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Szeged védelmet biztosít
Megállapodott az önkormányzat a kulturális intézményekkel

Átadták a teljesen felújított Bálint Sándor Általános Iskolát. Szeged város önkormányzata már a hatodik iskolát
újítja fel azóta, hogy az állam magához vonta az önkormányzattól az intézményfenntartói feladatokat.

A

tápéi Bálint Sándor
Általános Iskolában
tanuló 236 diák egy
minden elemében 21. századi épületbe léphetett be
az új tanévben. Szécsényi
Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője, Szeged gazdasági alpolgármestere elmondta: a város 310 millió forint uniós támogatást
nyert a felújításra, amely
mellé 52 millió forint saját
forrást tett az önkormányzat.

Az 1958-ban épült iskola megérett a felújításra. A
munkálatokhoz tavaly szeptemberben kezdett hozzá
a kivitelező Építészmester
Zrt., és ez év március elejére
végeztek is, ám a járványhelyzet miatt akkor csak
néhány napra vehették birtokba az épületet a gyerekek. Az ünnepélyes átadó
szintén a járványügyi veszélyhelyzet miatt maradt el
tavasszal.
Folytatás az 5. oldalon

A Szeged születése lett
az Év könyve
Szenvedélyes beszéddel – melyben kiállt a Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett – nyitotta meg Simon Márton költő a múlt héten az ünnepi könyvhetet Szegeden. Tóth Károly,
a közgyűlés kulturális bizottságának alelnöke a könyvünnepen adta át az önkormányzat könyvkiadási támogatásait
és az Év könyve díjat. A szakmai zsűri döntése alapján idén
Szalontai Csaba Szeged születése – Megtelepedés a szegedi tájban című kötete kapta Szeged városától az Év könyve
díjat.
Részletek a 4. oldalon

Megállapodtak. Botka László polgármester a kulturális intézmények és szakszervezetek vezetőivel a városházán. Fotó: Iványi Aurél

N

ovember elsejétől országosan
húszezer, Szegeden pedig 655
kulturális és közművelődési dolgozót foszt meg a kormány a közalkalmazotti státusztól. Szeged önkormányzata tárgyalásokat folytatott és megállapodott a városban működő kulturális
intézményekkel és az intézmények dolgozóit képviselő szakszervezetekkel a
közalkalmazotti jogviszony átalakításáról. A megállapodást a szakszervezetek
országosan is példaértékűnek tartják.
Botka László polgármester ünnepélyes keretek között, a városházán adta
át a tizenhárom szegedi intézményvezetőnek, valamint a négy ágazati szakszervezeti vezetőnek a megállapodásról szóló dokumentumot.

Elszálltak az élelmiszerárak

M

Elszabadultak a zöldség- és gyümölcsárak. Fotó: Szabó Luca

agyarországon volt a
legmagasabb a pénzromlás mértéke (3,9
százalék) az uniós tagállamok közül az Eurostat augusztusi inflációs adatai szerint. Ez tízszerese az
európai átlagnak. Palócz Éva, a
Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója
a Szeged Televíziónak elmondta:
a legfontosabb ok, hogy az élelmiszerárak, azon belül is főként
a gyümölcsárak rendkívüli magasak voltak idén nyáron. Mindeközben a nyugdíjak vásárlóértékének növekedése jóval elmarad
az infláció mértékétől.
Írásunk a 2. oldalon

– A járványügyi veszélyhelyzet kellős közepén, áprilisban döntött arról a
kormány, hogy megfosztja a kulturális
és közművelődési dolgozókat a köz-

A Munka törvénykönyve
idevonatkozó
rendelkezésein túl a megállapodásban érintettek plusz öt nap
szabadságra jogosultak; ha
valamiért megszűnik a jogviszonyuk, magasabb végkielégítést kaphatnak.
alkalmazotti státusztól. Számunkra
teljességgel elfogadhatatlan volt ez
az eljárás, és azonnal egyeztetéseket

kezdtünk – mondta Botka László. A
polgármester hangsúlyozta: a megállapodás eredményeként a legtöbb védelmet és kedvezményt fogják biztosítani
a kulturális intézményekben dolgozóknak a november elsejével megkötött
munkaszerződésekben. Ennek legfontosabb pontjai: a munkavállalók a jövőben is megkapják majd a jubileumi
jutalmat; a Munka törvénykönyve idevonatkozó rendelkezésein túl a megállapodásban érintettek plusz öt nap
szabadságra jogosultak; ha valamiért
megszűnik a jogviszonyuk, magasabb
végkielégítést kaphatnak; valamint
részt vehetnek a városi érdekegyeztető
fórumokon.
Cikkünk a 3. oldalon

Szeged főutcája a Tisza

B

ár a szegediek már birtokba vették a Partfürdőn az új úszóművet, hivatalosan most
zárult le az az uniós pályázat, amely biztosította a forrást a megépítéséhez. A területen
300 millió forintot költöttek el olyan fejlesztésekre, amelyek a turisztikai vonzerőt növelik. Fotó: Iványi Aurél. Bővebben az 5. oldalon
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A Sole-Mizo szegedi gyára
Közép-Európa legnagyobb tejfeldolgozó üzeme
Kétmilliárd forintos beruházásban fejlesztett ki új, egészséges termékcsaládot az élelmiszer-ipari óriáscég
Új, e-szám-mentes termékeket
– sajtot, joghurtot és vajkrémet
– fejlesztett ki egy uniós támogatással megvalósult, kétmilliárd forintos projekt keretében
a Sole-Mizo Zrt. – közölte a Bonafarm-csoporthoz tartozó cég
vezérigazgatója nemrég Szegeden.

G

erbrant Redmer De Boer
elmondta: az elmúlt öt évben 19,8 milliárd forintnyi
beruházást hajtottak végre a cég
négy – szegedi, csornai, bácsbokodi és marcali – üzemében. Ezek
egyaránt szolgálták a gyártás infrastrukturális hátterének megerősítését, a felújítást és a kapacitásbővítést.
A 2016 végén elindult, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézettel együttműködve végrehajtott
projekt 2,053 milliárd forintos költségéből 783 millió forintot uniós és
hazai támogatás fedezett – közölte
a szakember.
Léhárt Tibor termelési igazgatóhelyettes az MTI tudósítása szerint
kifejtette, hogy a sikeres kutatá-

A Sole-Mizo Zrt. mintegy 400 millió liter tejet dolgoz föl évente. Archív fotó
si-fejlesztési tevékenységnek köszönhetően a vállalat bácsbokodi
sajtüzemében sikerült olyan eljárást bevezetni – a többi közt zárt
sajtkészítő kádak és speciális oltóenzim alkalmazásával –, amely
lehetővé tette a korábban használt
technológiai segédanyagok – káli-

um-nitrát és kalcium-klorid – elhagyását.
A sajtgyártás melléktermékeként szintén e-szám-mentes savófehérje-koncentrátum is készül,
melyet Csornán porítanak. Ezt további alapanyagként használják
fel helyben vajkrémek előállítá-

sához, Szegeden pedig joghurtok
gyártásához – mondta a szakember. Hozzátette: a magas minőségű, e-szám-mentes termékek
– melyekre az egészségtudatos fogyasztók körében jelentős az igény
– ez év végén vagy a jövő év elején
kerülnek piacra.

Durván elszálltak az élelmiszerárak
Magyarországon a legnagyobb az infláció az Európai Unióban
Az augusztusi inflációs adatok szerint
az uniós tagállamok közül Magyarországon volt a legnagyobb a pénzromlás mértéke – mégpedig az európai
átlag tízszerese. Közben az árak egyre
magasabbra kúsznak, és a forint is folyamatosan veszít értékéből az euróval
szemben.

A

z Eurostat adatai szerint 3,9 százalékra nőtt a magyar infláció augusztusban, ami a legmagasabb
mutató az Európai Unióban. Az adatokból látszik, hogy az EU-ban kedvezően
alakult az éves infláció, a pénzromlás

mértéke 0,4 százalékra csökkent az eurózónán belül.
– A magyar mutató tízszerese az unió
átlagának – nyilatkozta Palócz Éva, a
Kopint-Tárki Zrt. vezérigazgatója a Szeged Televíziónak. A szakember elmondta: míg az eurózónában árcsökkenés
volt augusztusban, addig Magyarországon 3,9 százalékos volt az emelkedés
az előző év augusztusához képest. Szerinte a legfontosabb ok, hogy az élelmiszerárak, azon belül is főként a gyümölcsárak rendkívüli magasak voltak
idén nyáron.
A gyümölcsök ára 40, a zöldségeké

pedig 17 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben, s ez jócskán meghaladja
az átlagos inflációt. Mindeközben a nyugdíjak vásárlóértékének növekedése jóval
elmarad az infláció mértékétől. A pénzromlás az idősek sújtja leginkább, akik
egy felmérés szerint bevételük negyedét
költik élelmiszerre.
Az LMP törvényjavaslatot nyújt be
arról, hogy az alapvető élelmiszerek,
zöldségek és gyümölcsök áfája öt százalékos legyen. Ennek érdekében aláírásokat is gyűjtenek, hogy megmutassák,
valós társadalmi igény áll a javaslatuk
mögött.
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Forrás: Eurostat, Infografika: Szegedi tükör

A Magyarországon piacvezető,
1340 munkavállalót foglalkoztató
Sole-Mizo Zrt. mintegy 400 millió liter tejet dolgoz föl évente. Az
alapanyag 15 százalékát a Bonafarm-csoporton belül állítják elő, a
többi részét pedig éves vagy többéves szerződések alapján mintegy
kétszáz hazai partnerétől vásárolja
fel a cég.
A vállalkozás 50 milliárd forintos nettó árbevételét öt év alatt,
2019-re 77,1 milliárd forintra növelte, melyből több mint 25 milliárd forint exportból származott.
Idén várhatóan 82-83 milliárd forint árbevételt érnek el, harmadát
exportból. A belföldi értékesítés
60 százalékát a cég saját márkái – Mizo, Hazai, Gazda, Farmer
– alatt forgalmazott termékek
teszik ki. A vállalkozás piacvezető az ízesített italok, a prémium
UHT-tejek, a low carb és a laktózmentes termékek kategóriájában.
A cég szegedi gyára Közép-Európa legnagyobb tejfeldolgozó
üzeme, a magyar tejtermelés
15 százaléka érkezik be a telephelyre.

Versenyben a szegedi nők
Két szegedi is van a jelöltek
között a Nők Magyarországért díjra.

A

Nők Magyarországért
Klub olyan nőket ismer el erkölcsileg és
anyagilag a díjjal, akik a tavaszi koronavírus-járvány idején bátran, kitartóan és példamutató módon helytálltak
azokon a területeken, amelyek működése kiemelkedő
fontosságú volt. Csaknem
500 jelölés érkezett a díjra.
A szakértő bizottságok
négy kategóriában – egészségügy, oktatás, szociális
terület és egyéb – 5-5 jelöltet választottak ki, akikre
szeptember 30-án éjfélig lehet voksolni (itt: https://szavazas.nokmagyarorszagert.
hu/), ugyanis a győzteseket
közönségszavazással választják ki.
Két kategóriában szegedi
jelölt is van a legjobb öt között. Fábiánné Páger Anna,
a szegedi S. O. S. Telefonos
Lelki Elsősegély Szolgálat vezetője a szociális kategóriában került a legjobbak közé.
Munkája eredményeként működőképes maradt a tavaszi
járványhelyzet idején a 116-

Fábiánné Páger Anna

Töreki Annamária
123-as számon országosan
ingyenesen hívható szolgálat.
Töreki Annamária szakpszichológus tavasszal a készültség teljes ideje alatt a
Covid–19 elleni küzdelem
frontvonalában dolgozott –
az SBO-n dolgozó kollégáinak
nyújtott lelki támogatást.
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Szegeden megvédik a kulturális
intézményekben dolgozók munkajogait
A kormány elvette, a város
visszaadja. Szeged önkormányzata megállapodott a
helyi kulturális és közművelődési intézményekkel,
hogy az a 655 szegedi dolgozó, aki a kormány döntése értelmében november
elsejétől elveszíti közalkalmazotti státuszát, ne essen
el a neki korábban járó kedvezményektől. A szakszervezetek szerint országosan
is példaértékű, ami Szegeden történik.

T

avasszal
szavazta
meg a kétharmados
kormánypárti
többség Semjén Zsolt javaslatát, amelynek értelmében
a kulturális és közművelődési dolgozók, mintegy

655
Ennyien dolgoznak
szegedi kulturális
és közművelődési
intézményekben.
20 000 ember, november
1-jétől elveszítik közalkalmazotti jogviszonyukat, és ezután a Munka törvénykönyve vonatkozik rájuk. Szeged
önkormányzata szerint elfogadhatatlan, hogy a járványhelyzet alatt efféle döntésekkel vesznek el szerzett
jogokat olyan emberektől,
akik a köz javáért dolgoznak

akár évtizedek óta. A szegedi kulturális és közművelődési intézményekben 655en dolgoznak, a tőlük elvett
kedvezményeket és védelmet adja most vissza a város. Továbbra is járni fog például a jubileumi jutalom a
közalkalmazotti státuszuktól
megfosztott alkalmazottaknak.
– Ezzel ismerjük el a
korábbi időszak gyakorlatának megfelelően azoknak a
munkáját, akik hosszú ideje
kiválóan szolgálják a magyar
és a szegedi kultúra ügyét.
A Munka törvénykönyvében biztosítotton túl további
plusz öt nap szabadságot
kap minden kulturális dolgozó, részt vehetnek a városi
érdekegyeztető fórumokon,

és továbbra is mind a 655
kulturális szakemberünk jogosult lesz a magasabb végkielégítésre. Szeged városa a
kultúra szabadságában hisz.
Nagyon büszkék vagyunk
kulturális intézményeinkre,
és azokat továbbra is megvédjük mindenféle kultúrharctól. Remélem, Szeged
példája ragadós lesz, vagyis
a települési önkormányzatok a szegedihez hasonló
megállapodásokat kötnek
azokkal a közművelődési intézményekkel, amelyeknek
fenntartói, ezzel orvosolva
a közalkalmazotti státuszok elvesztését – mondta
Botka László polgármester, amikor a városházán
ünnepélyesen átadta az
intézmények és a szakszer-

vezetek vezetőinek a megállapodásról szóló dokumentumot.
– Munkáltatóként is
mondhatom, nagyon örömteli, hogy a fenntartó önkormányzat szem előtt tartja
munkavállalóink
érdekeit
– nyilatkozta a jelenleg 174
közalkalmazottat foglalkoztató Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák
László.
– A lehető legdemokratikusabban történtek a tárgyalások. Szálára szedtünk
mindent, több oldalról is
megvizsgáltuk a lehetőségeket – mondta Kiss Ernő
szakszervezeti elnök.
A megállapodásról lapzártánk után szavazott a városi közgyűlés.

Idén több család kapott
támogatást az iskolakezdéshez
Közel tízezer gyermek után kérték a város 10 ezer forintos segítségét
Szeptember 15-éig lehetett
igényelni a szegedi szülőknek az általános iskolás
gyermekük után járó 10
ezer forintos beiskolázási
támogatást. Tavaly óta minden szegedi lakhelyű és itt
élő általános iskolai tanuló
tízezer forint támogatást
kap az önkormányzattól.

M

ár első alkalommal
is hatalmas volt az
érdeklődés, az idén
pedig valamivel több család kért és kapott támogatást – tájékoztatta lapunkat
Novkov Veszelinka, az önkor-

Vélemény

Nem kéne variálni,
és már bentebb lennénk

L

Botka László polgármester a városházán adta át Barnák Lászlónak, a Szegedi Nemzeti
Színház főigazgatójának a megállapodásról szóló dokumentumot. Fotó: Iványi Aurél

mányzat humán közszolgáltatási irodájának vezetője.
Ez annyit jelent, hogy nagyjából 11 ezer jogosult közül
tavaly augusztusban 9462en kaptak beiskolázási támogatást, összesen 7055
családon tudott így segíteni a város. Idén a szeptember 15-i határidőig összesen
7222 család adott be igénylést, amelyből 139 nem felelt meg a kiírás követelményeinek, többek között azért,
mert az igénylő nem rendelkezett szegedi lakcímmel.
Az így maradt 7083 család
9420 gyermek után kapha-

tott tízezer fontos beiskolázási támogatást.

Örvendetes, hogy
az igénylések kétharmada idén is
online érkezett be,
az ügyfélkapun keresztül. A támogatások többségét folyószámlára utalták,
minimálisra szorítva
ezzel a készpénzforgalmat.
Tavaly a gyermekek száma kicsivel több volt, ami azt

jelzi, hogy néhány családban
most kevesebb az általános
iskolát kezdő diák.
Örvendetes, hogy az
igénylések kétharmada tavaly és az idén is online érkezett be, az ügyfélkapun
keresztül, amit most, a járványhelyzet idején az iroda
munkatársai külön is kértek.
Míg 2667 család papíron
küldte be a kérelmét, 4555
az internetet választotta.
A támogatások többségét, akárcsak tavaly, az idén
is folyószámlára utalták,
minimálisra szorítva ezzel a
készpénzforgalmat.

3

assan kabátot csalogat az ősz, az elején karanténnal
meglopott nyár még jó két héttel túlnyúlt a neki szánt
időn, kárpótlásként rövidnadrágosan indult a szeptember. Aztán természetes a lehűlés, az eső, előbb-utóbb pedig
fűteni is fogunk.
De hadd kérdezzek már egy hülyeséget! Mit szóltak volna, ha Botka László polgármester személyesen körbejár a
szegedi iskolákban, és leszerelteti, majd fémhulladékként
a MÉH-be viteti a radiátorokat, mondván, nyugi, jó lesz így
is? Hiszen nem is használjuk ezeket! Na, huhogók, talán
fáztunk a radiátorok híján augusztusban? Ugye. Vagy mit
mondanának a kedves párjuknak, ha ugyanerre hivatkozva
nyáron kidobta volna az összes meleg holmijukat? Mit hisztizel, hát talán fel akartad venni azt a kötött pulcsit harminc
fokban? Hm? Azt hiszem, világos, hogy mire próbálok kilyukadni. Azt, hogy egy feladatra mennyire vagyunk felkészültek, előzetesen csak megbecsülni lehet, de valójában akkor
tudjuk meg, ha „bejön a hideg”. Szerencsére nem kell a sötétben tapogatózni, hogy mi a teendő. Tudjuk, hogy az előző
hidegnél is fűteni kellett, tudjuk, hogy akkor is a sapka-sál
volt a jó megoldás.
A járványügyi védekezés során pedig az egészégügy és
az oktatás nagy rendszereire hárult iszonyatos nyomás.
Mindkettő az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI)
tartozik, ahogy a kultúra is, amely az egyik legdurvább kárvallottja volt az első hullámnak, és a lincseléses kivégzését
végzi épp a második hullám farvizén utazó pánikmédia. A
koronasújtott területekért javarészt az EMMI
Az a Kásler, aki láthafelelne, miniszterként
tóan teljesen alkalmatKásler Miklós lenne a
lan erre a feladatra. A
kormányban a legilletékoronavírus megjelekesebb.
nését követően el is
Az a Kásler, aki
dugták, s egy-egy kórláthatóan teljesen alházigazgató kirúgásán
kalmatlan erre a feladatra. A koronavírus túl érdemi döntéseket
megjelenését követően nem láttunk tőle.
el is dugták, s egy-egy
kórházigazgató kirúgásán túl érdemi döntéseket nem láttunk tőle; Orbán „akciócsoportjaiban” pedig ugyanúgy nem
szerepelt, ahogy nem palántázták a tisztifőorvosi kaspókba
sem. Amint nyomás alá került a szervezet, azonnal kiszervezték a békeidőben idetolt feladatokat, és elrejtették az
álminisztert. Egész egyszerűen ez a konstrukció nem működik. Még hamarabb bukott meg az az ötlet, amely szerint a
járványügyi védekezés során az önkormányzati döntéseket
minden esetben külső (fideszes) revizor, pontosabban a „védelmi tanács” hagyta volna jóvá, ötnapos (!) határidővel.
Annyira egyszerű pedig: nem kéne variálni. Pont. Rengeteg terület van, ahol kitalálhatunk jobbat, de bevált és logikus rendszereken csak akkor tudunk javítani, ha ismerjük
és elfogadjuk azt, miért jöttek létre, és mi a céljuk. Az önkormányzatokat például nem fosztogatni, hanem erősíteni
kéne. Szeged sokkal jobban tudja, mi a jó Szegednek, mint
mondjuk Gulyás Gergely. Az EMMI-t meg szét kéne hasítani,
minimum három-négy felé. Amíg ugyanis „csak” a szokásos
kórházi fertőzéseket kellett eltussolni, amíg az influenza ezres haláleseteit kellett bagatellizálni, vagy amíg a NAT úgymond nemzetiesítésével kellett bohóckodni, addig elment a
lábán a dolog. Nyáron nem hiányzik a sapkám. De beütött a
korona, és azonnal darabokra hullott a rendszer. Soha többet nem is szabadna egyberakni újra. Legyen végre külön
minisztériuma az oktatásnak, a kultúrának, legyen minisztériuma az egészségügynek, daraboljuk fel ezt a mozgásképtelenre dagadt közigazgatási Jabbát – és nyugdíjazzuk végre
a járványt a minisztérium tetején végigmozizó csúcsdíszt!
Rendet kéne már rakni.
Ceglédi Zoltán
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Mehet-e a könyvek által előrébb
egy recsegő-ropogó világ?

A Szeged születése
az Év könyve
Szalontai Csaba Szeged születése című kötete lett az Év
könyve. Kiosztották a város könyvtámogatásait, és bemutatták a Szegedi Horizont 2020 és az Ezüst évek antológiát.

S

Tenyerén a jel. A könyvhetet idén Simon Márton költő nyitotta meg, aki kiállt a színművészeti egyetem mellett. Fotó: Szabó
Luca
Hagyományosan júniusban rendezik
meg a könyvhetet, de ebben az évben
a járványhelyzet miatt szeptemberre
halasztották.
– Supka Géza javaslatára első ízben
1929 májusában rendezték meg a könyv
ünnepét Budapesten. A Literatura című
irodalmi folyóirat főszerkesztőjének ötletéhez Szeged az elsők között csatlakozott: 1930 májusában már a városunkban is rendeztek könyvhetet – mondta
köszöntőjében Tóth Károly, a közgyűlés
kulturális bizottságának alelnöke.
A könyvhetet megnyitó Simon Márton költő, slammer a színpadra lépve
magasba emelte a tenyerét, amelyen a

„Free SZFE” felirat volt olvasható. Mondandóját így a közönség hangos tapsa
kíséretében kezdte: „Ha eddig nem lett
volna, hát most evidencia lett a bezár-

A válasz egyszerű: mit
tud hozzátenni az ablak
egy levegőtlen szobához?
kózás hetei és a teljes bizonytalanság
hónapjai alatt, a legújabb világjárvány
évében, hogy kellünk, a József Attila-i
Szép szó az kell, hogy anélkül, amit a
vers, a könyvek, az irodalom és persze
a társművészetek tudnak, tényleg le-

hetetlen létezni. (…) A legegyszerűbb
alapigazságainkat gazemberek és futóbolondok lármájában kell magunknak
ismételgetni, tavaly még csak Akadémia nem volt, jövőre már Színmű sem
lesz, miközben a hagymázas giccs az új
nemzeti minimum, és a cinizmus az új
őszinteség… Jaj!”
Ezek után feltette önmagának is a
kérdést: „Mit tud ezzel kezdeni az irodalom? Tud-e bármit? (…) Mehet-e a könyvek által előrébb egy recsegő-ropogó
világ? A válasz egyszerű: mit tud hozzátenni az ablak egy levegőtlen szobához?”
(Simon Márton költő, slammer Dugonics téren elhangzott beszédének teljes
szövegét a 8. oldalon olvashatják.)

zeged városa az ünnepi
könyvhéthez
kapcsolódva idén is
meghirdette könyvtámogatási pályázatát. A szakmai bíráló bizottság tíz alkotónak
ítélt meg támogatást. A zsűri
döntése alapján az Év könyve díjat Szalontai Csaba Szeged születése – Megtelepedés a szegedi tájban című
kötete érdemelte ki, mellyel
a szerző 200 ezer forint jutalmat kapott a várostól.
Könyvtámogatások:
Areion Kulturális Egyesület
– Máté Zsolt: Akivel oldottál – azzal köss (150 ezer
forint); Napkút Kiadó Kft.
– Portrékötet Dr. Kulka Frigyesről (150 ezer forint); Dr.
Bene Kálmán: Látástól vakulásig (150 ezer forint); Dr.
Tóth Zoltán: Műfaji portrék a
posztmillenáris tömegfilmről
(150 ezer forint); Dr. Bogoly
József Ágoston: A stíluskommunikáció értéklánca (150
ezer forint); Gradus ad Parnassum Könyvkiadó Bt. –
Apró Ferenc: Szögedi arcok
(100 ezer forint); Vántus
István Társaság – A kortárs
zene 50 éve Szegeden (150
ezer forint); Magyar Filozófiai Társaság – Heller Ágnes:
Filozófiai lábjegyzetek (200
ezer forint); Balogh Gyula:
Alsóvárosi hitregék (150
ezer forint); Gion Nándorné

– Gion Nándor életműkiadás
(150 ezer forint).
Bemutatták a könyvhéten az Ezüst évek című antológiát is, amely a szegedi
Idősügyi Tanács, a Senior
Center és az SZTE Kulturális
Irodája novellapályázatára
érkezett alkotásokat gyűjtötte kötetbe. Huszonöt szegedi, szabadkai és temesvári

Bemutatták a Szegedi Horizont 2020
című antológiát is,
amelyben a városhoz kötődő írók és
költők művei olvashatók.
nyugdíjas írását olvashatják
a könyvben. Hat díjat is kiosztottak: I. helyezett: Hegedűs Gábor, II. helyezett: Vörös Pál, III. helyezett: Bodnár
Zsuzsanna; Szeged város különdíja: Bajza Lászlóné; SZTE
Kulturális Iroda különdíja:
András K. Zoltán; Temesvár város különdíja: Horváth
Mária. Boros Gyula idősügyi
referens elmondta: hamarosan új pályázatot írnak ki,
de most nem novellákat, hanem közmondásokat várnak.
Bemutatták a Szegedi
Horizont 2020 című antológiát is, amelyben a városhoz
kötődő írók és költők művei
olvashatók.

25 éve hunyt el Baka István
Baka István 47 éves korában halt meg. A Szekszárdon született költő súlyos betegségben, egy Mahler-művet hallgatva hunyt el 1995. szeptember 20-án, Szegeden. Bakát
Juhász Gyula óta a legjelentősebb szegedi költőként tartják számon.

A

költő halálának negyedszázados évfordulóján Szeged város
önkormányzata, a MASZK
Egyesület és a Szegedi Írók
Társasága megkoszorúzta
Baka István emléktábláját a
Vár utcában, a költő egykori
munkahelyén, a Kincskereső
folyóirat szerkesztőségének,
azaz a mai Kass Galériának
a falán.
Az évfordulón mutatták
be a Somogyi-könyvtárban
a SzofiPress Publishing kiadásában megjelent Baka
István és Martin Heidegger
találkozása a Molnár és a

Tápai utca sarkán című kötetet, amely bevezetés a Baka-univerzumba. A könyvben
barátai és tisztelői osztják
meg egy-egy Baka-vershez
kapcsolódó élményeiket.
A szekszárdi születésű
Baka István a szegedi egyetem bölcsészkarának magyar–orosz szakán végzett,
egyéves részképzésen vett
részt az akkor még Leningrádnak nevezett Szentpéterváron, és felfogását jól
tükrözi, hogy orosz szamizdatot olvasott ebben az időszakban. 1974-től haláláig
Szegeden lakott, a Kincske-

reső című folyóiratnak volt
a munkatársa, majd főszerkesztő-helyettese. Az irodalmi életbe Ilia Mihály kapcsolta be, aki rendszeresen
közölte írásait a Tiszatájban.
Költészetére a legnagyobb
hatást műfordítói munkája
mellett a komolyzene gyakorolta. Zenei élményből
született – saját megfogalmazása szerint – verseinek
szonátaformája is. A Sztyepan Pehotnij testamentuma
című kötete 1994-ben az Év
könyve lett. Számtalan díjjal,
köztük a Szegedért emlékéremmel is kitüntették. Füzi
László
irodalomtörténész
azt írta: az irodalomtörténet
Baka Istvánt szegedi költőként fogja számon tartani,
Juhász Gyula óta a legjelentősebb szegedi költőként…

Kozma József és Tóth Károly, a közgyűlés kulturális bizottságának vezetői, valamint Balog József, a MASZK Egyesület elnöke Baka István emléktáblájánál. Fotó: Szabó Luca
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Vonzóbbá teszik a Tiszát
Lezárult a 300 millió forintos turisztikai fejlesztés a Partfürdőn
Valósággá, a mindennapok
részévé szeretné formálni az
önkormányzat azt az elképzelést, hogy a Tisza Szeged
főutcája. Fontos lépés ebbe
az irányba a Partfürdőn elkészült 300 millió forint értékű
turisztikai beruházás.
– Szeged egyik különleges
adottsága, hogy a Partfürdő
a belvárosban helyezkedik el
– mondta a fejlesztéseket lezáró sajtótájékoztatón Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. A turisztikai célú
beruházásokat magában foglaló pályázat során összesen
300 millió forintból sétányokkal és sportpályákkal újult
meg a Partfürdő szárazföldi
része, és egy úszómű is épült
a Tiszára. Ez utóbbi közel 180
millió forintba került. Az építmény az egyedi hangulatú
vendéglátóhelyen kívül kishajók, illetve motorcsónakok
számára üzemel kikötőként.
Az úszómű a megnyitása óta

A szegedi
oldalon
Az önkormányzat jelentős fejlesztéseket hajt
végre a Tisza mindkét
oldalán.
Gőzerővel
dolgoznak a Tisza-part
belvárosi szakaszán:
teljesen megújul a Stefánia, a Móra park és a
Roosevelt tér.

Projektzáró sajtótájékoztató az új úszóművön. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Jávorszky Iván, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont ügyvezető igazgatója a
pulpituson. Fotó: Iványi Aurél
eltelt rövid idő alatt minden
túlzás nélkül kedvelt városi
célponttá vált – tette hozzá
Nagy Sándor, aki a most lezárult beruházást egy tágabb
városi fejlesztési keretbe illesztve úgy fogalmazott: része a Szeged főutcája a Tisza
projektnek. Elhangzott, hogy a
következő években több, ezt a
koncepciót erősítő fejlesztést
terveznek, alapvetően uniós
források bevonásával és önkormányzati hozzájárulással.
– Nemrég valaki azt
mondta nekem, hogy ez Szeged legjobb helye. Legyünk
igazságosak, ez Szeged egyik
legjobb helye – vette át a szót
Jávorszky Iván, a Partfürdőt
is üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont
ügyvezető igazgatója, utalva
a nemrég üzembe helyezett
úszóművön található, nyolc-

vannyolc vendég befogadására alkalmas Garden Stégre.
A Partfürdő az idén lezárult jelentős fejlesztések ellenére sem a legjobb évét futja
– állapította meg az ügyveze-

300 millió
forint
Ennyiből
újult
meg sétányokkal
és sportpályákkal a Partfürdő
tizenhat hektáros
területe, és egy
úszómű is épült a
Tiszára.
tő, emlékeztetve arra, hogy
a járványügyi vészhelyzet,
majd júniusban az áradó Tisza hátráltatta az építkezést,

FELHÍVÁS PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRE
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, 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

amikor hosszú időre bezárt a
Partfürdő. Kényszerűségből
elmaradt az év legnagyobb itteni eseménye, a SZIN, amely
látogatottság és bevételek
szempontjából egyaránt érzékenyen érintette a fenntartót.
Július közepe óta várja
vendégeit az újszegedi oldalon az úszóművön üzemelő
étterem. Működtetője, Jakab
Gusztáv elmondta: hosszas
és minden részletre kiterjedő tervezés előzte meg az új
vendéglátóhely kialakítását.
– Olyan élményt kaphatnak a
nálunk vacsorázó vendégek,
mintha a tengerparton ennének – fogalmazott. A vendéglátóhely népszerűségét jelzi,
hogy előzetes asztalfoglalás
nélkül szinte lehetetlen itt vacsorázni.
B. P.

Teljesen megújult Tápén
a Bálint Sándor Általános Iskola
Folytatás az 1. oldalról
Új külső vakolatot kapott az
épület, kicserélték a nyílászárókat, hatvan napelemet helyeztek el a tetőn, és korszerűsítették az épületgépészeti
berendezéseket. A főépület
mellett elvégezték a tornaterem főfalainak utólagos alászigetelését, rámpát építettek a főbejárathoz, valamint
akadálymentes illemhelyet
és mosdót alakítottak ki.
Szécsényi Rózsa emlékeztetett rá, hogy 2018 óta
a Bálint Sándor Általános
Iskola a hatodik felújított
szegedi iskola, amelyekre
eddig összesen közel 3 milliárd forintot költött az önkormányzat: ebből kétmilliárd
forint volt az uniós támogatás, 920 millió forint pedig a
saját forrás.
Winkler Andrea intézményvezető a legnagyobb elismerés hangján szólt a kivitelezést végző cégről, amely
minden határidőt betartott,

ezért nem kellett órarendet
módosítani, egyetlen óra
sem maradt el, és az előre
egyeztetett módon sikerült
lebonyolítani az előző tanév
szeptembertől március elejéig tartó szakaszát.

Hat iskolát újított
fel a város, 3 milliárd forintból.
Az igazgató megköszönte
a felújítást az önkormányzatnak, és kiemelte a tápéi
művelődési ház munkáját,
ahol a felújítás ideje alatt a
tanórák egy részét tartották.
Köszönetet mondott a tankerületnek is, amely az új
iskolai bútorok beszerzésében segített. Természetesen
megköszönte a szülők, a diákok és a tanárok türelmét,
mert az előző évnek a felújítással járó elkerülhetetlen
viszontagságait nekik kellett
elviselniük.

Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője, gazdasági alpolgármester és Szabó Sándor országgyűlési
képviselő a felújított tápéi iskola bejáratánál. Fotó: Iványi
Aurél
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Suki Béla többre vihette volna,
ha nem a saját életét éli, hanem a másokét
Szeged legendás tanárának állítanak emléktáblát tanítványai és barátai az egykori törzshelyén
A Ságvári-gimnázium tanáraként
arra is nevelte a fiatalokat: bármennyire fontos a kultúra, leginkább arra való, hogy vele vidám
útitársként tartalmasabb, nagyszerűbb legyen az élet. Tanítványai arra is emlékezhetnek, hogy
egy ember életéből sok minden
hiányozhat, de létünk nem lehet
teljes tisztesség nélkül. Suki Béla
egész életével példázta a tisztességet. Ezeket a sorokat Halász
Miklós újságíró írta 1982-ben,
amikor a legendás tanárt fájdalmasan korán, 52 évesen elragadta a halál.
A tanár és tudós, Suki Béla életpályája bővelkedik izgalmas fordulatokban. Erről egykori tanítványa,
Csejtei Dezső filozófiatörténész
beszélt egy a Szeged folyóiratban
megjelent interjúban. Elmondta,
hogy a középiskolai történelemtanár és filozófus Suki Béla apja
Izsákon volt cigányprímás. Az „alulról” érkező, tehetséges fiatalembert felkarolta a rendszer. Egy ideig
pártiskolai tanár volt, aztán 1956–
57-ben megtört a karrierje.

Te mit keresel itt?
– Személyes beszélgetéseink alapján tudom, miért neheztelt rá az
1956 végén berendezkedő hatalom. A forradalom idején ugyanis a párt részéről fegyvert adtak a
kezébe, hogy rendreutasítsa a tüntető szegedi fiatalokat. Ő azonban
nem volt hajlandó eljátszani ezt a

Régi, gyűrött kép Suki Béláról. Családi fotó.
kétes szerepet. Később emiatt azzal vádolták, hogy visszautasította az „ellenforradalom” leverésére
irányuló erőfeszítéseket. Az is rossz
fényt vetett rá, hogy 1956 végén
nem akart belépni az MSZMP-be.
1957-ben letartóztatták, egy hónapig a Csillag börtönben tartották
fogva. Talán hosszabb ideig is benn
maradt volna, ha a börtönben, egy
lépcsőfordulóban nem találkozik
egy rendőrtiszttel, aki korábban
ivócimborája volt a Tiszavirágban.
A rendőrtiszt csodálkozva kérdezte
tőle: „Te mit keresel itt? Ide fasisztákat kell behozni, nem olyanokat,
mint amilyen te vagy!” Suki ennek
a rendőrtisztnek köszönhette, hogy

egy hónap után kiszabadult – mesélte Csejtei Dezső.
Suki Béla ezután jó ideig nem
taníthatott. Cigányprímásként kereste a kenyerét, vállalt mindent,
tort, lakodalmat. Aztán lassacskán
megengedték, hogy taníthasson,
előbb Kiskunfélegyházán, majd
Szegeden. A Ságvári-gimnáziumnak 1962-től haláláig volt a tanára.

álltunk a januári szélben, szótlanul, talpig hegedűszóban” – emlékezett Dombi Gábor, aki Csejtei
Dezsővel és Révész Bélával kezdeményezte az emléktábla felállítását. Dombi 1970-ben végzett a
Ságváriban. – Az, hogy gimnazis-

Vágvölgyi B. András
a Kolorádó Kid című
filmjébe
belecsempészte egykori gimnáziumi történelemtanára, Suki Béla alakját.
A cigány filozófust
Csányi Sándor alakította a filmben.
taként Sartre-ot és Camus-t olvastunk, Suki Bélának köszönhető,
akinek lenyűgöző volt a tárgyi tudása. Ugyanakkor bohém volt, szerette az italt és a nőket. Egyenrangú félként kezelt bennünket, ami
nagyon imponált. Sose felejtem el,
szerenádkor elhozta a hegedűjét,

Ma, szeptember 26án, szombaton 16 órakor avatják fel Suki
Béla emléktábláját a
Tiszavirág falán.
Első tanulmányai a hatvanas
évek első felében jelentek meg;
ezekben a francia egzisztencializmus filozófiai és irodalmi kérdéseivel foglalkozott. Érdeklődése később Kierkagaard, majd Heidegger
filozófiája felé fordult. Élete vége
felé a hegeli rendszert kutatta.
Utolsó éveiben egy az egzisztencializmus történetével foglalkozó
kutatócsoportot szervezett és vezetett Szegeden.

Naprakész tudás

Az egykori törzshely.

elő, de teljesen korabeli szlengben, hogy például „aztán Thészeusz dobta a csajt”. Akik hallották,
másnap lelkesen idézték nekünk.
Ez nem afféle erőltetett humorizálás volt. Nagyon markáns, de
közvetlen stílusban tudott beszélni a diákokkal. Osztályfőnök-helyettesünk volt, amivel nagyon jól
jártunk, mert mindig eljött velünk
a tavaszi kirándulásokra, amelyeket „véletlenül” valamelyik borvidékre (Sopron, Badacsony, Eger)
szerveztünk. Ekkor sokat lehetett
vele beszélgetni. Egyik alkalommal
megkérdeztük tőle, mikor kezdett
bort inni. Teljes természetességgel
válaszolta: „Amikor a háború után
hiperinfláció volt, a cserekereskedelemben a bor volt az egyik fizetőeszköz – így voltak készleteink, de
azt általában megittuk” – mesélt
egykori tanáráról Jankó Attila, aki
matematika szakra ment, bár Suki
szerint a jogi karra kellett volna
mennie. – Nem hallgattam rá, aztán négy év múlva rájöttem, hogy

– Nagyszerűek voltak a történelemórái. Nem követte a tankönyvet, inkább az aktuális társadalomtudományi fejleményekről beszélt,
naprakész tudást akart nekünk
átadni – emlékezett egykori tanítványa. Jankó Attila szerint Suki
Béla nagyon szórakoztató is tudott
lenni. – Egyszer az osztály nagy része távol volt matematikaverseny
miatt, és a többieknek a görög
mitológia néhány fejezetét adta

Esküvő. Horváth István Károly klasszika-filológus, Suki Mária és Suki
Béla. A vőlegény, Veress Miklós költő hiányzik a képről. Családi fotó
szociológia szakra kellett volna jelentkeznem, de az akkor még nem
létezett a szegedi egyetemen. Jó
tanárként hamarabb megérezte,
mihez van affinitásom, mint én magam. Már diplomás matematikus
és szabadúszó szociológussegéd
voltam, amikor meghalt. Ott voltam
a temetésén, a januári fagyos szélben… – mondta Jankó Attila.

Talpig hegedűszóban
– Rengetegen voltunk, barátok,
tisztelők, tanítványok. Ott volt az
egész Ságvári-gimnázium. A legmegrendítőbb az volt, hogy a koporsó mögött vonult legalább száz
cigányzenész, akik úgy muzsikáltak együtt, mintha egész életükben
egy zenekar lettek volna, pedig az
ujjuk szinte odafagyott a hangszerre. Temesi Feri írta a Porban: „ott

és zenélt nekünk meg a tanártársainak – mondta Dombi Gábor.
Suki Béla a Szuromi Pál, Zoltánfy
István, Novák András, Petri Csathó
Ferenc és Temesi Ferenc fémjelezte
nagy generációnak volt a tagja.
Veress Miklós költő nemcsak
barátja, de sógora is volt Sukinak, akinek a húgát vette el, igaz,
később elváltak. Veress azt írta a
Tiszatájban, hogy Suki sorsa tipikusan az ötvenes évek nemzedékéé
volt. „Sokan tartották róla, hogy
többre vihette volna, ha – s itt
ugyebár kis szünetet iktattak be –
nem a saját életét éli, hanem a másokét, tehát se ivás, se éjszakázás,
hanem konzekvens tudósi munka
van csak –, nohát: igen sok ha
hangzott el már róla ahhoz, hogy
elhiggyük – ez és ennyi volt vele a
célja Istennek, akiben nem hitt.”
Szabó C. Szilárd
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A fiatalok a gondolati szabadságért küzdenek
Máthé Tibor operatőr kapta az életműdíjat
A Szegeden nemrégiben rendezett Zsigmond Vilmos Nemzetközi
Filmfesztiválon az operatőröknek járó életműdíjat Máthé Tibor, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr kapta, aki olyan rendezőknek volt
alkotótársa az elmúlt években, mint Gárdos Péter, Enyedi Ildikó és
Szász János. Olyan nagyszerű, korszakos filmek fényképezése kötődik
a nevéhez, mint a Szamárköhögés, Az én XX. századom, a Bűvös vadász, a Woyzeck, a Witman fiúk, az Ópium és A miskolci boniésklájd.
A művészképzés veszélybe kerülő szabadságáról, a film és a mozi fontosságáról, a szegedi filmfesztiválról és Zsigmond Vilmosról kérdeztük
a frissen díjazott operatőrt.
– Mennyire lepte meg, ami a Színház- és Filmművészeti Egyetemen
történt? A kormány forgatókönyvében a diákok ellenállása mintha nem lett volna benne.
– Biztos, hogy nem volt. Erre
senki nem gondolt, noha benne
volt a levegőben. A diákok felett
nem lehet uralmat gyakorolni, ez
már így volt a kommunista rendszerben is. Gondoljunk arra, hogy
az első egyetemet az 1200-as
évek elején hozták létre Bolognában, és ezeknek az intézményeknek kezdettől fogva megvolt az
önállóságuk. Az SZFE esetében
nagyon durva húzás volt, hogy minden jogot elvontak tőle. Mindent
az újonnan kinevezett kuratórium
határozhat meg, így azt is, ki lesz a
rektor, kik taníthatnak. Állami kontrollként most is ott dolgoznak a
kancellárok az egyetemeken. Ezért
sem értem, mi szükség volt az intézménytől elvenni a jogokat. Művészetben két dolog létezik: jó és
rossz. Művészjelölteket nem lehet
ideológiai alapon tanítani. Érzelmekkel igen, és amíg ember lesz,

ságukért állnak ki. A személyes
jövőjükről van szó, nem a mienkről.
– Hogyan értékeli az olyan
kormányzati
megnyilatkozásokat, hogy az egyetem vezetése és
oktatói szervezik és instruálják a
diákok tiltakozását?
– Nem vagyok naprakész mindabban, ami történik. Egyfolytában
a színházról esik szó az SZFE-tiltakozás esetében, a filmesekről
nem. Ráadásul a filmesek nemzetközileg is sikeresek. Hozzáteszem:
a filmes képzésre eddig az állam
semmiféle pénzt nem adott. A diplomafilmekre is a Filmalap utalta a
szükséges összegeket. Nehéz mit
kezdeni az ideológiai kérdésekkel.
Ez a színházigazgatók szintjén merülhet fel, abban az értelemben,
hogy mi van műsoron, mi a színház kínálata. De szegény színész
mit tud tenni ebben a helyzetben?
Játssza, amit játszania kell – jól
vagy rosszul. Nem tudom, és nem
értem, mire megy ki ez az egész. Ez
van. Drukkolok a fiataloknak.
– Mi lehet ennek a helyzetnek
a megoldása? A diákok elfoglal-

Tipity Mária és Csonka Istvánné a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál nyitónapján. A japándobosokkal vonultak végig a belvárosban.
érzelem is lesz. A művészet mindig
a politika fölött él. Gondoljon arra,
hogy a reneszánsz korában a városállamok háborúztak egymással,
a művészet azonban egységes volt.
A művészek mentek az egyik városállamból a másikba, dolgoztak
és alkottak. Az SZFE-re visszatérve:
váratlan az is, hogy ennyire összefogottan és szervezetten tiltakoznak a diákok, akik a saját szabad-

ták az egyetemet, az újonnan kinevezetteket, élükön Vidnyánszky Attilával, nem engedik be az
épületbe. Patthelyzet van, nem
így látja?
– Igen, de nem tudjuk, meddig
tart. Azt azért tudjuk, hogy mindig
a hatalom győz. A hatalom adja a
pénzt, pontosabban tőle érkezik a
közpénz. Az fontos, hogy ezt megfelelő módon használják fel. A kép-

– Művészetben két dolog létezik: jó és rossz. Művészjelölteket nem lehet ideológiai alapon tanítani. Érzelmekkel igen, és amíg ember lesz, érzelem is lesz. A művészet mindig a politika fölött él – mondta Máthé Tibor.
Fotók: Szabó Luca
zéshez pénz kell. Ettől lesznek a
jövőben is rendezők, operatőrök és
színészek. Mégis a tehetség a legdöntőbb. Nem tudok róla, hogy a
képzés elmúlt évtizedeiben bármit
is ideológiailag befolyásoltak volna. Operatőröket tanítok az egyetemen. A képzés során a szakmán kívül senkinek nem jut eszébe más.
A diákoknak meg kell tanulni világítani és képet komponálni, emellett érteni és elmesélni egy történetet.
– Hogyan látja egy olyan nemzetközi filmfesztivál esélyeit,
mint amilyen a szegedi Zsigmond
Vilmos Filmfesztivál? Néhány éve
létezik, ön szerint van jövője?
– Remélem, igen. Mindig később derül ki, minek mi az értelme.
Valamit tenni kell, mert különben
sehova nem jutunk. A helyzet valóban nem egyszerű. Egy pódiumbeszélgetésen azt boncolgattuk,
hogy a tévé mennyire devalválja
a filmet és a mozgóképet. Az emberek kényelmesek, többségük
tévét néz, de mindig lesznek, akik
moziba fognak járni. Hasonlóan a
komolyzenéhez, a mozinak és vele
a filmnek is mindig lesz tábora. Ez
soha nem lesz tömeges persze.
Egy filmfesztivál a maga eszközeivel tenni tud a mozi megmaradásáért, akár a korszellemmel szemben
is. Persze van úgy, hogy veszít az
ember.
– Mennyire ismerte Zsigmond
Vilmost?
– Szerencsére jó viszonyban
voltam vele. Ápolnunk kell a szel-

lemiségét és a gondolkodását.
Szinte még ma is felfoghatatlan,
hogy Zsigmond Vilmos az Egyesült
Államokban képes volt egyszerű
embernek megmaradni. Olyan szerény embert alig ismertem, mint ő.
Ezért is példakép, a tehetsége és

lázadnak, mert ez a dolguk. Nekik
nem lehet felülről megmondani,
mit tegyenek. Így van ez a családokban is, mert ez generációs
kérdés. De az nagy baj, ha a nemzedékek közötti konfliktusok ideológiai köntöst kapnak. A fiatalok a

Díjazottak
A fesztivál fődíját, a Zsigmond Vilmos-díjat a Knuckle City című
dél-afrikai film operatőrének, Willie Nelnek ítélte oda a nemzetközi
zsűri. Nagyjátékfilm kategóriában a német Styx operatőre, Benedict Neuenfels vehetett át díjat. A diákzsűri különdíját a mexikói
Otras personas című mexikói film nyerte el, melyet Odei Zabaleta Imaz fényképezett. Szeged város díját a szintén mexikói Don’t
Pass Through San Bernardino, a kritikusok díját pedig a Casting
című magyar film kapta, amelyet Balázs István Balázs fotografált.
Ő Máthé Tibornak, egykori egyetemi tanárának köszönte meg a díjat, mert a legtöbbet tőle tanulta. A Vision Team, a Special Grip
Hungary és a Video Assist Hungary legjobb fiatal operatőrnek
járó díját is Balázs István Balázs kapta. A kisjátékfilmek közül a
spanyol El monstruo invisible című 29 perces film nyert, melynek
Jairo Iglesias az operatőre. A kísérleti filmek közül a zsűri az angol
Strenght című alkotást találta a legjobbnak – ezt az alkotást Luciana Riso fényképezte. Ugyanebben a kategóriában a zsűri dicséretben részesítette a szintén spanyol Muedra című filmet, amelyet
Isabel de la Torre fényképezett.

a munkái mellett természetesen.
Az iskolának – és itt most az SZFEre gondolok – ilyen embereket kell
nevelni. És az rossz, ha ennek – a
mostani történések fényében –
csökken az esélye. Itt vannak a
tények. Vidnyánszky vezette a kaposvári színészképzést, ami úgy
sikeredett, ahogy. Erről az ottani
diákok elmondták a véleményüket. Biztosan hitelesen. A fiatalok

gondolati szabadságért küzdenek,
de én ebben kívülálló vagyok. Nem
is szabad ebbe beavatkozni, mert
nem rólunk kell szólnia ennek a
történetnek.
Szeptember 10-én, csütörtökön
Máthé Tibor őrt állt a 2015-ben
végzett osztályával Budapesten, a
Vas utcában, az SZFE épületénél.
Velük demonstrált.
Bod Péter
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A hagymázas giccs az új nemzeti minimum,
és a cinizmus az új őszinteség

N

em tudom nem azzal kezdeni ma, hogy
milyen jó, hogy itt vagyunk. Nemcsak önök, én is
– és nemcsak én, de önök
is. A 2020-as év azzal a kétes jó érzéssel kényeztetett
el minket, hogy már az is teljesítmény, hogy ott állhatunk
valahol, és e jó érzés kétességénél csak az ijesztőbb,
hogy ez mennyire igaz lett. Itt
állunk, mást nem tehetünk,
és már ez is valami. Pedig,
ez már látszik, nem is új jelentéseket kaptunk az idei
évtől, inkább mindenből egy
ugyanolyan másikat. Példának okáért: ha most tavaly
lenne, azt mondanám, köszönöm a meghívást, megtiszteltetés, hogy itt lehetek,
és ezen azt érteném, köszönöm a meghívást, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Ha
idén ezt mondom, azt értem
alatta:
elmondhatatlanul
örülök, hogy van egy ilyen
fontos kulturális esemény,
amit már és még nem mondtak le, miközben borzasztóan félek éppen, mert az elmúlt hónapokban teljesen
elszoktam az emberek előtt
való beszédtől. Mert most jó
ideje tükör által homályosan

Elmondhatatlanul örülök, hogy
van egy ilyen
fontos kulturális
esemény,
amit
már és még nem
mondtak le, miközben borzasztóan félek éppen,
mert az elmúlt
hónapokban teljesen elszoktam
az emberek előtt
való beszédtől.
látni csak, mi jön, és kétségbeesve tartjuk a távolságot
önmagunktól is, és mindent
úgy mondunk, mint a kezdő
nyelvtanuló, aki még nem
biztos a dolgában, aggódik,
mikor fog egyszer csak ez az
igen is nemet jelenteni.
Itt állni tehát most valami ilyesmit jelent. És azt is
jelenti, persze, mindközönségesen, hogy még élünk –
úgy emberileg, mint szakmailag. Szakmailag továbbra is
azok áldozatos munkájának
köszönhetően, akik fáradhatatlanul működtetik ezt, amit
magyar irodalomnak hívunk,

a klímakatasztrófával. Ez
olyan siralmas, hogy kis híján fölnevetünk. És lehetne folytatni, hogy a legjobb
taktikának pillanatnyilag a
számonkérhetetlen mennyiségű hazugság tűnik, hogy
legalapvetőbb igazságainkat
gazemberek és futóbolondok lármájában kell magunknak
ismételgetnünk.
Tavaly még csak Akadémia
nem lett, jövőre már Színmű
se lesz? Miközben a hagymázas giccs az új nemzeti
minimum, és a cinizmus az
új őszinteség. Ezen a ponton
jegyezném meg, hogy jaj.
És itt megint fölmerül a
kérdés, ami a karantén alatt
a versek kapcsán: mit tud
ezzel kezdeni az irodalom?
Tud-e bármit, ha ideális
esetben nem lenne feladata, akkor is? Egyáltalán: mi
az ideális eset? Mehet-e a
könyvek által elébb egy recsegő-ropogó világ? A válasz
egyszerű: mit tud hozzátenni
az ablak egy levegőtlen szo-

bához? Miből emlékezzünk
magunkra, ha olyan sokáig
próbáltunk nem gondolni
semmire, hogy elfelejtettük,
kik vagyunk? Valahogy így.
De nem szeretnék, még
mindig nem, hangzatos és
pontatlan mondatokkal dobálózni. Változó idők ide
vagy oda, mondani bármit:
felelősség. Mondom ezt én,
ebben a kegyelmi pillanat-

Itt állunk tehát a
másholban, belefagyva az időnek
ebbe a furcsa zárványába, a 2020as évbe. Vannak könyvek, és
élünk. És már ez
is mekkora öröm,
nem igaz?
ban, ebben a furcsa pillanatban, ebben a kilátástalan
pillanatban, ebben a szívszorító pillanatban. Ebben
a városban, ahová külön is

öröm volt meghívást kapni,
mert a családom fele innen származik, és ha most
az anyám gyerekkorában
állnánk, kihajolva a szobája ablakán tisztán hallaná,
mit beszélek. Szóval nekem
most ezt jelenti a megszólalás felelőssége.
„Az arcodra, ha nem vigyázol, / drasztikusan ráfagy
a máshol” – írta a napokban
elhunyt kiváló költő, Bertók
László. Isten nyugtassa. Itt
állunk tehát a másholban,
belefagyva az időnek ebbe a
furcsa zárványába, a 2020as évbe. Vannak könyvek, és
élünk. És már ez is mekkora
öröm, nem igaz?
Ennek az örömnek a
jegyében a 2020-as, 91.
szegedi könyvhetet ezennel
megnyitom.
Simon Márton
költő, slammer
(Elhangzott 2020. szeptember 17-én, a szegedi
könyvhét megnyitóján.)

Felhívás

a

Szeged Kultúrájáért díj
kitüntetésre való ajánlásra

dacára, hogy erőfeszítéseik
olykor már a Titanic zenészeit juttatják eszünkbe. A
szerkesztők, tördelők, könyvesboltosok és nyomdászok,
kiadói dolgozók, marketingesek és borítótervezők, mind,
eme költemény titkos hősei,
ahogy Ginsberg mondja. Köszönet nekik, hogy ma itt állhatunk. Ez ugyanis fontos.
Mert az megint kiderült,
vagy ha eddig nem lett volna,
hát most evidencia lett a bezárkózás hetei és a teljes bizonytalanság hónapjai alatt,
a legújabb világjárvány évében, hogy kellünk, a József
Attila-i Szép szó az kell, hogy
anélkül, amit a vers, a könyvek, az irodalom és persze
a társművészetek tudnak,
tényleg lehetetlen létezni. A
kollektív megőrülés stációi
– kenyérsütés, jógázás –,
sokszor a napi megélhetés
gondja, és egy járvány, mindennek a tetejébe - - - után
is. Hol itt az irodalom helye?
Én magam tavasszal jó darabig naponta olvastam fel

online élőben, és nemegyszer végig azon szorongtam
közben, hogy mi köze ennek
ahhoz, ami van. Mit tudnak
Parti Nagy Lajos vagy Szijj
Ferenc, Takács Zsuzsa vagy
Tóth Krisztina versei hozzátenni ehhez az egészhez?
Ha megengedik, csak az
utolsó válaszom osztanám
most meg, ez pedig úgy szólt,
hogy mindent. Ami, ha nem
a szó legszorosabb értelmében véve igaz, akkor csak
hangzatos és pontatlan, pedig nem, mert most már ez
is mást jelent. A mindent
idén az irodalom kapcsán
nem azt jelenti, hogy bármit.
Idén ez azt jelenti, hogy ettől
lesz jó bármennyire is – ez
az egész.
Noha azt, hogy könnyű
lesz, én sem állítanám. Ha
körülnézünk, nem értjük,
hogy nem éli még reneszánszát a jeremiád műfaja globálisan és lokálisan.
Ízlelgessük a mondatot:
idén a világjárvány miatt
foglalkozunk
kevesebbet

Az Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről
szóló 24/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza a Szeged
Kultúrájáért díj adományozását.
Eszerint:
Szeged Kultúrájáért díj adományozható tevékenységük révén Szegedhez kötődő személyeknek, akik
Szeged város kulturális közéletében meghatározó személyiségek, illetve érdemeket
szereztek a kulturális örökségek megóvásában, tevékenységükkel, alkotásaikkal országos és nemzetközi elismerést szereztek, ezzel is hozzájárulva Szeged város értékeinek gyarapításához.
Évente legfeljebb két Szeged Kultúrájáért díj adományozható. A díj aranygyűrűből
és oklevélből áll. Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrészvésetében Szeged
címere és az adományozás éve látható. Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a közgyűlési határozat számát, a kitüntetett nevét, az
adományozás időpontját, a polgármester és a jegyző aláírását.
A Szeged Kultúrájáért díjra érkezett javaslatokat a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ezt követően a javaslatokat a polgármester
terjeszti a közgyűlés elé. A díjat a magyar kultúra napjához (január 22.) kapcsolódó
ünnepség részeként adják át.
Kérem, hogy a város kulturális intézményei és szervezetei tegyenek javaslatot
arra vonatkozóan, hogy kiket tartanak érdemesnek a díjra.
A javaslatokat 2020. október 15-éig – részletes szakmai indoklással – a Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályára lehet eljuttatni
írásban (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) vagy e-mailben, a roboz@szeged.eu címre.
Szeged, 2020. szeptember 7.
dr. Botka László
polgármester
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A dolgok másik oldala

A

z emberi lét paradoxona, hogy kultúránk
gyorsabban változik,
mint a genetikánk, ami az ellentétes nézeteket szembeállítja a normál és a szociális
élet számos területén. Napjainkban a politika a hajdanvolt
törzsi ösztön örökletes mezején keresztül próbálja megkaparintani és kézben tartani a
hatalmat. E feladathoz viszont
nem elégséges csupán túlélni
a környezet viszontagságait és
megszervezni a napi betevőt.
Ehhez bizony társ, szexuális
partner is kell, a tudás átörökítése és folytonossága céljából. Nem csupán a szex élvezetéért. A komplex viselkedéshez a DNS megalkotta azt az
anyagot, amely az agy önálló feladatmegoldó részleteinek kidolgozásához elengedhetetlen. Azaz „az emberi faj
egyedülálló fejlettségű lényeglátó intelligenciával rendelkezik, mely képességekkel érthetővé válik a dolgok mögöttes tartalma, ideértve a saját
késztetéseinket és azok fejlődésének értelmét is. Egyebek
mellett azt, hogy a politika törzsiséget próbál építeni külön-

Az ember egyik jellemző vonása a hiszékenység. Ebben
az állapotban „jószívű
segítséget” kapnak
a regnáló hatalom
nagyjaitól mindazok,
akik képesek önbecsülésüket
haszon
reményében eladni.
Mire rájönnek, hogy
becsapták a naivakat,
már késő minden bánat.
féle eszközökkel, melyben az
internet nagy segítséget jelentene. Ezért hihettük, hogy az
információk szabad áramlása
a társadalmi fejlődést segíti
majd elő. Ehelyett azonban az
irracionalizmus, az átverések
és a propaganda melegágya
lett” – írja Boldogkői Zsolt biológus.
Személyiségünk,
élethelyzetünk és az általános
társadalmi légkör hatással
van arra, milyen magatartásunk jut érvényre. Néha
barátként, máskor ellenségként tekintünk – jobb híján
– a szomszédra; néha pedig
megértők vagyunk a másság
kapcsán.
Az emberben igen erős
az együvé tartozás igénye,
amely néha meghökkentő
látszatközösségeket hoz létre, mint pl. valamilyen sport-

rendezvény drukkerei között,
és így tovább. A Fideszben
is vannak olyan politikusok,
nem is kevesen – Kövér házelnök és társai –, akik megpróbálják a nemzethez tartozás tudatát is kisajátítani.
Ezért a velük nem egy húron
pendülők (pl. az ellenzékiek)
szerintük nem lehetnek a
nemzet tagjai. E spekuláció
szerint valamiféle nyereségre számítanak. Olyannyira,
hogy lojalitásból vagy önös
érdekből Orbán lelki üdvéért külön miséket celebrál
egyik-másik egyházi közösség. Pedig ha valaki, akkor
éppen
miniszterelnökünk
nem érdemli meg.
Az ember egyik jellemző
vonása a hiszékenység. Ebben az állapotban „jószívű
segítséget” kapnak a regnáló
hatalom nagyjaitól mindazok, akik képesek önbecsülésüket haszon reményében
eladni. Mire rájönnek, hogy
becsapták a naivakat, már
késő minden bánat. Politikai ellenfeleit pedig azzal
támadja a Fidesz, mint már
említettem, hogy nem részei
a nemzetnek, bár nagy a
valószínűsége annak, hogy
személy szerint többet tesznek a köz érdekében, mint a
melldöngetők. Ehhez kell elménket felvértezni tudással
és a lényeglátó gondolkodás
képességével. Mert amíg a
politika célja a nyájszellem,
a visszataszító gyűlöletbeszédek, addig csak szaporodnak
a fundamentalista mozgalmak. Mert a fanatikust a rendíthetetlen magabiztosság
teszi azzá, ami, párosulva
ügybuzgalmával. És természetesen kijelölve valamilyen
eszmét és értéket, az ehhez
rendelt feladatot is kiválasztva, melynek teljesítéséhez –
kerül, amibe kerül – feltétlenül ragaszkodik.
A széles értelemben vett
kultúrát lenéző mostani politikai irányzat az egyetemeket
vette célba, sorra megfosztva azokat autonómiájuktól.
Kormányunk – most is, mint
máskor – meggondolatlanul,
sőt felelőtlenül sorban dönti
el, hogy állami fennhatóság
helyett egyetemeink ún. alapítványok kezébe kerüljenek.
Hiábavalónak tűnik a társadalmi felháborodás! Mert
vezetőink egyszerűen képtelenek belátni, hogy az élet
olyan, mint a rajzolás művészete, csak nincs hozzá radír
– tartja a mondás.
Kutnyik Pál
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Sétálók a naplementében

M

indig csodálattal nézem a rakparton, amikor két idős ember
kézen fogva sétál. Egy közös
élet lépked velük, láthatóan békességben, különös emberséges szépségben.
Ilyenkor elfog a vágy, bárcsak mi lennénk! Előttem a példa, hogy így kell választani társat. Hihetetlen jó érzés öleli
lelkem a látvány varázsában.
A szőke Tisza hömpölyög előttem,
és arra gondolok, aminek értelme van,
az most itt történik
Ott állok, embertelen, antarktiszi
magányt érzek, és azt kérdezem ma-

gamban: hol vagy? Dolgozol reggeltől
estig, elmarad a beszélgetés is. Miért
nem jelent neked is ennyit együtt egy
kis időszelet a hétköznapokból, a folyóparton? A Stefánia kertjében ülni egy
kicsit a házasok padján, miközben felelevenítenénk a régi szép időket. A csodálatos naplementében gyönyörködni
kettesben. Van klasszabb dolog a világon? Sokaknak biztos. Többet számít a
pénz, a nagy ház fenntartása, az úszómedence, a jacht, a rózsaszín zongora?
Nem elég egy kis lak, egyszerűség, ha
van mit enni, jut a családnak is szeré-

Kódfejtő

M

ert az ember kíváncsi. Keresi, kutatja
az élet értelmét, a
Teremtőnek a teremtményei
számára küldött titkos üzeneteit. Vannak, akik ezeket
a Bibliában vélik megtalálni,
de ezenkívül még számtalan
helyen és módon lehet búvárkodni, szerintem. Én például most, vadgesztenyehullás idején figyeltem fel arra,
hogy némelyik gesztenyén
milyen különös vonalak, rajzolatok, fura foltok figyelhetők meg. Puszta véletlen volna ez? Aligha. A természetben nincsenek véletlenek,
nagyon is tervszerűen működik abban minden, még
ha az emberi ésszel nem
is fogható fel a maga teljes valóságában. Nos, ha
elég reménytelennek is tűnik ezeknek a jeleknek a
megfejtése per pillanat, én
bizony, egy életem, egy halálom, istenuccse, megpróbálom.

Vannak még rajtam kívül
is jó néhányan, akik hisznek
abban, hogy előbb-utóbb
mindenre fény derül, talán
még a vadgesztenyék titkára is. Ez persze nem kön�nyű, mert ha találok is szép
rajzolatú gesztenyéket, azokat gyorsan le kell fotózni,
mert elég hamar kiszáradnak, eltűnnek a rajtuk lévő
vonalak, és akkor lőttek a
dekódolásnak. Bizony jó lenne, ha minél többen, nálam
sokkal felkészültebbek, élesebb elmék is bekapcsolódnának ebbe a kutatásba, és
ily módon akár egy új tudományágnak, a „grafogesztenyológiának” vethetnénk
meg az alapjait, elsőként a
világon, mi magyarok! De
addig is egyedül próbálkozom a kódfejtéssel, és ha
bármily csekély eredményt
elérek, azonnal jelentkezem,
persze csak ha az ápoló néni
is megengedi.
M. J.

nyen? Érzékeny nosztalgia fog el, és
a gyermekkoromra gondolok. A kekszet elosztottuk, nélkülözés volt, alig
akadt tűzifa, szén, és mégis úgy emlékszem, sosem éheztünk, és sohasem
fáztunk.
Nekem most a vágyam végtelen,
hogy itt sétálj velem. Lehet, hogy az
egyik legszebb, legfelejthetetlenebb,
legvisszahozhatatlanabb emlék maradna ez a röpke időtöltés, mely számomra óceán-óriássá növekszik.
Grandpierre Cecília

Fények és árnyak
(A hétköznapok filozófiája)

A

fény és az árnyék úgy
összetartoznak, mint
mondjuk Bonnie és
Clyde, Stan és Pan, vagy Orbán és Mészáros urak. Egymástól elválaszthatatlanok
ugyan, ám mégsem teljesen
azonosak egymással, hiszen
a fény következménye az árnyék. Ok és okozat!
De valóban így van ez?
Van-e fény árnyék nélkül
(vö. örök világosság), vagy
árnyék önmagában fény
nélkül? (vö. árnyékvilág)? Az
árnyéknak van-e árnyéka, a
fénynek fénye? Egy életre
szóló feladat lehetne ezeknek a kérdéseknek a tisztázása egy pihent elmének.
Átvitt értelemben van-

nak, akik a fényben élnek,
és vannak, akik az árnyékban. De akik kilépnek az
árnyékból, és a fényre kerülnek, akkor meg az ő árnyékuk vetül rá valakikre. Ördögi kör! Milyen igaz a mondás,
hogy senki sem lépheti át a
saját árnyékát. A másét, szerencsére, igen!
Egyszer remélhetőleg a
fenti kérdésekre is fény derül.
Árnyék nem derül, mert az
borulni szokott, noha fénybe
is lehet borulni, nemcsak árnyékba. De most már abba is
hagyom sürgősen, mert rohamosan úgy érzem, hogy az én
agyam is kezd elborulni – árnyék nélkül is.
Méhes János

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

Sportmix
ÜNNEPELTEK AZ EVEZŐSÖK. Díjátadóval ünnepelte
150. születésnapját a szegedi evezés. Az NKM Szeged Vízisport Egyesület négy
emlékplakettet nyújtott át
a sportágért sokat dolgozó szakembereknek és versenyzőknek. A kétszeres világbajnok, Haller Ákos és a
klub korábbi versenyzője,
jelenlegi edzője, Dani Zsolt
mellett Sebesvári Mihály is a
kitüntetettek között volt, míg
a negyedik plakettet az evezést a második világháború
után újraszervező legendás
szakember, Soós István unokája vehette át.
GYÁSZOL A SZEGEDI VÍZILABDA. Nyolcvankilenc éves
korában elhunyt Veress Iván
egykori edző, szakosztályvezető, aki sokat tett a szegedi
vízilabdáért. Veress Debrecenben született, 1931-ben,
majd 1949-től Szegeden élt,
ahol tevékenyen részt vett a
vízilabdaéletben. Edzői tevékenységét 1991-ben fejezte
be, de ekkor sem szakadt el
a sportágtól: a Magyar Vízilabda Szövetség felkérésére
a mérkőzések ellenőri tevékenységét látta el 2010-ig.
Veress Ivánt a Szegedi Vízilabda Egylet saját halottjának tekinti.
REMEKELT AZ UTÁNPÓTLÁS. A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE utánpótlása öt
érmet szerzett az U11-es és
U19-es tollaslabda ob-n. A fiatalabbaknál Tóth Gábor bajnok lett, Susányi Vera harmadik, az idősebbeknél Pápai Bálint ezüstöt, Könczöl
Ádám bronzot szerzett, míg
kettejük párosa ezüstéremmel zárt.
LEÁLLT A NEMZETKÖZI
TEKEÉLET. A Nemzetközi Teke Szövetség döntése
alapján a koronavírus-járvány miatt először elmaradt
az augusztus utolsó hétvégéjére tervezett nemzetközi
konferencia, majd a lengyelországi világbajnokságot,
valamint a csapatkupákat
törölték, így idén világkupa, Európa-kupa és NBC-kupa sem lesz. A Zengő Alföld
Szegedi TE a világkupán
szerepelt volna. A higiéniai
és járványügyi szabályok betartása mellett viszont elindult a 2020–2021-es nemzeti csapatbajnokság, ahol
a szegediek a Szentgotthárd
és a Kazincbarcika ellen is
nyerni tudtak.

Egyéniben és csapatban is szereztek bajnoki aranyat

R
Govens lesz a csapat rangidőse. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák

Rajtra kész a Szedeák
A jövő hétvégén Körmenden kezdik a bajnokságot
Elrajtol a férfi kosárlabda
NB I. új idénye: a nyitányon
a Naturtex-SZTE-Szedeák a
Körmend vendége lesz október 3-án, szombaton, míg október 7-én, szerdán az OSE
Lions csapatát fogadja.

A

szövetség a férfi NB I.
októberi fordulóit szerda-szombat ritmusban
tervezi lebonyolítani. A negyedik, a hatodik és a nyolcadik
forduló időpontjai ütközhetnek a Falco Bajnokok Ligája-mérkőzéseivel, ám ez a Naturtex-SZTE-Szedeákot nem
érinti.
A szegediek felkészülését megszakította, hogy

szeptember elején egy játékosuknál pozitív lett a koronavírusteszt. Az érintettet
elkülönítették, a keret és a
szakmai stáb karanténba
vonult, szüneteltek az edzések. A többieknél a tesztek
negatív eredményt hoztak,
így a hónap közepén újraindulhatott a szakmai munka.
A csapat új légiósai bizakodva várják a rajtot.
– A kemény munkában
és a csapatteljesítményben
hiszek, nem az egyéni statisztikám számít. Mondhatom,
hogy Magyarországon nőttem
fel, játszhattam a válogatottban, ez óriási megtiszteltetés
számomra. Furcsa helyzetbe

csöppentem, mert 32 évesen
én vagyok a csapat legidősebb játékosa, nekem kell a
fiatalokat segíteni. A szezon
arról szól majd, hogy minél
keményebben játsszunk, és
hozzuk ki magunkból a maximumot – mondta a klub honlapján Govens Darrin.
– Azon vagyok, hogy a legjobbamat nyújtsam, amikor
elkezdődik a szezon. Csak a
legmagasabb célokban tudok
gondolkozni, még ha ez most
távolinak is tűnik. Bármit képesek lehetünk elérni, ha csapatként működünk, és lépésről lépésre megvalósítjuk a
céljainkat – emelte ki a másik
amerikai, Zach Brown.

emekeltek az SZTE Vívó
Klub tőrözői a Hódmezővásárhelyen rendezett gyermek országos bajnokságon: Hegyes Dávid aranyat,
Zsögön Andor ezüstöt nyert
egyéniben − a döntőben szoros, 15−12-es csatát vívtak −,
míg a csapat a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
− Fennállásunk óta először szereztünk csapatban
országos bajnoki címet, így
erre nagyon büszkék vagyunk,
főleg úgy, hogy két fiatalabb
sráccal, Kerekes Andrással és
Mikecz Péterrel egészültünk
ki. Az egyéniben elért eredményeinken nem lepődtünk
meg, Dávid és Andor egyaránt
a hazai ranglista legjobbjai

A szegedi klub először szerzett csapatban országos bajnoki címet. Fotó: SZTE Vívó Klub

Minden bizonytalan a vírus miatt
Hat szegedi játékosnál mutatták ki a betegséget

A

múlt héten derült
ki, hogy a koronavírus-járvány megjelent
a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatánál is. A történtek
miatt a klub minden munkatársán elvégezték a kötelező
teszteket, ezek eredményéről be is számolt az egyesület. A múlt heti vizsgálatok
után elárulták, hogy hat játékos tesztje lett pozitív, ők a
hatósági protokollnak megfelelően karanténban maradtak. Egyikük Bánhidi Bence – a válogatott beálló a Facebookon beszélt betegségéről.
– Nem tudom, mikor
térhetek vissza. Szövődményekkel járhat a vírus. Amint
két negatív tesztet produkálok, rengeteg vizsgálaton
kell még részt vennem. Nem
látom még, mikor bújhatok
újra a Szeged és a magyar
válogatott mezébe – fogalmazott a játékos. A Sport-

kórház álláspontja szerint a
tünetet nem produkáló kézilabdázóknak legalább kettő,
legfeljebb négy hetet, a tünetet produkálóknak pedig hat
hetet kell kihagyniuk, ennyi
ideig edzeniük sem szabad.
A Picknél így a sérültekkel

együtt összesen nyolcan estek ki hosszú hetekre.
Azok a játékosok, stábtagok, munkatársak, akiknek mindkét tesztje negatív
eredményt hozott, a múlt
héten elhagyhatták a hatósági karantént, így az

edzések szigorú egészségügyi intézkedések mellett
újraindulhattak. Hogy a bajnokságban és a Bajnokok
Ligájában mikor folytathatja
a küzdelmeket az együttes,
lapzártánkig nem dőlt el – a
legfrissebb hírekért érdemes
a klub honlapját követni.

Sorsoltak
a vb-re
A magyar férfikézilabda-válogatott Gízában
játssza csoportmec�cseit a januári egyiptomi vb-n. A nemzetközi
szövetség közzétette a
torna menetrendjét: a
magyarok január 15én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay,
majd 19-én Németország ellen lépnek pályára.
Bánhidire hosszabb kihagyás vár. Fotó: MOL-Pick Szeged

között van. Érdekesség, hogy
egyéniben legutóbb Bakó Tamás nyert országos bajnokságot, ő a Vásárhelyen győztes
csapat edzője – mondta az
UtánpótlásSportnak a vezetőedző, Nagy Zsolt, aki a 2004ben alakult klubról is mesélt.
− Megközelítőleg száz versenyzőnk van, főleg utánpótláskorúak, de akadnak felnőttek és amatőrök is. Heti ötször edzünk, több csoporttal
foglalkozunk. Néhány éve párbajtőrt is oktatunk, ez gyerekcipőben jár, de nagy potenciált
látunk benne. Nincs főállású
edzőnk, mind a hét mesternek ez a hobbija, és mindahányan imádjuk, szerelemből
csináljuk – fogalmazott.

Fiatalon hunyt el
a kézilabdázó

D

aganatos megbetegedés
következtében 28 éves korában elhunyt Selmeci Sarolta, a német TG Nürtingen
kézilabdázója, aki 2013 és
2015 között az akkor SZKKSE néven szereplő szegedi együttest erősítette. Klubja január végén jelentette
be, hogy az irányítónál méhnyakrákot diagnosztizáltak. A
csapat honlapjának gyászjelentése felidézi, hogy Selmecit
azóta megoperálták, kemoterápián, valamint sugárkezelésen is átesett, ám a szervezetében áttétek alakultak
ki. Nemrég a kezelések miatt
hazatért Magyarországra, Dunaújvárosba, ahol már nem
tudtak rajta segíteni. Selmeci
korábban a szegedi klub mellett a Dunaferr, a Veszprém, a
Kiskunhalas, majd a Borussia
Dortmund, a HC Rödertal és
a Werder Bremen együttesében játszott, mielőtt tavaly a
Nürtingenhez igazolt.
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A kiállítás a bioszkóptól a filmszínházig mutatja be a
mozi múltját.

Programok
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Együtt olvasni jó
Időpont: szeptember 29.,
kedd, 14 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
gyermekkönyvtár
Együtt olvasni jó! Miklya Luzsányi Mónika íróval beszélget, játszik és olvas Vóna Mária gyermekkönyvtáros.
Könyvbemutató
Időpont: szeptember 29.,
kedd, 17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
I. emeleti folyóirat-olvasó
Miklya Luzsányi Mónika Az
ecsedi boszorkány című történelmi regényének bemutatója. A beszélgetést vezeti:
Luchmann Zsuzsanna
Közönségtalálkozó
Időpont: szeptember 30.,
szerda, 17 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
I. emeleti folyóirat-olvasó
Közönségtalálkozó George

Orwell 1984 című művének bemutatójához kapcsolódóan, a Szegedi Nemzeti Színház október 9-i premierjét megelőzően. Résztvevők: Horgas Ádám rendező,
Ágoston Katalin és Rétfalvi
Tamás színművészek. Moderátor: Almádi Róbert, a Návay Lajos Szakgimnázium
tanára.
A HÉT SZABAD MŰVÉSZET
Időpont: október 7-éig
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér
A Somogyi-könyvtár nyári kiállítása, amely elsősorban
az alapítványi gyűjteményből
és a régi állományból válogat, ezúttal az ókorban gyökerező, a középkori egyetemi oktatásban kiteljesedő
és a mai napig meghatározó örökségként ránk maradt

hét szabad művészet könyvészeti emlékeit mutatja
be.

Csík János és a Mezzo

AZ ÉN ÚJSÁGOM 130
Időpont: szeptember 30-áig
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér
A Pósa Lajos Társaság vándorkiállítása Rimaszombatból indult útjára, és Az Én
Újságom című képes gyermeklap
keresztmetszetét
adja.
KIS SZEGEDI MOZITÖRTÉNET
Időpont: november 11-éig
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
földszinti kiállítótér

É G H A J L AT VÁ LT O Z Á S :
MEGÚSZHATJA A CIVILIZÁCIÓNK?
Időpont: szeptember 28.,
hétfő, 18 óra
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont
A Mentor(h)áló Pedagógiai
esték sorozatában Ürge-Vorsatz Diána, a klímakutatás
nemzetközileg is elismert
szakembere, Magyarország
vezető klímaszakértője foglalkozik azzal, hogy az utóbbi évben felpörgött sajtófigyelem mennyire megalapozott:

hol tart most az éghajlatváltozás, és mire számíthatunk?
Valóban az ember okozza?
Ha a múltban is sok éghajlatváltozás volt, akkor miért
aggódunk mégis a mostani
miatt? Van vészhelyzet? Ha
igen, be lehet még húzni a
vészféket?
CSÍK JÁNOS ÉS MEZZO
KONCERT
Időpont: október 1., csütörtök, 19 óra
Helyszín: Ifjúsági Ház Rendezvényközpont
Sajátos, jó hangulatú koncertélményt ígér Csík János és a
Mezzo zenekar. Friss, lendületes megszólaltatásban a
kávéházi hangulatú dallamok
együtt hangzanak fel a magyar népzenével, olyan kecskeméti zenészek tolmácsolásában, akik népzenészként
már sok szép élményt adtak
közönségüknek, és akik kön�nyűzenészként bejárták a
szórakoztatóipar magyarországi és külföldi bugyrait.

Szeretne 2 belépőt nyerni Csík János és a Mezzo koncertjére (Ifjúsági Ház Rendezvényközpont, október 1., 19 óra)? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján
kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 30. 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 Deja Vu az ország egyik legnagyobb retrofesztiválja. A nyertes: Ilovai Regina. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Amennyiben odateszi magát, és hozzákezd régóta
dédelgetett tervei megvalósításához, pozitív változások
várhatók a munka területén.
Megfelelő kommunikációval
még jobbá válhat a kapcsolata.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Kollégáival közösen oldják
meg a fennálló munkahelyi problémákat, így mindanynyian esélyesek lehetnek az
előléptetésre. Párjával összekaphatnak, de egy kiadós beszélgetéssel oldhatják a feszültséget.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Ha jelenleg nincs munkája, járjon nyitott szemmel,
nagyszerű lehetőség kopogtathat az ajtaján. Bátran
vágjon hát bele! Az érzelmekkel
mostanában ne foglalkozzon,
fontosabb feladatai vannak.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Bár nem mondható vezető típusnak, mégis igyekezzék kontrollálni az önre
váró feladatokat. Ne harcoljon
senkivel, főleg önmagával ne!
Megnyugvásra a magánélet
területén lelhet, töltsön több
időt otthon.
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Itt az ideje,
hogy megalapozza a jövőjét! Tervezzen bátran,
merjen nagyot álmodni –
most az ajtók nyitva állnak ön
előtt! Társa mindenben támogatja, legyen ön is megértőbb
az irányában!
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Hogy elkerülje a
hibákat a munkájában,
fogadja el egy tapasztalt
személy tanácsait, különben
elveszhet a részletekben. Érzelmi életében nyugalom honol,
bátran támaszkodhat a párjára.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Azok, akik kommunikációval foglalkoznak,
használják ki ezt a remek időszakot! Határozatlansága miatt gondok adódhatnak párkapcsolatában: ne
mérlegeljen annyit, inkább
döntse el, mit szeretne.
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) A következő
napokban tegyen valami
olyat, ami sok ember
javára válhat. Meg fogják
hálálni, bár lehet, hogy csak
később. A gondokat ne vigye
haza, otthon igyekezzék csak a
partnerére koncentrálni!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Legyen türelmes,
már a küszöbön az áttörés a munkahelyén.
Nemsokára olyan ajánlatot
kaphat, amely még önt is meglepi. Párkapcsolata kiegyensúlyozott, nyugodtan vegyenek
részt közösen különböző szabadtéri programokon.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Továbbra is halmozódnak
ön körül a feladatok, de
a megoldásukhoz most
sok helyről kaphat segítséget.
Éljen vele bátran! Érzelmi élete megújul, ismét olyan szerelmesnek érzi magát a párjába,
mint kapcsolatuk elején.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Noha munkájában problémák adódhatnak, ne
tulajdonítson nekik nagy
jelentőséget, hallgasson inkább a megérzéseire. Életében
elérkezett az az időszak, amikor
örömmel állapodik meg szíve
választottja mellett.
HALAK (II. 20–III. 20.)
A megfelelő kommunikáció kulcsa a hallgatás
képessége és a pontos
információközlés – önnek
mindkettő könnyen megy. Így
munkájában sikerekre számíthat, és ez segíthet magánéleti
problémái megoldásában is.

Szeged régen
HA EZ A KISLÁNY VAGY ÉDESANYJA MESÉLNI TUDNA, AKIT 1958BAN AZ ÚSZÓHÁZON FÉNYKÉPEZTEK LE! Nosztalgiáznánk, mint nemrégiben egy fekete-fehér fotó alapján
egy olvasónkkal és fiával, akit a Széchenyi téren kapott lencsevégre valaki negyven esztendeje. Felidéznénk,
milyen volt a fürdőruhadivat akkoriban, hová jártak a nők kikapcsolódni. Megbeszélnénk, mennyire érezték
forrónak akkoriban a nyarakat, meddig élvezhették ősszel a vénasszonyok nyarát. A nevét onnan kapta ez
a nyáriasan meleg pár hét, hogy régen, de sok helyütt vidéken, falvakban
még manapság is nem vagy csak nagyon indokolt esetben fűtöttek a házakban. Az őszi hideg reggelek után
az idős asszonyok előszeretettel ültek
ki napközben a ház előtti padra élvezni a kellemesen melengető napsugarakat. A forró nyári időszakra ez nem
volt jellemző, illetve csak esténként,
hiszen addig jobb volt a ház hűvösében tartózkodni, de ez az idő előcsalogatta őket. Forrás: Fortepan/Magyar
Pál

SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
GÖDÖLLŐI NEMZETKÖZI
TERMÉSZETFILM-FESZTIVÁL
Mindennap 20.25 és 21.30
Válogatás a fesztivál filmjeiből és érdekes háttérbeszélgetések a természetről, a
filmkészítésről.
DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉGÜGYI MAGAZIN
Szeptember 28., hétfő
20.00
Megelőzéssel az Alzheimerkór ellen; 21. századi gyógyszeradagolás a klinikákon;
kézfertőtlenítés felsőfokon.
FORGÓSZÍNPAD
Szeptember 29., kedd,
20.00
Abigél Szegeden, Pogánytánc Szombathelyen, Bánk
bán Debrecenben, egy ősbemutató Szolnokon – négy
színház, négy előadás.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: megérkezett az ősz
Szeptember 26.
szombat

Szeptember 27.
vasárnap

Szeptember 28.
hétfő

Szeptember 29.
kedd

Szeptember 30.
szerda

Október 1.
csütörtök

Október 2.
péntek

25/14
Jusztina,
Kozma

19/11
Adalbert,
Vince

20/8
Vencel,
Salamon

21/9
Mihály,
Gábor

21/11
Jeromos,
Hunor

22/11
Malvin,
Teréz

22/10
Petra,
Örs

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK augusztus 22-én: Turcsányi Gergely István és Szabó Melinda; szeptember 11-én:
Zsiga Zoltán és Kothencz
Gabriella
Szimonetta,
Mester Szilárd János és
Vincze Fabiola, Vilonya
Gábor és Ménesi Renáta, Nagy György és Demeter Mónika, Sziráki Szabolcs és Bakó Lilla, Koncz
János és Domján Nóra;
szeptember 12-én: Bakacsi Norbert János és Farkas Fruzsina, Csák Attila és Bálint Bianka, Csík
Gyula és Erős Júlia, Nyilas
István és Al Hamid Ami-

Ezen a napon

ra, Hajós Attila és Varga
Brigitta, Bicók Norbert és
Csikós Tímea Cintia, Maruzs Tamás és Kristó Ildikó, Szabó Csanád Béla és
Pukánszky Judit, Vasas
László és Bene Boglárka,
Ambrus Endre Tamás és
Varga Nikolett Melinda,
Cseke Zoltán és Ábrahám
Eliza, Répás Attila és Borsos Katalin, Imrényi Dániel és Hódi Orsolya.
GRATULÁLUNK!

N

egyven éve minden év szeptember 27-én tartják az
idegenforgalmi világnapot, melyet az Idegenforgalmi
Világszervezet azzal a céllal hívott életre, hogy ráirányítsa a figyelmet a vendégszeretet fontosságára. Az idei esztendő eltért az eddigiektől, hiszen a világjárvány jelentősen
visszavetette az idegenforgalmat. Nyáron a Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint a karantén eltörlése és a jó
idő hatására nőtt az utazási hajlandóság, s a kedvenc belföldi célpontok között Szeged is előkelő helyen szerepelt. Sokan érdeklődtek Révfülöp, Sátoraljaújhely és Sóstógyógyfürdő iránt, de számos család terveiben szerepeltek a magyar
várak és a kéktúra útvonala is. A külföldi úticélok közül Erdély, Jesolo, Bibione, Ciprus és Horvátország volt a legnépszerűbb. Az elemzésből kiderült, hogy tavalyhoz képest 11
százalékkal kedveltebbek az egynapos kirándulások, főképp
az aktív szabadidős tevékenységek és a városlátogatások.
Leginkább a Budapesttől alig 60 kilométerre fekvő Katalinpuszta, a Balaton-felvidék, a Parádsasváron található Károlyi-kastély és az ausztriai Kittenberger-élménykert jelent meg
célpontként a kirándulóhelyek közül.

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

Képviselői
fogadóóra
SZEPTEMBER 30., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó:

14.00 – 16.00 óra (A Kárász
utca Széchenyi téri végénél,
a köszöntőszobrok mögött.)
Tóth Károly: 17.00 – 18.00
óra (Pajtás büfé kerthelyisége, Ág u. 5.)
OKTÓBER 3., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00 (Csongor tér 12.)

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

