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Tavaszra Szegeden lesz a legjobb
az idősek nappali ellátása

T

Martonosi Éva jegyző és Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Szeged nevében
megkoszorúzta az Aradi vértanúk terén lévő emlékművet és Batthyány Lajos mellszobrát, mely a Dóm téri pantheonban áll. Így emlékeztek meg október 6-án, a nemzeti gyásznapon az 1818–49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. Fotók: Iványi Aurél

Kicsik vagyunk, ez a valóság

A

z új, 2021–2027 közötti időszakra
szóló uniós költségvetéssel kapcsolatban különféle értékelések láttak
napvilágot a hazai és nemzetközi nyilvánosságban, amelyeket gyakran a politikai hovatartozás is befolyásol. Siker vagy kudarc Magyarországnak az elkövetkező
hét évben Brüs�szelből
érkező
pénz
men�ny i s é ge? Szakemberek mondták el egy szegedi
kerekasztal-beszélgetésen a véleményüket a Magyarország számára kialkudott megállapodásról, az
elcsalt EU-pénzekről és a

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

Cikkünk
a 7. oldalon

eljesen megújul hat
idősek klubja 370 millió forint uniós támogatásból és 60 millió forint
városi önerőből. Mivel a Kaszás utcában idén épült fel
az új klub, minden igényt kielégítő lesz az idősek ellátása Szegeden.
A kistérségi társulás
igazgatója, Csúcs Áron elmondta, a társulás uniós
támogatást nyert a fejlesztéshez. A közbeszerzési eljáráson győztes kivitelezők
az Alsóki kötő soron, a Dáni
János, a Gáspár Zoltán, a
Kereszttöltés és a Bölcs utcában, valamint a Kossuth
Lajos sugárúton dolgoznak.
Szondi Ildikó, a belváros
önkormányzati képviselője
elmondta: a Dáni utcai klubba több tucat nyugdíjas járt
társasjátékozni, beszélgetni.
Most modernizálják a fűtést,
a világítást, a nyílászárókat, a burkolatokat, a konyhát, és akadálymentesítenek.

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

Az 1984 figyelmeztetés,
hogyan facsar ki egy társadalmat
a diktatúra, ha hagyjuk

O

rwell olyan figyelmeztetést írt meg az
1984 című regényével, amely megmutatja, hogyan tud kifacsarni egy társadalmat a diktatúra. Fontos, hogy észrevegyük, ha a
saját társadalmunk lépéseket tesz egy ilyen világ felé,
és ne engedjük azt meg – az
online megtartott közönségtalálkozón erről is beszélt
Horgas Ádám rendező, aki
Orwell disztópiáját világpremierként állította színpadra
Szegeden.
A
Gondolatrendőrsé-

get, a 101-es szobát vagy
a Nagy Testvért, aki minduntalan figyel bennünket,
még azok is ismerik, akik
soha nem olvasták George
Orwell 1984 című művét,
melyből az elmúlt hetven évben két mozifilmet is készítettek.
A darab színpadra állítására Magyarországon először Horgas Ádám kapott
engedélyt. Az 1984-et már
az elmúlt évad végén szerették volna bemutatni, de a
járványhelyzet miatt március
közepétől nem lehetett előa-

dásokat tartani, így a premiert 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 szélsőségesen lepusztított mentális világban mégis felmutat egy
szerelmi történetet, a maga
furcsaságaival együtt, mely
a helyzetnek megfelelően
végül tragikus végkimenetelbe torkollik.
Bővebben a 4. oldalon
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Lesújtó jelentés Brüsszelből
a magyar jogállamiságról
Megjelent az Európai Bizottság 2020-as jogállamisági jelentése. Brüsszel ígéri, hogy innentől kezdve minden évben
át fogják világítani a 28 tagállamot. Érdemes figyelni arra,
mit írnak rólunk, mert amelyik országban nem érvényesülnek a jogállamiság alapelvei és az uniós alapértékek, az
a jövőben hátrányt szenvedhet a források elosztásánál is.

A

jelentés négy terület vonatkozásában
vizsgálja a jogállamiságot: az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupciós helyzetet, a sajtószabadságot és a fékek és
ellensúlyok rendszerét tekintették át a szakértők.
Annak ellenére, hogy a hazánkról szóló 25 oldalas fejezet a magyar olvasók számára kevés újdonsággal
szolgál, a problémák és hiányosságok így összegyűjtve
és rendszerezve még lesújtóbb képet festenek az országról.

Sajtószabadság
A jelentés leginkább kritikus
megállapításait a médiáról
szóló fejezet tartalmazza. A
Bizottság szerint ugyanis a
magyar nyilvánosságban súlyos, rendszerszintű problémák tapasztalhatók:
• Egyre inkább egyoldalúvá válik a tájékoztatás
Magyarországon, aggasztó
fejlemény a helyi lapok felvásárlása és beolvasztása
a Kesmába, illetve az index.
hu főszerkesztőjének leváltása (majd az újságírók felmondása), 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 megfélemlítésnek van kitéve, a hatóságok pedig akadályozzák
a tájékoztatást, nem reagálnak a megkeresésekre, nem
biztosítanak információkat
az újságíróknak.
• A sajtótermékek mögött álló tulajdonosi körök
sok esetben teljesen átláthatatlanok, hiányoznak az
erre vonatkozó jogszabályi
keretek.
• A Médiatanács nem
működik független szervként, nincs biztosítva, hogy
döntéseit politikai érdekektől mentesen hozza meg,
ugyanis a tagok mindegyikét
a kormány jelölte.

• A közérdekű adatokhoz való hozzáférés aránytalan korlátokba ütközik,
például a visszaélésszerű
adatigénylésre
vonatkozó
szabályok miatt.

Korrupció
A korrupcióról szóló alfejezetet úgy lehetne összefoglalni, hogy papíron minden
rendben van, a valóságban
mégis kiemelkedően sok a
visszaélés. Bár a Bizottság
úgy értékeli, hogy a korrupcióra vonatkozó alapvető szabályok jók, a magasabb szinten elkövetett bűncselekmények gyakran nincsenek felderítve, a legtöbb nyomozás
csak az alacsonyabb beosztású hivatalnokokat érinti.
A pártok finanszírozásának
és a kampánytámogatások
felhasználásának
ellenőrzésére pedig nincs kialakítva megfelelő rendszer, s ez
szintén visszaélésekre ad lehetőséget.
Az egyik legsúlyosabb
hiányosság, hogy az állami és a cégvezetők közötti
kapcsolatok kockázatai nincsenek megfelelően kezelve
– a jelentés ezt nem említi,
de gondolhatunk itt olyan
esetekre, mint amikor a külügyminiszter egy nagyvállalkozó jachtján tölti a nyaralását.

Igazságszolgáltatás
függetlensége
A jelentés szerint az igazságszolgáltatás függetlenségét
többek között a bírókkal
szembeni nyilvános támadások és lejárató kampányok
veszélyeztetik. Külön kiemeli
a gyöngyöspatai romák kártérítésének ügyét, amikor a
kormány és a hozzá közel
álló sajtó hevesen kritizálta
az ítéletet.
A Bizottság hiányosságokat tapasztalt az ügyészség
működésének függetlensége, a Kúria bíróinak kinevezése és az Országos Bírói
Hivatal elnökének ellenőrzése kapcsán is. Mindhárom
esetben az intézmények fe-

Orbán Viktor nyilatkozik. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
letti politikai befolyás jelenti a problémát. Egyébként
ez az egyetlen alfejezet,
amelyben pozitív fejleményeket is említenek – ezek
az igazságszolgáltatás digitalizációjára, a bírói bérek
emelésére és a hatékonyság növekedésére vonatkoznak.

Fékek és ellensúlyok
A kormány működését ellenőrző intézmények kapcsán
a jelentés megjegyzi, hogy
a magyar jogszabályok előkészítését nem előzik meg
érdemi hatásvizsgálatok és
egyeztetések, ilyeneket legfeljebb formalitásként folytat le a kormányzat. További
probléma, hogy az alapvető
jogok biztosának függetlensége 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 politikai támadások a nemzetközi szervek álláspontja szerint
a kormánykritikus civilszervezetekre irányuló politikai
nyomásgyakorlásként értékelhetők.

Komolyan kell venni
A jogállamisági jelentést
nem lehet annyiban összefoglalni, hogy ez a magyarországi helyzet, ahogyan egy
brüsszeli irodából látják. A
dokumentumhoz
ugyanis
tartozik egy módszertani ismertető, amelyből kiderül,
hogy a Bizottság a vizsgálat

során felvette a kapcsolatot
a kormányokkal, a nemzeti
szakértőkkel és érintettekkel, képviselői ellátogattak a
tagállamokba, és konzultáltak más nemzetközi szervezetekkel is.
A felsorolt problémák
többsége itthon közismert,

de figyelembe kell venni,
hogy ez a dokumentum elsősorban nem a magyar
közönségnek szól, hanem
az ország külföldi partnereinek, valamint azoknak a
nemzetközi
intézményeknek, amelyektől milliárdos
támogatásokat kapunk, és

amelyeken keresztül külpolitikai érdekeinket érvényesíteni tudjuk. A kormánynak
így muszáj lesz megfontolnia
a jelentésbe foglalt kritikát,
még akkor is, ha biztosan
lesz, aki azt nemtelen politikai támadásként próbálja
majd beállítani.

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.
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Botka László: A szegedi nyugdíjasok
az egymás iránti felelősségre
irányítják rá a figyelmet
A szegedi nyugdíjasok
összetartó
közösségünk
legnagyobb értékét képviselik, azt, hogy felelősek
vagyunk egymásért, hogy
oda kell figyelnünk egymásra – mondta az idősek
világnapján videoüzenetében Botka László polgármester. A város rendhagyó
ünnepséggel köszöntötte
szépkorú lakóit.
– Október 1-je az idősek világnapja. Ilyenkor minden
évben hagyományosan nagy
városi ünnepséggel köszöntjük az idősebb szegedieket.
Most, a járványügyi helyzetben természeten nem tudunk nagy városi rendezvényt szervezni, de mindenképpen fontosnak tartjuk,
hogy online, az interneten
köszöntsük a szegedi időseket, kifejezzük elismerésünket és azt, hogy mi itt
Szegeden tudjuk, hogy az a
rengeteg érték, amely körbevesz bennünket, az önök
munkájának eredménye –
fogalmazott ünnepi köszöntőjében Botka László. – Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy Szeged város közösségi életében nagyon aktívak a
nyugdíjasok, hiszen 70 nyugdíjasklub működik a városban, több mint 10 ezer taggal, amelyek nagyon változatos, színes programokat
szerveznek. De ami talán
ennél is fontosabb, képviselik összetartó közösségünk
talán legfontosabb értékét,
hogy felelősek vagyunk egymásért, és oda kell figyelnünk egymásra.
Közös erővel elértük,

– Bízom benne, hogy az önök példamutatásával összetartó szegedi közösségünk sikeresen átvészeli a járvány
második hullámát – mondta videoüzenetében Botka László polgármester.
hogy Szeged város megkapta az Idősbarát Önkormányzat 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 időszakban felújítottuk a rendelőintézeteket, megkezdtük a
nyugdíjasklubok felújítását,
teljes egészében felújítjuk a
Senior Centert, és a tömegközlekedés fejlesztésénél is
vadonatúj, alacsony padlós
járműveket szerzünk be.
Nagyon fontos sikerünk az
is, hogy az idei év szeptemberében, immár második
esztendeje, mind a 35 ezer
szegedi nyugdíjasnak alanyi
jogon 10 ezer forintnyi támogatást tudott biztosítani az
önkormányzat.
Kedves szegedi nyugdíjasok! Rendkívüli időket élünk,
és szeretném kérni újból a

Kitüntetettek az Ifjúsági Ház színpadán. Fotó: Iványi Aurél

támogatásukat! Bízom benne, hogy az önök példamutatásával összetartó szegedi közösségünk sikeresen
átvészeli a járvány második
hullámát, ugyanúgy, amilyen
fegyelmezetten ezt megtette tavasszal. Ezt is megkö-

szönve, nagy tisztelettel köszöntök és üdvözlök minden
szegedi nyugdíjast! – zárta
gondolatait Szeged polgármestere.
A videoüzenetet követően az IH Rendezvényközpontban tartott ünnepi műsort 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. Fellépett a Tápai Hagyományőrző
Egyesület, a deszki Tiszavirág Néptáncegyüttes, Antal
Anikó pedig Juhász Gyula és
Kányádi Sándor egy-egy költeményét mondta el. A Molnár Dixieland Band muzsikáját ugyancsak felvételről
követhették a nézők. A teljes
műsor a Szeged Televízió Facebook-oldalán látható.

Elismerések
Senior Kiválóság díjat kapott Vígh Andrásné (Szegedi 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 Harmonikás 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 (Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete), Laukó Istvánné
(Szegedi Bajtársi Klub), Rea Ágostonné (Kereskedelmi Alkalmazottak Nyugdíjas Egyesülete), Farkas Ildikó
(Rókusi Nyugdíjas Klub), Vígh Istvánné (Legyél a barátom! Nyugdíjas Klub), Szögi Istvánné (Kecskési Nyugdíjas Egyesület), Süli Lászlóné (NAV NYOSZ Szegedi
Pénzügyőr Klub) és Terhes Józsefné (Tápai Őszikék
Nyugdíjas Klub).
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Vélemény

Szőnyeg alatt

A

zt írta Ceglédi Zoltán a Szegedi Tükör szeptember
26-i számában, hogy az EMMI egy mozgásképtelenre dagadt közigazgatási Jabba (aki egy túlméretezett,
hatalmas féregszerű gengsztervezér a Csillagok háborújából), amelyet fel kellene darabolni különálló egészségügyi,
oktatási és kulturális minisztériumra. Legalább. Én egy kicsit
továbbmennék a gondolatsoron: nem fog a rezsim feldarabolni semmit sem. Merthogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma az nem is annyira Jabba, hanem inkább egy hatalmas szőnyeg, amely alá remekül be lehet söpörni a „koszt”.
Jó, legyünk egy kicsit kifinomultabbak: az EMMI egy süllyesztő, ahová a miniszterelnök úr eldughatja a tönkrement cuccait, amiket mégsem dobhat ki, mert felelősségteljes használatra 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 lassan 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 alacsony pedagógusbérek, a jogfosztott kulturális dolgozók, az
elbarmolt Nemzeti Alaptanterv, a szánalmasan kezelt Színművészeti-ügy és az elbaltázott járványügyi intézkedések
következményei. Ezeket meg lehetne, meg kellene ragasztani, elképzelhető, hogy csak egy ellenállást kellene kicserélni 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- Mi evvel a gond? Az,
tőben. Értik már, mire
hogy a Fidesz-kormány
való az Emberi Erőforfent is idézett győzelmi
rások Látszatminisztéjelentései miatt még
riuma? Értik már, miért
mindig sokan elbagaKásler Miklós a látszattellizálják a járványt,
miniszter? Ugyanarra jó
ami nem is csoda, hiez az egész, mint a gyeszen szakadék tátong
rekek Benny Hill Showba illő lázmérőzése az a központi kommunikáiskolakapuban. Sapka ció és a valóság között.
nélkül 35,2, sapkával
35,7, miközben 37,8 alatt nem küldenek haza senkit. Látszatintézkedés, a szokásos megnyugtatása a szokásos rajongóknak. A kormánypropaganda büszkén harsogja nekik:
„Magyarországon stagnálnak a fertőzésszámok. Európa legjobban védekező országai közé tartozunk.” Már majdnem
akkora elánnal írják a győzelmi jelentést, mint tavasszal.
Eközben még mindig ömlenek a hírek azokról az esetekről, ahol egyértelmű kontaktokat nem teszteltek, ahol 5-710 nappal később teszteltek le fertőzött személyekkel érintkezőket. Mismásolnak a lélegeztetőgépekhez valóban értő
szakszemélyzet létszámáról, betanításról hablatyolnak, miközben a szakma finoman jelzi, jelezné, hogy ez egy szakma, nem lehet csak úgy gyorstalpalón megtanulni, és ebben
a pillanatban 2000 főnél nincs több szakember erre a feladatra az országban. Már ha nem fojtják a szakmába a szót.
Jakab Ferenc pécsi virológus, aki egyébként a kormány koronavírus-kutatócsoportjának vezetője, tehát nem egy külsős
okostojás, a minap azt mondta: „gyorsvonatként rohanunk
a vesztünkbe”, az ország lassan kimeríti egészségügyi kapacitásait. Azt is hozzátette, hogy Magyarország a harmadik a
súlyosan veszélyeztetett országok között Európában. Ehhez
képest a kormányzati kommunikáció napi szinten beszél sikerekről. Mi evvel a gond? Az, hogy a Fidesz-kormány fent is
idézett győzelmi jelentései miatt még mindig sokan elbagatellizálják a járványt, ami nem is csoda, hiszen szakadék tátong a központi kommunikáció és a valóság között.
Cservenák Zoltán
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Folytatódik a geotermikus fúrás Az 1984 figyelmeztetés, hogyan facsar ki
egy társadalmat a diktatúra
az Északi városrészben

A

következő hetekben
az Északi városrészben fúrnak geotermikus kutakat. A beruházásnak köszönhetően hat városrészben kilenc távfűtési kört
kapcsolnak zöld energiára.
Az 1700-2000 méter mély

kutakból feltörő 90 fokos víz
hőjével fűtik majd a távfűtéses lakásokat, ezzel jelentős gázfogyasztást kiváltva.
A Gáz utcában a napokban
kezdődtek meg a munkálatok. Mivel a fúrás a lakóépületek közelében zajlik, ezért

zajvédő falat is építenek. Az
első időszakban csak nappal dolgoznak majd, amikor
viszont elérik a 700 méteres
mélységet, onnantól kezdve
három-négy héten keresztül
éjjel-nappal. Fotó: Iványi Aurél

– Orwell olyan figyelmeztetést írt meg az 1984 című
regényével, amely megmutatja, hogyan tud kifacsarni
egy társadalmat a diktatúra.
Fontos, hogy észrevegyük,
ha a saját társadalmunk lépéseket tesz egy ilyen világ felé, és ne engedjük
azt meg – mondta Horgas
Ádám rendező, aki Orwell
disztópiáját
világpremierként állította színpadra Szegeden.
A Gondolatrendőrséget,
a 101-es szobát vagy a Nagy
Testvért, aki minduntalan
figyel bennünket, még azok
is ismerik, akik soha nem olvasták George Orwell 1984
című művét, melyből az elmúlt hetven évben két mozifilmet is készítettek.

A darab színpadra állítására Magyarországon először Horgas Ádám kapott
engedélyt. Az 1984-et már
az elmúlt évad végén szerették volna bemutatni, de a
járványhelyzet miatt március
közepétől nem lehetett előadásokat tartani, így a premiert 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 szélsőségesen lepusztított mentális világban mégis felmutat egy
szerelmi történetet, a maga
furcsaságaival együtt, mely
a helyzetnek megfelelően
végül meglehetősen tragi-

kus végkimenetelbe torkollik
– mondta az online közönségtalálkozón Horgas Ádám.
A rendező, aki három
évvel ezelőtt maga írta át
színpadra Orwell regényét,
mesélt arról is, hogy a szerző örökösei először nem is
akartak hozzájárulni a magyar adaptáció bemutatásához, s korábban csak kizárólag az általuk ismert angol
változatot engedték színpadon játszani. Horgas azonban 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 világpremier is volt.

Önkormányzatok nélkül nincs siker sem a járvány ellen, sem a gazdasági válság idején
56 polgármester, köztük Botka
László közös nyilatkozatot tett közzé a magyar önkormányzatiság 30.
születésnapján, amelyben leszögezik: itt az ideje a települési önkormányzatok megerősítésének.

A

polgármesterek egységesen
kiálltak az önkormányzatokért. Mint írták: „Sem a járvány, sem a gazdasági válság kezelése nem lehet sikeres az önkormányzatok ellenében, csakis velük partnerségben.”
A magyar önkormányzatiság 30.
születésnapján helye és ideje van,

hogy megerősítsük: a települési önkormányzatok szerte az országban
(Bibó István szavaival) „a szabadság
kis körei” – áll a nyilatkozatban.
Ahogy fogalmaznak: céljuk és
feladatuk annak szolgálata, hogy
egymástól eltérő világnézetű emberek, egymást tiszteletben tartva,
egyenlő polgártársakként élhessenek együtt. Az önkormányzatiság
kereszténydemokrata hagyományait, szabadságpárti és szociáldemokrata elveit tiszteletben tartva
nemcsak joguk, hanem kötelességük is megmutatni: lehet tisztességgel és becsülettel vezetni

a rájuk bízott településeket, ezzel
is hozzájárulva Magyarország újrademokratizálásához és a politikai kultúraváltáshoz.
Hangsúlyozták: küzdeni fognak
az önkormányzati autonómia fejlesztéséért, s településeiket az állampolgárok aktív részvételével a demokrácia élő tereiként működtetik.
Helyben is helyesnek tartják a
közhatalom megosztását, korlátozását és ellenőrzését. Az önkormányzatokra a szolidaritás központjaiként
tekintenek, amelyek erőfeszítéseket
tesznek az emberhez méltó lakhatás
és a gyógyuláshoz való egyenlő esély

Teljesen elkészült az ország legnagyobb televíziója

A

Külvárosi Mozi Pikniknek egész nyáron helyet adó Szetáv TV teljesen 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 hulladéklerakás felszámolására hívja fel
a figyelmet. Gyakorlati megoldásokkal és tippekkel is szol-

gálnak a tévé mellett kihelyezett információs táblán. Kampányukat a múlt hétvégén közös szemétszedéssel tették
még hasznosabbá a Lugas utcai trolifordulónál. Fotó: Iványi
Aurél

feltételeinek megteremtéséért. Az
egészséges, biztonságos környezethez való jog érvényesítése és a
klímavédelem iránti elkötelezettség
a településeik jövője iránti felelősségükből fakad.
Az aláíró polgármesterek szerint
a kormány magukra hagyta a településeket, támogatás és együttműködés helyett sarcpolitikával sújtja
őket.
„Felelőtlen politika ez, amelynek
vesztesei a válság által veszélyeztetett emberek és vállalkozások lehetnek. A kormányzati válságkezelés
eddigi kudarcaival szemben az ön-

kormányzatok bevonása a garancia
arra, hogy a támogatások végre ne
csak a kiváltságos kevesek gazdagodását, hanem a többség javát szolgálják. Mi minden erőnkkel segíteni
akarunk a településeinken élő polgároknak.”
A polgármesterek kezdeményezik, hogy az Európai Unió által
Magyarországnak adott válságkezelő támogatás legalább felét
a kormány az önkormányzatokon
keresztül,
lakosságarányosan
használja fel, s a településeiken
élő polgárokat e kezdeményezés
támogatására kérik.
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Megtalálták
a régészek a szegedi vár
tímárműhelyét
Jó állapotban megmaradt
török kori tímárműhelyt ástak ki az egykori szegedi
vár területén, a múzeum
mellett.

A

régészek eddig nem
kutathattak az vár udvarán, ez a mostani
feltárás érdekessége. A szegedi lelet érdekessége az,
hogy ilyen épített falú tímárműhelyből kevés maradt Magyarországon, a teljes cserzőmedence pedig kifejezetten ritkaságnak számít. A
Móra Ferenc Múzeum munkatársai rövidesen befejezik a tímárműhely szelvényének feltárását, ezután jön a
dokumentáció: a mozdítható tárgyi leleteket a múzeum
raktárába viszik, a falakról
és helyiségekről pedig alaprajzok készülnek. Feljegyzik

a GPS-koordinátákat, továbbá fotókat és drónfelvételeket is készítenek a területről.
Ezután betemetik a feltárt
szelvényt, ami azért is fontos, mert az agyagba rakott
téglafalat az eső már megrongálná.
A Zöld város programban
a múzeum, a vár és környéke
felújítása során a régészek
eddig összesen 350-400
négyzetméternyi
területet
vizsgáltak át az egykori szegedi vár területén. A nyáron
a barokk várfalat és a kazamatát tárták fel.
Az 50 ezer négyzetméter
alapterületű szegedi vár 876
méter kerületű volt, és nyolcméteres fal vette körbe. Az
1879-es nagyárvíz után lebontották, de így épülhetett
fel a ma látható „palotás
Szeged”.

Nyolcvanezer virág pompázik
a város terein
Az Aradi vértanúk terén kezdték el a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai az őszi virágültetést.

T

élálló növényekből idén 55 ezret, 24
ezernél több tulipánhagymát, valamint
250 facsemetét ültetnek. A virágok zömét az árvácskák adják, ezekből a belvárosban 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 kiültetnek. Ezek azonban nemcsak a hagyományos kék színben tündökölnek majd tavas�szal, hanem fehér és rózsaszín változataik is
színesítik a virágágyásokat.
A kétnyári virágok ültetésével együtt kerülnek ki a hagymás növények is, ezek közül
legnagyobb mennyiségben a tulipánok fognak virítani a tavaszi virágágyakban, amelyekből 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 Erzsébet ligetben pedig 1630 tő kétnyári virágot
ültetnek.

Elsőként az Aradi vértanúk terére ültették ki a virágokat a környezetgazdák. Fotó: Szabó Luca

Legyen 80 ezer forint Emléktábla-avatás
a nyugdíjminimum!

A

Sajtótájékoztató a kutatógödör szélén. A feltárás a Stefánia park rekonstrukciós programjának köszönhetően valósulhatott meg. Fotó: Szabó Luca

Joób Márton levélben
mondott le

A

z áfacsalás gyanújával előzetes letartóztatásban lévő önkormányzati képviselő jótékony
célra felajánlja az elmúlt két
hónapban kapott tiszteletdíját. Joób Márton közgyűlésnek küldött levelében az áll,
hogy lemond a család-, szociálpolitikai és sportért fele-

lős tanácsnoki tisztségéről,
valamint a Szegedi Sport és
Fürdők Kft.-ben betöltött felügyelőbizottsági tagságáról.
Az előzetes letartóztatásban
lévő önkormányzati képviselő felajánlja az elmúlt két hónapban kapott tiszteletdíját
a szegedi újszülött életmentőknek.

szegedi és a Csongrád-Csanád megyei
MSZP elnöke együtt
köszöntötte a nyugdíjasokat,
s egyúttal azt kérte a kormánytól, ne csak emelje, hanem igazságosan emelje a
nyugdíjakat.
Kozma József és Szabó
Sándor közleményében azt
írta: az ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ilyenkor szerte a
világban tisztelettel, megbecsüléssel, 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 nyugdíjasként tesznek, dolgoznak,
aggódnak értünk és közösségükért is.
Büszkék vagyunk a Szegedi Idősügyi Tanácsra,
amely immár tizennégy éve
működik, tartósan és színvonalasan képes összetartani
a szegedi nyugdíjas-egyesületek és -klubok közel tízezer

tagját. Szeged városának
és képviselőinek a normális
városi működés része, hogy
az idősek is teljes joggal, minél 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 életükkel mindannyiunknak példát
mutatnak munkavégzésből,
szorgalomból, kitartásból,
hűségből, amiért kijár nekik
az erkölcsi, anyagi tisztelet
és megbecsülés.
A legtöbb ember saját
nyugdíjas éveire alapvetően két dolgot szeretne:
egészséget és anyagi biztonságot. A Fidesz-rezsim
egyik területen sem kecsegtet vonzó jövőképpel. Egyrészt éppen tönkreteszi az
egészségügyet,
másrészt
pedig kifosztja a nyugdíjasokat.
Éppen ezért az MSZP
követeli, hogy az évek óta
változatlan nyugdíjminimum
összegét 80 ezer forintra
emeljék.

Makó Mária emléktábláját férje, Berkesi Ottó és Kiss
Ernő leplezte le. Fotó: Iványi Aurél
Szőreg neki köszönheti a rózsaünnepet, az ő igazgatása alatt épült fel a százéves
Tóth vendéglő helyén a kulturális központ. A városrész
legendás népművelőjének,
Makó Máriának emléktáblát
avattak halála első évfordulóján
– Igazi Rózsahölgy volt,
keze alatt kivirágzott a szőregi kultúra és közösség –
mondta Kiss Ernő, a Csongrád Megyei Népművelők
Egyesületének alelnöke a
Wlassics Gyula-díjas népművelőre 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 István Művelődési Házban teljesedett ki, amelyet 17 évig
vezetett. Avramov András, a
körzet önkormányzati képviselője 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 vonult, de nem pihent. Még
évekig a Senior Centerben
dolgozott a közösségért, egészen addig, míg a gyilkos kór
megálljt nem parancsolt neki.
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Cseperedő

C

ivil Díjat kapott nemrég a szegedi Cseperedőt működtető Alapítvány az Alteros Gyerekekért. A rangos elismerést a
független, közhasznú civilszervezet, a Nonprofit Információs és Oktató Központ
(NIOK) Alapítványától kapták
a szegediek a legjobb helyi
kezdeményezés kategóriában. A Cseperedő egyedülálló kezdeményezésként indult két éve. A babaszobát
működtető szegedi alapítvány olyan diákkorú anyukáknak nyújt ingyen segítséget, akik a kisgyermekük
nevelése mellett iskolába
szeretnének járni, tanulni és
szakmát szerezni, mert nem
akarnak lemorzsolódni. Ezt
az esélyt biztosítja a Cseperedő.
És hogy miért ingyenes
a szolgáltatás? Mert a gyerekek és a szülők többsége halmozottan hátrányos
helyzetű. Vagyis: szegény. A
civilek és a jóakaratú támogatók mindent megtesznek
a babaszobáért, amely egy
szegedi iskolában működik.
Nem úgy az állam, amely
nemhogy nem ad támogatást olyan alternatív napközbeni ellátásra, mint a Cseperedő, de az állami „vízfeje”
még bérleti díjat is fizettet az
alapítvánnyal.
Cikket írtunk a rangos díj
kapcsán a Cseperedőről, de
a Szegedi Szakképzési Centrum nem járult hozzá a megjelenéshez.
A rezsimnek a szegény
gyerek nem gyerek, a civilek
pedig ellenségek.
Szabó C. Szilárd
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Több mint 200 szegedi egyetemi oktató írta alá
az SZFE tiltakozó hallgatóit támogató nyilatkozatot
Nem leszünk az új dzsentrizmus cselédei! – mondta
Orcsik Roland író, aki sokadmagával szólalt fel a
Dugonics téren, amikor a
budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemről közel kétszáz kilométeres váltófutás után megérkezett
Szegedre az SZFE lángoló
fáklyája, amelyet legalább
ötszázan vártak.

A

Dugonics téren –
akárcsak a többi
egyetemi
városban
– koncertekkel, beszédekkel és demonstratív performanszokkal várták a lángot,
amely nagy ováció közepette
érkezett meg a rektori hivatal elé.

A hatalom egymásután foglalja
el a kulturális életet meghatározó
egyetemi
színtereket, s ezáltal beláthatatlan
károkat okoz. Ez
történik jelenleg
az SZFE-vel, és
bármikor ez történhet a Szegedi
Tudományegyetemmel is.
Elsőként Szőnyi György
Endre egyetemi tanár és Fekete Éva professzor emerita
állt színpadra, ahol egy támogató nyilatkozatot adtak
át a fáklyát Szegedre hozó
színművészetis hallgatónak,

Megérkezett Szegedre a láng. Széles körű összefogás alakult ki az egyetemi autonómia megvédéséért.
Bogossy Bálintnak. A több
mint 200 szegedi egyetemi
oktató által aláírt nyilatkozatban az áll: „Az egyetemi
autonómia évszázados univerzális érték, melyet Egyetemünk 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 Tudományegyetem polgáraiként
csatlakozunk a BTK dolgozóinak nyílt leveléhez, és
szolidaritásunkról biztosítjuk
a Színház- és Filmművészeti
Egyetem értékeinek megóvásáért küzdő hallgatókat
és tanáraikat.”
– Nem gondoltuk volna, hogy harminc évvel a
rendszerváltás után sort
kell majd kerítenünk egy

ilyen nyilatkozatra – mondta
Szőnyi György Endre, majd
arról beszélt, hogy kétszázhúszan írták alá eddig a nyilatkozatot, amelyhez bárki
csatlakozhat, aki szót kíván
emelni az egyetemi autonómia erodálása ellen, akinek
fontos a tudomány és a kutatás szabadsága.
– Nemcsak oktatók, de
könyvtárosok, kutatók és
technikai dolgozók is aláírták ezt a nyilatkozatot, ami
azt jelzi, hogy mára széles
körű összefogás alakult ki az
egyetemi autonómia megvédése mellett – hangzott
el.
Jászay Tamás újságíró
arról beszélt, hogy nagy baj
van a nyelvvel, ma ugyanis a
szavak sokszor nem azt jelentik, amit korábban.
Példákat is mondott:

• a modellváltás – ma az
autonómia eltörlését jelenti,
• a szakértők – egy gőgös megmondócsoportot,
• az egyetem – ideológiai kiképzőközpontot,
• a hallgató – szolgát,
• a színház – propagandát,
• a párbeszéd – diktátumot
jelent a hatalmon lévők
szóhasználata szerint.
– Ma egy maroknyi bátor
egyetemista néz farkasszemet a hatalom nehézfiúival.
Bármi is lesz a vége ennek,
az biztos, hogy az egész ország emlékezetében hosszú
időre kitörölhetetlen nyomot
hagy – mondta.
Orcsik Roland író beszédében azt emelte ki, hogy
most egy békés, tüntető tömeg áll szemben az erősza-

kos hatalommal. Emlékeztette a hallgatókat Gandhi
erőszakmentességet hirdető
elveire. Szerinte a békés tiltakozás előbb-utóbb célba
fog érni. – Nem leszünk az
új dzsentrizmus cselédei! –
zárta gondolatait.
Elhangzott a rendezvényen, hogy a hatalom egymásután foglalja el a kulturális életet meghatározó
egyetemi színtereket, s ezáltal beláthatatlan károkat
okoz. Ez történik jelenleg az
SZFE-vel, és bármikor ez történhet a Szegedi Tudományegyetemmel is.
A front folyamatosan új
színterekre tolódik, ezért
minden alkalmat meg kell
ragadni, hogy egy picit lassítsuk azt, miközben abban
kell reménykedni, hogy talán
meg is állíthatjuk.

Baumhorn Lipót épületei
Szabadtéri fotókiállítás a Klauzál téren
Október 25-éig látható a
Klauzál téren az a szabadtéri fotókiállítás, amely a
Baumhorn Lipót által tervezett 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 bérpalotáját, Wagner Gusztáv palotáját, Forbát Leó bérpalotáját,
a Kölcsey-udvar négyemeletes bérpalotáját és a Szeged-Csanádi Takarékpénztár

palotáját, a mai OTP-bank
épületét.
– A Kárász utcán sétálók megismerkedhetnek e
páratlanul gazdag építészeti
munka legkülönfélébb darabjaival – mondta a megnyitón
Almássy Kornél. A Magyar
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs
Központ igazgatója elmondta,
hogy a szegedi mellett a temesvári és az újvidéki zsinagógát is Baumhorn tervezte.
A kiállítás kurátora, Oszkó Ágnes Ivett művészettörténész
arról beszélt, hogy Baumhorn
Lipót Lechner Ödönnél tanulta
a szakmát, így nem véletlenül

csatlakozott tanára magyaros
szecessziós törekvéseihez.
Baumhorn a zsinagógák mellett a Monarchia négy meghatározó városában – Budapes-

50

Ennyi épületet tervezett
Baumhorn
Lipót a Monarchia
négy meghatározó
városában.
ten, Szegeden, Temesváron
és Újvidéken – ötven palotát,
bankszékházat és középületet tervezett.

Október 25-éig látható a szabadtéri kiállítás. Fotó: Szabó Luca
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Jól jártunk az új uniós költségvetéssel?
Szakemberek a Magyarország számára kialkudott megállapodásról, az elcsalt EU-pénzekről és a jogállamiságról
AZ EGYES TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA SZÁZALÉKBAN
AZ EURÓPAI UNIÓ GDP-JÉHEZ 2019-BEN
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zötti időszakban pedig 50,6 milliárd euró fog érkezni Brüsszelből
Magyarországra. Számszakilag
nem is kérdés az emelkedés. Vitára az adhat okot, hogy a helyreállítási csomagból miért részesül Magyarország arányosan is
kisebb mértékben, mint például
Olaszország vagy Spanyolország.
Erre a magyarázatok szerint a
Covid-járvány súlyossága közötti
különbség adhat okot.

5

A

Transparency International
Magyarország és a szegedi
Horizont Szabadságkutató Egyesület kerekasztal-beszélgetést rendezett Szegeden, amelyen egy közgazdász, egy politológus és a civilszféra egyik képviselője értékelte a Magyarország
számára kialkudott megállapodást.
Az Európai Unió hétéves költségvetést fogad el, és mint Pelle Anita elmondta: ez soha nem
lehet deficites – bár a koronavírus-járvány miatt ez az alapelv akár változhat is. Annyiban
formabontó az új, 2021–2027
közötti időszakra szóló uniós
büdzsé, hogy azt most egy 750
milliárd eurós helyreállítási csomaggal növelték, ezért a koráb-

a tagállamok bruttó nemzeti össztermékének 1 százalékánál. A
„fukar államok” valamennyien
nettó befizetők, vagyis többet fizetnek be a közös kasszába, mint
amennyit onnan kapnak. Ez 75
milliárddal kevesebb keretösszeget jelentett volna, mint a 2014–
2020-as büdzsé.
– A szegényebb, fejletlenebb
államok azt szorgalmazták, hogy
növekedjen az unió költségvetése – ezzel szerettek volna a korábbiaknál több pénzt biztosítani
maguknak. De szempont volt az
is, hogy a valódi integrációhoz, ahhoz, hogy az Európai Unió a világgazdaság versenyképes szereplője
maradjon, egyszerűen több pénz
szükséges. A tagállami konfliktusok másik vetülete – elemezte a
helyzetet Juhász Krisztina –, hogy
korábban az olyan déli államokhoz áramlottak komoly fejlesztési
pénzek felzárkóztatás címén, mint
Olaszország, Spanyolország, Görögország és Portugália. A bővítés
során nagy számban kerültek be
az EU-ba náluk lényegesen elmaradottabb kelet-közép-európai államok, köztük Magyarország, amelyekkel osztozni kellett a fejlesztési
forrásokon.

0

Az új, 2021–2027 közötti időszakra szóló uniós költségvetéssel kapcsolatban különféle értékelések láttak napvilágot a hazai
és nemzetközi nyilvánosságban,
amelyeket gyakran a politikai
hovatartozás is befolyásol. Siker vagy kudarc Magyarországnak az elkövetkező hét évben
Brüsszelből érkező pénz mennyisége?

25%

Németország 24,7
Franciaország 17,4
Olaszország 12,8
Spanyolország 8,9
Hollandia 5,8
Lengyelország 3,8

Elcsalt EU-pénzek

Belgium 3,4
Svédország 3,4

A nem csupán Magyarországot
érintő legnagyobb veszély az volt
a hamarosan életbe lépő költségvetés elfogadása előtt, hogy nagyon erőteljesen – 24–27 százalékkal – kívánták csökkenteni a
Strukturális Alapokra és az agrártámogatásokra fordítható pénzmennyiséget. Akár komoly fegyverténynek is nevezhető, hogy
a jelzett csökkenést sikerült az
előbbi esetében 15, az utóbbiéban 17 százalékra mérsékelni.
Nagyon vegyes a kép, ha arra
szeretnék válaszolni, mennyire
hatékonyan használta fel Magyarország az uniós forrásokat.
Ha az infrastruktúra fejlesztésére

Ausztria 2,9
Írország 2,5
Dánia 2,2
Finnország 1,7
Csehország 1,6
Románia 1,6
Portugália 1,5
Görögország 1,3
MAGYARORSZÁG 1,0
Szlovákia 0,7
Luxemburg 0,5
Bulgária 0,4
Horvátország 0,4
Litvánia 0,3
Szlovénia 0,3
Észtország 0,2
Ciprus 0,2
Lettország 0,2
Málta 0,1

készített felmérését, amelyben
a válaszadók 87 százaléka úgy
vélte: jobban kellene ellenőrizni
hazánkban az uniós összegek felhasználását. Hozzátette, érdekes
módon még a kormánypárti szavazók 70 százalékának is ez volt
a véleménye.

Nem lépnek

Mikola Bálint, Juhász Krisztina és Pelle Anita. Fotó: Szabó Luca
bi, mintegy 1100 milliárd eurós
főösszeg ennyivel emelkedett
– így a teljes költségvetés megközelíti az 1850 milliárd eurót. A
helyreállítási csomaggal az uniós
államok gazdaságának visszaesését 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 költségvetési pénzek felosztásakor. A „fukar államok” – Hollandia, Dánia,
Ausztria és Svédország – ragaszkodtak ugyanis ahhoz, hogy az az
uniós büdzsé ne legyen nagyobb

– Magyarország az unió
GDP-jének 1 százalékát termeli
meg, és lakosságának két százalékát 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 nekünk 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 értéke – hangzott el a rendezvényen.
Tény, hogy mérete miatt hazánk nem meghatározó állama
az Európai Uniónak, s az is, hogy
az előző költségvetési ciklusban
37,7 milliárd, a 2021–2027 kö-

és a digitalizáció előrehaladására gondolunk, akkor komolyak az
eredmények, ám ezt beárnyékolja, hogy az Európai Csalás Elleni
Hivatal, az OLAF jelentése szerint
Magyarországon a legmagasabb
az elcsalt EU-pénzek aránya. Ennek kapcsán Mikola Bálint idézte
a Publicus Intézet Népszavának

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

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 projektmenedzsere

Forrás: Eurostat. Infografika: Szegedi Tükör

szeptember 30-án kiadott, Magyarországról szóló jogállamisági
jelentésének egyik legsúlyosabb
megállapítása az volt: ha a legfelső körökre vetül a korrupció gyanúja, akkor nem lépnek a magyar
hatóságok.
A rendezvényen többektől elhangzott, hogy nagyban segítené a
hatékonyabb vádemelést, ha Magyarország csatlakozna az Európai
Ügyészséghez, amellyel a magyar
lakosság döntő többsége egyetért,
de az Orbán-kormány magatartása
miatt erre kicsi az esély.
Borúlátó véleményét fogalmazta meg Pelle Anita arról, kötheti-e a
jogállamiság feltételeinek meglétéhez a kifizetéseket az Európai Unió.
Egyfelől természetesnek tartja,
hogy aki pénzt ad, annak feltételei
vannak; másfelől végeláthatatlan
folyamat lenne az erről nyitott tagállami vita, mely hosszabb távon
magát a közösséget degradálná.
Helytelenítette e kérdés kapcsán
Varga Judit igazságügyi miniszternek azt a megállapítását, miszerint
nem lehet tudni, mik a jogállamiság kritériumai – szerinte éppenséggel nagyon is pontosan meg
lehet fogalmazni azokat.
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Város épült a semmiből
Lechner Lajos Szeged újjáépítésekor számot vetett a modern nagyváros kialakulásának minden követelményével

A

z 1879-es nagyárvíz
elpusztította Szegedet: 5458 ház omlott
össze. Csak 265 épület élte
túl a katasztrófát, többek között a Szent Miklós szerb ortodox templom, a Szegedi
Akadémiai Bizottság székháza és a Zsótér-ház. Szegedet
Lechner Lajos tervei alapján,
a korszerű városrendezés elveinek alkalmazásával építették újjá.
„Lechner számot vetett
a modern nagyváros kialakulásának minden követelményével: a közlekedés
fejlődésével, a munkahelyek
megközelíthetőségével,
a
lakosság levegő- és napfényigényével. Széles utcákat,
sugárutakat, körutakat, parkokat és sétányokat tervezett, és igyekezett megteremteni a korszerű közművesítés feltételeit” – írta
Károlyi Zsigmond.
Lechner Lajos a Szeged
újjá építése című könyvében részletesen bemutatja
azt a nyolc prioritást, amely
kiemelt szerepet kapott a
munka során:
• a város térképének elkészítése,
• 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 középület volt Szegeden, a városházán és a reáliskolán kívül
majdnem minden közintézmény céljának nem megfelelő épületben volt. Lechner
Ödön és Pártos Gyula tervei
alapján megújult a városháza, felépült az új színház, a

Az újjáépítéskor figyeltek a lakosság
levegő- és napfényigényére is.
posta székháza, a törvényszéki palota és a Csillag börtön. A lakóházak építése is
nagy iramban történt, négy
év alatt, vagyis „1883-ig 26
kétemeletes, 211 egyemeletes, 836 magasföldszintes,
1314 földszintes utcai lakóház és 246 udvari földszintes
lakóház, azonkívül 514 műhely, istálló, gazdasági épület
és 80 szín épült újonnan a
romok helyén” – írta Lechner
Lajos. (Forrás: Szegedi emlékkereső Facebook-oldala,
Somogyi-könyvtár és Lechner Tudásközpont)

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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Postabontás

Minden szó számít!

M

ost, hogy be vagyunk „zárva”, érzékenyebbek vagyunk mindenre. Keressük a kapcsolati lehetőségeket az emberekkel szóban, írásban. Jobban odafigyelünk a szavak értelmére, a beszédben a hangok erősségére, 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 megnyilatkozókat, hogy mennyire együttműködőek, „tiszták” a gondolataik, 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 embereket, hogy saját belátásuk szerint alkossanak véleményt
a való életről. Mindenki a saját életében tapasztalja meg,
hogy mennyire biztosított be- Mindenki a saját
csületesen végzett munkájá- életében tapaszval a családja megélhetése. talja meg, hogy
Látja a környezetében a válto- mennyire biztosízásokat, eredményeket. Tud- tott becsületesen
ja, hogy milyen körülmények végzett
munkáközött érzi biztonságban az jával a családja
életét és a gyermekei sorsát, megélhetése.
és hogyan lehetne még inkább
élhetővé, boldoggá tenni a jövőjét. Az értelmes, gondolkodó
ember tudja, milyen következményei lehetnek a történéseknek a jövőben.
Nem lehet megmagyarázni, ami környezetünkben ellentétes 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 meghallgatnának minden jó szándékú javaslatot, és elismernék annak
hasznosságát, függetlenül attól, ki terjeszti elő. Minden tevékenységben a kiváló szakmai tudás lenne a kiválasztási
szempont, és a megbízatások anyagi és erkölcsi felelősséggel járnának. A számonkérés nem maradhatna el! Minden
társadalmi és gazdasági tevékenységben a nemzeti érdek
lenne az első!
A vezetők bérezése az ország életszínvonalához, a magyar 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 érdekből, hanem meggyőződésből, hazájuk, népük iránti szeretetből 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 „másik” csinál!
Sajnos nincs „találat”. Pedig mindenki összhangra vágyik,
hiszen közös a célunk: a magyar nemzet fennmaradása.
Dr. Berecz Árpádné

Visszhang

M

i lehet az oka, hogy ha felröppen egy nemzetmentő hír,
gondolat vagy az Európai Uniót, a hazai ellenzéket dehonesztáló kijelentés valamelyik fideszes politikus,
ne adj’ isten a miniszterelnök úr szájából, akkor azt szinte uniszónó szaj-

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

Orbán egy pillanatig
sem hitte komolyan

A

hhoz, hogy egy társadalom elfogadható, másokat nem sértő törvényes keretek között,
rendben működhessen, törvényekre és szabályokra van
szüksége. Ez evidens a részemről. Bevallom, a jogi témákhoz többnyire laikus vagyok (közgazdasági végzettségem van…), ezért csupán
élettapasztalatomra támaszkodhatom, és persze a csak-

nem egy életen át tartó tanulmányaim során rám ragadt 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 kormányunk széles körű ténykedésére, 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 hatalomkoncentráció megy végbe, ami
mindinkább kiüresíti a jogállamot. És nemcsak a jogállam rendült meg, hanem a
piacgazdaságunk is. Mindenre rátelepszik az állam. Ne is
csodálkozzunk azon, hogy a
magyar kormányt több tucatszor marasztalta el az Európai
Unió az elmúlt években.

Magyarországon nincs
hatalommegosztás,
minden intézményben ugyanaz
a logika érvényesül. Orbán
is csak álszenteskedni tud,
mert még 2015-ben is így
nyilvánult meg: „Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben
mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” A kormányfő egy pillanatig sem hitte komolyan,
amit a fentiekben idézett. Az
egész ember csupa képmutatás, ami elszomorító.

Egy kép, két mondat

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

hallott szavak, mondatok visszhangszerű, kényszeres azonnali, illetve késleltetett ismételgetése. Bár úgy tűnik, ragályos, mert egyre többen esnek bele;
szerencsére nem halálos, csak halálosan unalmas.
Méhes János

Türelem. Fekete-fehér, színesben. Fotó: Gyémánt István

Kutnyik Pál
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Országos bajnokságokra
készülnek a szegedi úszók

Sportmix
ELMARAD AZ EMLÉKTORNA. A koronavírus-járvány
miatt idén elmarad a Markovics-emléktorna. Az ország
legnagyobb és legnépszerűbb
röplabdatornáját 31. alkalommal rendezte volna meg a Vidux-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: remélik, a jövő évi Szeged-kupa
nem jut ugyanerre a sorsra.
BAJNOK
LETT
SZABÓ
ÁDÁM. A szegedi gokartosok
taroltak az országos amatőr
bajnokság legutóbbi fordulóján, a kulcsi gokartpályán. A
13 éves Szabó Ádám az utánpótlás-szériában újra megnyerte a futamát, így három
versennyel a vége előtt a junior kategória bajnoka lett. A tehetséges sportoló két éve kezdett versenyezni, idei mérlege
kilenc versenyen nyolc győzelem és egy második hely, ami
a bajnokság húszéves történetében szinte példa nélküli. Testvére, a 16 éves Szabó
Zalán az OAGB-szériában magabiztos versenyzés mellett a
negyedik alkalommal szerezte
meg az első helyet, így összesítésben a második pozícióból
várhatja az utolsó két futamot.
NEM TUDTAK EDZENI. Több
kerettagnál is pozitív eredményt hozott a férfikézilabda-válogatott összetartását
megelőző koronavírusteszt,
így a szakmai stáb döntése
értelmében a múlt hétre tervezett edzésnapok elmaradtak. A válogatott – a szegedi
játékosok nélkül – Budaörsön vett volna részt összetartáson, mivel játékosai több
mint kétszáz napja nem gyakoroltak együtt. A csapat novemberben Spanyolország és
Horvátország ellen Eurokupa-mérkőzést játszik, januárban pedig a tervek szerint az
egyiptomi világbajnokságon
szerepel.
ÖSSZECSAPTAK A PADELBARÁTOK. Nyílt B kategóriás padelversenyt rendeztek a
Squash Club Szabadidőközpontban: remek meccseken
kiegyensúlyozott párosok küzdöttek meg egymással. A döntő 7:6-ra dőlt el a Vas, Barna
duó javára. A végeredmény:
1. Vas Enikő, Barna Tamás, 2.
Háló Pál, Nagy László, 3. Hovanyecz Tamás, Pintér Jenő,
4. Horváth Gábor, Pintér Ferenc, 5. Rappai Attila, Horváth
Bence, 6. Csonka Zsolt, Hadar
Attila.

A szegedi Molnár Csenge kenu kettesben szerzett ezüstöt, Hajdu Jonatánnal. Fotó:
MKKSZ

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

Hüttner Csaba szövetségi
kapitány szerint a késői időpont ellenére volt értelme
megrendezni a szegedi kajak-kenu világkupát, amelyen a válogatott 15 érmet
(6 aranyat, 6 ezüstöt és 3
bronzot) szerzett.

A

koronavírus-járvány
miatt a gyorsasági szakágban idén
ez volt az egyetlen felnőtt
nemzetközi viadal; 33 ország több mint 400 sportolója vett részt rajta. A NKM
Szeged VE Molnár Csenge
(C2 vegyes 200 méter, Hajdu Jonatánnal) és Varga Ka-

talin (KL2 női 200) révén két
ezüsttel, valamint Birkás Balázsnak (K1 férfi 500), Suba
Róbertnek (KL1 férfi 200) és
Rescsik Csabának (KL2 férfi
200) köszönhetően három
bronzzal zárt.
– Egyértelműen volt értelme 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 kellene szereznünk, láthattuk,

mire számítsunk. Azok a külföldiek ugyanis, akik hozzánk
hasonlóan még reménykednek 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 szakember, hozzátéve, hogy az
ötkarikás játékok szempontjából nem volt ideális a viadal
időpontja, de mindenki tudja,
miért csak most kerülhetett
rá sor. Magyarország a 18
megszerezhető kvótából eddig 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 versenyzői, de nem azért, mert idén
alulteljesítettek volna: az ok
a koronavírus. Törölték az év
legfontosabb versenyét, a
junior Európa-bajnokságot,
ahogyan a nyílt vízi eseményeket is. Az utóbbi néhány
esztendőből azonban van
mire emlékezni.
– Óriási eredményeket értünk
el, huszonhét Eb-érmet nyertek utánpótláskorú sportolóink az elmúlt nyolc évben.
Mindezt tizenkét versenyző,
kilenc lány és három fiú nyerte, ezért még büszkébbek vagyunk. Most is van hat válogatott kerettagunk, a felnőttektől egészen a serdülőkig. Bizakodóan vártuk ezt az évet
is, de hát idén ugye hiányoznak az eredmények – értékelt
az UtánpótlásSportnak a klub
vezetőedzője, Gellért Gábor. A
munka nem állt meg. A nyílt
vízi úszók szövetségi kapitányaként dolgozó tréner szerint
van olyan terület, ahol előnyt
kovácsolhattak a versenymentes időszakból.
– Jutott idő sok olyanra,
amire idény közben, az eredménykényszer alatt nincs
lehetőség.
„Újratanultunk”

Mindkét döntőben volt szegedi az ob-n
A fallabdázó Csókási Gabriella és Sebők Benedek is ezüstöt szerzett
Remek eredményekkel zárult a fallabdázók országos
bajnoksága, a nőknél és a
férfiaknál is volt szegedi a
fináléban. Csókási Gabriella rutinos döntősnek számít, Sebők Benedek első
szegedi férfiként jutott el
idáig. Mindketten ezüstéremmel zártak.

gyon sajnálom, hogy alulmaradtam, hiszen jobban
sikerült a felkészülésem,
mint tavaly – értékelt Csókási.
A férfiaknál most fordult
először elő, hogy egy szegedi
döntőzhetett – ez a bravúr

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

E

lőször történt meg a
Vidux Tisza Squash
SE fennállása során,
hogy mindkét nemnél bejutott versenyzőjük a fallabda
országos bajnokság fináléjába. A nőknél ez Csókási Gabriellának sikerült, aki hatodszor vehetett részt az aranyról döntő összecsapáson.
A kétszeres bajnok ezúttal
ezüstéremmel zárt – az első
helyet a címvédő Chukwu
Hannah szerezte meg a 3:0ra végződő meccsen.
– Örülök, hogy bejutottam a fináléba, ám azt na-

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

érmeit egy ezüsttel egészítette ki Százhalombattán.
– Fantasztikus érzés,
hogy sikerült döntőt játszanom. Az elődöntő elején izgultam 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 látványosabb labdamenetek legyenek, illetve minden kiadjak
magamból, ami még esetleg
bennem maradt. Ez a harmadik szett végére sikerült,
jó érzéssel jöttem le a pályáról – fogalmazott.
A másik szegedi klubot, a
Szeged Squash SE-t tizenegy
férfi fallabdázó képviselte,
közülük Takács Benedek játszott kiemelkedően: az utánpótlás-válogatott tehetség
pályafutása legjobb eredményeként a nyolc közé jutott.

úszni, hónapokon keresztül
minden úszásnemet alaposan kiveséztünk, mert nem
volt más feladatunk – árulta
el.
Ha minden jól megy, nem
kell elfelejteni teljesen a versenyeket 2020-ra: a tervek
szerint az év végén rendezik
az országos bajnokságokat.
A felkészülés részeként a
klub részt vett a 12. Hód Faktor-Arena kupán, amely összesítésben szegedi csapatsikert
hozott.
– Természetesen nehézkes az idei év, de nem adtuk
fel, egész nyáron edzettünk,
dolgoztunk, és jelenleg is keményen készülünk a magyar
bajnokságokra, amelyek már
a jövő évi nemzetközi eseményekre kvalifikálnak – fogalmazott Gellért.

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

Újabb
fertőzött
a Picknél

E

lhalasztották a MOLPick Szeged múlt hétre kiírt mérkőzését
a Bajnokok Ligájában. Az
együttesben a korábban ismert hat eset után egy hetedik játékos is megfertőződött koronavírussal, ezért
a keret karanténba vonult,
az európai szövetség pedig
ezt követően értesítette a
klubot arról, hogy elhalasztja az északmacedón Vardar
Szkopje elleni összecsapást,
amelyet későbbi időpontban
játszanak le. A Szeged a második fordulóban lépett pályára először, és szenvedett
26–23-as vereséget a Kielce vendégeként, ezt követően számolt be a klub a hetedik fertőzöttről. Emiatt elhalasztották az e heti, Orosháza elleni hazai bajnokit is
– arról, hogyan alakul a karantén, és mikor játszhatnak
legközelebb, hivatalos felületein számol be a klub.
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Programok
KÜLÖNBÉKE
Időpont: október 13., kedd, 17 óra.
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Adorjáni Bálint a gazdag Szabó
Lőrinc-életműből kínál szubjektív

vált. Önmagáról és a világról is lesújtó véleménye volt, amit páratlan
finomsággal és kedvességgel tudott költészetté varázsolni. Szabó
Lőrinc több ezer verset ültetett át
magyar nyelvre. Baudelaire, Verlaine és Villon költészete többek között neki köszönhetően vált a hazai
irodalmi kultúra részévé. A program ingyenes, de a részvételhez regisztráció 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 hirdetnek. Betekintést nyerhetnek egy
család mindennapjaiba, attól a pillanattól kezdve, hogy a fiú nem tud
bemenni dolgozni.
A SZEGEDI MOZIK HŐSKORA
Időpont: november 11-ig.
Helyszín: Somogyi-könyvtár.
Kis szegedi mozitörténet – a bioszkóptól a filmszínházig címmel
nyílt kiállítás a könyvtárban. 1895ben megszületett a mozi, és viharos gyorsasággal terjedt el szerte
a világon. A mozgókép szenzációja kicsiket és nagyokat egyaránt
elbűvölt. Az 1900-as évek elején
Szegeden is elkezdődtek a vetíté-

sek, előbb a kávéházakban, majd
az állandó vetítőhelyeken: bioszkópokban, mozgókban, mozikban
peregtek a filmek – Uránia, Apolló,
Korzó, és még sorolhatnánk a legendás helyeket –, pontosan száz
éve, 1920 szeptemberében pedig
megnyitott az azóta is folyamatosan működő Belvárosi mozi. A november 11-ig látható tárlat a Somogyi-könyvtár dokumentumainak
tükrében idézi fel a szegedi mozik
hőskorát. (Fotó: Fortepan)

ban és Auvers-sur-Oise-ban, amelyek színei, miliője festészetére

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

is nagy hatással voltak. A filmből,
melynek főszereplője Willem Dafoe, megismerhetjük a festő életének mindennapjait, állandó küzdelmét démonaival és a zsenialitást,
amely máig visszaköszön a halhatatlan festményeken.

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

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!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Múltja hibáit ne vetítse ki jelenlegi párkapcsolatára, ehelyett koncentráljon inkább a jelenre. A befektetésekkel legyen óvatos, olvassa el a kisbetűs részeket is
a szerződéseken!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Amennyiben saját vállalkozás 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 nézeteltérésből fakadó problémák
adódhatnak. Igyekezzenek
párjával összehangolni értékrendjüket, mert a harag nem
vezet sehová. Munkahelyén legyen türelmes és taktikus, így
gyorsabban fog előrejutni.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Szerelmi életébe könynyedség 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 könnyebben érvényesítheti akaratát.
Most kapcsolatát helyezze előtérbe, ugyanis partnere kissé
kezd türelmetlenné válni.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) A munkahelyi pletykák és apró bosszúságok ne izgassák túlontúl, csak végezze szorgalmasan a feladatait, ahogy eddig is. Magánéletében megszűnik a feszültség, s végre újra
nyugalom honol otthonában.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Személyes átalakulása
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, ezzel 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 szerelme múltjában, hiszen
ön sem tökéletes. Forduljanak inkább szeretettel
egymás felé, ezzel megalapozhatják közös jövőjüket. Munkahelyi elmaradásait igyekezzen minél előbb pótolni.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Párkapcsolata kiegyensúlyozott, 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 múltbeli kapcsolatai megbolygassák a párjával kibontakozó 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!

Szeged régen
SZEGEDI HÍREK – HÍRMŰSOR
Minden hétköznap 19 óra
A legfrissebb hírek minden
este első kézből a Szeged
Televízióban.
ARÉNA – SPORTMAGAZIN
Október 12., hétfő, 19.30
Szeged sportéletének magazinja a hétvége eseményeivel, eredményeivel jelentkezik.
MENTORHÁLÓ – ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Október 17., szombat, 20.00
Dragomán György és Szabó
T. Anna írók Kéz a kézben
című előadása az IH-ban.

JÁTSZÓTÉR A BARTÓK TÉREN, 1959-BEN. Mint ahogy ma, úgy hatvan éve is a mászókák, csúszdák és hinták voltak a játszóterek elmaradhatatlan kellékei. De akkor még nem volt esésvédő gumiburkolat, csak aszfalt, legfeljebb kaviccsal 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

TITITÁ – DOKUMENTUMFILM
Október 18., vasárnap, 20.00
Almási Tamás Kossuth-díjas filmrendező alkotása zeneszeretetről, őstehetségről
és mélyszegénységről egy
18 éves roma fiú sorsán keresztül.

Időjárás-előrejelzés Szegedre: esős idő
Október 10.
szombat

Október 11.
vasárnap

Október 12.
hétfő

Október 13.
kedd

Október 14.
szerda

Október 15.
csütörtök

Október 16.
péntek

20/11
Gedeon,
Bendegúz

18/11
Brigitta

17/9
Miksa,
Rezső

15/9
Ede,
Kálmán

16/8
Helén

16/8
Teréz,
Aranka

17/9
Gál

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK szeptember 25-én: Csajkás Attila József
és Szabó Erika, Pipicz Gábor és Bárdos Edina, Fodor
József és Koczka
Margit Mária, Tóth
István és Antóni
Noémi; szeptember 26-án: Szekszárdi Miklós László és Mészáros
Csilla,
Petrovics
Zsolt és Lauer Írisz
Anna, Révész Attila és Gazdag Márta, Turi Péter és

Vörös Angéla, Hődör Henrik és Krocsek Darinka, Kovács Mátyás Dezső
és Kuhn Bernadett
Zsuzsanna, Túri Tamás és Sipka Márta Lídia, Mészáros Zsolt András és
Béni Erzsébet, Gulyás Roland és Fehér Gabriella, Szolnoki Alex és Bírós
Mónika, Szalai Bence és Molnár Dóra,
Bárdos
Richárd
és Kádár Annamária.
GRATULÁLUNK!

Képviselői fogadóóra
OKTÓBER 14., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 –
17.00 (Móra Utcai Fiókkönyvtár, Móra u.
21.); 17.30 – 18.30 (Fodor József Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szabadkai út 3.)
Szécsényi Rózsa (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.)
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