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Újabb huszonkét bérlakás talált gazdára
Folytatódik az országban egyedülálló szociális bérlakásprogram – Már kiírták az új pályázatot
Ünnepélyes körülmények között, Botka László polgármestertől vehették át a nyertes
pályázatukat igazoló oklevelüket azok, akik szociális bérlakáshoz jutottak. Huszonkét
rászoruló családnak lett kön�nyebb az élete.
– Szeged város önkormányzata 2015-ben hirdette meg szociális bérlakásprogramját. Az
elmúlt öt évben 750 lakást
újítottunk fel és adtunk bérbe szociálisan rászoruló családoknak – mondta Botka László a most zárult bérlakáspályázat ünnepélyes eredményhirdetésén.
A polgármester hangsúlyozta: a szegedi önkormányzat bérlakásprogramja egyedülálló az országban, hiszen
az ingatlanokat felújítva adják
át a bérlőknek, s a költségeket
teljes egészében a város fedezi.
Folytatás az 5. oldalon

Botka László gratulált a nyerteseknek. Az új bérlők Szeged polgármesterétől vehették át a nyertes pályázatukat igazoló oklevelüket. Fotó: Iványi Aurél

Kettős jubileum
a filmfesztiválon

Épül az új vízjáték

L

Új, modern vízjáték épül a régi szökőkút helyén a Móra Ferenc Múzeum előtti parkban. Az
új szökőkút, mely várhatóan november végére készül el, három üzemben tud majd működni.
Fotó: Iványi Aurél. Bővebben az 5. oldalon

apzártánkkor a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál nyitányaként taiko menetdobosok
csábították a nézőket a Belvárosi moziba. Idén rekordszámú filmet neveztek a szegedi filmfesztiválra, melyen a
teljesen megújult, 100 éves
Belvárosi mozit ünnepelték,
valamint több programmal
emlékeztek a névadó, Zsigmond Vilmos születésének
90. évfordulójára. A filmfesztivál díjairól lapzártánk után
döntött a szakmai zsűri, de
annyit már előzetesen tudni
lehetett, hogy idén a 77 éves
Máthé Tibor, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr kapja
a fesztivál életműdíját.

Japándobosok csábították a nézőket a Belvárosi moziba.
Fotó: Szabó Luca
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Pontosabb előrejelzést adhatnak a meteorológusok
Csúcstechnológia Szegeden

Minden, az időjárásra vonatkozó adatot rögzít a rendszer, amelyet a szonda összegyűjt. Fotók: Szabó Luca
A Föld 850 különböző pontjáról
naponta megközelítőleg 1700 rádiószondát küldenek a légkörbe,
mert az ilyen módon megszerezhető adatok elengedhetetlenül
fontosak a pontos időjárás-előrejelzéshez. Szegedről naponta kettő indul.

M

ostantól csúcstechnológia segíti a Bajai út mellett található Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkáját. A rádiószondázás automatizálása történt meg az Országos
Meteorológiai Szolgálathoz (OMSZ)
tartozó obszervatóriumban.
– Az első rádiószondás ballont
1930. január 30-án indították útjára, Magyarországon 1949 óta folyik
ilyen jellegű meteorológiai megfigyelés. Szeged 1962-ben került fel
valójában az időjárás-megfigyelés
világtérképére. Ekkortól bocsátanak fel innen napi két alkalommal
rádiószondás ballont – mondta el
a szeged.hu-nak Hadvári Marianna
meteorológus.

30-35 kilométer magasan
A hidrogéngázzal töltött ballonra
egy a levegő hőmérsékletét, páratartalmát és légnyomását mérő
szondát csatlakoztatnak, amely
másodpercenként rögzíti az adatokat, és két másodpercenként továbbítja ezeket a megfigyelőhelyre. A ballonok 30-35 kilométer magasságig emelkednek, ahol a térfogat-növekedés miatt kidurrannak,
és ezzel véget ér a hozzájuk kapcsolt rádiószonda munkája.
Korábban a ballonok felbocsátásához esetenként három-négy
ember is kellett, az elmúlt évek-

felbocsátás helyétől mennyire és
milyen irányba sodródott el a ballon.

ben már egy is elegendő volt, ám
a most rendszerbe állított finn
csúcstechnológiának köszönhetően teljesen automatikussá vált a
folyamat, vagyis a ballonok felbocsátása.
A most lezárult fejlesztésnek
köszönhetően harminc napra elegendő hatvan ballont képesek a
szakemberek betárazni. Ezek indításához emberi közreműködés
már nem szükséges.

Mínusz 30 fokon

Az Országos Meteorológiai Szolgálat immár a legmodernebb
eszközökkel rendelkezik a Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumban is.
Mindennek azért van különös
jelentősége, mert naponta két alkalommal kell felbocsátani a rádiószondás ballonokat, amelyeknek
az egyetemes világidő (ez más néven a greenwichi középidő) szerint
éjfélkor és délben kell elérnie a 10
ezer méteres magasságot. A nemzetközi megállapodás értelmében
ezt kell teljesítenie a Földön található 850, ezzel foglalkozó obszervatóriumnak.

Radar veszi a jeleket
Az obszervatóriumban a szemléltetéshez felbocsátottak egy-egy rádiószondás ballont hagyományos
módon, emberi közreműködéssel
és az új, automatizált formában
is. Magyarországon összesen két
helyen engednek fel rádiószondás
ballonokat, a budapesti Marczell
György Főobszervatóriumban és

– 1962 óta bocsátanak fel Szegedről napi két alkalommal rádiószondás ballont – mondta Hadvári Marianna meteorológus.
Szegeden. Az immár automatizált
ballonfelengedés nagyban megkönnyíti a szakemberek munkáját,
és ennek kapcsán Hadvári Marianna úgy fogalmazott, hogy a megfigyelések során gyűjtött adatok elengedhetetlenül fontosak a pontos időjárás-előrejelzéshez. A rádiószondákból érkező adatokat az
obszervatóriumban a telemetrikus
radar fogadja és továbbítja az információk rögzítését és feldolgozását
végző számítógépekhez.
Egy kamion szállította ide a
konténert, amely a rádiószondás
megfigyelés központja, és ebben
kapott helyet a ballonok felbocsátásához mostantól használt automatizált technológia. A Szegedi
Magaslégköri Obszervatóriumban
nemrégiben, július elején kezdődtek a most befejezett munkálatok.

A rádiószondák gyűjtötte adatok szinte azonnal bekerülnek a
hazai mellett a nemzetközi adatbázisokba is. A megfigyelések részleteiről tengernyi érdekességet tudtunk meg.
A ballonokba 1200 liter hidrogént töltenek, így azok a felszállást
követően másodpercenként 5,5
métert emelkednek, s nagyjából
másfél óra alatt érik el a 30-35 kilométeres magasságot, ahol megsemmisülnek.
A rádiószonda a levegő hőmérséklete, páratartalma és
nyomása mellett a szélirány és
a szélerősség mérésében is szerepet játszik, ugyanis ezeket a
GPS-adatok alapján határozzák
meg. Konyhanyelven fogalmazva
az említett értékeket úgy számolják ki, hogy megállapítják, a

Az első Szegedről elindított rádiószondák egykilósak voltak, a jelenleg használtak 113 grammosak. A
ballonok a légköri viszonyok miatt
a csúcsmagasságot elérve induló
térfogatuk százszorosára tágulnak,
emiatt durrannak ki. Miután a rádiószondák az útjuk során begyűjtött valamennyi adatot továbbították a fogadóállásra, a földre hullva értéktelenek. Olyan kicsik, hogy
az esetek 99 százalékában meg
sem találják őket, bár ennek az is
az oka – hallottuk a magyarázatot
–, hogy manapság nagyon kevesen
dolgoznak kint, a határban.
Abban az időben, amikor még
megoldatlan volt az adattovábbítás a rádiószondákról, a földre vis�szaérkező megfigyelési eszközöket
kötelezően be kellett szolgáltatni.
Igaz, ezt anyagilag ösztönözték is,
tudtuk meg a régmúlt időkről.
Hadvári Marianna elmondta,
hogy 10 ezer méteres magasságig
folyamatosan csökken a levegő
hőmérséklete. Ebben a magasságban mínusz 60–70 fokos a levegő,
majd följebb melegszik, így például
30 ezer méter magasban „csak”
mínusz 30 Celsius-fok a hőmérséklet.
– A Országos Meteorológiai
Szolgálat immár a legmodernebb
eszközökkel rendelkezik a Szegedi
Magaslégköri Obszervatóriumban
is – fogalmazott Hadvári Marianna
meteorológus.
Bod Péter
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Botka László: Szeged egyszer már
sikerrel megbirkózott a járvánnyal
Botka László az egyre növekvő számú
koronavírusos megbetegedések miatt
felhívással fordult a szegediekhez Facebook-oldalán. Szeged polgármestere
szerint összefogással, türelemmel és
fegyelmezettséggel átvészelhetjük a
járvány második hullámát is.
„Ahogy az sajnos várható volt, megérkezett
a koronavírus-járvány második hulláma,
és a hivatalos statisztikák szerint nagyobb
lendülettel fertőz most, mint elsőre. Ezért
közösségünk védelmében arra kérek mindenkit, fokozottan ügyeljünk az egészségügyi előírásokra!” – írta Botka László Facebook-oldalán. Szeged polgármestere több
ajánlást is megfogalmazott a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében:

• Mindenki viseljen maszkot, aki
közösségbe megy!
• Rendszeresen és alaposan mossunk kezet!
• Tartsuk egymástól a másfél méteres távolságot!
• Kerüljük a tömegrendezvényeket
és a zsúfolt helyeket!
• Ha lehet, az országon belüli utazásokat, családi és baráti rendezvényeket halasszuk el!
• Aki lázas, köhög, fáj a torka, betegnek érzi magát, ne induljon útnak,
keresse először háziorvosát!
Botka László kiemelte: „Az önkormányzat a jövőben is mindent el fog
követni a szegediek védelmében. Intézményeinket ellátjuk megfelelő vé-

dőfelszereléssel, maszkokkal és fertőtlenítőszerrel. A tömegközlekedés
járművein, a hivatalokban és városi
cégeknél fokozottan ügyelünk a higiéniára. Szociális ellátórendszerünket pedig felkészítjük arra, hogy újra segíteni
tudjunk a leginkább veszélyeztetett
korcsoportoknak.”
„Szeged egyszer már megmutatta,
hogy sikerrel meg tud birkózni a járvánnyal. Akkor is a szegediek fegyelmezettségére és megértő türelmére
volt szükség, most sincs ez másképp.
Arra kérek mindenkit, vigyázzunk most
is egymásra és magunkra! Együtt, ös�szefogással túl leszünk a járvány második hullámán is!” – zárta felhívását a
polgármester.

Látogatási tilalom az idősotthonokban
Szeptember 7-étől látogatási és
intézményelhagyási tilalmat rendeltek el a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő idősotthonokban.

A

Nemzeti
Népegészségügyi
Központ adatai szerint rohamosan emelkedik a koronavírus-fertőzések száma. A kialakult
járványügyi helyzetre, továbbá arra a
tényre tekintettel, hogy a pandémia
főként az idősebb korosztályt veszélyezteti, látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendeltek el a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
fenntartásában működő idősotthonokban (Kálvária sugárút 45., Kálvária sugárút 47. és Acél utca 1.).

Óvintézkedések az idősotthonokban. A korlátozások visszavonásig maradnak érvényben. Fotó: Szabó Luca

Kiálltak a szegediek a színművészetiért

A

múlt pénteki eseményt a VVL – Veritas
Virtus Libertas nevű
egyetemi polgári csoport
szervezte. Felhívásukban azt
írták: „A mostani megmozdulás célja, hogy ne csak
egy pár órán át lengedező
lepedő legyen a szolidaritás
egyetlen motívuma, hanem
személyesen is nyomatékot
adjunk támogató szándékunknak.”
Poroszlay Kristóf színész felolvasta Fekete
Ádám dramaturg levelét:
„Akik az egyetemünkre betörnek, hogy átvegyék az
uralmat, halottak. Nézem
őket a képernyőkön, ahogy
egymással beszélgetnek,
ahogyan nyilatkoznak, és
halottakat látok. Halottak
beszélnek halottakkal, ha-

Több százan gyűltek össze a Dugonics téren, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel. Fotók: Iványi Aurél
lott szavak potyognak ki a
szájukon, lezüllesztik és
meggyilkolják a nyelvet…
Ezek az emberek meghaltak, és azt akarják, hogy
mi is haljunk meg…” – kezdődött a dramaturg levele,
mely vastapsot kapott. A
rendezvényen sokan te-

nyérlenyomatukat hagyták
egy lepedőn, amelyet a
szervezők eljuttattak a fővárosban tiltakozó hallgatókhoz.
Kiálltak az SZFE mellett szegedi egyetemi oktatók, az Oktatói Hálózat
szegedi csoportja, a Theal-

ter fesztivál nézői és több
szegedi civilszervezet és
intézmény (Grand Café,
Homo Ludens Project, Jazz
Kocsma, Metanoia Artopédia, Motiváció Műhely,
Törzsasztal Műhely), valamint a Szegedi Nemzeti
Színház is.
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Iskolák a léthatáron

B

ecsengettek. Ilyenkor normál esetben is több hír jelenik meg az iskolákról, de most nem ilyen időket
élünk. Ma az a kérdés, meddig lesz hagyományos tanítás. Már ahol egyáltalán elkezdődött a tanév, mert már az
első iskolai nap után akadtak olyan intézmények, amelyeket
a koronavírus-fertőzés miatt be kellett zárni, hiszen egész
nevelőtestületek kerültek karanténba. És ha nem lenne
elég nagy csapás a Covid, ott a hatalom kicsinyes bosszúja.
Olyan, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó tanintézményeket akarnak ellehetetleníteni, mint az Iványi Gábor lelkész alapította iskolák vagy az L. Ritók Nóra-féle alapítványi
iskola. Idén még „csak” megfelezte, jövőre viszont már teljesen elvonja tőlük a támogatást a kormány. Indoklásuk szerint azért, mert nem térül meg a befektetett összeg, elherdálják a szegény gyerekek oktatására. A magyarázat – ebben a szövegkörnyezetben, hogy herdálás, oktatás, szegény
gyerekek, kormány – szürreálisan hat azoktól az emberektől,
akik két kézzel szórják a közpénzt felesleges dolgokra meg a
saját passzióikra. A helikopterről lövöldöző Semjén Zsolt például 55 milliárdból rendezhet vadászati kiállítást…
Az évente pár tízmillió forintból működő iskolákba többnyire szegény családok gyerekei járnak, így tandíjat sem
szedhetnek. Ha viszont ezt a kevés állami támogatást sem
kapják meg, akkor földbe állnak. Iványi Gábor lelkésszel
csak a hite mondatja, hogy valamiképp meg tudják majd
oldani a további működésüket, hiszen – ahogy fogalmazott
– többször is előfordult az elmúlt években, hogy már az utolsókat rúgták, és az utolsó pillanatban támadt valami segítség. Az L. Ritók-féle alapítványi iskolának sok jóakaratú magyar ember adta össze a működéshez szükséges nyolc és fél
millió forintot, miután hírét vették, hogy a hatalom megvágta
az idei támogatásukat.
Ők fellélegezhetnek.
De fellélegezhetnek-e a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói, akiknek az intézményét modellváltás címén most akarja elfoglalni a hatalom? Orbán Viktor
hűséges emberei nem most kezdték el megszállni a kulturális teret, de most ütköztek először komoly ellenállásba.
Eddig működött a korábban alkalmazott „előbb ütünk, aztán kérdezünk” módszer, amelyet tökélyre fejlesztettek az
elmúlt években, és a sallerek, kokik, tarkón vágások után
ma már többnyire nem is kérdeznek, mert semmire se kíváncsiak a fiúk. Nem egy fürkészcsapatról beszélünk, na,
hanem portyázókról, akik jönnek-mennek, megszereznek
ezt-azt, magán-nyugdíjpénztári megtakarítást, médiát, Balatont, mindent, ami csillog, amivel aztán kitömik a fészküket.
Ha innen nézzük a dolgokat, akkor tulajdonképpen semmi különös nincs a NER tizenegyedik évében abban, amit
a színművészeti egyetemmel csinálnak, hiszen ez a zsigeri
mélyvalójuk. Ez a szintjük. Kérdés nélkül elveszik, ami kell
nekik.
A színművészeti szenátusától például a legfontosabb jogokat.
Az egyetem demokratikusan választott, legfőbb döntéshozó szerve már nem dönthet a saját működési szabályzatáról, nem szólhat bele a költségvetésbe, nem fogadhatja
el intézményfejlesztési tervét, nem választhatja meg az
egyetem rektorát, nem jogosult önállóan intézetvezetőket
és osztályvezető tanárokat kinevezni, osztályokat indítani.
A színművészetit irányító alapítvány kuratóriuma felszámolta mindazt, amitől egyetem az egyetem: az autonómiát, az
oktatás szabadságát. Majd azt hazudja Vidnyánszky Attila
és az általa vezetett, csak kormányközeli emberekből álló
kuratórium, mennyire nyitott a színművészeti egyetem megújítására, a párbeszédre. Ez a kinyilatkoztatott nyitottság
ugyanolyan szürreálisan hangzik, mint a szegény gyerekek
iskolájának magyarázata.
Hogy mi lesz a vége? Még nem látni. Lehet, megunják és
hazamennek. Végleg. Függöny le.
Szabó C. Szilárd

4 Aktuális

2020. szeptember 12., szombat

A kultúra szabadsága, a szabadság kultúrája
Szeptember 17-én nyílik meg az ünnepi könyvhét, amelyen Szegedhez kötődő köteteket is bemutatnak
Most jobban kell a könyvhét, mint bármikor – állítja Simon Márton költő, aki
szeptember 17-én a Dugonics téren nyitja majd meg
a 91. ünnepi könyvhetet,
amelyen a városhoz kötődő könyveket is bemutatnak.

S

zeptember 17-én nyílik meg az ünnepi
könyvhét. A Dugonics
téren könyvújdonságok, dedikálások, beszélgetések és
koncertek várják a látogatókat, de városszerte lesznek
programok a kávéházakban,
könyvtárakban és művelődési intézményekben. Az íróvendégek között lesz többek között Bereményi Géza,
Bíró-Balogh Tamás, Dinnyés
József, Gáspár Ferenc és
Szilasi László. Fellép majd a
Molnár Dixieland Band, a Fricsay Fúvószenekar, a Deák
Big Band és a deszki Bánát
Szerb Néptáncegyüttes. Az
ünnepi könyvhetet az a Simon Márton költő, slammer
nyitja meg szeptember 17-

én délután fél 5-kor a Dugonics téren, aki a színművészeti egyetem elé szervezett
demonstratív versfelolvasáson azzal kezdte a szövegét.
hogy „az erő nem szül jogot”.
A hagyományoknak megfelelően több olyan kötetet
is bemutatnak a könyvhéten, amely Szegedhez kötődik. Szeptember 17-én dél-

után fél 6-kor a városháza
műdíjas nyugalmazott pe- termében: délután fél 4-kor
dísztermében mutatja be
dagógus, a novellapályázat A szegediség változásait,
Az ünnepek ablakai a szezsűrielnöke értékeli. Dísz- amely a tavalyi Szeged 300
gedi Új zsinagógában című
vendég: Makkai Zoltán tudományos
konferencikötetet Oszkó Ágnes művé(Temesvár). Közremű- án elhangzott előadásokat
szettörténész és Payer Káködik: az SZTE Bartók tartalmazza, délután 5 órároly tárgyrestaurátor
Béla Művészeti Kar tól pedig a Szegedi Horiművész. Szeged a
Rézfúvós Együt- zont 2020 című antológiát,
vezetője a Reamelyben a városhoz kötődő
tese.
discover – A
S z e p - írók, költők művei olvashaDuna-régió
t e m b e r tók. Utóbbi könyvet Diószegi
rejtett zsidó
18-án két Szabó Pál, a Szegedi Írók Tárkulturális
k ö t e t e t saságának elnöke mutatja
örökségének
is bemu- be.
felfedezése,
tatnak
bemutatása Egy kép Az ünnepek ablakai a szegedi Új zsinagógában című majd a
(Részletes program:
és kiaknázá- könyvből.
konyvhetszeged.sk-szeged.
városhása című prohu)
za díszjektnek, melynek fő célja, eddig rejtve maradt zsidó
hogy a partnervárosokkal kulturális örökséget is. A
együtt (Banja Luka, Galac, könyvbemutatóra a rediscoHa van két pont, amely képes egymásra támaszkodKotor, Muraszombat, Eszék, ver@szeged.eu címen lehet
ni, az már kettőspont, az azt jelenti, hogy ott valami
Regensburg, Szabadka, Te- regisztrálni.
jön, történni fog, hogy van tovább, és nincs olyan neSzeptember 18-án délmesvár) bemutassa a gazhéz vagy sötét korszaka a kérdőjeleknek, aminek ne
dag zsidó szellemi és épített után 3 órakor a Dugonics
érhetnénk a végére. Ami után ne jöhetne egy új fejekulturális örökség értékeit a téren hirdetik ki az Ezüst
zet. Ennek a lehetőségnek a pillanata könyv és olvasó
nagyközönségnek. Az uniós évek című novellapályázat
találkozása, egy új fejezet lehetőségéé. Ezért kell most
finanszírozású projekt se- eredményeit, és adják át a
jobban a könyvhét, mint bármikor. (Részlet a szegedi
gítségével nemcsak Szeged díjakat. Egyúttal bemutatkönyvhét programfüzetéből, Simon Márton költő gonjelenlegi turisztikai kínála- ják a legjobb novellákból
dolatai a könyvhét elé.)
tát szélesítik, de láthatóbbá szerkesztett kötetet is. A
és attraktívabbá teszik az pályázatot Kocsis Illés élet-

Valami történni fog

Simon Márton költő, aki a
színművészeti egyetem elé
szervezett demonstratív
versfelolvasáson is részt
vett. Fotó: Slezák Zsuzsa

Próbanépszámlálást tart a KSH
Országszerte 72 település mintegy 14 ezer háztartása segítheti
a jövő évi népszámlálás előkészítését
Budapest, 2020. augusztus 31. – Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próbanépszámlálást indít augusztus 31-én a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH). A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi
népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy
kitöltő közel 350 háztartást képvisel.
Országszerte 72 település mintegy 14 ezer háztartása vesz részt a Központi Statisztikai
Hivatal augusztus 31. és október 7. között rendezett próbanépszámlálásán. A válaszadásra felkért címzetteknek legkésőbb szeptember 3-áig postai levelet küld a KSH. Az
adatszolgáltatás önkéntes, de különösen fontos, hogy a megkérdezettek aktívan részt
vegyenek a népszámlálás próbafelvételben, hiszen az adatgyűjtés reprezentatív, azaz
leképezi a teljes magyar társadalmat, így egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.
„Jövő év május 1. és június 28. között kerül sor a következő népszámlálásra. A KSH tízévente hajtja végre a Magyarország teljes lakosságát érintő, kötelező adatfelvételt, amely
fontos ismérvek, például a népesedés, az iskolázottság és a foglalkoztatottság mentén,
a legrészletesebb területi bontásban tükrözi hazánk aktuális társadalmi helyzetét. A népszámlálás eredményei hosszú távon meghatározzák az országot, a településeket és a
lakókörnyezetet érintő legfontosabb döntéseket, fejlesztéseket. Célunk, hogy a jövő évi
népszámlálás csak a szükséges mértékben terhelje a lakosságot, így a válaszadóknak
2021-ben is lehetőségük lesz kényelmesen, interneten keresztül kitölteni a kérdőívet.
A most indított próba a népszámlálás előkészítését szolgálja, az átlagosan 10–15 perc
alatt kitölthető kérdőív elsősorban a lakóhellyel, az internetezési szokásokkal, az adatvédelmi ismeretekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket. A próbanépszámlálás résztvevői
által szolgáltatott adatok nagymértékben segítenek minket abban, hogy a népszámlálás
során majd mindenki a számára legkényelmesebb módon, a legfontosabb információk
ismeretében vehessen részt az összeírásban” – emelte ki Kovács Marcell, a KSH Népszámlálás 2021 projektvezetője.

Közösségi kertet avattak Tarjánban
Zöldségek díszlenek az ágyásokban,
de többen virágot és fűszernövényt is vetettek
Március óta termelnek
zöldségeket a Bite Pál
utca panelházainak lakói
abban a közösségi kiskertben, amelyet a Zöld város
programban
alakítottak
ki. A járványveszély miatt
azonban csak most tartottak kertavatót, ahol zsíros
kenyeret ettek, itt termett
paprikával, paradicsommal
és hagymával.
– Szó szerint életmentő volt
a kert tavasszal, amikor a
járvány miatt nem mehettünk sehová. Egyedálló, idős
emberek is lejöttek ide, ül-

A próbanépszámlálás kérdőívét augusztus 31. és szeptember 6. között a maja.ksh.hu
online oldalon keresztül tölthetik ki a levélben felkért résztvevők; ezt követően, október
7-éig pedig személyes interjú keretében válaszolhatnak azok, akik nem kívántak az internetes kitöltés lehetőségével élni – őket összeírók keresik majd fel. A maszkot viselő
összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására és az
érintésmentes kommunikációra.
Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb 2020. szeptember 6-a éjfélig online kitöltik és véglegesítik a maja.ksh.hu oldalon, nyereményjátékban vehetnek részt.
A próbanépszámlálásban részt vevő települések listája, a nyereményjáték szabályzata és
számos további információ elérhető a www.ksh.hu/nepszamlalasproba oldalon.

Vági Ferencné saját termesztésű cukkinijával.
Fotók: Iványi Aurél

– Ez itt a kert – mutatja Nagy Attiláné Mészáros Tamás és
Tóth Károly önkormányzati képviselőnek.
tettünk, tanácsokat adtunk
egymásnak. Kialakult egy jó
közösség, amit azóta is őrzünk – mondta Vági Ferencné. – Anyagilag is sokat jelent, amit itt megtermelünk,
mert a zöldség ára az egekbe emelkedett. Idén még
nem vettem a piacon paradicsomot, a cukkinim meg
olyan jól sikerült, hogy osztogatom a szomszédoknak is.
Mészáros Tamás önkormányzati képviselő szerint
egy 10-15 négyzetméteres
parcella képes egy család
egész évi zöldségellátására,
ha jól gazdálkodnak rajta.
– Lakossági igényekre re-

agálva kezdtük el kialakítani
a tizenöt magaságyást. Nem
kellett reklámozni, szájhagyomány útján terjedt a híre.
Mire elkészültünk vele, benépesült. Ma már többen is
sorba állnak, ha valaki vis�szaadná a parcelláját, azonnal lenne rá legalább négy-öt
jelentkező.
Tóth Károly önkormányzati képviselő nem érkezett
üres kézzel a kertavatóra. A
Szeged Város Közalapítvány
nevében kertápolási eszközöket – metszőollót, locsolókannát, kis kapát – hozott
mind a tizenöt parcellatulajdonosnak.
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Épül az új vízjáték
a Móra-parkban

Újabb huszonkét bérlakás talált gazdára
Folytatódik az országban egyedülálló szociális bérlakásprogram

Folytatás az 1. oldalról
otka László polgármester
elmondta:
olyan pályázati szempontrendszer alapján bírálják el a beérkező igényeket,
amely teljes mértékben kizárja a szubjektív szempontokat. A most átadott huszonkét szociális bérlakás
alapterülete 28 és 68 négyzetméter között változik, havi
bérleti díjuk pedig 9 ezer
500 és 23 ezer forint között.
Komoly segítség ez a friss
bérlőknek, mert a piaci ár töredékéért juthatnak megfelelő színvonalú lakhatáshoz.
A most átadott lakások
többsége 28–30 négyzetméteres garzon.
Óriási segítséget jelent
Boldizsár Lajos Dávidnak a
most megkapott önkormányzati bérlakás. Családot alapított, de eddig nem tudtak

B
Sakktáblamintás felület. Fotó: Iványi Aurél
Három üzemben működik majd a szökőkút a Móra Ferenc
Múzeum parkjában: feszített víztükör, zenés fény- és vízjáték, valamint víz nélküli közösségi tér is lehet a sakktáblamintás felület.

A

megújult Móra Ferenc Múzeum már latogatható, de
körülötte még javában dolgoznak. Épül a régi medence helyén a modern szökőkút a Móra-parkban. A zenés vízjátékot 110 fúvóka és lámpák teszik majd rendkívül
látványossá. A város új szökőkútja várhatóan november végére készül el.
A Móra-parkban a vízjáték mellett egy padsor is épül, de
készül a várfal déli kapujának szegélye és burkolata is. A
Szeged Televízió információja szerint a Roosevelt téri játszóteret hamarosan birtokba vehetik a gyerekek, a Stefánián
pedig már csak a kertészeti munkák vannak hátra.

Ivanics Rozália büszként mutatja a tanúsítványt. Fotók: Iványi Aurél
együtt lakni élettársával, Evelinnel és tíz hónapos kislányukkal. Dávid eddig az édesanyjával lakott a Csillag téren,
és kislányukat azért sem
merték odaköltöztetni, mert
penészesek voltak a falak, s
féltek, hogy gyermekük ettől

Szeged átad tizenkét parkolót
az egyetemnek

S

zeged átad tizenkét
parkolót az egyetemnek a klinikai épületek közelében: a Tisza Lajos
körúton a szájsebészeti klinika előtt négy, a nagy SZTK Tisza Lajos körúti oldalán három plusz kettő, a Boldogas�szony sugárúti gyermekpszichiátriai intézet előtt pedig
három parkolóhelyet ad át a

város. A kizárólagos használatú várakozóhelyeket a hónap végéig jelölik ki. A fenntartott parkolókban engedéllyel lehet majd megállni, s
egyúttal arra is alkalmasak,
hogy a mentők és a betegszállítók könnyen, gyorsan,
az intézményekhez a lehető legközelebb állhassanak
meg.

megbetegszik. A fiatalember
egy Szeged melletti mezőgazdasági vállalkozás üvegházában dolgozik.
Tizenkét év albérletezésnek vetett véget a most
elnyert szociális bérlakás a
nyugdíjas korú Ivanics Rozália életében. Ő a Székely soron kapott lakást. – Nagyon
belefáradtam az albérletezésbe, ezért is örülök, hogy
most bérlakáshoz jutottam

– mondta Ivanics Rozália,
aki a szociális bérlakásokra
kiírt pályázati lehetőségről
az IKV ügyfélszolgálatán értesült, ami után napi rendszerességgel nézte a cég
honlapját, majd beadta a
pályázatát.
Az új bérlők a napokban
vehetik át a felújított ingatlanok kulcsait.
B. P.

Már kiírták az új pályázatot

Boldizsár Lajos Dávid élettársával és tíz hónapos kislányával.

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

Újabb 13 bérlakás bérleti jogára lehet pályázni szeptember végéig. Az érintett ingatlanokat az IKV Zrt. saját
szakemberei újítják fel. Közel 50 millió forintot különítettek el a 13 lakásra, amelyekben többek között kicserélik a padlóburkolatot és a konyhaszekrényeket,
valamint felújítják az elektromos hálózatot. Az ingatlanok többsége 30 négyzetméteres garzon, de akad
köztük 69 négyzetméteres lakás is. Bővebb információ
az IKV honlapján.
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Löffler Zsuzsanna, a szegedi régészanyu
Amikor éppen nem ás, meseregényt ír a gyerekeiről
Édua, Dénes és Mátyás. Az elvarázsolt testvérek a mesehősei a szegedi régész, Löffler Zsuzsanna új
meseregényének. Gyermekei ma
már büszkék arra, hogy édesanyjuk
első könyvében mesehősök lettek.

Te varázsló vagy?

„Azon a napsütéses, nyári napon,
amikor a három gyereket egyszer
csak belevarázsolták a mesébe, sokáig nem történt semmi szokatlan.
A délutáni melegben a gyerekek
nyugodtan üldögéltek a szegedi vadaspark egyik padján, nem is sejtve, hogy életük legnagyobb kalandja
vár rájuk” – így kezdődik a szegedi
Löffler Zsuzsanna régész kalandos
gyerekkönyve, amelyben a három
testvér hirtelen Sárkányperembe,
Tűzkő várába pottyan. Máris kezdődhetnek a csodás lovagi kalandok!

Az első, most megjelent kötet mellett már
újabb kettő lapul az
íróasztalfiókban, közben pedig készül a negyedik kötet, az ötödiknek azonban még
csak a terve született
meg.
Igen ám, de nem mindenki örül a
gyerekek érkezésének.
– Három gyermekem van. Az
egész úgy kezdődött, hogy kicsi koruktól fogva nagyon sokat énekeltem
és meséltem nekik. Szinte automatikusan dőltek belőlem az egyszerű
versikék, a kicsik pedig imádták
ezeket. Később bevitték magukkal
az óvodába is, ahol mindenkinek nagyon megtetszett. Akkor jött az ötlet,
hogy leírom ezeket, és összekötöm
valamilyen szöveggel. Az lett a vége,
hogy ezek a kis versikék végül elmaradtak, a többiből meg összeállt
egy önálló meseregény – idézte fel a
könyv születését Löffler Zsuzsanna.
Az első, most megjelent kötet
mellett már újabb kettő lapul az íróasztalfiókban, közben pedig készül a
negyedik kötet, az ötödiknek azonban még csak a terve született meg
– árulta el Zsuzsanna.
– Minden attól függ, hogyan fogadják az olvasók az első kötetet; ha
sikere lesz, akkor komoly esély van a
folytatásra.

– Nagyon köszönöm, az elégedett olvasóknál nincs nagyobb öröm!
– válaszolta rajongójának közösségi oldalán Löffler Zuzsana. A meseregényt Rátkai Kornél remek humorú illusztrációi díszítik. Fotók: Szabó
Luca

Létrejött a rajongói kör
Az olvasók jól fogadták a néhány hete megjelent könyvet. A Facebookon máris kisebb rajongói kör alakult ki Az elvarázsolt testvérek körül.
Éva azt írta: „Olvastuk, imádjuk! Kellően laza, humoros és izgalmas! Gyermekemet olvasás közben többször hallottam felnevetni, és izgalmas volt számára a vihar és a boszorkányos rész!
Külön örül, hogy ismerheti a főhősöket! Szerintem büszke is egy
kicsit erre, Rájuk. Tegnap este nem lehetett addig aludni, amíg
véget nem ér a történet. Tizes skálán 10 pontot adott – eddig ezt
csak Berg Judit: Rumini sorozata, Helena Duggan: A tökéletes város és Maksai Kinga: Erik és a legfelső utáni emelet érdemelte
ki; az Időtektívek (Fabian Lenk) 8-at kapott.... mondjuk ez utóbbit
nem értem, nálam az is 10 pont. A harmadik fejezet (Tótágas próbája) után ezt mondta a könyvről: „Jó ez a könyv, nem unalmas,
és tanulni is lehet belőle!” „Jó volt!” (Visszatérő gondunk, hogy a
[gyerek]könyvek eleje unalmas... Ez nem volt az. )
Köszönjük az élményt, várjuk a folytatást!
Üdv: Éviék

Részlet a meseregényből:
„Lábuk előtt egy fényes, fekete pálca hevert, végét egy csillag díszítette. Az aranyszínű csillag nem volt nagy – akkora lehetett, mint egy dió –,
de ahogy ráesett a fény, azonnal villogni kezdett, csak úgy szikrázott! Nagyon különlegesnek látszott, a testvérek tágra nyílt szemmel bámulták.
Csak nem egy valódi varázspálca?
Édua az idegenhez fordult, és bátran megkérdezte tőle:
– Ez egy igazi varázspálca, ugye? Te varázsló vagy?
A testvérek csak most nézték meg jobban a férfit. Haja és szakálla
ősz volt, szemüveget hordott, az arca barátságosnak tűnt. Külsőre egészen olyan volt, amilyennek egy varázslót elképzel az ember, de süveg és
köpeny – amelyekről egy mágus bármikor felismerhető – nem volt rajta.
Teljesen hétköznapi öltözéket, világoskék inget és drapp színű nadrágot
viselt. Kinézete tehát nem győzte meg a gyerekeket, ám a pálca mindenképpen figyelemre méltó volt. Dénes mégis összevonta a szemöldökét,
és rászólt Éduára:
– Édua, varázslók csak a mesében vannak!
A kislány megmakacsolta magát:
– De neki pálcája van, biztosan varázsló!
Mátyás nem szólt semmit, ő már a pálcát vizsgálta. Felkapta a földről,
és lengetni kezdte. Nagyon könnyű volt. Ahogy felemelte, a csillag felragyogott rajta, és aranyló por kavargott körülötte.
– Ez nem olyan, mint a bűvészeké – állapította meg. – Azokon nincs
csillag, és ez magától világít! Te tényleg varázsló vagy! – Kikerekedett
szemmel nézett az idegenre.
A férfi a pálcáért nyúlt.
– Ez nem játék, óvatosan kell vele bánni! – mondta, és kivette Mátyás
kezéből.
A gyerekek csalódottan néztek össze. A varázslónak látszó férfi kinyitotta a táskáját, hogy eltegye a pálcát, de közben meggondolta magát.
– Most már úgyis mindegy – legyintett –, hiszen mindhárman láttátok!
Gyertek ide, kézbe vehetitek, ha szeretnétek!
– Komolyan igazi? – kérdezte Mátyás izgatottan.
A férfi egy ideig szótlanul nézett a gyerekekre, majd sóhajtott egyet, és
beleegyezően bólintott:
– Igazi.
– Én nem hiszem – mondta bölcsen Dénes. – Ha igazi lenne, nem
mondaná meg!
– Ez valóban így van, vagyis majdnem így van. Szóval igazad is van,
meg nem is. A varázspálcát óvnom kell a kíváncsi emberektől, ez igaz. Ha
nem így tennék, mindenki megtudná, hogy varázsló vagyok. De a szabály
az szabály! Ha egyszer valaki meglátta, és kitalálta, hogy mi is az valójában, akkor nem titkolhatom tovább az igazságot!”

Megtalálták a kazamatákat
A Móra Ferenc Múzeum háta mögött, a nagyközönség elől elzárt területén június eleje óta folyik ásatás, Molnár Csilla és Löffler Zsuzsanna régészek
irányításával – erről beszámoltunk a Szegedi Tükör
július 11-i számában.
A szegedi vár kazamatarendszerének négy falszakasza került elő. A szakemberek rábukkantak
az egykori folyosó letéglázott padlószintjére és a

bejáratok nyomaira, de a XVII. század végéről és
a XVIII. század elejéről származó kerámiákat, állatcsontokat és egy kőből csiszolt, nagy méretű gyöngyöt is találtak. A régészek szerint a második és a
harmadik szelvény feltárása izgalmasabbnak ígérkezik, mert ezekből olyan dolgok kerülhetnek elő,
amelyeket korábban nem ismertek a szakemberek.
Régészanyu a múzeum mögötti ásatáson, júniusban.

Kultúra
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Család-, Panka- és alakváltó fa is áll a Móra-rengetegben
Móra Ferenc, a Móra Ferenc Múzeum névadója, író, költő,
újságíró, régész és könyvtáros, harminc évig volt munkatársa az intézménynek. 1917-ben, 38 évesen lett a múzeum
igazgatója, és ezt a posztot 1934-es haláláig töltötte be. A
közművelődési palotában állandó kiállítás őrzi az emlékét,
amely most az épülettel együtt újjászületett.

M

óra, aki elkötelezett természetvédő volt, már száz évvel ezelőtt felismerte a környezetvédelem fontosságát,
és életművének ez az üzenete és aspektusa ma még
fontosabb, s nagyon aktuális. Ennek megfelelően a kiállítás a
természethez való meghitt viszonyán keresztül mutatja be Móra
Ferenc életútját és gazdag, szerteágazó munkásságát.
Móra varázslatos erdejében, a Móra-rengetegben megismerkedhetünk az egyetemen földrajz-természetrajz szakon
végzett író életével. A fatörzsekbe rejtett idézetek, tárgyak,
képek, levelek, filmrészletek, interaktív játékok segítségével
felfedezhetjük a természetszerető ember inspiráló gondolatait, elsöprő szenvedélyét, költészetét, játékosságát, humorát, meg nem írt regényeit. Írhatunk vele szerelmes verseket,
feldíszíthetjük fényképét legkedvesebb virágaival, s megtudhatjuk, milyen növény vagy állat szeretett volna lenni, ha
nem embernek születik. Találkozhatunk családtagjaival,
szerelmeivel, élete meghatározó szereplőivel – fűvel, fával,
állatokkal és emberekkel.
A kiállítás szól az irodalomkedvelőknek és a nyelvünket
sem értőknek, a Móra-rajongóknak és mindazoknak, akik
ezáltal közelebb kerülnek műveihez, gondolataihoz és személyiségéhez.
A tárlaton különböző fák rejtik a játékokat, hanganyagokat,
videókat. A családfa Móra Ferenc életének fontos szereplőit,
rokonait, barátait, szerelmeit, munkahelyeit, hobbijait mutatja
be. A Pankafát, melybe bele is lehet ülni, a lánya, Panka ihlette.
Virágok közül nőnek ki az égig érő fák, a plafonon felhők haladnak, s közben Halász Judit feldolgozásában szól a Sétálni megy
Panka című Móra-vers. Az alakváltó fánál érintőképernyős játékon keresztül lehet kipróbálni, milyen állatokat szeretett Móra.

A zenélő fa odvába bedugva a fejünket Vivaldi négy évszakjának aktuális részét hallhatjuk, most éppen a Nyárt. A regényfából ki lehet húzni Móra Ferenc meg nem valósult regényeit.
Mórának több regényötlete is volt, melyet korai halála miatt
már nem tudott megírni. Ezekhez a regényekhez Zöldy Gergely,
a tárlat látványtervezője készített borítókat, melyeket ugyancsak megismerhetünk. A virágöltöztető egy érintőképernyős

játék, melynek segítségével Móra Ferencet lehet felöltöztetni
kedvenc virágaiba. Láthatjuk a sétáló Mórát; ha mozgatjuk, egy
hologram sétál körbe élete fontos állomásain. A koponyafogót
megérintve Móra régészeti feltárásáról indul el archív híradós
tudósítás, a lombházba felsétálva pedig öt Móra-regény könyvmakettjét találjuk, mely mind a természet valamilyen oldalát
ragadja meg. Fotók: Szabó Luca és Iványi Aurél

Egyszer volt
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Hogyan teltek a nyarak?
Emlékek szegedi vakációkról a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évekből

H

ogyan teltek a nyarak
gyerekkorában? – tették fel a kérdést a Szegedi emlékkereső nevű Facebook-oldalon, s egy tucat szegedi fotót is csatoltak hozzá a
hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évekből.
A hozzászólók többsége úgy
emlékezett, hogy gyermekkorában valahogy gyorsabban
teltek a nyarak, továbbá jó
volt gyereknek lenni, mert akkor minden sokkal jobb volt.
Az egyik kommentelő szerint
akkor mindenre volt idő: olvasásra, táborozásra, bandázásra. Fél évszázaddal ezelőtt a
legtöbben a Tiszán, a Laposon,
a Fokán, a Sárgán és a Partfürdőn töltötték a nyarat gyerekként – szinte egész nap pacsáltak, pecáztak és fagyiztak. Volt,
aki arra is emlékezett, hogy
akkoriban 2 forint volt egy gombóc fagyi a partfürdőn, a lángost pedig 2 forint
50 fillérért adták.
És mit csináltak még a gyerekek
negyven-ötven éve?
Bicikliztek, labdáztak, gumiztak, városi
kisbuszoztak,
de kunyhót is építettek a kiserdőben, a
rosszcsontok pedig
csúzliztak, sőt még
kulccsal és gyufaméreggel is durrogtattak.
A
kamaszok már a SZUE-ba jártak, esténként pedig rótták a
köröket a városban.
És miért volt jó még gyereknek lenni negyven-ötven éve? A
hozzászólók szerint azért, mert
• együtt nőttünk fel,
• sokat játszottunk önfeledten közösen,
• összetartottunk,
• egész nap a szabadban
voltunk,
• egy percig sem unatkoztunk.
Így emlékeztek vissza gyermekkorukra a szegediek a népszerű közösségi oldalon.

Babázással…

Homokvárépítéssel a Tiszán…
A testvérekkel a játszótéren…

Pacsálással a Tiszán…

Kalandozásokkal a kiserdőben…

Városi kisbuszozással…

Pecázással a Tiszán…

Aktuális
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Szervezett felvilág

M

agyar Bálint szerint nálunk a 20102011-es sikeres autokratikus áttörést követően
már a gazdaság, az önkormányzatok, a média, az oktatás és a kultúra területeit beterítő és bekebelező autokratikus
berendezkedésnek
lehetünk tanúi. A politikai intézményeken belüli fékek és
ellensúlyok lebontása megtörtént. Úgynevezett „ideológiai
paneleket” használnak: uralmukat egyfajta második rendszerváltozásként definiálják.
A Brüsszel elleni küzdelem a
nemzeti szuverenitásért; propaganda növelte migránsellenes hangulatkeltés; a nemzet
számunkra nem egyéb, mint
pusztán egy ideológiai közösség – és így tovább.
Összefoglalva: függő személyek vazalluspártja a Fidesz.

Orbán számára az autokráciát felszámoló rendszerváltás nemcsak hatalmának, hanem szabadságának
végét is jelentené. De az
igazság nem takarható el
holmi handabandázással,
különösen akkor, ha a vezér
rendszere egy állami szinten
centralizált és irányított bűnszervezetként ügyködik és
tevékenykedik. Erre mondta
Magyar Bálint: „Ez a szervezett felvilág.”
Eleddig nem az oligarchák ejtették foglyul az államot (bár sok mindenben
gáncsoskodhatnak!), hanem
egy politikai vállalkozás ejtette foglyul a gazdaságot
és az oligarchákat. Már-már
úgy tesznek, ahogy éppen
akarnak – vagy ahogy a jókedvük tartja a Fidesznél.
Kutnyik Pál

Szijjártó Péter
a Lady Mrd fedélzetén megtervezi
a magyar űrhajózás jövőjét
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Postabontás

A közös gondolkodás jelképei

A szegedi városháza erkélyén az uniós, a szegedi és a nemzeti zászló is ott lobog. Fotó: Dombai Tünde

A

z Európai Unió zászlaja az európai népek egységét jelképezi. A
kék mezőben kör alakban elhelyezett tizenkét aranycsillag a teljesség
szimbóluma. A zászló, melyet 1955 decemberében nyilvánítottak hivatalossá,
az EU intézményeiben pedig 1986-tól
használják, Európa közös politikai törekvéseit jelzi.
A nemzeti zászló egy ország, egy
nép szimbóluma, az adott ország egész
nemzetének, minden polgárának közös
jelképe, mely kifejezi az ország lakosságának összetartozását. A háromsávos
magyar zászló színeinek jelentése van
– a vörös az erőt, a fehér a hűséget, a
zöld a reményt szimbolizálja.
A településeknek is van zászlajuk,
melyet – sok esetben – az adott városra, településre jellemző motívumokkal
díszítenek. Ezek a lobogók is az adott
település teljes lakóközösségének
szimbólumai.
Szeged zászlaját világoskék alapon
a város barokk keretes nagy címere dí-

szíti, mely minden szegedi ember jelképe, és a szegedi polgárok városszeretetét erősíti. Szeged központi épületére,
a városházára az Európai Unió, Magyarország és Szeged zászlaja is kitűzhető,
hiszen ezek minden szegedi jelképei is.
Politikai pártok, szervezetek, vállalatok lobogói nem valók az Országházra vagy a városházára, mert nem
képviselik egységesen az országban az
adott települések összes tagját. Ezeket
a zászlókat azoknak az intézményeknek kellene használniuk, ahol az adott
szervezet vagy vállalat működik. Ha egy
vállalat külföldi érdekeltséggel is rendelkezik, természetesen ott a külföldi
nemzeti lobogó is kitűzhető. Hazánkba
vagy városunkba érkező külföldi vendég tiszteletére, a barátság kifejezéseként a látogató nemzeti zászlaját is ki
lehet tenni.
Ha különböző érdekcsoportok önkényesen helyeznék el jelképeiket
a városok központi épületeire, azzal
nem a békés egymás mellett élés cél-

ját szolgálnák, hanem hivalkodásukkal
az eltérő életfelfogások „háborúskodását” idéznék elő. Ennek pedig mi az
értelme és a haszna? Mások „meg�győzése” csak külső jelképekkel nem
érhető el!
Sajnos nemzeti összetartozásunk
legszebb jelképe, a magyar nemzeti
lobogó nagy közös ünnepeinken sem
kerül fel épületeinkre. A középületek
fenntartói gondoskodnak a lobogó kitűzéséről, de a lakosság többsége „elfelejtkezik” a méltó megemlékezésről.
Talán csak a nemzetközi sportesemények látványa hozza azt a szívmelengető, csodálatos érzést, ami átjár bennünket, amikor kiválóságaink a dobogó
legfelső fokán állnak, és felhúzzák nekeik a magyar zászlót. Akkor úgy érezzük, hogy „mi, magyarok” győztünk,
bár a sportolóink küzdöttek meg érte.
Boldogan nézzük, hogy a magyar zászló
leng a magasban.
Dr. Berecz Árpádné

A füveskönyvekről

R
A

hogy drMáriás a felvilágot látja: „Magyar embernek
magyar világűrt!” – jelszóval kezdetét vette az a nagyszabású kutatási projekt, melynek célja bebizonyítani
Isten létezését. (…)
A projekt pillanatnyilag előkészítő fázisban van, így egyelőre az űrhajós állapotot földi körülmények között szimulálják egy Lady Mrd nevű szerény dereglyén, amely Jézus
viszontagságos életének különböző fejezeteire emlékeztet –
különösen a Jézus elcsendesíti a vihart élményére, amelyre
most szintén nagy szükség volna. Ennek megfelelően a projektvezető Jézus-képet emelve a magasba jelzi, hogy a magyar expedíció várhatóan nemsokára célba ér, ha máshogy
nem, akkor e Lady Mrd hajócska speciális magyar űrhajóvá
való átalakítása által.
Egy a lényeg: Magyar embernek magyar világűrt!!! – fogalmaz Facebook-oldalán drMáriás.

engeteg úgynevezett
füveskönyv
kelleti
magát a könyvtárak
polcain, a könyvesboltok
kirakataiban. Bizony mondom, hogy a füveskönyvek
korát éljük. De mik is azok
a füveskönyvek? Híres íróknak, költőknek, egyéb szellemi nagyságoknak az életük folyamán elszórt bölcs
gondolatait jámbor, szorgalmas egyének összegereblyézik, és egy könyvbe
gyömöszölve kiadják, a kevésbé pallérozott elmék
okulására, a „tanulj tinó” jegyében. Jó ez, hasznos ez?
Bizony hogy az! Magam is
gyakran olvasok ilyen könyveket, ha nem is látszik rajtam.
Viszont egy bizonyos kort

elérve sok embertársunkban már összegyűlhetett
annyi, de annyi élettapasztalat, hogy bízvást kitelne tőlük
egy-egy füveskönyv, csak az
időhiány és a szemérem tartja vissza őket, hogy ezeket
közprédára tegyék. Persze
vannak gátlásos exhibicionisták, például én is, akik
bátran nyilvánosságra hoznák legmélyebben szántó
gondolataikat bölcsességük
gazdag tárházából, ha erre
lehetőségük lenne. Még jó,
hogy nekem van egy hangyányi, és íme ki is használom!
A példakép Márai Sándor
Füves könyv című opusza,
melyben a szerző különféle témákról, mint például a
babonákról, a hiúságról, a
sárgarépáról megírta a saját

külön bejáratú véleményét,
gondolatait. Nos, ezt fogom
én is cselekedni a közeljövőben, és nem riadok vis�sza attól, hogy közöljem az
én saját eszmefuttatásomat
akár a sárgarépáról, akár a
jóra való fürgeségről, vagy
a koslatásról, a barátságról,
a szerelemről, továbbá az
egyéb lerágott csontokról.
Íme egy kis ízelítő a készülő műből, hogy lássák, nem
a levegőbe beszélek, mint
szegény Kohn a siratófal
előtt.
A zenéről. Sokféle zene

van, és sokféle ember, így
szinte mindenki megtalálhatja a neki való zenét. Bár
egyesek szerint csak kétféle zene van, jó és rossz.
Na de ki dönti ezt el, kell-e
egyáltalán bárkinek is eldönteni? Minthogy a „gitáros
nemzedékhez” (Copyright
Abody Béla) tartozom, nyilván a hatvanas évek zenéje
áll hozzám legközelebb. De,
horribile dictu, még a zenebonát is kedvelem, módjával.
Folyt. köv.
Méhes János

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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BANDA EZÜSTÖT SZERZETT. Balogh Mátyás sikerével
zárult olimpiai íj kategóriában
a pályaíjász országos bajnokság, ahol Banda Árpád, a Szegedi Sportíjász Egyesület klas�szisa ezüstérmes lett. A szövetség tájékoztatása szerint a bajnoki cím szétlövésben dőlt el az
ob-n, amelyet nagy hőségben
rendeztek meg a XVII. kerületi RTK-labdarúgópályán. A nőknél az alacsony pontszám miatt
nem hirdettek országos bajnokot ebben a számban.
HÁROM NAP, HÁROM DOBOGÓ. A szegedi gokartos
testvérpár, a 13 éves Szabó
Ádám és a 16 esztendős Szabó
Zalán két különböző szériában
is indult a legutóbbi versenyhétvégén, ahonnan ismét dobogós helyezésekkel tértek haza.
A Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség Gokart Future Stars
elnevezésű tehetségkutatóját
a Hungaroringen rendezték.
Ennek célja, hogy a szövetség
megtalálja azokat a fiatal gokartosokat, akik a jövő autóversenyzői lehetnek. A több mint
harmincfős mezőnyben Ádám
két ezredmásodperces előn�nyel győzött, Zalán pedig negyedikként zárt. A csömöri Kart
Farm pályán Ádám az országos
amatőr gokartbajnokság HCK
szériájában indult. Az időmérőt
magabiztosan megnyerte a junior kategóriában, majd ezt követően a versenyen végig vezetve sikerült győznie. Ez a hetedik sikere volt a juniorok között,
mindössze egyszer volt második az évben. A bajnokságot
már 84 pontos előnnyel vezeti.
Zalán a tapasztalt versenyzők
szériájában (OAGB) állt rajthoz.
A harmadik helyről indult, majd
egy előzéssel feljött a másodikra, amit megőrzött a végéig, ezzel megerősítette a bajnokságban dobogós pozícióját.
KAMERARENDSZER ÉPÜL.
A Magyar Kézilabda Szövetség célul tűzte ki, hogy minden NB I.-es csapat sportcsarnokában, így Szegeden is teljes értékű kamerarendszert
építsen ki. Az új technológia
kézilabda-specifikus
videobíró- és streamrendszerként
is funkcionál majd. A rendszer kiépítése lehetővé teszi
minden NB I.-es és utánpótlás-mérkőzés felvételét, valamint közvetítését is. A tervek
szerint novemberig minden
csarnokban kiépítik a rendszert, hogy a koronavírus-járvány miatti zárt kapus mec�cseket élőben lehessen közvetíteni a világhálón.
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Kiváló szakember igazolt a röplabdásokhoz
Jan De Brandt lett a Szegedi RSE szakmai igazgatója
A Szegedi Röplabda Sportegyesület sajtótájékoztatón jelentette be: a magyar
női röplabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya,
Jan De Brandt lett a klub
szakmai igazgatója.

A

belga Jan De Brandt
lett a Szegedi Röplabda Sportegyesület szakmai igazgatója. A
magyar női válogatott korábbi szövetségi kapitányának szerződtetésével az eddiginél is komolyabb szintre
emelkedhet az SZRSE-nél
zajló munka.
Varga Tamás elnök a
sajtótájékoztatón elmondta:
a klub régi vágya volt, hogy
értékes nemzetközi tapasztalattal rendelkező tréner
irányítsa a szakmai munkát.
Dávid Tibor, az SZRSE ügyvezető elnökhelyettese elárulta: De Brandt olyan szakmai elveket vall, amelyeket
az egyesület is képvisel, így
a találkozók során folyamatosan alakult ki egy közös
szakmai koncepció terve,
amelynek megvalósítását izgatottan várják.

Jan De Brandt (jobbra) már munkába is állt Szegeden. Fotó: Kocsis Alíz/SZRSE
Jan De Brandt röplabdázóként 350 alkalommal képviselte Belgiumot
a válogatottban. Az elmúlt
26 évben nyolc európai
országban dolgozott klubedzőként és szövetségi kapitányként.
Legnagyobb
sikereit a Fenerbahcéval
érte el, mellyel 2010-ben
a női Bajnokok Ligájában
ezüstérmes lett. Hazánk női
nemzeti együttesével óriási

sikereket aratott, hiszen vezetésével a csapat kétszer
is kijutott az Európa-bajnokságra, illetve 2015ben megnyerte az Európaligát.
– Két éve ismerkedtem meg a szegediekkel.
Szívélyes
fogadtatásban
részesültem, s rögtön éreztem, hogy a röplabda iránti
elkötelezettségünk és filozófiánk nagyon hasonló –

kezdte székfoglalóját Jan De
Brandt. – Megtisztelő számomra, hogy a klub felkért
szakmai igazgatónak. Nagyobb kluboktól is kaptam
ajánlatokat, de a fiatalok
tanítása iránti szenvedélyemnél nincs fontosabb, és
ezt egy fantasztikus helyen
tehetem meg – jegyezte
meg a 61 éves szakember.
De Brandt egyik első feladataként azonnal tartott egy

Remekül sikerült a szenior ob

Összefogtak
Szabaditsért

Hét kategóriában ragadtak ütőt Szegeden

M

árcius után rendeztek újra versenyt a
szenior fallabdázóknak, ez volt a Squash Club
Szabadidőközpontban lebonyolított Gosztonyi István országos bajnokság. A kétnapos rendezvény telt ház előtt
zajlott, a mezőny java képviseltette magát.
Egy női és hat férfi korcsoportban zajlottak a küzdelmek, számtalan szoros és izgalmas mérkőzéssel. Néhány
összecsapás a régi időkre
emlékeztetett, hiszen korábbi
riválisok kerültek ismét egy-

mással szembe. A verseny
végén a szezon zárásaként
kiosztották az év játékosai címeket is.
Végeredmény, nők: 1.
Hajnal Helga, 2. Szombati
Edina, 3. Guti Judit, 4. Barta-Boncz Nóra, férfi 35+: 1.
Török András, 2. Szabóky
Márton, 3. Welesz Balázs,
4. Buday Zoltán, férfi 40+:
1. Rabi Illés, 2. Pásztor
Gergely, 3. Balázs Erik, 4.
Muth Lóránt, férfi 45+: 1.
Rabi Illés, 2. Szalay Zsolt,
3. Lőrinczi Attila, 4. Valló
Zoltán, férfi 50+: 1. Nagy

Péter Bálint, 2. Krasznai
Gábor, 3. Bottyán István, 4.
Kiss András, férfi 55+: 1.
Tóth Béla, 2. Király Zsolt, 3.
Nagyiványi György, 4. Baksai
Lajos, férfi 60+: 1. Nagyiványi György, 2. Sódar László.
3. Baksai Lajos, 4. Jeremy
Parrott.
Az év játékosai, nők:
Udvardi Leonóra, férfi 35+:
Szabóky Márton, férfi 40+:
Balázs Erik, férfi 45+: Szalay Zsolt, férfi 50+: Nagy
Péter Bálint, férfi 55+: Tóth
Béla, férfi 60+: Nagyiványi
György.

Sokan sportoltak a Squash Club Szabadidőközpontban. Fotó: Képes Gábor

értekezletet a teljes edzői
stábnak.
– Elmagyaráztam mindenkinek, milyen módszerekkel szeretnénk tanítani
a jövő generációját. Most
az a dolgunk, hogy közösen
összeállítsunk egy technikai és taktikai jövőképet, s
tervet készítsünk praktikus
edzésmódszerekkel. Közel
háromszáz gyerek és húsz
edző közös munkájának ös�szehangolása izgalmas feladat, már most érzem, hogy
rendkívül kedvemre való
kihívás – jelentette ki Jan
De Brandt, majd hozzátette:
ha mindenki minden egyes
napon keményen dolgozik,
meglesz az eredménye, ám
ehhez a röplabda iránti szenvedélyt át kell adni a gyerekeknek.
De Brandt jelenleg az
osztrák női válogatott szövetségi kapitányaként is
dolgozik. A két feladat a tervek szerint nem akadályozza egymást, hiszen alapesetben Szegeden minden
szezonban ősztől tavaszig
dolgozik, míg Ausztriában főként nyáron lesz feladata

A Magyar Kézilabda Szövetség, a Ferencvárosi Torna Club
és a Tisza Volán SC közösen nyújt segítséget az egykori
válogatott játékosnak, Szabadits Zoltánnak, aki súlyos
betegséggel küzd.

S

zabadits Zoltán, a Ferencváros és a Tisza Volán SC
egykori játékosa 1982-ben és 1983-ban Magyar Kupát nyert a szegedi csapattal, tagja volt az 1977-ben
junior vb-ezüstérmes magyar válogatottnak, 1979 és 1987
között pedig negyven alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti
együttesben. Az egykori kiválóság súlyos betegséggel küzd,
ezért korábbi egyesületei, valamint a szövetség támogatói
alapítványa próbál segíteni neki a gyógyulásban.
– A Tisza Volán SC igyekszik anyagilag és egyéb lehetőségeivel segítséget nyújtani Zolinak a mostani nehéz szituációban. Örülök, hogy ilyen összefogás alakult ki a sajnálatos
helyzetben – mondta Kővári Árpád klubelnök.
– Nevelőegyesületként a Ferencváros kézilabda-szakosztálya azonnal csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez, hisz aki a Fradi-család tagja, az mindig számíthat a
segítségünkre. Reméljük, hogy a közös összefogásból Szabadits Zoltán érezni fogja a felé áradó szeretetet, és ez is
segít neki a gyógyulásban – emelte ki Jeney Zsolt Ákos, az
FTC szakosztály-igazgatója.
– A támogatói alapítvány célja és feladata, hogy a kézilabdás család nehéz helyzetben lévő tagjain segítsen, így
tettünk Szabadits Zoltán esetében is, kezelési költségeibe
igyekszünk beszállni. Egy ilyen esemény kapcsán talán arra
is marad időnk a sportágon belül, hogy odafigyeljünk egymásra, összefogjunk, adott esetben más, bajban lévő egykori sportolók esetében is – hangsúlyozta Liszkay Gábor, az
alapítvány kuratóriumának elnöke.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK augusztus 28-án: Cseri Dávid és
Sánta Barbara, Rózsa Máté
és Aufmuth Lili Nóra, Ábrahám Szilveszter Norbert és
Varga Adrienn, Gárdián Attila és Lutor Angéla, Gellérfi Gergő és Bálint Ilma,
Tóth-Benedek Csanád és
Bálint Lea; augusztus 29én: Miklós Gábor és Juhász
Éva Emőke, Pétervári Máté
és Blanár Eszter, Vad Attila és Táncos Ildikó, Kopasz
Krisztián Tamás és Albert
Mónika, Hatala Ákos és
Zsengellér Zsófia, Molnár
Gábor Csongor és Burány

Képviselői
fogadóóra

Réka, Palotás Zoltán Ferenc
és Sánta Krisztina, Laczkó
Dániel és Vangel Judit, Tokody Béla Krisztián és Palotás Viktória, Szabó Márton Richárd és Faragó Anikó, Fülöp Krisztián és Enyedi Nikolett, Miklós Zoltán és
Szőcs Edina, Kasza László és Tanács Anett Tímea,
Ács Norbert és Tölcséres
Nóra.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Rigó Róbertnek és Péter Ritának 2020. 08. 13án Róbert, Varga Zoltánnak és Dudás Beáta Anikónak 2020. 08. 17-én Gréta, Kurunczi Róbertnek és

Görbe Szilviának 2020. 08.
21-én László, Kispéter Norbert Gábornak és Monostori Mónika Zitának 2020.
08. 21-én Luca, Horváth
Zoltánnak és Tombácz Mónikának 2020. 08. 21-én
Zente, Ördög Bencének és
Maróti Mónikának 2020.
08. 21-én Márton, Molnár-Héricz Magornak és Balogh Orsolyának 2020. 08.
21-én Benedek, Börcsök Tibornak és Kovács Katalin
Gizellának 2020. 08. 23án Blanka nevű gyermeke
született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
nyárias idő
Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Gomolyfelhős
29/14

Napos
30/16

Mária

Kornél

Gomolyfelhős
27/15

Gomolyfelhős
28/11

Gomolyfelhős
27/10

Gomolyfelhős
26/10

Zápor,
zivatar
24/9

Roxána,
Szeréna

Enikő,
Melitta

Edit

Zsófia

Diána

GRATULÁLUNK!

SZEPTEMBER 16., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 óra (Kárász utca
Széchenyi téri végénél, a köszöntőszobrok mögött.)
SZEPTEMBER 19., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 óra (Csongor tér 12.)

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

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Sportuszodába? 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 16. 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: A Maty-éri pálya nemzetközi vizes versenyek helyszíne. A nyertes: Cao Shang Ren. Gratulálunk!
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