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Lesújtó
Brüsszelből 
lesújtó elemzés 
érkezett a ma-
gyar jogállami-
ságról. A jövő-
ben ez hátrányt 
jelenthet. 

Város épült
a semmiből
Szeged újjáépíté-
sekor nyolc prio-
ritást határozott 
meg Lechner Lajos 
várostervező mér-
nök.

Éremeső
Elégedett 
Hüttner Csaba 
kapitány a világ-
kupával. A hazai 
csapat tizenöt 
érmet szerzett a 
Maty-éren. 

2. 10.
Autonómia
Több mint 200 
szegedi egyete-
mi oktató írta alá 
az SZFE tiltakozó 
hallgatóit támo-
gató nyilatkoza-
tot.

6. 8.

Az 1984 figyelmeztetés, 
hogyan facsar ki egy társadalmat 

a diktatúra, ha hagyjuk

Orwell olyan figyel-
meztetést írt meg az 
1984 című regényé-

vel, amely megmutatja, ho-
gyan tud kifacsarni egy tár-
sadalmat a diktatúra. Fon-
tos, hogy észrevegyük, ha a 
saját társadalmunk lépése-
ket tesz egy ilyen világ felé, 
és ne engedjük azt meg – az 
online megtartott közönség-
találkozón erről is beszélt 
Horgas Ádám rendező, aki 
Orwell disztópiáját világpre-
mierként állította színpadra 
Szegeden. 

A Gondolatrendőrsé-

get, a 101-es szobát vagy 
a Nagy Testvért, aki mind-
untalan figyel bennünket, 
még azok is ismerik, akik 
soha nem olvasták George 
Orwell 1984 című művét, 
melyből az elmúlt hetven év-
ben két mozifilmet is készí- 
tettek.

A darab színpadra állítá-
sára Magyarországon elő-
ször Horgas Ádám kapott 
engedélyt. Az 1984-et már 
az elmúlt évad végén sze-
rették volna bemutatni, de a 
járványhelyzet miatt március 
közepétől nem lehetett előa-

dásokat tartani, így a premi-
ert októberre halasztották.

A darab alapvetően sze-
relmi történet, miközben 
egy olyan társadalmat mutat 
be, ahol az emberek nem 
urai saját gondolataiknak, 
érzelmeiknek, mert minden 
tilos. Ebben a szélsősége-
sen lepusztított mentális vi-
lágban mégis felmutat egy 
szerelmi történetet, a maga 
furcsaságaival együtt, mely 
a helyzetnek megfelelően 
végül tragikus végkimenetel-
be torkollik. 

Bővebben a 4. oldalon

Tavaszra Szegeden lesz a legjobb 
az idősek nappali ellátása

1848–49 vértanúira  
emlékezett a város

Az új, 2021–2027 közötti időszakra 
szóló uniós költségvetéssel kapcso-
latban különféle értékelések láttak 

napvilágot a hazai és nemzetközi nyilvános-
ságban, amelyeket gyakran a politikai hova-
tartozás is befolyásol. Siker vagy kudarc Ma-
gyarországnak az elkövetkező 
hét évben Brüsz-
s z e l b ő l 
érkező 
p é n z 
meny-
ny i sé -
ge? Szak-
emberek mond-
ták el egy szegedi 
kerekasztal-beszélgeté-
sen a véleményüket a Ma-
gyarország számára kialku-
dott megállapodásról, az 
elcsalt EU-pénzekről és a 

magyar jogállamiságról. Az Európai Bizottság 
szeptember 30-án kiadott, Magyarországról 
szóló jogállamisági jelentésének egyik leg-
súlyosabb megállapítása az volt: ha a legfel-
ső körökre vetül a korrupció gyanúja, akkor 
nem lépnek a magyar hatóságok.

Cikkünk 
a 7. oldalon

Kicsik vagyunk, ez a valóság

Teljesen megújul hat 
idősek klubja 370 mil-
lió forint uniós támo-

gatásból és 60 millió forint 
városi önerőből. Mivel a Ka-
szás utcában idén épült fel 
az új klub, minden igényt ki-
elégítő lesz az idősek ellátá-
sa Szegeden. 

A kistérségi társulás 
igazgatója, Csúcs Áron el-
mondta, a társulás uniós 
támogatást nyert a fejlesz-
téshez. A közbeszerzési el-
járáson győztes kivitelezők 
az Alsóki kötő soron, a Dáni 
János, a Gáspár Zoltán, a 
Kereszttöltés és a Bölcs ut-
cában, valamint a Kossuth 
Lajos sugárúton dolgoznak. 
Szondi Ildikó, a belváros 
önkormányzati képviselője 
elmondta: a Dáni utcai klub-
ba több tucat nyugdíjas járt 
társasjátékozni, beszélgetni. 
Most modernizálják a fűtést, 
a világítást, a nyílászáró-
kat, a burkolatokat, a kony-
hát, és akadálymentesíte- 
nek.

A Dáni utcai idősklubban csak a falak maradnak, de a 
barátságos hangulat visszatér. Fotó: Iványi Aurél

Martonosi Éva jegyző és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Szeged nevében 
megkoszorúzta az Aradi vértanúk terén lévő emlékművet és Batthyány Lajos mellszob-
rát, mely a Dóm téri pantheonban áll. Így emlékeztek meg október 6-án, a nemzeti gyász-
napon az 1818–49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. Fotók: Iványi Aurél
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Lombhulladék elszállítása 
 
Társaságunk a közterületen keletkező, a lakosság által összegyűjtött lomb zöldhulladékkal kapcsolatban évről 
évre jelentkező növekvő számú lakossági igényre tekintettel az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 
vegetációs időszakban a közterületi lombhulladékot elszállítja. A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan 
előtti közterület tisztán tartása az ingatlantulajdonos feladata. Ennek kapcsán a keletkezett zöldhulladék 
kezelésében kívánunk a lakosságnak segítséget nyújtani.  
 
Célunk, hogy megoldjuk a biológiailag lebomló – az ingatlan előtti közterület feltakarításából származó, 
elkülönítetten gyűjtött lomb és száraz falevél – „többlet” zöldhulladék elszállítását, a lakossági igényeknek 
megfelelően, biztosítva a környezet állapotának védelmét, valamint az élhető környezetet Szeged város lakói 
számára.  
 
Társaságunk Szegeden 2020. október 26-a és december 13-a között térítésmentesen szállítja el a közterületi 
lomb zöldhulladékot, az alábbi feltételek szerint:  
 
A kommunális hulladékszállítási napon társaságunk elszállítja a kommunális gyűjtőedényzet mellé 
kihelyezett 2 db (maximum 2 x 110 literes), kizárólag közterületi lombhulladékkal megtöltött – saját 
háztartásban használatos (az ingatlan tulajdonosa vagy használója által beszerzett) –, lehetőleg átlátszó zsákot. A 
lakóingatlanon keletkezett zöldhulladék továbbra is a kommunális hulladékgyűjtő edénybe helyezendő. A 
nem a hulladék súlyának megfelelő teherbírású zsák esetén a közterület takarítását társaságunk kapacitás 
hiányában nem biztosítja! A nem közterületről származó zöldhulladékot társaságunk pótdíj ellenében 
szállítja el. 
 
Amennyiben a lombhulladékkal megrakott zsákokat társaságunk a gyűjtési napon kapacitás hiányában nem 
szállította el, kérjük, azokat hagyják kint, elszállításukról később gondoskodunk.  
 
Társaságunk térítés ellenében, értesítő hátrahagyása mellett szállítja el: 

- a lombhulladékkal megrakott zsákokat azoktól az ingatlanoktól, amelyek előtt nincs a közterületen 
olyan növényzet, melyről a kihelyezett hulladék származhat; 

- a nem vagy részben nem lombhulladékkal megrakott zsákokat. 
 

 
 

 
 

Lesújtó jelentés Brüsszelből  
a magyar jogállamiságról

A jelentés négy terü-
let vonatkozásában 
vizsgálja a jogállami-

ságot: az igazságszolgálta-
tás függetlenségét, a kor-
rupciós helyzetet, a sajtó-
szabadságot és a fékek és 
ellensúlyok rendszerét te-
kintették át a szakértők. 
Annak ellenére, hogy a ha-
zánkról szóló 25 oldalas fe-
jezet a magyar olvasók szá-
mára kevés újdonsággal 
szolgál, a problémák és hiá-
nyosságok így összegyűjtve 
és rendszerezve még lesúj-
tóbb képet festenek az or- 
szágról.

 

Sajtószabadság

A jelentés leginkább kritikus 
megállapításait a médiáról 
szóló fejezet tartalmazza. A 
Bizottság szerint ugyanis a 
magyar nyilvánosságban sú-
lyos, rendszerszintű problé-
mák tapasztalhatók:

• Egyre inkább egyol-
dalúvá válik a tájékoztatás 
Magyarországon, aggasztó 
fejlemény a helyi lapok fel-
vásárlása és beolvasztása 
a Kesmába, illetve az index.
hu főszerkesztőjének levál-
tása (majd az újságírók fel-
mondása), de az Origo feletti 
hatalomátvételt is példaként 
említik.

• Az állami hirdetéseket 
a kormány politikai alapon 
osztogatja, a nyilvánosság 
befolyásolására használja.

• A kormánytól független 
sajtó folyamatos megfélem-
lítésnek van kitéve, a ható-
ságok pedig akadályozzák 
a tájékoztatást, nem reagál-
nak a megkeresésekre, nem 
biztosítanak információkat 
az újságíróknak.

• A sajtótermékek mö-
gött álló tulajdonosi körök 
sok esetben teljesen átlát-
hatatlanok, hiányoznak az 
erre vonatkozó jogszabályi 
keretek.

• A Médiatanács nem 
működik független szerv-
ként, nincs biztosítva, hogy 
döntéseit politikai érdekek-
től mentesen hozza meg, 
ugyanis a tagok mindegyikét 
a kormány jelölte.

• A közérdekű adatok-
hoz való hozzáférés arány-
talan korlátokba ütközik, 
például a visszaélésszerű 
adatigénylésre vonatkozó 
szabályok miatt.

Korrupció

A korrupcióról szóló alfeje-
zetet úgy lehetne összefog-
lalni, hogy papíron minden 
rendben van, a valóságban 
mégis kiemelkedően sok a 
visszaélés. Bár a Bizottság 
úgy értékeli, hogy a korrupci-
óra vonatkozó alapvető sza-
bályok jók, a magasabb szin-
ten elkövetett bűncselekmé-
nyek gyakran nincsenek fel-
derítve, a legtöbb nyomozás 
csak az alacsonyabb beosz-
tású hivatalnokokat érinti. 
A pártok finanszírozásának 
és a kampánytámogatások 
felhasználásának ellenőr-
zésére pedig nincs kialakít-
va megfelelő rendszer, s ez 
szintén visszaélésekre ad le-
hetőséget.

Az egyik legsúlyosabb 
hiányosság, hogy az álla-
mi és a cégvezetők közötti 
kapcsolatok kockázatai nin-
csenek megfelelően kezelve 
– a jelentés ezt nem említi, 
de gondolhatunk itt olyan 
esetekre, mint amikor a kül-
ügyminiszter egy nagyvállal-
kozó jachtján tölti a nyara- 
lását.

Igazságszolgáltatás 
függetlensége

A jelentés szerint az igazság-
szolgáltatás függetlenségét 
többek között a bírókkal 
szembeni nyilvános támadá-
sok és lejárató kampányok 
veszélyeztetik. Külön kiemeli 
a gyöngyöspatai romák kár-
térítésének ügyét, amikor a 
kormány és a hozzá közel 
álló sajtó hevesen kritizálta 
az ítéletet. 

A Bizottság hiányosságo-
kat tapasztalt az ügyészség 
működésének függetlensé-
ge, a Kúria bíróinak kineve-
zése és az Országos Bírói 
Hivatal elnökének ellenőrzé-
se kapcsán is. Mindhárom 
esetben az intézmények fe-

letti politikai befolyás jelen-
ti a problémát. Egyébként 
ez az egyetlen alfejezet, 
amelyben pozitív fejlemé-
nyeket is említenek – ezek 
az igazságszolgáltatás dig-
italizációjára, a bírói bérek 
emelésére és a hatékony-
ság növekedésére vonat- 
koznak.

Fékek és ellensúlyok

A kormány működését elle-
nőrző intézmények kapcsán 
a jelentés megjegyzi, hogy 
a magyar jogszabályok elő-
készítését nem előzik meg 
érdemi hatásvizsgálatok és 
egyeztetések, ilyeneket leg-
feljebb formalitásként foly-
tat le a kormányzat. További 
probléma, hogy az alapvető 
jogok biztosának független-
sége annak ellenére sincs 
megfelelően biztosítva, hogy 
korábban az ENSZ erre külön 
felhívta a kormány figyelmét. 
A Stop Soros törvénycsomag 
és a bevándorlási különadó, 
illetve a folyamatos politi-
kai támadások a nemzetkö-
zi szervek álláspontja szerint 
a kormánykritikus civilszer-
vezetekre irányuló politikai 
nyomásgyakorlásként érté-
kelhetők.

Komolyan kell venni

A jogállamisági jelentést 
nem lehet annyiban össze-
foglalni, hogy ez a magyar-
országi helyzet, ahogyan egy 
brüsszeli irodából látják. A 
dokumentumhoz ugyanis 
tartozik egy módszertani is-
mertető, amelyből kiderül, 
hogy a Bizottság a vizsgálat 

során felvette a kapcsolatot 
a kormányokkal, a nemzeti 
szakértőkkel és érintettek-
kel, képviselői ellátogattak a 
tagállamokba, és konzultál-
tak más nemzetközi szerve-
zetekkel is.

A felsorolt problémák 
többsége itthon közismert, 

de figyelembe kell venni, 
hogy ez a dokumentum el-
sősorban nem a magyar 
közönségnek szól, hanem 
az ország külföldi partne-
reinek, valamint azoknak a 
nemzetközi intézmények-
nek, amelyektől milliárdos 
támogatásokat kapunk, és 

amelyeken keresztül külpo-
litikai érdekeinket érvénye-
síteni tudjuk. A kormánynak 
így muszáj lesz megfontolnia 
a jelentésbe foglalt kritikát, 
még akkor is, ha biztosan 
lesz, aki azt nemtelen poli-
tikai támadásként próbálja 
majd beállítani.

Megjelent az Európai Bizottság 2020-as jogállamisági je-
lentése. Brüsszel ígéri, hogy innentől kezdve minden évben 
át fogják világítani a 28 tagállamot. Érdemes figyelni arra, 
mit írnak rólunk, mert amelyik országban nem érvényesül-
nek a jogállamiság alapelvei és az uniós alapértékek, az 
a jövőben hátrányt szenvedhet a források elosztásánál is. 

Orbán Viktor nyilatkozik. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
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Szőnyeg alatt

Azt írta Ceglédi Zoltán a Szegedi Tükör szeptember 
26-i számában, hogy az EMMI egy mozgásképtelen-
re dagadt közigazgatási Jabba (aki egy túlméretezett, 

hatalmas féregszerű gengsztervezér a Csillagok háborújá-
ból), amelyet fel kellene darabolni különálló egészségügyi, 
oktatási és kulturális minisztériumra. Legalább. Én egy kicsit 
továbbmennék a gondolatsoron: nem fog a rezsim feldara-
bolni semmit sem. Merthogy az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma az nem is annyira Jabba, hanem inkább egy hatal-
mas szőnyeg, amely alá remekül be lehet söpörni a „koszt”. 
Jó, legyünk egy kicsit kifinomultabbak: az EMMI egy süllyesz-
tő, ahová a miniszterelnök úr eldughatja a tönkrement cuc-
cait, amiket mégsem dobhat ki, mert felelősségteljes hasz-
nálatra kapta ettől-attól, igaz, megjavítani sem tudja, és ezek 
a cuccok valamennyire mégiscsak piszkálják a lelkét olykor. 
Kicsit olyan ez, mint Schrödinger macskája. Tíz év után las-
san illene belenézni a süllyesztőbe, ahol csupa időigényes, 
foglalkozós, de alapvetően értékes és fontos dolog lapul az 
oktatás, az egészségügy és a kultúra területéről. Olyanok, 
mint a nehézkes háziorvosi ellátás, a kiöregedő doktorok, 
a fiatal egészségügyi dolgozók hiánya, a megalázóan ala-
csony pedagógusbérek, a jogfosztott kulturális dolgozók, az 
elbarmolt Nemzeti Alaptanterv, a szánalmasan kezelt Szín-
művészeti-ügy és az elbaltázott járványügyi intézkedések 
következményei. Ezeket meg lehetne, meg kellene ragasz-
tani, elképzelhető, hogy csak egy ellenállást kellene kicse-
rélni bennük, itt-ott forrasztani rajtuk. Igaz, az is lehet, hogy 
kisebb vagyont kellene költeni némelyikre, egyiket-másikat 
teljesen újjá kellene építeni, ezért kellemetlen a jelenlétük, 
mert munkára hívnak. Az ember nem tudja tőlük nyugodtan 
megnézni a Felcsút–Mezőkövesd meccset sem. Ezért aztán 
ezeknek a dolgoknak jó 
helyük van a süllyesz-
tőben. Értik már, mire 
való az Emberi Erőfor-
rások Látszatminiszté-
riuma? Értik már, miért 
Kásler Miklós a látszat-
miniszter? Ugyanarra jó 
ez az egész, mint a gye-
rekek Benny Hill Show-
ba illő lázmérőzése az 
iskolakapuban. Sapka 
nélkül 35,2, sapkával 
35,7, miközben 37,8 alatt nem küldenek haza senkit. Lát-
szatintézkedés, a szokásos megnyugtatása a szokásos ra-
jongóknak. A kormánypropaganda büszkén harsogja nekik: 
„Magyarországon stagnálnak a fertőzésszámok. Európa leg-
jobban védekező országai közé tartozunk.” Már majdnem 
akkora elánnal írják a győzelmi jelentést, mint tavasszal. 
Eközben még mindig ömlenek a hírek azokról az esetek-
ről, ahol egyértelmű kontaktokat nem teszteltek, ahol 5-7-
10 nappal később teszteltek le fertőzött személyekkel érint-
kezőket. Mismásolnak a lélegeztetőgépekhez valóban értő 
szakszemélyzet létszámáról, betanításról hablatyolnak, mi-
közben a szakma finoman jelzi, jelezné, hogy ez egy szak-
ma, nem lehet csak úgy gyorstalpalón megtanulni, és ebben 
a pillanatban 2000 főnél nincs több szakember erre a fela-
datra az országban. Már ha nem fojtják a szakmába a szót. 
Jakab Ferenc pécsi virológus, aki egyébként a kormány koro-
navírus-kutatócsoportjának vezetője, tehát nem egy külsős 
okostojás, a minap azt mondta: „gyorsvonatként rohanunk 
a vesztünkbe”, az ország lassan kimeríti egészségügyi kapa-
citásait. Azt is hozzátette, hogy Magyarország a harmadik a 
súlyosan veszélyeztetett országok között Európában. Ehhez 
képest a kormányzati kommunikáció napi szinten beszél si-
kerekről. Mi evvel a gond? Az, hogy a Fidesz-kormány fent is 
idézett győzelmi jelentései miatt még mindig sokan elbaga-
tellizálják a járványt, ami nem is csoda, hiszen szakadék tá-
tong a központi kommunikáció és a valóság között.

Cservenák Zoltán

 Vélemény

Mi evvel a gond? Az, 
hogy a Fidesz-kormány 
fent is idézett győzelmi 
jelentései miatt még 
mindig sokan elbaga-
tellizálják a járványt, 
ami nem is csoda, hi-
szen szakadék tátong 
a központi kommuniká-
ció és a valóság között.

Botka László: A szegedi nyugdíjasok 
az egymás iránti felelősségre  

irányítják rá a figyelmet
A szegedi nyugdíjasok 
összetartó közösségünk 
legnagyobb értékét képvi-
selik, azt, hogy felelősek 
vagyunk egymásért, hogy 
oda kell figyelnünk egy-
másra – mondta az idősek 
világnapján videoüzeneté-
ben Botka László polgár-
mester. A város rendhagyó 
ünnepséggel köszöntötte 
szépkorú lakóit. 

– Október 1-je az idősek vi-
lágnapja. Ilyenkor minden 
évben hagyományosan nagy 
városi ünnepséggel köszönt-
jük az idősebb szegedieket. 
Most, a járványügyi helyzet-
ben természeten nem tu-
dunk nagy városi rendez-
vényt szervezni, de minden-
képpen fontosnak tartjuk, 
hogy online, az interneten 
köszöntsük a szegedi idő-
seket, kifejezzük elismeré-
sünket és azt, hogy mi itt 
Szegeden tudjuk, hogy az a 
rengeteg érték, amely kör-
bevesz bennünket, az önök 
munkájának eredménye – 
fogalmazott ünnepi köszön-
tőjében Botka László. – Na-
gyon büszkék vagyunk arra, 
hogy Szeged város közössé-
gi életében nagyon aktívak a 
nyugdíjasok, hiszen 70 nyug-
díjasklub működik a város-
ban, több mint 10 ezer tag-
gal, amelyek nagyon válto-
zatos, színes programokat 
szerveznek. De ami talán 
ennél is fontosabb, képvise-
lik összetartó közösségünk 
talán legfontosabb értékét, 
hogy felelősek vagyunk egy-
másért, és oda kell figyel-
nünk egymásra. 

Közös erővel elértük, 

hogy Szeged város megkap-
ta az Idősbarát Önkormány-
zat Díjat. Ez köszönhető 
annak is, hogy nagyon sok 
beruházást és fejlesztést 
hajtottunk végre a városban, 
s ezeknek a fejlesztéseknek 
a megtervezésekor mindig 
odafigyeltünk az idősebb 
szegediek érdekeire. Így 
például az elmúlt időszak-
ban felújítottuk a rendelő-
intézeteket, megkezdtük a 
nyugdíjasklubok felújítását, 
teljes egészében felújítjuk a 
Senior Centert, és a tömeg-
közlekedés fejlesztésénél is 
vadonatúj, alacsony padlós 
járműveket szerzünk be. 
Nagyon fontos sikerünk az 
is, hogy az idei év szeptem-
berében, immár második 
esztendeje, mind a 35 ezer 
szegedi nyugdíjasnak alanyi 
jogon 10 ezer forintnyi támo-
gatást tudott biztosítani az 
önkormányzat. 

Kedves szegedi nyugdíja-
sok! Rendkívüli időket élünk, 
és szeretném kérni újból a 

támogatásukat! Bízom ben-
ne, hogy az önök példamu-
tatásával összetartó szege-
di közösségünk sikeresen 
átvészeli a járvány második 
hullámát, ugyanúgy, amilyen 
fegyelmezetten ezt megtet-
te tavasszal. Ezt is megkö-

szönve, nagy tisztelettel kö-
szöntök és üdvözlök minden 
szegedi nyugdíjast! – zárta 
gondolatait Szeged polgár-
mestere.

A videoüzenetet köve-
tően az IH Rendezvényköz-
pontban tartott ünnepi mű-
sort láthatták a nyugdíjasok, 
melyet a Szeged Televízió 
közvetített. Személyesen 
csak a kitüntetetteket hívták 
meg, akiknek id. Boros Gyula 
idősügyi referens nyújtotta át 
a kiemelkedő munkájukért 
járó elismeréseket. Fellé-
pett a Tápai Hagyományőrző 
Egyesület, a deszki Tiszavi-
rág Néptáncegyüttes, Antal 
Anikó pedig Juhász Gyula és 
Kányádi Sándor egy-egy köl-
teményét mondta el. A Mol-
nár Dixieland Band muzsi-
káját ugyancsak felvételről 
követhették a nézők. A teljes 
műsor a Szeged Televízió Fa-
cebook-oldalán látható.

Elismerések
Senior Kiválóság díjat kapott Vígh Andrásné (Szege-
di Alsóvárosi Kórus Nyugdíjas Egyesület), Bíró János 
(Szeged Felsővárosi Virágzó Nefelejcs Nyugdíjas Klub) 
és dr. Bánné dr. Boros Mária. Közösségi munkájáért 
díszoklevelet vett át Varga Ibolya (Szegedi Senior Har-
monikás Egyesület), Korom Ilona (Szegedi Pedagógus 
Fáklya Természetbarát Egyesület), Gilicze Istvánné 
(Csongrád Megyei Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége), Kákonyi Andrásné (Szeged Megyei Jogú 
Város Nyugdíjasok Egyesülete), Gyuris Vincéné (Pos-
tások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete), Laukó Istvánné 
(Szegedi Bajtársi Klub), Rea Ágostonné (Kereskedel-
mi Alkalmazottak Nyugdíjas Egyesülete), Farkas Ildikó 
(Rókusi Nyugdíjas Klub), Vígh Istvánné (Legyél a bará-
tom! Nyugdíjas Klub), Szögi Istvánné (Kecskési Nyug-
díjas Egyesület), Süli Lászlóné (NAV NYOSZ Szegedi 
Pénzügyőr Klub) és Terhes Józsefné (Tápai Őszikék 
Nyugdíjas Klub).

Kitüntetettek az Ifjúsági Ház színpadán. Fotó: Iványi Aurél

– Bízom benne, hogy az önök példamutatásával össze-
tartó szegedi közösségünk sikeresen átvészeli a járvány 
második hullámát – mondta  videoüzenetében Botka Lász-
ló polgármester.
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Teljesen elkészült az ország legnagyobb televíziója

A Külvárosi Mozi Piknik-
nek egész nyáron he-
lyet adó Szetáv TV telje-

sen elkészült a rókusi fűtőmű 
oldalán. Az ország legnagyobb 
tévéje egy környezetvédelmi 
programban készült el júni-

usban, és hét héten keresztül 
szórakoztatta a szegedieket 
vetítésekkel. Most új funkciót 
kapott: az illegális hulladékle-
rakás felszámolására hívja fel 
a figyelmet. Gyakorlati megol-
dásokkal és tippekkel is szol-

gálnak a tévé mellett kihelye-
zett információs táblán. Kam-
pányukat a múlt hétvégén kö-
zös szemétszedéssel tették 
még hasznosabbá a Lugas ut-
cai trolifordulónál. Fotó: Iványi 
Aurél

56 polgármester, köztük Botka 
László közös nyilatkozatot tett köz-
zé a magyar önkormányzatiság 30. 
születésnapján, amelyben leszöge-
zik: itt az ideje a települési önkor-
mányzatok megerősítésének. 

A polgármesterek egységesen 
kiálltak az önkormányzato-
kért. Mint írták: „Sem a jár-

vány, sem a gazdasági válság kezelé-
se nem lehet sikeres az önkormány-
zatok ellenében, csakis velük part-
nerségben.”

A magyar önkormányzatiság 30. 
születésnapján helye és ideje van, 

hogy megerősítsük: a települési ön-
kormányzatok szerte az országban 
(Bibó István szavaival) „a szabadság 
kis körei” – áll a nyilatkozatban.

Ahogy fogalmaznak: céljuk és 
feladatuk annak szolgálata, hogy 
egymástól eltérő világnézetű em-
berek, egymást tiszteletben tartva, 
egyenlő polgártársakként élhesse-
nek együtt. Az önkormányzatiság 
kereszténydemokrata hagyomá-
nyait, szabadságpárti és szociálde-
mokrata elveit tiszteletben tartva 
nemcsak joguk, hanem köteles-
ségük is megmutatni: lehet tisz-
tességgel és becsülettel vezetni 

a rájuk bízott településeket, ezzel 
is hozzájárulva Magyarország új-
rademokratizálásához és a politi-
kai kultúraváltáshoz.

Hangsúlyozták: küzdeni fognak 
az önkormányzati autonómia fejlesz-
téséért, s településeiket az állampol-
gárok aktív részvételével a demokrá-
cia élő tereiként működtetik.

Helyben is helyesnek tartják a 
közhatalom megosztását, korlátozá-
sát és ellenőrzését. Az önkormány-
zatokra a szolidaritás központjaiként 
tekintenek, amelyek erőfeszítéseket 
tesznek az emberhez méltó lakhatás 
és a gyógyuláshoz való egyenlő esély 

feltételeinek megteremtéséért. Az 
egészséges, biztonságos környe-
zethez való jog érvényesítése és a 
klímavédelem iránti elkötelezettség 
a településeik jövője iránti felelőssé-
gükből fakad.

Az aláíró polgármesterek szerint 
a kormány magukra hagyta a tele-
püléseket, támogatás és együttmű-
ködés helyett sarcpolitikával sújtja 
őket. 

„Felelőtlen politika ez, amelynek 
vesztesei a válság által veszélyezte-
tett emberek és vállalkozások lehet-
nek. A kormányzati válságkezelés 
eddigi kudarcaival szemben az ön-

kormányzatok bevonása a garancia 
arra, hogy a támogatások végre ne 
csak a kiváltságos kevesek gazdago-
dását, hanem a többség javát szol-
gálják. Mi minden erőnkkel segíteni 
akarunk a településeinken élő pol-
gároknak.”

A polgármesterek kezdemé-
nyezik, hogy az Európai Unió által 
Magyarországnak adott válság-
kezelő támogatás legalább felét 
a kormány az önkormányzatokon 
keresztül, lakosságarányosan 
használja fel, s a településeiken 
élő polgárokat e kezdeményezés 
támogatására kérik.

Önkormányzatok nélkül nincs siker sem a járvány ellen, sem a gazdasági válság idején

Az 1984 figyelmeztetés, hogyan facsar ki 
egy társadalmat a diktatúra

– Orwell olyan figyelmezte-
tést írt meg az 1984 című 
regényével, amely megmu-
tatja, hogyan tud kifacsarni 
egy társadalmat a diktatúra. 
Fontos, hogy észrevegyük, 
ha a saját társadalmunk lé-
péseket tesz egy ilyen vi-
lág felé, és ne engedjük 
azt meg – mondta Horgas 
Ádám rendező, aki Orwell 
disztópiáját világpremier-
ként állította színpadra Sze- 
geden. 

A Gondolatrendőrséget, 
a 101-es szobát vagy a Nagy 
Testvért, aki minduntalan 
figyel bennünket, még azok 
is ismerik, akik soha nem ol-
vasták George Orwell 1984 
című művét, melyből az el-
múlt hetven évben két mo-
zifilmet is készítettek.

A darab színpadra állítá-
sára Magyarországon elő-
ször Horgas Ádám kapott 
engedélyt. Az 1984-et már 
az elmúlt évad végén sze-
rették volna bemutatni, de a 
járványhelyzet miatt március 
közepétől nem lehetett előa-
dásokat tartani, így a premi-
ert októberre halasztották.

– A darab alapvetően 
szerelmi történet, miközben 
egy olyan társadalmat mutat 
be, ahol az emberek nem 
urai saját gondolataiknak, 
érzelmeiknek, mert minden 
tilos. Ebben a szélsősége-
sen lepusztított mentális vi-
lágban mégis felmutat egy 
szerelmi történetet, a maga 
furcsaságaival együtt, mely 
a helyzetnek megfelelően 
végül meglehetősen tragi-

kus végkimenetelbe torkollik 
– mondta az online közön-
ségtalálkozón Horgas Ádám.

A rendező, aki három 
évvel ezelőtt maga írta át 
színpadra Orwell regényét, 
mesélt arról is, hogy a szer-
ző örökösei először nem is 
akartak hozzájárulni a ma-
gyar adaptáció bemutatásá-
hoz, s korábban csak kizá-
rólag az általuk ismert angol 
változatot engedték színpa-
don játszani. Horgas azon-
ban nem hagyta annyiban a 
dolgot, lefordíttatta angolra 
saját adaptációját, amelyet 
elküldött az örökösöknek – 
akik erre végül rábólintottak. 
Így most ez a két színpadi 
változat adható elő, ezért a 
szegedi bemutató egyben vi-
lágpremier is volt.

Folytatódik a geotermikus fúrás 
az Északi városrészben

A következő hetekben 
az Északi városrész-
ben fúrnak geotermi-

kus kutakat. A beruházás-
nak köszönhetően hat város-
részben kilenc távfűtési kört 
kapcsolnak zöld energiára. 
Az 1700-2000 méter mély 

kutakból feltörő 90 fokos víz 
hőjével fűtik majd a távfűté-
ses lakásokat, ezzel jelen-
tős gázfogyasztást kiváltva. 
A Gáz utcában a napokban 
kezdődtek meg a munkála-
tok. Mivel a fúrás a lakóépü-
letek közelében zajlik, ezért 

zajvédő falat is építenek. Az 
első időszakban csak nap-
pal dolgoznak majd, amikor 
viszont elérik a 700 méteres 
mélységet, onnantól kezdve 
három-négy héten keresztül 
éjjel-nappal. Fotó: Iványi Au-
rél
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Megtalálták  
a régészek a szegedi vár  

tímárműhelyét

Jó állapotban megmaradt 
török kori tímárműhelyt ás- 
tak ki az egykori szegedi 
vár területén, a múzeum 
mellett. 

A régészek eddig nem 
kutathattak az vár ud-
varán, ez a mostani 

feltárás érdekessége. A sze-
gedi lelet érdekessége az, 
hogy ilyen épített falú tímár-
műhelyből kevés maradt Ma-
gyarországon, a teljes cser-
zőmedence pedig kifejezet-
ten ritkaságnak számít. A 
Móra Ferenc Múzeum mun-
katársai rövidesen befeje-
zik a tímárműhely szelvényé-
nek feltárását, ezután jön a 
dokumentáció: a mozdítha-
tó tárgyi leleteket a múzeum 
raktárába viszik, a falakról 
és helyiségekről pedig alap-
rajzok készülnek. Feljegyzik 

a GPS-koordinátákat, továb-
bá fotókat és drónfelvétele-
ket is készítenek a területről. 
Ezután betemetik a feltárt 
szelvényt, ami azért is fon-
tos, mert az agyagba rakott 
téglafalat az eső már meg-
rongálná.

A Zöld város programban 
a múzeum, a vár és környéke 
felújítása során a régészek 
eddig összesen 350-400 
négyzetméternyi területet 
vizsgáltak át az egykori sze-
gedi vár területén. A nyáron 
a barokk várfalat és a kaza-
matát tárták fel.

Az 50 ezer négyzetméter 
alapterületű szegedi vár 876 
méter kerületű volt, és nyolc-
méteres fal vette körbe. Az 
1879-es nagyárvíz után le-
bontották, de így épülhetett 
fel a ma látható „palotás 
Szeged”.

Joób Márton levélben 
mondott le

Az áfacsalás gyanújá-
val előzetes letartóz-
tatásban lévő önkor-

mányzati képviselő jótékony 
célra felajánlja az elmúlt két 
hónapban kapott tiszteletdí-
ját. Joób Márton közgyűlés-
nek küldött levelében az áll, 
hogy lemond a család-, szo-
ciálpolitikai és sportért fele-

lős tanácsnoki tisztségéről, 
valamint a Szegedi Sport és 
Fürdők Kft.-ben betöltött fel-
ügyelőbizottsági tagságáról. 
Az előzetes letartóztatásban 
lévő önkormányzati képvise-
lő felajánlja az elmúlt két hó-
napban kapott tiszteletdíját 
a szegedi újszülött életmen-
tőknek.

Sajtótájékoztató a kutatógödör szélén. A feltárás a Stefá-
nia park rekonstrukciós programjának köszönhetően való-
sulhatott meg. Fotó: Szabó Luca

A szegedi és a Csong-
rád-Csanád megyei 
MSZP elnöke együtt 

köszöntötte a nyugdíjasokat, 
s egyúttal azt kérte a kor-
mánytól, ne csak emelje, ha-
nem igazságosan emelje a 
nyugdíjakat. 

Kozma József és Szabó 
Sándor közleményében azt 
írta: az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvánította ok-
tóber 1-jét az idősek világ-
napjává. Ilyenkor szerte a 
világban tisztelettel, meg-
becsüléssel, szeretettel és 
hálával fordulnak az idős 
emberek felé. Ők azok, akik 
már nagyon sokat megéltek, 
megtapasztaltak előttünk. 
Megteremtették a maguk és 
az utánuk jövő generációk 
életének, megélhetésének 
feltételeit. Most is velünk 
vannak, legtöbben nyugdí-
jasként tesznek, dolgoznak, 
aggódnak értünk és közös-
ségükért is. 

Büszkék vagyunk a Sze-
gedi Idősügyi Tanácsra, 
amely immár tizennégy éve 
működik, tartósan és színvo-
nalasan képes összetartani 
a szegedi nyugdíjas-egyesü-
letek és -klubok közel tízezer 

tagját. Szeged városának 
és képviselőinek a normális 
városi működés része, hogy 
az idősek is teljes joggal, mi-
nél teljesebb értékű életet 
éljenek Szegeden, s mindig 
maguk választhassák meg, 
hogyan szeretnék eltölteni 
szabadidejüket.

Az MSZP szegedi és 
Csongrád-Csanád megyei 
szervezete ezúton köszönti 
a nyugdíjasokat, akik életük-
kel mindannyiunknak példát 
mutatnak munkavégzésből, 
szorgalomból, kitartásból, 
hűségből, amiért kijár nekik 
az erkölcsi, anyagi tisztelet 
és megbecsülés.

A legtöbb ember saját 
nyugdíjas éveire alapve-
tően két dolgot szeretne: 
egészséget és anyagi biz-
tonságot. A Fidesz-rezsim 
egyik területen sem kecseg- 
tet vonzó jövőképpel. Egy-
részt éppen tönkreteszi az 
egészségügyet, másrészt 
pedig kifosztja a nyugdíjaso- 
kat. 

Éppen ezért az MSZP 
követeli, hogy az évek óta 
változatlan nyugdíjminimum 
összegét 80 ezer forintra 
emeljék.

Legyen 80 ezer forint  
a nyugdíjminimum!

Emléktábla-avatás

Szőreg neki köszönheti a ró-
zsaünnepet, az ő igazgatá-
sa alatt épült fel a százéves 
Tóth vendéglő helyén a kul-
turális központ. A városrész 
legendás népművelőjének, 
Makó Máriának emléktáblát 
avattak halála első évfordu-
lóján 

– Igazi Rózsahölgy volt, 
keze alatt kivirágzott a sző-
regi kultúra és közösség – 
mondta Kiss Ernő, a Csong-
rád Megyei Népművelők 
Egyesületének alelnöke a 
Wlassics Gyula-díjas nép-
művelőre emlékezve. Makó 
Mária közel fél évszázadig 
szolgálta a közösséget, 
olykor nehéz körülmények 
között is. Népművelői mun-

kásságát az Ifjúsági Házban 
kezdte, majd a Bartók Béla 
Művelődési Központban 
folytatta, pályája azonban 
Szőregen, a Tömörkény Ist-
ván Művelődési Házban tel-
jesedett ki, amelyet 17 évig 
vezetett. Avramov András, a 
körzet önkormányzati kép-
viselője úgy fogalmazott: ő 
álmodta meg több mint két 
évtizede a rózsaünnepet, és 
az ő igazgatása alatt épült 
modern kulturális központ a 
településen.

Kilenc éve nyugdíjba vo-
nult, de nem pihent. Még 
évekig a Senior Centerben 
dolgozott a közösségért, egé-
szen addig, míg a gyilkos kór 
megálljt nem parancsolt neki. 

Makó Mária emléktábláját férje, Berkesi Ottó és Kiss 
Ernő leplezte le. Fotó: Iványi Aurél

Nyolcvanezer virág pompázik  
a város terein

Az Aradi vértanúk terén kezdték el a Szege-
di Környezetgazdálkodási Nkft. munkatár-
sai az őszi virágültetést. 

Télálló növényekből idén 55 ezret, 24 
ezernél több tulipánhagymát, valamint 
250 facsemetét ültetnek. A virágok zö-

mét az árvácskák adják, ezekből a belváros-
ban összesen 37 ezer darabot ültetnek el. A 
kis és nagy virágú fajták vegyesen kerülnek 
ki, s színgazdagságuk miatt ez a virág alkotja 
majd a virágágyak nagy részét. Az árvácskák 
mellett összesen 7600 tő nefelejcset is kiül-
tetnek. Ezek azonban nemcsak a hagyomá-
nyos kék színben tündökölnek majd tavasz-
szal, hanem fehér és rózsaszín változataik is 
színesítik a virágágyásokat.

A kétnyári virágok ültetésével együtt ke-
rülnek ki a hagymás növények is, ezek közül 
legnagyobb mennyiségben a tulipánok fog-
nak virítani a tavaszi virágágyakban, ame-
lyekből 24 ezer 250 virághagymát ültetnek 
el. Ezek mellett néhány helyen hagymás 
nőszirom, gyöngyike és nárciszok is fogják 
gazdagítani a tavaszi ágyásokat.

A belvárosban összesen 48 ezer 120, 
Kiskundorozsmán 3860, az újszegedi Erzsé-
bet ligetben pedig 1630 tő kétnyári virágot 
ültetnek.

Elsőként az Aradi vértanúk terére ültették ki a virágokat a környezetgaz-
dák. Fotó: Szabó Luca
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Baumhorn Lipót épületei
Szabadtéri fotókiállítás a Klauzál téren

Október 25-éig látható a szabadtéri kiállítás. Fotó: Szabó Luca

Október 25-éig látható a 
Klauzál téren az a szabad-
téri fotókiállítás, amely a 
Baumhorn Lipót által terve-
zett épületeket mutatja be.

Baumhorn Lipót (1860–
1932) tervezte a szegedi 
zsinagógát, amely az ország 
második és a világ negyedik 
legnagyobb zsinagógája. A 
kiváló építész számos más 
szegedi épületet is tervezett, 
így Wagner Lipót bérpalotá-
ját, Wagner Gusztáv palotá-
ját, Forbát Leó bérpalotáját, 
a Kölcsey-udvar négyeme-
letes bérpalotáját és a Sze-
ged-Csanádi Takarékpénztár 

palotáját, a mai OTP-bank 
épületét.

– A Kárász utcán sétá-
lók megismerkedhetnek e 
páratlanul gazdag építészeti 
munka legkülönfélébb darab-
jaival – mondta a megnyitón 
Almássy Kornél. A Magyar 
Építészeti Múzeum és Műem-
lékvédelmi Dokumentációs 
Központ igazgatója elmondta, 
hogy a szegedi mellett a te-
mesvári és az újvidéki zsina-
gógát is Baumhorn tervezte. 
A kiállítás kurátora, Oszkó Ág-
nes Ivett művészettörténész 
arról beszélt, hogy Baumhorn 
Lipót Lechner Ödönnél tanulta 
a szakmát, így nem véletlenül 

csatlakozott tanára magyaros 
szecessziós törekvéseihez. 
Baumhorn a zsinagógák mel-
lett a Monarchia négy megha-
tározó városában – Budapes-

ten, Szegeden, Temesváron 
és Újvidéken – ötven palotát, 
bankszékházat és középüle-
tet tervezett.

50
Ennyi épületet ter-
vezett Baumhorn 
Lipót a Monarchia 
négy meghatározó 
városában.

Cseperedő

Civil Díjat kapott nem-
rég a szegedi Csepe-
redőt működtető Ala-

pítvány az Alteros Gyereke-
kért. A rangos elismerést a 
független, közhasznú civil-
szervezet, a Nonprofit Infor-
mációs és Oktató Központ 
(NIOK) Alapítványától kapták 
a szegediek a legjobb helyi 
kezdeményezés kategóriá-
ban. A Cseperedő egyedül-
álló kezdeményezésként in-
dult két éve. A babaszobát 
működtető szegedi alapít-
vány olyan diákkorú anyu-
káknak nyújt ingyen segít-
séget, akik a kisgyermekük 
nevelése mellett iskolába 
szeretnének járni, tanulni és 
szakmát szerezni, mert nem 
akarnak lemorzsolódni. Ezt 
az esélyt biztosítja a Csepe-
redő.

És hogy miért ingyenes 
a szolgáltatás? Mert a gye-
rekek és a szülők többsé-
ge halmozottan hátrányos 
helyzetű. Vagyis: szegény. A 
civilek és a jóakaratú támo-
gatók mindent megtesznek 
a babaszobáért, amely egy 
szegedi iskolában működik. 
Nem úgy az állam, amely 
nemhogy nem ad támoga-
tást olyan alternatív napköz-
beni ellátásra, mint a Csepe-
redő, de az állami „vízfeje” 
még bérleti díjat is fizettet az 
alapítvánnyal.

Cikket írtunk a rangos díj 
kapcsán a Cseperedőről, de 
a Szegedi Szakképzési Cent-
rum nem járult hozzá a meg-
jelenéshez.

A rezsimnek a szegény 
gyerek nem gyerek, a civilek 
pedig ellenségek.

Szabó C. Szilárd

Több mint 200 szegedi egyetemi oktató írta alá
az SZFE tiltakozó hallgatóit támogató nyilatkozatot

Nem leszünk az új dzsent-
rizmus cselédei! – mondta 
Orcsik Roland író, aki so-
kadmagával szólalt fel a 
Dugonics téren, amikor a 
budapesti Színház- és Film-
művészeti Egyetemről kö-
zel kétszáz kilométeres vál-
tófutás után megérkezett 
Szegedre az SZFE lángoló 
fáklyája, amelyet legalább 
ötszázan vártak.

A Dugonics téren – 
akárcsak a többi 
egyetemi városban 

– koncertekkel, beszédek-
kel és demonstratív perfor-
manszokkal várták a lángot, 
amely nagy ováció közepette 
érkezett meg a rektori hiva-
tal elé.

Elsőként Szőnyi György 
Endre egyetemi tanár és Fe-
kete Éva professzor emerita 
állt színpadra, ahol egy tá-
mogató nyilatkozatot adtak 
át a fáklyát Szegedre hozó 
színművészetis hallgatónak, 

Bogossy Bálintnak. A több 
mint 200 szegedi egyetemi 
oktató által aláírt nyilatko-
zatban az áll: „Az egyetemi 
autonómia évszázados uni-
verzális érték, melyet Egyete-
münk július 22-én közzétett 
hivatalos állásfoglalása is 
az európai alapvetések közé 
sorol. Ez a magas színvonalú 
szakmai munka biztosítéka, 
és őrzése megkerülhetetlen 
feladatunk. A Szegedi Tudo-
mányegyetem polgáraiként 
csatlakozunk a BTK dolgo-
zóinak nyílt leveléhez, és 
szolidaritásunkról biztosítjuk 
a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem értékeinek meg-
óvásáért küzdő hallgatókat 
és tanáraikat.”

– Nem gondoltuk vol-
na, hogy harminc évvel a 
rendszerváltás után sort 
kell majd kerítenünk egy 

ilyen nyilatkozatra – mondta 
Szőnyi György Endre, majd 
arról beszélt, hogy kétszáz-
húszan írták alá eddig a nyi-
latkozatot, amelyhez bárki 
csatlakozhat, aki szót kíván 
emelni az egyetemi autonó-
mia erodálása ellen, akinek 
fontos a tudomány és a ku-
tatás szabadsága.

– Nemcsak oktatók, de 
könyvtárosok, kutatók és 
technikai dolgozók is aláír-
ták ezt a nyilatkozatot, ami 
azt jelzi, hogy mára széles 
körű összefogás alakult ki az 
egyetemi autonómia meg-
védése mellett – hangzott  
el. 

Jászay Tamás újságíró 
arról beszélt, hogy nagy baj 
van a nyelvvel, ma ugyanis a 
szavak sokszor nem azt je-
lentik, amit korábban.

Példákat is mondott:

• a modellváltás – ma az 
autonómia eltörlését jelenti,

• a szakértők – egy gő-
gös megmondócsoportot,

• az egyetem – ideológi-
ai kiképzőközpontot,

• a hallgató – szolgát,
• a színház – propagan-

dát,
• a párbeszéd – diktátu-

mot
jelent a hatalmon lévők 

szóhasználata szerint.
– Ma egy maroknyi bátor 

egyetemista néz farkassze-
met a hatalom nehézfiúival. 
Bármi is lesz a vége ennek, 
az biztos, hogy az egész or-
szág emlékezetében hosszú 
időre kitörölhetetlen nyomot 
hagy – mondta.

Orcsik Roland író beszé-
dében azt emelte ki, hogy 
most egy békés, tüntető tö-
meg áll szemben az erősza-

kos hatalommal. Emlékez-
tette a hallgatókat Gandhi 
erőszakmentességet hirdető 
elveire. Szerinte a békés til-
takozás előbb-utóbb célba 
fog érni. – Nem leszünk az 
új dzsentrizmus cselédei! – 
zárta gondolatait.

Elhangzott a rendezvé-
nyen, hogy a hatalom egy-
másután foglalja el a kul-
turális életet meghatározó 
egyetemi színtereket, s ez-
által beláthatatlan károkat 
okoz. Ez történik jelenleg az 
SZFE-vel, és bármikor ez tör-
ténhet a Szegedi Tudomány-
egyetemmel is.

A front folyamatosan új 
színterekre tolódik, ezért 
minden alkalmat meg kell 
ragadni, hogy egy picit las-
sítsuk azt, miközben abban 
kell reménykedni, hogy talán 
meg is állíthatjuk.

A hatalom egy-
másután foglalja 
el a kulturális éle-
tet meghatározó 
egyetemi szín-
tereket, s ezál-
tal beláthatatlan 
károkat okoz. Ez 
történik jelenleg 
az SZFE-vel, és 
bármikor ez tör-
ténhet a Szegedi 
Tudományegye-
temmel is.

Megérkezett Szegedre a láng. Széles körű összefogás alakult ki az egyetemi autonómia megvédéséért. 
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készített felmérését, amelyben 
a válaszadók 87 százaléka úgy 
vélte: jobban kellene ellenőrizni 
hazánkban az uniós összegek fel-
használását. Hozzátette, érdekes 
módon még a kormánypárti sza-
vazók 70 százalékának is ez volt 
a véleménye.

Nem lépnek

Az OLAF-nak nincs nyomozati jog-
köre, vizsgálatai eredményeit a 
tagállamok ügyészségeinek adja 
át. Ugyanakkor a magyar ügyész-
ség semmit sem tett eddig tizeny-
nyolc olyan ügyben, amelyekben 
az Európai Csalás Elleni Hivatal 
szerint bűncselekmény gyanúja 
merült fel. Az Európai Bizottság 

szeptember 30-án kiadott, Ma-
gyarországról szóló jogállamisági 
jelentésének egyik legsúlyosabb 
megállapítása az volt: ha a legfel-
ső körökre vetül a korrupció gya-
núja, akkor nem lépnek a magyar 
hatóságok.

A rendezvényen többektől el-
hangzott, hogy nagyban segítené a 
hatékonyabb vádemelést, ha Ma-
gyarország csatlakozna az Európai 
Ügyészséghez, amellyel a magyar 
lakosság döntő többsége egyetért, 
de az Orbán-kormány magatartása 
miatt erre kicsi az esély.

Borúlátó véleményét fogalmaz-
ta meg Pelle Anita arról, kötheti-e a 
jogállamiság feltételeinek meglété-
hez a kifizetéseket az Európai Unió. 
Egyfelől természetesnek tartja, 
hogy aki pénzt ad, annak feltételei 
vannak; másfelől végeláthatatlan 
folyamat lenne az erről nyitott tag-
állami vita, mely hosszabb távon 
magát a közösséget degradálná. 
Helytelenítette e kérdés kapcsán 
Varga Judit igazságügyi miniszter-
nek azt a megállapítását, miszerint 
nem lehet tudni, mik a jogállami-
ság kritériumai – szerinte éppen-
séggel nagyon is pontosan meg 
lehet fogalmazni azokat.

Az új, 2021–2027 közötti idő-
szakra szóló uniós költségvetés-
sel kapcsolatban különféle érté-
kelések láttak napvilágot a hazai 
és nemzetközi nyilvánosságban, 
amelyeket gyakran a politikai 
hovatartozás is befolyásol. Si-
ker vagy kudarc Magyarország-
nak az elkövetkező hét évben 
Brüsszelből érkező pénz mennyi- 
sége?

A Transparency International 
Magyarország és a szegedi 
Horizont Szabadságkuta-

tó Egyesület kerekasztal-beszél-
getést rendezett Szegeden, ame-
lyen egy közgazdász, egy polito-
lógus és a civilszféra egyik képvi-
selője értékelte a Magyarország 
számára kialkudott megállapo-
dást.

Az Európai Unió hétéves költ-
ségvetést fogad el, és mint Pel-
le Anita elmondta: ez soha nem 
lehet deficites – bár a korona-
vírus-járvány miatt ez az alap-
elv akár változhat is. Annyiban 
formabontó az új, 2021–2027 
közötti időszakra szóló uniós 
büdzsé, hogy azt most egy 750 
milliárd eurós helyreállítási cso-
maggal növelték, ezért a koráb-

bi, mintegy 1100 milliárd eurós 
főösszeg ennyivel emelkedett 
– így a teljes költségvetés meg-
közelíti az 1850 milliárd eurót. A 
helyreállítási csomaggal az uniós 
államok gazdaságának vissza-
esését szeretnék mérsékelni, de 
mivel az erre fordított összeg egy 
része hitel, a jövő elzálogosítása 
is fenyegető veszély.

Kicsik vagyunk,  
ez a valóság

Sok konfliktus feszült az uniós 
tagállamok között a költségve-
tési pénzek felosztásakor. A „fu-
kar államok” – Hollandia, Dánia, 
Ausztria és Svédország – ragasz-
kodtak ugyanis ahhoz, hogy az az 
uniós büdzsé ne legyen nagyobb 

a tagállamok bruttó nemzeti össz- 
termékének 1 százalékánál. A 
„fukar államok” valamennyien 
nettó befizetők, vagyis többet fi-
zetnek be a közös kasszába, mint 
amennyit onnan kapnak. Ez 75 
milliárddal kevesebb keretössze-
get jelentett volna, mint a 2014–
2020-as büdzsé.

– A szegényebb, fejletlenebb 
államok azt szorgalmazták, hogy 
növekedjen az unió költségveté-
se – ezzel szerettek volna a ko-
rábbiaknál több pénzt biztosítani 
maguknak. De szempont volt az 
is, hogy a valódi integrációhoz, ah-
hoz, hogy az Európai Unió a világ-
gazdaság versenyképes szereplője 
maradjon, egyszerűen több pénz 
szükséges. A tagállami konfliktu-
sok másik vetülete – elemezte a 
helyzetet Juhász Krisztina –, hogy 
korábban az olyan déli államok-
hoz áramlottak komoly fejlesztési 
pénzek felzárkóztatás címén, mint 
Olaszország, Spanyolország, Gö-
rögország és Portugália. A bővítés 
során nagy számban kerültek be 
az EU-ba náluk lényegesen elma-
radottabb kelet-közép-európai ál-
lamok, köztük Magyarország, ame-
lyekkel osztozni kellett a fejlesztési 
forrásokon.

– Magyarország az unió 
GDP-jének 1 százalékát termeli 
meg, és lakosságának két száza-
lékát adja. Kicsik vagyunk, ez a 
valóság – nyomatékosított Pelle 
Anita, ugyanakkor több éven át 
is hazánk volt az EU legnagyobb 
nettó kedvezményezettje, vagyis 
a lakosságszámhoz mérten ne-
künk jutott a legtöbb fejlesztési 
pénz. Az unióból érkező források 
évente öt százalékkal is növelték 
a magyar GDP-t, ami több volt, 
mint a hazánkban megtelepedett 
német autógyárak termelési érté-
ke – hangzott el a rendezvényen.

Tény, hogy mérete miatt ha-
zánk nem meghatározó állama 
az Európai Uniónak, s az is, hogy 
az előző költségvetési ciklusban 
37,7 milliárd, a 2021–2027 kö-

zötti időszakban pedig 50,6 mil-
liárd euró fog érkezni Brüsszelből 
Magyarországra. Számszakilag 
nem is kérdés az emelkedés. Vi-
tára az adhat okot, hogy a hely-
reállítási csomagból miért része-
sül Magyarország arányosan is 
kisebb mértékben, mint például 
Olaszország vagy Spanyolország. 
Erre a magyarázatok szerint a 
Covid-járvány súlyossága közötti 
különbség adhat okot.

Elcsalt EU-pénzek

A nem csupán Magyarországot 
érintő legnagyobb veszély az volt 
a hamarosan életbe lépő költség-
vetés elfogadása előtt, hogy na-
gyon erőteljesen – 24–27 száza-
lékkal – kívánták csökkenteni a 
Strukturális Alapokra és az agrár-
támogatásokra fordítható pénz-
mennyiséget. Akár komoly fegy-
verténynek is nevezhető, hogy 
a jelzett csökkenést sikerült az 
előbbi esetében 15, az utóbbié-
ban 17 százalékra mérsékelni.

Nagyon vegyes a kép, ha arra 
szeretnék válaszolni, mennyire 
hatékonyan használta fel Ma-
gyarország az uniós forrásokat. 
Ha az infrastruktúra fejlesztésére 

és a digitalizáció előrehaladásá-
ra gondolunk, akkor komolyak az 
eredmények, ám ezt beárnyékol-
ja, hogy az Európai Csalás Elleni 
Hivatal, az OLAF jelentése szerint 
Magyarországon a legmagasabb 
az elcsalt EU-pénzek aránya. En-
nek kapcsán Mikola Bálint idézte 
a Publicus Intézet Népszavának 
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Jól jártunk az új uniós költségvetéssel?
Szakemberek a Magyarország számára kialkudott megállapodásról, az elcsalt EU-pénzekről és a jogállamiságról

A kerekasztal-beszélgetés 
résztvevői

• Pelle Anita közgazdász, az SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Intézete egyetemi docense
• Juhász Krisztina politológus, az SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék 
adjunktusa
• Mikola Bálint, a Transparency International Magyarország pro-
jektmenedzsere

Mikola Bálint, Juhász Krisztina és Pelle Anita. Fotó: Szabó Luca

AZ EGYES TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA SZÁZALÉKBAN 
AZ EURÓPAI UNIÓ GDP-JÉHEZ 2019-BEN
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Spanyolország 8,9

Ausztria 2,9

Írország 2,5

Dánia 2,2
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Románia 1,6

Hollandia 5,8
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Belgium 3,4
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Forrás: Eurostat. InFograFIka: szEgEdI tükör
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Város épült a semmiből
Lechner Lajos Szeged újjáépítésekor számot vetett a modern nagyváros kialakulásának minden követelményével 

Az 1879-es nagyárvíz 
elpusztította Szege-
det: 5458 ház omlott 

össze. Csak 265 épület élte 
túl a katasztrófát, többek kö-
zött a Szent Miklós szerb or-
todox templom, a Szegedi 
Akadémiai Bizottság székhá-
za és a Zsótér-ház. Szegedet 
Lechner Lajos tervei alapján, 
a korszerű városrendezés el-
veinek alkalmazásával épí-
tették újjá.

„Lechner számot vetett 
a modern nagyváros kiala-
kulásának minden köve-
telményével: a közlekedés 
fejlődésével, a munkahelyek 
megközelíthetőségével, a 
lakosság levegő- és napfény- 
igényével. Széles utcákat, 
sugárutakat, körutakat, par- 
kokat és sétányokat terve-
zett, és igyekezett megte-
remteni a korszerű közmű-
vesítés feltételeit” – írta 
Károlyi Zsigmond.

Lechner Lajos a Szeged 
újjá építése című könyvé-
ben részletesen bemutatja 
azt a nyolc prioritást, amely 
kiemelt szerepet kapott a 
munka során:

• a város térképének el-
készítése,

• a föltöltések,
• az útépítés és kövezés,
• a város fásítása,

• a csatornázás,
• az állandó közúti híd,
• a kőpart,
• valamint az új épületek 

építése.
A víz előtt kevés középü-

let volt Szegeden, a város-
házán és a reáliskolán kívül 
majdnem minden közintéz-
mény céljának nem megfe-
lelő épületben volt. Lechner 
Ödön és Pártos Gyula tervei 
alapján megújult a városhá-
za, felépült az új színház, a 

posta székháza, a törvény-
széki palota és a Csillag bör-
tön. A lakóházak építése is 
nagy iramban történt, négy 
év alatt, vagyis „1883-ig 26 
kétemeletes, 211 egyemele-
tes, 836 magasföldszintes, 
1314 földszintes utcai lakó-
ház és 246 udvari földszintes 
lakóház, azonkívül 514 mű-
hely, istálló, gazdasági épület 
és 80 szín épült újonnan a 
romok helyén” – írta Lechner 
Lajos. (Forrás: Szegedi em-
lékkereső Facebook-oldala, 
Somogyi-könyvtár és Lech-
ner Tudásközpont)

Az újjáépítéskor fi- 
gyeltek a lakosság 
levegő- és nap- 
fényigényére is. Széchenyi tér. Piac a placcon, a háttérben a városházát építik újjá.

Dóm tér. Még áll a piaristák iskolája a Szent Dömötör-templom szomszédságában.

Tisza Lajos körút. Alapozzák a Radnóti-gimnáziumot. Klauzál tér. Fiákerek és piaci árusok.

Mars tér. A háttérben épül a Csillag börtön. Széchenyi tér. Csatornáznak, utat építenek.
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Ahhoz, hogy egy tár-
sadalom elfogadha-
tó, másokat nem sér-

tő törvényes keretek között, 
rendben működhessen, tör-
vényekre és szabályokra van 
szüksége. Ez evidens a ré-
szemről. Bevallom, a jogi té-
mákhoz többnyire laikus va-
gyok (közgazdasági végzett-
ségem van…), ezért csupán 
élettapasztalatomra támasz-
kodhatom, és persze a csak-

nem egy életen át tartó ta-
nulmányaim során rám ra-
gadt tudásomra.

Az én felfogásom szerint 
a TÖRVÉNY kivétel nélkül 
mindenkire azonos súllyal 
hat. A SZABÁLYOK esetében 
– többnyire – egy szűkebb 
csoport érdekei kerülhetnek 
előtérbe.

Ezek hasonlítanak kor-
mányunk széles körű tény-
kedésére, amikor is azt 

állítjuk, a politika rajta ül a 
tévé(-be)n, és továbbra is 
meggyőződése: a képernyő 
csak azért van, hogy az ő 
üzenetei eljussanak a széles 
néptömegekhez.

Az Orbán-rezsim részéről 
oly mértékű hatalomkon-
centráció megy végbe, ami 
mindinkább kiüresíti a jogál-
lamot. És nemcsak a jogál-
lam rendült meg, hanem a 
piacgazdaságunk is. Minden-
re rátelepszik az állam. Ne is 
csodálkozzunk azon, hogy a 
magyar kormányt több tucat-
szor marasztalta el az Európai 
Unió az elmúlt években.

Magyarországon nincs 
hatalommegosztás, min-
den intézményben ugyanaz 
a logika érvényesül. Orbán 
is csak álszenteskedni tud, 
mert még 2015-ben is így 
nyilvánult meg: „Légy irgal-
mas minden erőszakot szen-
vedőhöz, őrizd szívedben 
mindig az isteni intést. Irgal-
masságot akarok, nem áldo-
zatot.”  A kormányfő egy pil-
lanatig sem hitte komolyan, 
amit a fentiekben idézett. Az 
egész ember csupa képmu-
tatás, ami elszomorító.

Kutnyik Pál
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     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Egy kép, két mondat

Minden szó számít!

Most, hogy be vagyunk „zárva”, érzékenyebbek va-
gyunk mindenre. Keressük a kapcsolati lehetősé-
geket az emberekkel szóban, írásban. Jobban oda-

figyelünk a szavak értelmére, a beszédben a hangok erőssé-
gére, hangsúlyára.

A bezártság nyugtalanító, de a feszültség minden apró, 
tapasztalható jóindulat által csökkenthető lenne. Így vagyok 
én is, amikor – ha ráérek – a TV híradóját nézem, vagy az 
újságokat olvasom. Reménykedve várom, hogy a kormányzati 
intézkedésekre vagy az ellenzék építő jellegű javaslataira a 
„másik” elfogadóan reagáljon, dicséretet mondjon, de hiába 
– mindig van valami kifogásolnivaló. Már az is jólesne, ha a 
válaszban a mondat „igennel” kezdődne. Figyelem a megnyi-
latkozókat, hogy mennyire együttműködőek, „tiszták” a gon-
dolataik, szándékaik. El tudják-e fogadni a másik jó tanácsát, 
javaslatát egy köszönő szóval, vagy mindig ott van a DE?                                                                                                                    

Pedig jó lenne már nyugalomban élni, és hagyni az em-
bereket, hogy saját belátásuk szerint alkossanak véleményt 
a való életről. Mindenki a sa-
ját életében tapasztalja meg, 
hogy mennyire biztosított be-
csületesen végzett munkájá-
val a családja megélhetése. 
Látja a környezetében a válto-
zásokat, eredményeket. Tud-
ja, hogy milyen körülmények 
között érzi biztonságban az 
életét és a gyermekei sorsát, 
és hogyan lehetne még inkább 
élhetővé, boldoggá tenni a jövőjét.  Az értelmes, gondolkodó 
ember tudja, milyen következményei lehetnek a történések-
nek a jövőben.

Nem lehet megmagyarázni, ami környezetünkben ellen-
tétes a természettel, elfogadtatni a fennálló nagy társadalmi 
különbségeket, nem lehet elhitetni, hogy „becsületes” úton 
lehet milliárdokhoz jutni (kivétel a lottómilliárdos!), ezért a 
rendszerváltozás óta minden meggazdagodott milliárdostól 
vissza kellene venni a jogtalanul megszerzett vagyont, és 
visszaadni a nemzetnek!

Sajnos ez „kétoldalú” dolog, így mindig lesznek ellenzői 
jobbról és balról is. Nemzetünk kicsi, de ha összetartana, 
erőssé válhatna. Olyan vezetőkre lenne szükség, akik meg 
tudnák teremteni az egységet úgy, hogy meghallgatná-
nak minden jó szándékú javaslatot, és elismernék annak 
hasznosságát, függetlenül attól, ki terjeszti elő. Minden te-
vékenységben a kiváló szakmai tudás lenne a kiválasztási 
szempont, és a megbízatások anyagi és erkölcsi felelősség-
gel járnának. A számonkérés nem maradhatna el! Minden 
társadalmi és gazdasági tevékenységben a nemzeti érdek 
lenne az első!                                

A vezetők bérezése az ország életszínvonalához, a ma-
gyar emberek átlagjövedelméhez igazodna. Így a saját érdek 
egybeesne a nemzet érdekével. Ha ez nem felelne meg a 
vezetésre törekvőknek, nem kellene vállalni a munkát! Így 
csak azok jelentkeznének, akik nem számításból, anyagi ér-
dekből, hanem meggyőződésből, hazájuk, népük iránti sze-
retetből akarnak dolgozni.

Amikor a TV műsorait nézem, az újságokat lapozom, azt 
keresem, ki mond valamilyen elismerő szót a „másikról”, ki 
mond, ír kedvező értékelést a kormányról vagy az ellenzéki 
oldalról, mert az lehetetlen, hogy minden rossz, amit a „má-
sik” csinál!

Sajnos nincs „találat”. Pedig mindenki összhangra vágyik, 
hiszen közös a célunk: a magyar nemzet fennmaradása.

Dr. Berecz Árpádné

Mindenki a saját 
életében tapasz-
talja meg, hogy 
mennyire biztosí-
tott becsületesen 
végzett munká-
jával a családja 
megélhetése. 

Visszhang

Mi lehet az oka, hogy ha fel-
röppen egy nemzetmentő hír, 
gondolat vagy az Európai Uni-

ót, a hazai ellenzéket dehonesztáló ki-
jelentés valamelyik fideszes politikus, 
ne adj’ isten a miniszterelnök úr szá-
jából, akkor azt szinte uniszónó szaj-

kózza a kormánypárti médiabirodalom 
minden egyes tagja? Szolgalelkűség, 
popópátyolgatás, parancsteljesítés? 
Erre én gondolni se merek, ennél sok-
kal elnézőbb, megértőbb vagyok velük 
szemben. Szerintem ez egyfajta beteg-
ség, még neve is van: echolália, azaz a 

hallott szavak, mondatok visszhangsze-
rű, kényszeres azonnali, illetve késlelte-
tett ismételgetése. Bár úgy tűnik, ra-
gályos, mert egyre többen esnek bele; 
szerencsére nem halálos, csak halálo-
san unalmas.

Méhes János

Orbán egy pillanatig
sem hitte komolyan

Türelem. Fekete-fehér, színesben. Fotó: Gyémánt István 
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ELMARAD AZ EMLÉKTOR-
NA. A koronavírus-járvány 
miatt idén elmarad a Marko-
vics-emléktorna. Az ország 
legnagyobb és legnépszerűbb 
röplabdatornáját 31. alkalom-
mal rendezte volna meg a Vi-
dux-Szegedi RSE, hogy egy 
hétvége erejéig újra Szeged 
legyen a sportág fővárosa, 
és minden magyar tehetség 
megmutathassa magát, ám 
erre ezúttal nem kerülhetett 
sor. A szervezők közölték: re-
mélik, a jövő évi Szeged-kupa 
nem jut ugyanerre a sorsra.
BAJNOK LETT SZABÓ 
ÁDÁM. A szegedi gokartosok 
taroltak az országos amatőr 
bajnokság legutóbbi forduló-
ján, a kulcsi gokartpályán. A 
13 éves Szabó Ádám az után-
pótlás-szériában újra meg-
nyerte a futamát, így három 
versennyel a vége előtt a juni-
or kategória bajnoka lett. A te-
hetséges sportoló két éve kez-
dett versenyezni, idei mérlege 
kilenc versenyen nyolc győze-
lem és egy második hely, ami 
a bajnokság húszéves törté-
netében szinte példa nélkü-
li. Testvére, a 16 éves Szabó 
Zalán az OAGB-szériában ma-
gabiztos versenyzés mellett a 
negyedik alkalommal szerezte 
meg az első helyet, így össze-
sítésben a második pozícióból 
várhatja az utolsó két futamot. 
NEM TUDTAK EDZENI. Több 
kerettagnál is pozitív ered-
ményt hozott a férfikézilab-
da-válogatott összetartását 
megelőző koronavírusteszt, 
így a szakmai stáb döntése 
értelmében a múlt hétre ter-
vezett edzésnapok elmarad-
tak. A válogatott – a szegedi 
játékosok nélkül – Budaör-
sön vett volna részt összetar-
táson, mivel játékosai több 
mint kétszáz napja nem gya-
koroltak együtt. A csapat no-
vemberben Spanyolország és 
Horvátország ellen Euroku-
pa-mérkőzést játszik, január-
ban pedig a tervek szerint az 
egyiptomi világbajnokságon 
szerepel.
ÖSSZECSAPTAK A PADEL-
BARÁTOK. Nyílt B kategóri-
ás padelversenyt rendeztek a 
Squash Club Szabadidőköz-
pontban: remek meccseken 
kiegyensúlyozott párosok küz-
döttek meg egymással. A dön-
tő 7:6-ra dőlt el a Vas, Barna 
duó javára. A végeredmény: 
1. Vas Enikő, Barna Tamás, 2. 
Háló Pál, Nagy László, 3. Ho-
vanyecz Tamás, Pintér Jenő, 
4. Horváth Gábor, Pintér Fe-
renc, 5. Rappai Attila, Horváth 
Bence, 6. Csonka Zsolt, Hadar 
Attila.

Sport

Újabb  
fertőzött
a Picknél

Elhalasztották a MOL-
Pick Szeged múlt hét-
re kiírt mérkőzését 

a Bajnokok Ligájában. Az 
együttesben a korábban is-
mert hat eset után egy he-
tedik játékos is megfertő-
ződött koronavírussal, ezért 
a keret karanténba vonult, 
az európai szövetség pedig 
ezt követően értesítette a 
klubot arról, hogy elhalaszt-
ja az északmacedón Vardar 
Szkopje elleni összecsapást, 
amelyet későbbi időpontban 
játszanak le. A Szeged a má-
sodik fordulóban lépett pá-
lyára először, és szenvedett 
26–23-as vereséget a Ki-
elce vendégeként, ezt köve-
tően számolt be a klub a he-
tedik fertőzöttről. Emiatt el-
halasztották az e heti, Oros-
háza elleni hazai bajnokit is 
– arról, hogyan alakul a ka-
rantén, és mikor játszhatnak 
legközelebb, hivatalos felüle-
tein számol be a klub.

Mindkét döntőben volt szegedi az ob-n
A fallabdázó Csókási Gabriella és Sebők Benedek is ezüstöt szerzett

érmeit egy ezüsttel egészí-
tette ki Százhalombattán.

– Fantasztikus érzés, 
hogy sikerült döntőt játsza-
nom. Az elődöntő elején iz-
gultam Kispéter Ádám ellen, 
annak ellenére, hogy még 
soha nem kaptam ki tőle. 
Egy szettet el tudott venni, 
de hála az égnek a drukk 
ellenére nekem is jól ment 
a játék. A döntőben az volt a 
célom, hogy minél látványo-
sabb labdamenetek legye-
nek, illetve minden kiadjak 
magamból, ami még esetleg 
bennem maradt. Ez a har-
madik szett végére sikerült, 
jó érzéssel jöttem le a pályá-
ról – fogalmazott.

A másik szegedi klubot, a 
Szeged Squash SE-t tizenegy 
férfi fallabdázó képviselte, 
közülük Takács Benedek ját-
szott kiemelkedően: az után-
pótlás-válogatott tehetség 
pályafutása legjobb eredmé-
nyeként a nyolc közé jutott.

Remek eredményekkel zá-
rult a fallabdázók országos 
bajnoksága, a nőknél és a 
férfiaknál is volt szegedi a 
fináléban. Csókási Gabriel-
la rutinos döntősnek szá-
mít, Sebők Benedek első 
szegedi férfiként jutott el 
idáig. Mindketten ezüsté-
remmel zártak.

Először történt meg a 
Vidux Tisza Squash 
SE fennállása során, 

hogy mindkét nemnél beju-
tott versenyzőjük a fallabda 
országos bajnokság fináléjá-
ba. A nőknél ez Csókási Gab-
riellának sikerült, aki hatod-
szor vehetett részt az arany-
ról döntő összecsapáson. 
A kétszeres bajnok ezúttal 
ezüstéremmel zárt – az első 
helyet a címvédő Chukwu 
Hannah szerezte meg a 3:0-
ra végződő meccsen.

– Örülök, hogy bejutot-
tam a fináléba, ám azt na-

gyon sajnálom, hogy alul-
maradtam, hiszen jobban 
sikerült a felkészülésem, 
mint tavaly – értékelt Csó-
kási. 

A férfiaknál most fordult 
először elő, hogy egy szegedi 
döntőzhetett – ez a bravúr 

Sebők Benedeknek sikerült. 
Az ötvenfős mezőnyben Se-
bők négy sikerrel, mindösz-
sze egyetlen szettet veszítve 
jutott a döntőig, a fináléban 
azonban a címvédő Farkas 
Balázs 3:0-ra jobbnak bizo-
nyult nála, így korábbi bronz- 

Sebők Benedek először jutott el a döntőig. Fotó: Omega 
32. egyéni squash ob, 2020

Elégedett a kapitány a világkupával
Tizenöt érmet szerzett a magyar válogatott a Maty-éren

Hüttner Csaba szövetségi 
kapitány szerint a késői idő-
pont ellenére volt értelme 
megrendezni a szegedi ka-
jak-kenu világkupát, ame-
lyen a válogatott 15 érmet 
(6 aranyat, 6 ezüstöt és 3 
bronzot) szerzett.

A koronavírus-járvány 
miatt a gyorsasá-
gi szakágban idén 

ez volt az egyetlen felnőtt 
nemzetközi viadal; 33 or-
szág több mint 400 sporto-
lója vett részt rajta. A NKM 
Szeged VE Molnár Csenge 
(C2 vegyes 200 méter, Haj-
du Jonatánnal) és Varga Ka-

talin (KL2 női 200) révén két 
ezüsttel, valamint Birkás Ba-
lázsnak (K1 férfi 500), Suba 
Róbertnek (KL1 férfi 200) és 
Rescsik Csabának (KL2 férfi 
200) köszönhetően három 
bronzzal zárt.

– Egyértelműen volt értel-
me megrendezni a versenyt. 
Sok olyan sportoló akadt, 
aki év közben nem nagyon 
versenyzett, és a válogatott 
szempontjából is fontos, hogy 
felmérhettük, hol és hogyan 
állunk az olimpia kapcsán. 
Ami pedig a legfontosabb, 
hogy azokban a számokban, 
amelyekben még kvótát kel-
lene szereznünk, láthattuk, 

mire számítsunk. Azok a kül-
földiek ugyanis, akik hozzánk 
hasonlóan még reményked-
nek indulási jogokban, nagy 
többségében itt voltak. A vk 
tájékozódási pont volt, ebből 
ki tudunk indulni, hogy hol 
kell erősödni, hol kell tartani 
a szintet – mondta a szak-
ember, hozzátéve, hogy az 
ötkarikás játékok szempont-
jából nem volt ideális a viadal 
időpontja, de mindenki tudja, 
miért csak most kerülhetett 
rá sor. Magyarország a 18 
megszerezhető kvótából ed-
dig 13-at gyűjtött be – hat női 
kajakost, öt férfi kajakost és 
két női kenust.

Az elmúlt évek sikerei után 
csendesebb évet zárnak a 
Szegedi Úszó Egylet verseny-
zői, de nem azért, mert idén 
alulteljesítettek volna: az ok 
a koronavírus. Törölték az év 
legfontosabb versenyét, a 
junior Európa-bajnokságot, 
ahogyan a nyílt vízi esemé-
nyeket is. Az utóbbi néhány 
esztendőből azonban van 
mire emlékezni.

– Óriási eredményeket értünk 
el, huszonhét Eb-érmet nyer-
tek utánpótláskorú sporto-
lóink az elmúlt nyolc évben. 
Mindezt tizenkét versenyző, 
kilenc lány és három fiú nyer-
te, ezért még büszkébbek va-
gyunk. Most is van hat váloga-
tott kerettagunk, a felnőttek-
től egészen a serdülőkig. Bi-
zakodóan vártuk ezt az évet 
is, de hát idén ugye hiányoz-
nak az eredmények – értékelt 
az UtánpótlásSportnak a klub 
vezetőedzője, Gellért Gábor. A 
munka nem állt meg. A nyílt 
vízi úszók szövetségi kapitá-
nyaként dolgozó tréner szerint 
van olyan terület, ahol előnyt 
kovácsolhattak a verseny-
mentes időszakból.

– Jutott idő sok olyanra, 
amire idény közben, az ered-
ménykényszer alatt nincs 
lehetőség. „Újratanultunk” 

Országos bajnokságokra
készülnek a szegedi úszók

úszni, hónapokon keresztül 
minden úszásnemet alapo-
san kiveséztünk, mert nem 
volt más feladatunk – árulta 
el.

Ha minden jól megy, nem 
kell elfelejteni teljesen a ver-
senyeket 2020-ra: a tervek 
szerint az év végén rendezik 
az országos bajnokságokat. 
A felkészülés részeként a 
klub részt vett a 12. Hód Fak-
tor-Arena kupán, amely össze-
sítésben szegedi csapatsikert 
hozott.

– Természetesen nehéz-
kes az idei év, de nem adtuk 
fel, egész nyáron edzettünk, 
dolgoztunk, és jelenleg is ke-
ményen készülünk a magyar 
bajnokságokra, amelyek már 
a jövő évi nemzetközi esemé-
nyekre kvalifikálnak – fogal-
mazott Gellért.

Olasz Anna érmekkel zárta 
a 12. Hód Faktor-Arena 
kupát. Fotó: SZÚE

A szegedi Molnár Csenge kenu kettesben szerzett ezüstöt, Hajdu Jonatánnal. Fotó: 
MKKSZ
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KÜLÖNBÉKE 
Időpont: október 13., kedd, 17 óra.
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Adorjáni Bálint a gazdag Szabó 
Lőrinc-életműből kínál szubjektív 

válogatást Különbéke című est-
jén, amelyhez Nagy Szabolcs te-
remti meg a zenei atmoszférát. 
Irodalmi est ínyenceknek – sok-
sok dallal és zenével. A Jacques 
Brel-dalok szövegét Hajós András 
fordította. Szabó Lőrinc egyidős a 
huszadik századdal, amelynek már 
fiatalon egyik legkiválóbb költőjévé 

vált. Önmagáról és a világról is le-
sújtó véleménye volt, amit páratlan 
finomsággal és kedvességgel tu-
dott költészetté varázsolni. Szabó 
Lőrinc több ezer verset ültetett át 
magyar nyelvre. Baudelaire, Verla-
ine és Villon költészete többek kö-
zött neki köszönhetően vált a hazai 
irodalmi kultúra részévé. A prog-
ram ingyenes, de a részvételhez re-
gisztráció szükséges.

KAFKA KABARÉ
Időpont: október 13., kedd, 19.30 
óra.
Helyszín: Szegedi Pinceszínház.
Franz Kafka Az átváltozás című el-

beszélése nyomán mutatja be a 
Szegedi Egyetemi Színház Kárpáti 
Péter: Én, a Féreg című művét, 
amelyet Kafka kabaréként hirdet-
nek. Betekintést nyerhetnek egy 
család mindennapjaiba, attól a pil-
lanattól kezdve, hogy a fiú nem tud 
bemenni dolgozni.

A SZEGEDI MOZIK HŐSKORA 
Időpont: november 11-ig.
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Kis szegedi mozitörténet – a bi-
oszkóptól a filmszínházig címmel 
nyílt kiállítás a könyvtárban. 1895-
ben megszületett a mozi, és viha-
ros gyorsasággal terjedt el szerte 
a világon. A mozgókép szenzáci-
ója kicsiket és nagyokat egyaránt 
elbűvölt. Az 1900-as évek elején 
Szegeden is elkezdődtek a vetíté-

sek, előbb a kávéházakban, majd 
az állandó vetítőhelyeken: biosz-
kópokban, mozgókban, mozikban 
peregtek a filmek – Uránia, Apolló, 
Korzó, és még sorolhatnánk a le-
gendás helyeket –, pontosan száz 
éve, 1920 szeptemberében pedig 
megnyitott az azóta is folyamato-
san működő Belvárosi mozi. A no-
vember 11-ig látható tárlat a So-
mogyi-könyvtár dokumentumainak 
tükrében idézi fel a szegedi mozik 
hőskorát. (Fotó: Fortepan)

VAN GOGH AZ ÖRÖKKÉVALÓ-
SÁG KAPUJÁBAN  
Időpont: október 14., szerda, 
17.30 óra.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Vincent van Gogh életének fontos 
éveit töltötte a franciaországi Arles-

ban és Auvers-sur-Oise-ban, ame-
lyek színei, miliője festészetére 

is nagy hatással voltak. A filmből, 
melynek főszereplője Willem Da-
foe, megismerhetjük a festő életé-
nek mindennapjait, állandó küzdel-
mét démonaival és a zsenialitást, 
amely máig visszaköszön a halha-
tatlan festményeken.

Szeretne 2 belépőt nyerni az újszegedi 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: október 14. 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: Többször 
járt Szentmihályon Móricz Zsigmond író. A nyertes: Sántáné Kurunczi Mária. Gratulálunk!

11Programajánló
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SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰ-
SOR
Minden hétköznap 19 óra
A legfrissebb hírek minden 
este első kézből a Szeged 
Televízióban.

ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Október 12., hétfő, 19.30
Szeged sportéletének maga-
zinja a hétvége eseménye-
ivel, eredményeivel jelent- 
kezik.

MENTORHÁLÓ – ISME-
RETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Október 17., szombat, 20.00
Dragomán György és Szabó 
T. Anna írók Kéz a kézben 
című előadása az IH-ban.

TITITÁ – DOKUMENTUM- 
FILM
Október 18., vasárnap, 20.00
Almási Tamás Kossuth-dí-
jas filmrendező alkotása ze-
neszeretetről, őstehetségről 
és mélyszegénységről egy 
18 éves roma fiú sorsán ke-
resztül.

SZEGEDEN HÁ-
ZASSÁGOT KÖ-
TÖTTEK szeptem-
ber 25-én: Csaj-
kás Attila József 
és Szabó Erika, Pi-
picz Gábor és Bár-
dos Edina, Fodor 
József és Koczka 
Margit Mária, Tóth 
István és Antóni 
Noémi; szeptem-
ber 26-án: Szek-
szárdi Miklós Lász-
ló és Mészáros 
Csilla, Petrovics 
Zsolt és Lauer Írisz 
Anna, Révész Atti-
la és Gazdag Már-
ta, Turi Péter és 

Vörös Angéla, Hő-
dör Henrik és Kro-
csek Darinka, Ko-
vács Mátyás Dezső 
és Kuhn Bernadett 
Zsuzsanna, Túri Ta-
más és Sipka Már-
ta Lídia, Mészá-
ros Zsolt András és 
Béni Erzsébet, Gu-
lyás Roland és Fe-
hér Gabriella, Szol-
noki Alex és Bírós 
Mónika, Szalai Ben-
ce és Molnár Dóra, 
Bárdos Richárd 
és Kádár Anna- 
mária.

GRATULÁLUNK!

JÁTSZÓTÉR A BARTÓK TÉREN, 1959-BEN. Mint ahogy ma, úgy hatvan éve is a mászókák, csúszdák és hinták vol-
tak a játszóterek elmaradhatatlan kellékei. De akkor még nem volt esésvédő gumiburkolat, csak aszfalt, legfeljebb ka-
viccsal felszórt terület, és egyetlen játék sem felelt meg a mai szabványoknak, mert minden vascsőből, -lemezből és 
betonból készült. A fiúk a rakétamászókát, a lányok a cicásat szerették. És ott volt a körhinta, amelybe egyszerre több 
gyerek is elfért, s ha valaki jól bepörgette, indulhatott az űrhajósképzés. Fotó forrása: Szegedi emlékkereső

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Múltja hibáit ne ve- 
títse ki jelenlegi párkap- 

csolatára, ehelyett koncent-
ráljon inkább a jelenre. A befek-
tetésekkel legyen óvatos, ol- 
vassa el a kisbetűs részeket is 
a szerződéseken!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Amennyiben saját vállal- 
kozás beindítását tervezi, 

vágjon bátran bele – 
kifejezetten termékeny időszak 
elé néz. Ha még nem él együtt 
párjával, ne késlekedjen, 
ez vállalkozásában is nagy 
segítséget jelenthet.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Magánéletében nézetelté- 
résből fakadó problémák 
adódhatnak. Igyekezzenek 

párjával összehangolni érték- 
rendjüket, mert a harag nem 
vezet sehová. Munkahelyén le- 
gyen türelmes és taktikus, így 
gyorsabban fog előrejutni.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Szerelmi életébe köny- 
nyedség költözik, párjával 
élvezik a közösen eltöltött 

időt. Hallgassa meg a tanácsait. 
Szakmailag sikeresebb lehet, 
ha konstruktívabban működik 
együtt munkatársaival.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Ha a héten 
fontos tárgyalása lesz, 

óvatosan hangoztassa az 
ötleteit – ily módon könnyeb- 
ben érvényesítheti akaratát. 
Most kapcsolatát helyezze elő- 
térbe, ugyanis partnere kissé 
kezd türelmetlenné válni.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  A munkahelyi plety- 
kák és apró bosszúsá- 
gok ne izgassák túlon- 

túl, csak végezze szorgal- 
masan a feladatait, ahogy ed- 
dig is. Magánéletében megszű- 
nik a feszültség, s végre újra 
nyugalom honol otthonában.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Személyes átalaku- 
lása párkapcsolatára 
is pozitívan fog hatni. 

Sok hibájára ráeszmél, 
így másképp közelít társához 
is, ami kölcsönös örömükre 
szolgál. 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Változtasson a 
munkastratégiáján, ez- 
zel időt és energiát fog 

spórolni. Lassítson le, és élvezze 
a feladat végrehajtásának 
folyamatát. Érdemes társával 
közös vállalkozásba kezdeni, ez 

megerősítheti kapcsolatukat.
NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ne kutakodjon sze- 
relme múltjában, hiszen 

ön sem tökéletes. Fordul- 
janak inkább szeretettel 

egymás felé, ezzel megalapoz- 
hatják közös jövőjüket. Mun- 
kahelyi elmaradásait igyekez- 
zen minél előbb pótolni.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Párkapcsolata kiegyensú- 
lyozott, s mély kötődést 
érez párja iránt – ne féljen 

ezt kimutatni! A munkájában 
fenntartással kezeljen minden 
új információt, nem biztos, 
hogy hitelesek. Kitartással 
megvalósíthatja céljait.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Ne engedje, hogy múlt- 
beli kapcsolatai megboly- 
gassák a párjával kibon- 

takozó harmóniát, s ne 
hagyjon maga mögött lezáratlan 
ügyeket! A munkájában viszont 
komoly sikerek előtt áll – de 
azért ne bízza el magát.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Felhők jelenhetnek 
meg a szerelem egén 
az irreális elvárások 

miatt – maradjon két lábbal 
a földön! A munkahelyén is 
praktikus és elérhető terveket 
gyártson, így nem kell kudarctól 
tartania. Változtasson étkezési 
szokásain!

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 
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OKTÓBER 14., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 
17.00 (Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u. 
21.); 17.30 – 18.30 (Fodor József  Élelmi-
szeripari Szakgimnázium és Szakközépis-
kola, Szabadkai út 3.)  

Szécsényi Rózsa (balról): 16.00 
(SZSZC József Attila Ált. Iskolája és 
Szakiskolája Balatoni utcai telephely, 
Balatoni utca 11.); 16.30 (Nádas 
presszó, Tölgyfa u. 12.)
Hekáné Dr. 
Szondi Ildikó 
(jobbról): 14.00 

– 16.00 óra (A jelzett időponton belül 
elérhető  30/963-8137 telefonszámon 
és a szondi.ildiko@szeged.eu  címen.
OKTÓBER 17., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00    
(Csongor tér  12.)


