat törni. Ha visszapattanunk, addig tartott a történetünk.
Isten látja lelkünket, nem csináltunk elitiskolákat. Nem hoztunk
létre gazdasági vállalkozásokat,
közülünk senki sem gazdagodott
meg. A világot nem bekebelezendő
dolognak látom, hanem boldogsággal tölt el, hogy itt vagyok és
valamit tehetek a jobb működése
érdekében.
– Hány intézményt működtetnek?
– Az Oltalom Karitatív Egyesülettel együtt közel negyvenet, ezer
embert foglalkoztatunk, és az ő
nettó bérünk havi 150 millió forint.
– Ezekhez a feladatokhoz már
nem kapnak állami normatívát?
– Még kapunk, e nélkül nem
tudnánk megoldani a feladatainkat. A szorítások állandóak, nem
tudom, hogyan éljük túl az előttünk
álló hónapokat. Az egyházi kiegészítő támogatás elvétele volt számunkra a legnagyobb érvágás.
Bod Péter
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Csak itt, csak most!
Több alkotásnak is a szegedi Zsigmond Vilmos filmfesztiválon lesz
a magyarországi premierje
Három éve még csak hét,
idén már hatvanhét nagyjátékfilmet neveztek be a
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra, amelyet szeptember 8. és 12.
között rendeznek meg az
éppen 100 éves Belvárosi
Moziban.
– Amikor az első filmfesztivált szerveztük 2017-ben, bizakodtunk, hogy beneveznek
legalább száz filmet. Háromszáz nevezés érkezett, amelyből hét volt nagyjátékfilm.
Idén 538 filmet neveztek be
a világ minden tájáról, köztük 67 nagyjátékfilmet. A
neves rendezőkből és operatőrökből álló előzsűri végül
32 művet: nyolc nagyjátékfilmet, tizenkilenc kisjátékfilmet és öt kísérleti filmet tartott a versenyben levetítésre
érdemesnek – kezdte Szabó Éva Andrea. A Belvárosi
Mozi vezetője, a filmfesztivál
művészeti vezetője hangsúlyozta, sok olyan filmet mutatnak be, amelyeket az országban először Szegeden
láthat a nagyközönség. Itt
lesz többek között a premierje a francia Pierre Filmon

Magyar népmeséket, a kisiskolások pedig Tóth Pál Szegeden élő, világhírű animációsfilm-rendező Leo és Fred
rajzfilmsorozatát nézhetik
meg.
– Mindent megteszünk
a járványhelyzetben a nézők biztonságáért. A külföldi
filmek alkotói például nem

Szabó Éva Andrea.
Fotó: Szabó Luca
Long Time No See, a dél-afrikai X. T. Qubeka Knuckle City,
valamint Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjének is. Utóbbin itt lesznek
az alkotók és a szereplők is.
Emellett a zsűritagok régebbi alkotásait, például Kocsis
Ágnes Friss levegő vagy Török Ferenc 1945 című filmjét
a moziban, a Seveled és a
Drakulics elvtárs című vígjátékot pedig a Külvárosi Mozi
Pikniken, a Fűtőmű utcában
vetítik szeptember 11-én és
12-én. A jövő mozinézőire is
gondoltak a szervezők: az
Aprófeszten az óvodások a

A fesztivál
fődíja
A Zsigmond Vilmos-díjat a legjobb operatőr
kapja, 2017-ben Giorgos Karvelas (Görögország), 2018-ban
Joe Cook (Nagy-Britannia),
2019-ben
pedig Dobos Tamás
kapta a fesztivál fődíját. Emellett életmű-,
közönség- és kategóriadíjakat, valamint a
város, a kritikusok és
a diákzsűri díját, illetve a Vision Team és a
Special Grip Hungary
a legjobb fiatal operatőrnek járó díját is
kiosztják.

J’Accuse…! Lettre au Président de la République (Vádolom…! Émile Zola levele a köztársasági elnökhöz). A Dreyfus-ügyről szóló filmet szeptember 10-én vetítik.
vesznek részt a fesztiválon.
Hosszabbak lesznek a szünetek a vetítések között a
fertőtlenítések és a szellőztetések miatt. A szájmaszk
használata ajánlott – mondta Szabó Éva Andrea.
Megemlékeznek a filmfesztivál névadójáról, Zsigmond Vilmos szegedi születésű, Oscar-díjas operatőrről, aki idén lenne 90 éves,
és meglepetésprogramokkal
készülnek a Belvárosi Mozi
fennállásának 100. évfordulójára.

A bokszélet Mekkájában játszódó Knuckle City című filmet szeptember 8-án láthatják.
A dél-afrikai Mdantsane a bokszélet Mekkája. A film itt követi Dudu
Nyakama, az öregedő bokszoló
életét, aki igyekszik megvívni egy
olyan meccset, amely hite szerint
megmentheti szétesőfélben lévő
családját.
21:30 Versenyprogram
Akik maradtak (magyar nagyjátékfilm)
SZEPTEMBER 9., SZERDA
14:00 Versenyprogram – kisjá-

tékfilmek
Animal (20’), El Monstruo Invisible
(29’), Auksines Minutes (10’)
15:30 Versenyprogram – kísérleti
filmek
Hey You (5’), Fightin Gravity
(2’30”), Növekvő (2’10”), Strength
(3’), Muedra (10’)
18:00 Premier előtt
Nincs parancs! (magyar dokumentumfilm)
19:30 Beszélgetés a Nincs parancs! alkotóival
Moderátor: Vágvölgyi B. András
20:00 Versenyprogram
Magdolna (magyar nagyjátékfilm)
21:40 Beszélgetés a Magdolna
alkotóival
Moderátor: Sághy Miklós
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
10:00 Aprófeszt
14:00 Versenyprogram – kisjátékfilmek
Adela (14’22”), Moonrise Carcosa
(16’)
16:00 Versenyprogram
Spionen (norvég nagyjátékfilm)
Sonja Wigert, Skandinávia filmcsillaga a semleges Stockholmban él
a második világháború kitörésekor. A németek a filmet is használ-

1989 sorsfordító eseményeit dolgozza fel egy magyar és egy német határőr történetén keresztül
Szalay Péter Nincs parancs! című
dokumentumfilmje, amelyet vidéken először Szegeden láthatnak a nézők szeptember 9-én a
Zsigmond Vilmos filmfesztiválon. A Nincs parancs!
Bella Árpád és Harald Jäger határőr alezredesek kísértetiesen hasonló történetét mutatja be. Bella Árpád átengedte a kelet-németeket a magyar–osztrák
határon, és Harald Jäger is hasonlóan cselekedett a
berlini falnál, amikor puskalövés nélkül kelet-berlinieket engedett nyugatra.

Sz. C. Sz.

A filmfesztivál programja
SZEPTEMBER 8., KEDD
15:00 Zsigmond Vilmos 1930
Harmadik típusú találkozások Zsigmond Vilmossal (francia dokumentumfilm)
19:30 Versenyprogram
Knuckle City (dél-afrikai nagyjátékfilm)

Valóságfilm

A skandináv filmcsillag és a náci
propaganda. A Spionent szeptember 10-én vetítik.
ni akarják propagandaháborújukban. Josef Terboven náci birodalmi
megbízott és a német filmgyártók
listáján Sonja az első. Amikor apját bebörtönzik a németek, Sonja
a svéd hírszerzéshez fordul segítségért.
18:00 Hazai kedvencek
Az én XX. századom (magyar nagyjátékfilm)
19:00 Versenyprogram
Valan – Az angyalok völgye (magyar nagyjátékfilm)
20:15 Premier előtt
Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy (francia nagyjátékfilm)
A francia hadsereg tisztjét, Alfred

Dreyfust 1894-ben igaztalanul
megvádolják, majd a történelem
egyik leghíresebb koncepciós pere
során hazaárulásért életfogytiglani
száműzetésre ítélik.
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
10:00 Aprófeszt
14:00 Versenyprogram – kisjátékfilmek
Gusts of Wild Life (24’), My Brother
Juan (10’), Woman Without a Child
(15’), Don’t Pass Through San Bernardino (19’), Other People (37’),
Want (3’)
17:00 Versenyprogram
Long Time No See (francia nagyjátékfilm)
Kilenc évvel ezelőtt viszonyuk volt
egy rövid ideig. Most egy véletlen
folytán a vasútállomáson találkoznak, a nő elutazik, a férfi épp
megérkezik. Nyolcvan percük van
arra, hogy átértékeljék az életüket,
szembenézzenek a saját igazságukkal, fájdalmukkal és emlékeikkel. Ez az utolsó esélyük.
18:00 Hazai kedvencek
Koccanás (magyar tévéfilm)
20:00 Külvárosi Mozi Piknik, Fűtőmű utca
Seveled (magyar filmvígjáték)
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
16:00 Díjátadó
18:00 Országos premier

Felkészülés meghatározatlan idejű
együttlétre (magyar nagyjátékfilm)
19:00 Díjnyertes filmek vetítése
20:00 Külvárosi Mozi Piknik, Fűtőmű utca
Drakulics elvtárs (magyar filmvígjáték)
(Részletes program a fesztivál honlapján: zsigmondvilmosfilmfest.com)

Laëtitia Eïdo az egyik főszereplője a francia Long Time No See
című filmnek, amelyet szeptember 11-én láthatnak.
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Magyar Álommagyarázó

Postabontás

Ne úgy, mint a jércék

J

ár tomban-keltemben
gyakran bevillan egy
múltbéli emlék. Édesapám kerékpárjával egyensúlyozok a falusi járdán. Bonyolult, mert kislegényként
még nem értem el az ülést,
ezért váz alatti pedálozással tekertem. Kényelmetlen
volt, de az öröm mindenért
kárpótolt. A falusi kerékpározás rendje szerint a sarokhoz
érve csöngettünk (kötelező
volt), hogy ne ütközzünk ös�sze a másik utcából jövővel.
Ha visszacsöngetett, megálltunk. A falusi közlekedés etikája! Boldog nyarak voltak
ezek egy városi kisfiúnak.
Ma már öregesen ballagok az utcán, kikerülnek és
elhagynak a fiatalok, nekik
még minden sietős. Hallom
a gyors lépteket mögöttem.
Jobbról kerül és balra átvág
előttem. Meghökkenek, miért nem megy el mögöttem
balra, pedig szabálya van a
kerülésnek és a kanyarodásnak is. A zebra előtt szétnézek, és boldogan elengedem
a buszt, a trolit és a villamost
is. Öreg autós vagyok, belém
vésődött a tömegközlekedés
(kiemelten a villamos) haladásának segítése. Erre szólít
fel a KRESZ is. Csúcsidőben
meghökkentő látványt nyújt
a Dugonics téren a villamosok, a trolik és a buszok kétirányú kavalkádja, tetőzve
a gyalogosok áradatával. Itt
mindenkor nagyon észnél
kell lenni! De sokan vakon
bíznak a zebra védelmében,
ki lazán, ki pedig sietve indul
meg – körültekintés nélkül.
Ezzel gyakran gátolják a
buszok, a villamosok forgalmát, és 20–30 vagy még
több ember zavartalan utazásának mutatnak fügét. Én
már átéltem a bovdenszakadás és a puha fék rémes
pillanatát! Balesetveszélyes
utam volt hazáig.
Eszükbe sem jut az előzékenység? Az udvariasság?
Pedig erre épül a társadalmi
együttélés és a közlekedés
rendje és erkölcse is. Gyakran látható a járdán, a zebrán telefonáló és fülhallgatós fiatal, de felnőtt is. Nem

figyelnek, csak mennek. A
villamoson átéltem: három
kisiskolás sem engedte el a
sárga villamost. Fel sem fogták, hogy a 25-30 kilójukhoz
képest egy 36 tonnás jármű
közelít? Ők még nem tudják,
hogy az erő a tömeg és a
sebesség négyzetének szorzatával egyenlő. És ezt az
irgalmatlanul nagy tömeget
kényszeríti fékezésre, megállásra három ráérő kisfiú?
Miért? Nem mondták nekik
(család, iskola, akárki), hogy
műszaki vagy emberi hiba
esetén nincs semmi esélyük? Csak a bánat marad.
A kerékpárosok (sokak szerint) a zebrák rémei. Sebesen tekernek, villámgyorsan
száguldoznak, és fütyülnek a
paragrafusokra. A járdákon
sem jobbak. A javíthatatlan
helyzetekre mondják: ez a
vonat már elment. Hosszú
évek óta szembetűnő a közlekedési morál lanyhulása.
Gyermekkori, falusi emlékeiben őrzök egy szemléletes esetet. A járdán kerekeztem. A fal mellett kapirgáló
jércék felém fordultak, és az
utolsó pillanatban nyakukat
meresztve, gyors szárnycsapásokkal, rémült csipogással száguldottak át előttem

átsurranó autó. Nem várunk
egymásra egy másodpercet sem, helyette kiszólunk,
dudálunk. Mi, gyalogosok
sem vagyunk szeplőtelenek.
Átmegyünk a pázsiton, és
figyelmetlenül lépünk a zebrára vagy bárhol az úttestre.

Embertől elvárható előzékenységgel, egymás
kölcsönös megbecsülésével lépjünk a közutakra.
Tudom, sokat kérek. A nagy motorerő, a sebesség
sokakat megrészegít.
Gyakori
a zebrán átsurranó autó. Nem
várunk egymásra
egy másodpercet
sem.
A közlekedési morál
romlását nagy sérülésnek
tartom. A közlekedésben
is egy nagy és szemléletes
társadalmi jelenség, az atomokra bomlás figyelhető
meg. Már nem figyelünk egymásra. Az egészséges társadalom kohéziója pedig erős.
A szolidaritás, az egymásra

K

rúdy Gyula óta tudjuk (én legalábbis
azóta), hogy az élet álom. De jaj, hányféle álom van a rémálomtól kezdve a
vágyálmokig! Bár szerintem az álmok nagy
része tényleg olyan hétköznapi, mint maga
az élet (az enyéim, hála Istennek, olyanok).
Minthogy nincs okozat ok nélkül, ez az álmos írás annak köszönhető, hogy még a Koronavírus-Járvány előtt (a továbbiakban KJ.
e.), hála az Odesszai Fiókkönyvtár használt
könyveket kiárusító akciójának, potom pénzért (100 forintért!) jutottam hozzá Sigmund
Freud Álomfejtés című könyvéhez. És most
ezt olvasom. (Megjegyzés: Ez a kötet vadonatúj, bizonyára egykor valaki a könyvtárnak
adományozta, de sajnos ők is helyhiányban
szenvednek, akár a többi fiókkönyvtár.)
Talán még nem késő, hogy sikeres álomfejtő legyek én is, noha a Biblia tiltja a varázslókhoz, a halottlátókhoz, az álomfejtőkhöz való fordulást. Viszont József, Jákob fia,

A politika maga alá gyűri a médiát,
ha a társadalom megengedi

A
a biztonságosnak vélt fasorba. Az emlék megmosolyogtat és visszavisz a gyermekkorba, de éberen tart a
mai útvesztőkben. A közlekedésben részt venni „csak
pontosan, szépen, / ahogy a
csillag megy az égen, / ugy
érdemes”. Embertől elvárható előzékenységgel, egymás
kölcsönös megbecsülésével
lépjünk a közutakra. Tudom,
sokat kérek. A nagy motorerő, a sebesség sokakat megrészegít. Gyakori a zebrán

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

figyelés kölcsönös. A drága
műtétekre és a katasztrófák
áldozatainak megsegítésére
indukálódó összefogás szép
példái az önzetlenségnek,
a szolidaritásnak. Ezek bizonyítják a társadalomban
még élő emberség létét, bár
a legtehetősebbek mozdulnak legkevésbé. Ezért kívánkozik ide Az ember tragédiájából Lucifer válasza, miután
az Úr két fát ad neki az Édenkertben, a mindenséggel
szemben: „Fukar kezekkel
mérsz, de hisz nagy úr vagy”.
Közlekedjünk
emberhez
méltóan, ne jércék módjára!
Mindenkor vigyázzunk magunkra és egymásra!
Zenei József

a fáraó álmának megfejtése révén lett az,
aki. De a mi őstörténetünkben is szerepel
minimum egy profetikus, korhatáros álom,
tudniillik Emeséé, a dicső honfoglaló Árpád
atyjáról (Emese fiáról) nem is beszélve, aki
Álmos volt.
Ahogy haladok a könyvben, érzem, hogy
egyre jobban kikupálódok. Mivel kies hazánkban pártunk és kormányunk ösztönzi,
támogatja a kisvállalkozásokat, miért ne
gründolhatnék egy álomfejtésre szakosodott, egyszemélyes vállalatot? Egy jó blikkfangos nevet kellene kitalálnom leendő cégemnek. Legyen Magyar Álommagyarázó.
Vagy legyen inkább Holdvilágos éjszakán a
neve? A cég jelszava pedig az lehetne: Legyen akármilyen álma, minden meg lesz
magyarázva! Egyelőre eddig jutottam a tervezésben, a továbbiakat még majd megálmodom. (Fotó: ARC Facebook)
Méhes János

jogállam alapvető feltétele a kormányhatalomtól elválasztva
működő közéleti sajtó – írja
tiltakozó közleményében a
Magyar Újságírók Szövetsége. Magyarországon az Index (volt) az online média
piacvezető hírportálja, amelyet naponta átlagosan egymillióan látogatnak (látogattak). Az Index saját tartalmának előállításán kívül
azért is (volt) meghatározó,
mert rendszeresen szemlézi (szemlézte) a kisebb portálokon közölt információkat, amelyek egyébként sokkal szűkebb körhöz jutnának
el. Nem véletlen tehát, hogy
a Fidesz évek óta dolgozott
azon, hogy megteremtse az
Index „lenyúlásának” feltételeit.
Az Orbán-kormány régóta hangoztatott elmélete
szerint a független sajtó veszélyt jelent a nemzetre.
A világ jó néhány vezető
orgánuma is pártolólag állt
ki az Index mellett. Az Amerika Hangja kinyilvánította,
hogy az „Index a legnagyobb

kormánykritikus
médium
Magyarországon”. És hogy
milyen módszerrel állják útját a szabad sajtónak – élükön Orbánnal? Már óriási
rutinra tettek szert: először
anyagilag kivéreztetik a
szerkesztőségeket. A már
kizsigerelt médiumok sorsa
pedig elkerülhetetlen, ahogy
a Népszabadságé is az volt.
A fent említett első lépés
után bezárják a lapot, vagy
átalakítják orbánista szócsővé. Az Origo 2014-ben került
kormányhoz közeli kezekbe,
majd fokozatosan átállították a Fideszt kritikátlanul
kiszolgáló orgánummá. Az
MTVA hírműsorai a Fidesz
kormányzása idején minimálisan sem tesznek eleget a pártatlan közszolgálatiság elvének. Akárcsak
a Kossuth rádió. A Magyar
Nemzet, a Hír TV, a Lánchíd
Rádió és a Heti Válasz (korábban a fideszes Simicska
Lajoshoz tartozott, mindaddig, amíg össze nem rúgta
a port Orbánnal) már vagy
megszűntek, vagy a Fidesz
szócsövei lettek.

A megyei lapokat a Fidesz
két éve bekebelezte. A fentiek összefogására és a hazug
hírek terjesztésére hozták
létre az elhíresült, egyben
elképesztően
uniformizált
és központosított fideszes
propagandát. A közel ötszáz
médiatermék a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány
(KESMA) birtokába került, fideszes felügyelet mellett.
Az állami támogatások
rendszere, a versenypolitika
– tudomásom szerint – az
EU kizárólagos határkörébe
tartozik. Mégis legalább két
panaszt jeleztek Magyarországról a versenyjogi biztos
felé, amelyek a magyar közmédia, illetve a kormányközeli média túlzott állami támogatását kifogásolják. Az
elbírálásról még nem jelent
meg információ.
Száz szónak is egy a
vége: ha a társadalom megengedi, hogy a politika maga
alá gyűrje a médiát, a hatalom meg is teszi!
Ez történik ma Magyarországon.
Kutnyik Pál
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POZITÍV TESZT A PÓLÓSOKNÁL. Az első, mindenkinél negatív eredményt hozó koronavírus-teszt után a Szegedi
Férfi Vízilabda Csapat Kft. játékosai részt vettek egy második teszten, amelyen már egy
pólósnak pozitív lett az eredménye, számolt be a fejleményekről a klub hivatalos honlapja. A játékos teljesen tünetmentes, és a protokollnak eleget téve karanténba került. A
csapat többi tagja és a stábtagok teszteredménye negatív volt. A szövetséggel, illetve
a Semmelweis Egyetem illetékeseivel egyeztetve a csapat a
megelőző intézkedések fokozott betartása mellett a megszokott rendben folytatja az
edzéseket.
ELKEZDIK A GORILLÁK. A
KARC ellen, Kecskeméten kezdik ma az első osztályú szezont
a Fit World SE Hungarosun Gorillák RC rögbisei. Az NB I.-ben
hat csapat nevezését fogadta
el a versenybizottság, új belépő az előző szezonhoz képest
a Debreceni Egyetem. A szegedi csapat a nyári átigazolási
szezonban egy új játékost igazolt a korábbi felnőttválogatott Dobai Zsolt személyében,
aki kölcsönben a Kecskeméti
Atlétikai és Rugby Club színeiben lép pályára az alapszakaszban. A keret két további játékossal bővül: Kovács Henrik
hetes rögbiben eddig is erősítette a Gorillákat, míg Ábrahám
Tamás korábbi korosztályos
válogatott újra tudja vállalni
az edzéseket és a meccseket.
Danijel Kajan térdszalagszakadást szenvedett, rá hosszabb
kihagyás vár.
TÖRÖLNÉK A VB-T. Két német élcsapat, a THW Kiel és az
SG Flensburg szeretné elérni,
hogy a Nemzetközi Kézilabda
Szövetség törölje a jövő januári, egyiptomi férfi világbajnokságot, amely után a játékosokra
kötelező karantén várna, így kiesnének a munkából. A két csapat vezetőinek további javaslata, hogy a járványhelyzet miatt
halasszák el a Bundesliga rajtját októberről januárra.
DOMINÁLT A SZEGEDI TÁJFUTÓ. Várpalota mellett rendezték meg a tájékozódási futók felnőtt és junior országos
bajnokságát, áll a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség közleményében. A juniorok között
Mérő Dominika (Veszprém) és
Jónás Ferenc (Szegedi VSE) dominált, mindketten nagy előn�nyel nyerték korosztályukban a
középtávú bajnokságot, majd a
váltóversenyben is az első helyre vezették csapatukat.
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Egyelőre nézők nélkül játszanak
A biztonság az első a MOL-Pick Szeged számára

Indul
a bajnokság,
elmarad a vk

A

A szezon elején üresek maradnak a lelátók az újszegedi sportcsarnokban. Fotó: MOL-Pick Szeged
A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának hazai mérkőzéseit egyelőre
nem látogathatják a szurkolók. Szűcs
Ernő Péter klubelnök szerint nem akarnak kockáztatni, ez indokolta a döntést.

F

ájdalmas döntést tett közzé hivatalos honlapján a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata: a koronavírus-járvány miatt egyelőre nem
látogathatják a szurkolók a hazai mérkőzéseket. A döntést Szűcs Ernő Péter,
a klub elnöke indokolta szezonnyitó köszöntőjében.
– Nyerni szeretnénk! Eljutni a bajnokságban a dobogó tetejére, magasba
emelni a Magyar Kupát, ott lenni a kölni

négyes BL-döntőben, ez mindenki vágya.
Tisztában vagyunk vele, hogy szurkolóink
jönnének, buzdítanának, lelkesítenének
bennünket, hihetetlen erőt adnak nekünk minden találkozón. Egyelőre azonban hazai meccseinket zárt kapuk mellett
rendezzük meg. Nem akarunk kockáztatni, szeretnénk biztonságban játszani, ezt
kívánja meg a jelenlegi helyzet, de bízunk
benne, hogy egyszer minden jóra fordul,
és ismét együtt lehetünk – fogalmazott a
klubvezető. – Türelmet, megértést kérek,
mert a világ számos pontján megtapasztalhatták az emberek, hogy komoly problémát okozhat a járványhelyzet. Játszani
szeretnénk azért, hogy a szegedi férfi
kézilabda újabb sikereket érjen el – tette
hozzá Szűcs.

A Magyar Kézilabda Szövetség is
alkalmazkodott a helyzethez, sűrítette
a férfi és a női NB I. programját. A férfi
NB I.-ben húsz, a nők mezőnyében 19
fordulót rendeznek idén a versenynaptár
módosítása nyomán. Az élvonalbeli klubok elfogadták a szövetség javaslatait. A
Magyar Kupa néhány fordulója átkerült
a jövő évre, a válogatott-időszakok nem
sérülnek. A férfi bajnokságban december
16-án kerül sor az idei utolsó mérkőzésekre, a további játéknapokról a szövetség és a liga októberi egyeztetésein
döntenek. A bajnokság 26 fordulóból áll.
Amennyiben a játéknapok ütköznek az
európai kupameccsekkel, a nemzetközi
porondon szereplő csapatok a jövő évre
halaszthatják a bajnoki derbiket.

koronavírus-járvány
miatt a Nemzetközi Tekeszövetség bejelentette: elmaradnak az
idei évre kiírt nemzetközi kupák, így a Zengő Alföld Szegedi TE sem utazik a szlovákiai Podbrezovára, ahol a világkupán szerepelt volna. A
csapattól két játékos távozott: Márton János és Rácz
Róbert Szegváron folytatja pályafutását. Előbbi nyolc
szezon után, BL-győztesként,
utóbbi egy évad után köszönt el.
Itthon nincs megállás: a
szegediek első hazai bajnokija szeptember 12-én lesz,
a Kazincbarcika jön az újszegedi Teke & Bowling Centrumba. Erre készülve rendezték meg a Rákos József
emléktornát. A házigazda
Szegedi TE mellett a Ferencváros és a BKV Előre volt a
vendég – mindhárom egyesületben játszott az egykori
legendás, világbajnok játékos –, illetve negyedikként
egy vegyes együttes kapott
szerepet. A csapatok versenyében a szegediek (Szél Tibor, Karsai László, Zapletán
Zsombor, Kiss Norbert, Brancsek János, Bárány Csongor)
3695 fát elérve győztek a
Ferencváros (3501 fa), a
BKV Előre (3252 fa) és a vegyes csapat (3239 fa) előtt.
Egyéniben Kiss Norbert 679
fás teljesítményét senki sem
tudta felülmúlni.

Tizennégy érmet szereztek a szegediek
Az ob volt az idei első hivatalos verseny a kajak-kenusok számára
Tizennégy számban álltak
dobogóra az NKM Szeged
VE kajakosai és kenusai a
Szolnokon rendezett országos bajnokságon, amely a
korábbi tesztviadalok után
az idei első hivatalos megmérettetése volt a sportág
képviselőinek.

Ezüstéremből hét született. Törköly Zoltán három
szarvasi társával lett második K4 férfi 1000 méteren,
Kuli K1 férfi és az újpesti

Kiss Blankával K2 vegyes,
Nádas és Birkás Balázs K2
férfi 200 méteren szerzett
ezüstöt. Molnár Csenge C1
női 5000 méteren szintén

A

ranyéremből öt jutott
a szegedieknek. Első
lett Varga Katalin KL2
parakajak női, illetve Suba
Róbert VL2 parakenu férfi
200 méteren, Kuli István és
Nádas Bence a honvédos
Molnár Péterrel és az újpesti
Tótka Sándorral kiegészülve
K4 férfi 200, illetve 500 méteren, valamint Molnár Csenge, aki Hajdu Jonatánnal C2
vegyes 200 méteren nem talált legyőzőre.

Varga Katalin aranyérmet szerzett Szolnokon. Fotó: MKKSZ

a második
ahogyan a
Suba KL1,
pedig KL2
méteren is.

helyen végzett,
paraszakágban
Rescsik Csaba
kajak férfi 200

Két szegedi egység nyert
bronzérmet: Birkás K1 férfi
500 méteren, Nádas pedig
az újpesti Szénási Zsófia
párjaként K2 vegyes 200
méteren állhatott a dobogóra. Az NKM Szeged VE
az összteljesítmény alapján
a pontverseny ötödik helyén zárt, az első a Honvéd
lett.
Ami a folytatást illeti,
idén a szeptemberi, szegedi
világkupa lesz az egyetlen
nemzetközi verseny gyorsasági kajak-kenuban. Erre a
tavalyi szegedi vb, a 2020-as
edzésversenyek és a magyar
bajnokság eredményei alapján hirdet csapatot Hüttner
Csaba szövetségi kapitány.
A vk-n minden számban országonként két egység állhat rajthoz.
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Programok
SZEGEDI VÍZI SZÍNHÁZ
Időpont: szeptember 4–13.,
péntek–vasárnap
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart
A Szegedi Pinceszínház szervezésében a tíznapos színházi fesztiválon, amelyet idén a
Tisza-parton rendeznek meg,
a zenés mesejátékok mellett egy régi, magyar ifjúsági regényt is a vízi színpadra
adaptálnak. Szeptember 11én, 12-én és 13-án este 7
órától a Szabó Magda Abigél
című regényéből készült da-

rabot láthatják a Szegedi Pinceszínház előadásában. A
Pozsgai Zsolt által színpadra állított művet Janik László
rendezte. Főbb szerepekben:
Hackler Lili, Rácz László, Kálmán Zsófia és Janik László.
Szeptember 9-én este 7 órától Vecsei H. Miklós és Szabó
Balázs (képünkön) előadásában láthatják a Szívárnyék –
Pilinszky János két hangon
című verses, zenés estet. Bővebb információ a fesztiválról
a Szegedi Pinceszínház honlapján.

MINDEN FEJBEN DŐL EL
Időpont: szeptember 8.,
kedd 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont

Shakespeare azt írta: „Nincs
a világon jó, se rossz, gondolat teszi azzá!” Vajon csakugyan ekkora volna gondolataink hatalma? A tudományos megismerés új eredményei sorra bizonyítják,
hogy amit az ember „a fejébe vesz”, az megvalósul, de
ennek a gondolati munkának feltételei vannak. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
elemzi előadásában, hogyan

lesz a gondolatból képzet,
amelynek hatása automatikusan érvényesül a testre.
VERSLÁBAK NECCHARISNYÁBAN
Időpont: szeptember 8., kedd
19 óra
Helyszín: ZUG művészeti tetthely (Gyertyámos u. 4.)
Mi van a férfiakkal? Hogy állunk a testünkkel? Az öregedéssel? A gyerekkel? A világgal? Saját magunkkal? Négy
színésznő boncolgatja magát
– Tóth Krisztina, Erdős Virág,
Falcsik Mari, Rakovszky Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes és sok

más, kortárs és XX. századi
költőnő versein keresztül – líraian és prózaian, ihletetten
és olykor profánul, magas sarokba bújtatott verslábakon
billegve. Az E-Mancik Színházi Manufaktúra előadása. Ös�szeállította és előadja: Dobra Mária, Sárközi-Nagy Ilona,
Szirmai Melinda és Tarr Judit.
A PADLÁS
Időpont: szeptember 13., vasárnap 18 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
A Presser Gábor és Sztevanovity Dusán közismert da-

laival fűszerezett darab az
egyik legsikeresebb magyar
musical. Az „Ég és Föld között” elhelyezkedő padlás
Rádiósának, az oda tévedő
négy szellemnek és a gengszter Barabásnak történetén
már generációk nőttek fel. A
félig mese, félig musical kiváló szórakozást nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A főbb szerepekben:
Másik Lehel, Kuczmann Ágnes, Makrai Pál/Gerdesits
Ferenc, Gombás Ádám, Tar
Gabriella, Mészáros Tamás/
Papp Csaba, Molnár Ágnes,
Petőcz András.

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az
elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába!
Beküldési határidő: szeptember 9. 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: Tápai Antal egyik ikonikus szobra a Móra Ferenc-emlékmű. A nyertes: Szelei Józsefné. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Ha nehezére esik most
az együttműködés a
kollégákkal, inkább számoljon el tízig, mielőtt megszólal, mint hogy megbántsa
őket, főképp mert a héten
nehezen kezelheti a konfliktusokat.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Ne feledje, ha párjától
kedvességet vár, az a
legkevesebb, hogy ön is
kedves hozzá. A vágyott
gyöngédséget őszinte szavakkal, nagyrészt pedig apró,
de izgalmas változásokkal
szerezheti meg.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ez lehet az az időszak,
amikor élvezheti, ha
kollektívában dolgozhat.
Szerelmi élete most is intenzív lehet, kérdés, hogy
mennyire jó értelemben. A
bonyodalmakat
érdemes
lehet elsimítani.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
A munkájának és a
magánéletének is az
tehet a legjobbat, ha
minél több időt tölt el barátai, családtagjai, párja társaságában.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Ha úgy érzi,
nem képes annyi
munkát
elvégezni,
amennyit mások és önmaga is elvárnak öntől,
csak azért lehet, mert túl
sokat vállalt. A bürokratikus
akadályokat
ön
sem
háríthatja el.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Eddig valószínűleg remekül alakultak
a dolgai a munkában,
ne rontsa el azzal, hogy
esetleg kollégáiról pletykál.
Ha nem tud lakatot tenni
a szájára, inkább a kedvesének öntse ki a szívét.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Szerelmi életében csendben folydogálhatnak a napok,
akár kapcsolatban él,
akár párkereső. Ne hagyja,
hogy az esetleges váratlan
vendégek megzavarják meghitt elvonultságát.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) Munkájában is
tele lehet energiával,
s emiatt úgy érezheti,
nem tudja kellőképpen kiélni
kreativitását. Remélhetőleg
a párjánál találja meg azt a
szenvedélyt, amelyet most
keres.
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Mentális energiái
erősek lehetnek, ezért
munkájában könnyen
megoldhatja a problémás
feladatokat is. Érzelmei
is komolyra fordulhatnak,
akár régebbi, akár újabb
párkapcsolata van.
BAK (XII. 22–I. 20.)
A munkában ne kapkodjon! Ha nyugodt és
koncentrált, megelőzhet számos konfliktust. Párjával menjenek el kirándulni,
hagyják otthon a rossz
dolgokat, élvezzék az életet!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Vegye komolyan a munkáját, hogy önt is komolyan vegyék és elfogadják öntől a kritikát.
Magánéletében
érdemes
lehet tisztáznia, kik azok,
akikhez fűződő kapcsolata
fontos önnek.
HALAK (II. 20–III. 20.)
Legyen teljesen őszinte párjával, mutassa
ki felé az érzéseit! Az ő
segítségével elsimíthatja
azokat az érzelmi hullámokat, amelyeket az esetleges munkahelyi gondok
okozhatnak önnek.

Szeged régen

FELSZOLGÁLÓ A SZŐKE TISZÁN 1966-BAN. A felvételt az a Bauer Sándor készítette, aki 1946-ban az elsők
között csatlakozott a Magyar Távirati Iroda kebelében működő Magyar Film Irodához fotóriporterként. Bauer ekkor
mindössze tizenhat éves volt. 1956-ban több mint két-

Ezen a napon

száz képet készített a forradalomról, majd 1957-től a Vendéglátás című magazin fotóriportere volt. Több mint négy
évtizedes pályájának hagyatéka mintegy húszezer, nagyrészt negatívban fennmaradt felvétel. Fotó: Fortepan/
Bauer Sándor

SZEPTEMBER 8-A AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA
Ötvenöt éve, 1965-ben nevezte ki az UNESCO szeptember
8-át az olvasás nemzetközi
napjává. Az volt a céljuk, hogy
felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az emberek figyelmét: az írni és olvasni tudás alapvető emberi
jog, a tanulás alapköve. Az olvasás nemcsak a tanuláshoz
szükséges, hanem kellemes
időtöltés is, amely során fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása. Egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre. Márai Sándor így vallott
az olvasásról: „Erővel olvasni.
Néha nagyobb erővel olvasni, mint amilyen erővel az írás
készült, melyet olvasol. Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni.
(…) Úgy olvasni, mintha a siralomházban olvasnád az utolsó
könyvet, melyet még beadott
celládba a porkoláb. Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék.”

Időjárás-előrejelzés Szegedre: nyárias idő
Szeptember 5.
szombat

Szeptember 6.
vasárnap

Szeptember 7.
hétfő

Szeptember 8.
kedd

Szeptember 9.
szerda

Szeptember 10.
csütörtök

Szeptember 11.
péntek

28/16
Viktor,
Lőrinc

29/16
Zakariás

30/15
Regina

28/15
Mária,
Adrienn

28/15
Ádám

27/15
Nikolett,
Hunor

27/14
Teodóra

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK augusztus 22-én:
Kasza Roland Zsigmond és Magony Írisz, Fehér Róbert és Kertai Lilla Erna, Farkas Tamás és
Balogh Zsanett, Kis Tibor és
Nagy Mónika, Bíró Olivér és Gémes Marianna, Radics István és
Miskolczi Erika, Gergely István
és Szabó Melinda, István Róbert és Kiss Kincső, Mórocz Tibor és Kun Andrea, Péter Gábor
és Tari Zsuzsanna, Csonka Zsolt
és Ördögh Dominika Anett, Szekeres János Gergő és Szigeti Judit, Dobrai József és Balogh Mária, Udvari János és Sisák Renáta, Kádár-Németh Márk és Farkas Anita.
GRATULÁLUNK!

Képviselői fogadóóra
SZEPTEMBER 8., KEDD
Szécsényi Rózsa és Szénási Róbert: 16.00 (Szegedi SzC
József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája Balatoni utcai
telephely, Balatoni utca 11.)
SZEPTEMBER 9., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa (képünkön):
16.00–17.00 (Móra Utcai Fiókkönyvtár,
Móra u. 21.); 17.30–18.30 (Fodor József
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szabadkai út 3.)
Szécsényi Rózsa és Szénási Róbert:
16.00 óra (Nádas Presszó, Tölgyfa utca
12.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00
(a Kárász utca Széchenyi téri végénél, a köszöntőszobrok
mögött.)
Mihálik Edvin: 17.00–18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár, Székely sor 11.)
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–12.00 (Csongor tér 12.)
Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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