
2021. szeptember 4., szombat

Gálaest
85 éves fenn-
állását ünnepli 
a Tápai Hagyo-
mányőrző Együt-
tes szombaton a 
Heller Ödön Mű-
velődési Házban.

Családi napok
Izgalmas szóra-
koztató progra-
mokkal várták az 
Északi városrész, 
valamint Baktó 
és Fodorkert 
lakóit

Nincs megállás
A friss olimpiai baj-
nok kajakos, Kárász 
Anna számára nincs 
megállás: szeptem-
berben több szege-
di társával a dániai 
vb-n versenyez.

6. 10.
Ellenzéki
előválasztás
Utcafórumokon 
kampányolnak, 
és gőzerővel 
gyűjtik az ajánló 
aláírásokat a 
képviselőjelöltek.

4.4.

Elkészültek az újabb geotermikus körök

Befejeződött a geoter-
mikus fűtési rendszer 
kiépítése Rókuson és 

az Északi városrészben; a be-
ruházás mintegy 3,75 milli-
árd forintból, uniós támoga-
tással valósult meg. Bozsó 
Gábor, a Szegedi Távfűtő Kft. 
üzemfenntartási vezetője a 
fejlesztéseket bemutató szer-
dai sajtótájékoztatón elmond-
ta: Szegeden 28 ezer lakást 
és intézményt ellátó gázüze-
mű távfűtési rendszer mű-
ködik. Az évente fölhasznált 
27-28 millió köbméter gáz 
elégetése 50-60 ezer tonna 
szén-dioxid-kibocsátással jár, 
s ezzel a cég Szeged levegőjé-
nek legnagyobb szennyezője.

Folytatás az 5. oldalon
Rókusi hőközpont. Rókuson 3,5 kilométer vezetéket fektettek le, mely a termelőkutak-
tól a hőközponthoz szállítja a termálvizet. Fotó: Iványi Aurél

Görpark épül
az újszegedi ligetben

Egy vadonatúj, 650 négyzetméteres pályát kapnak a 
gördeszkások és görkorisok az újszegedi ligetben. A 
tervek szerint szeptemberben kezdődnek el a 80 millió 

forintos beruházás munkálatai, és a sportolók tavaszra ve-
hetik birtokba a pályát. Mihálik Edvin önkormányzati képvi-
selő, Zöld város programért felelős tanácsnok elmondta: az 
önkormányzat 50 millió forinttal támogatja saját forrásából 
a beruházást; a többi pénzt az Országos Görpark Program 
biztosítja. Az új pályával a szegedi extrém sportolók régi vá-
gya válik valóra. (Képünk illusztráció.) 

Részletek az 5. oldalon

Botka László hivatalában fogadta
Pascale Andréani francia nagykövetet

Botka László polgármester a múlt héten a városházán 
fogadta Pascale Andréanit. Franciaország magyar-
országi nagykövete már többször járt városunkban. 

„Mindig nagyon szívesen jövök vissza Szegedre” – nyilatkoz-

ta a nagykövet asszony, akivel a szegedi befektetési lehető-
ségekről, a városi zöldberuházásokról és a Szeged–Nizza 
testvérvárosi kapcsolatról is beszélgetett Botka László pol-
gármester. Bővebben a 3. oldalon

Százezren a SZIN-en

A szervezők tájékoztatása szerint idén közel annyian lá-
togattak ki a Szegedi Ifjúsági Napokra, mint két éve. 
Tavaly a járvány miatt nem lehetett megrendezni a 

SZIN-t, 2019-ben mintegy százezren voltak a legnagyobb 
hazai nyárzáró fesztiválon. Idén minden idők legtöbb hazai 
fellépőjét, közel kétszáz magyar együttest és előadót vonul-

tattak fel a szervezők a SZIN-en. Óriási bulikat csaptak a 
zenekarok, köztük – a szervezők megfogal-

mazása szerint – a hazai 
fesztiváltörténelem 

unikális koncertjét, 
ahol Korda György 
hatvan évet repült 

vissza az időben, és 
a Carson Coma most 

huszonéves tagjaival 
énekelt el egy 1963-ban 

született örökzöld tánc-
dalt. 

A SZIN és a buli-
zók egymillió forint-
tal járultak hozzá a 
bohócdoktorokat 
segítő Karitáció 
Alapítvány munká-
jához. A szervezők 
már a 2022-es 
SZIN-re készülnek, 
amelyet augusztus 
24. és 27. között 
rendeznek meg. 

Képösszeállítá-
sunk a 7. oldalonTetőfokára hágott a hangulat. 
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 Vélemény

Mennyire másként 
történhetett volna!

Beszélgetés közben szinte véletlenül kanyarodtunk rá 
a szegedi egyetem alapítványi működtetésére, annak 
történetére, állomásaira, és írnám, hogy fordulópont-

jaira, de ilyenek nem voltak. Egyik beszélgetőtársam, fiatal 
egyetemista, halkan és nagyot sóhajtva inkább magának, 
mint nekünk mondta: mennyire másként történt volna ez, 
ha nincs az online oktatás! Pillanatokra mindannyian elhall-
gattunk, és az elhangzottakon gondolkoztunk. Aztán ömleni 
kezdett belőlünk a szó.

A valóság ellenőrző próbáját képtelenség alkalmazni 
mindazon, ami innentől fogva elhangzott. Többségi véle-
ményként fogalmazódott meg, hogy amennyiben nincs a 
világjárvány, akkor tízezres diákmegmozdulások kísérték 
volna a kormány által kikényszeríteni akart átalakulást 
Szegeden. Szegeden? – kérdeztem vissza. Megjegyeztem, 
hogy ebben korántsem vagyok biztos, mert az elmúlt évek 
tapasztalatai arról győztek meg, hogy a passzivitás inkább 
jellemzője a mai magyar társadalomnak, mint a cselekvés 
és az ellenállás.

A társaságban jelen lévő egyetemisták cáfolták véleke-
désemet. Hiszek, hinni is akarok nekik. Egyfelől ők jobban 
ismerik a velük egykorúakat; másfelől az elmúlt tizenkét 
évben éppen azzal lettem torkig, hogy azt érzékeltem: a 
politikával elégedetlenkedők, még akkor is, ha saját bőrük-
re ment a vásár, másokra vártak. Azt hitték, majd mások 
kikaparják nekik a gesztenyét. Nyugtatták magukat, hogy 
az évtizedes kormányzati ámokfutást lehet és szabad ka-
rosszékből végignézni. De legalább ennyire felháborítónak 
találtam a kifogásokkal magukat mindig ki- és felmen- 
tőket.

Az egyik fiatal éppen a szegedi egyetem tavaly október–
novemberben kipattant névváltoztatási kísérletét hozta szó-
ba. Joggal. A szenátusi tanácsülésen megjelent diákoknak 
bizonyára nem kevés szerepe lehetett abban, hogy ez a rek-
torhoz köthető kísérlet elbukott. Innen nézve már egyálta-
lán nem elképzelhetetlen, hogy a Dugonics téren tiltakozó 
tízezer diák ellenkezése jobb belátásra bírta volna a rektori 
hivatalban ülésező szenátust az alapítványi szavazáskor. 
Aligha merte volna megmásítani kötött mandátumát az a 
hat szenátor, aki ezt megtette. 

Eszembe jutottak egyetemista éveim, amikor 1989-ben 
éppen a Szegedről elindult diáktiltakozások mozgósították 
a hazai felsőoktatás hallgatóit, akik nem kértek az ideoló-
giai tantárgyak és az orosz nyelv oktatásából. Tanszabad-
ságot követeltek. Az oktatási minisztérium egy főosztályve-
zetőt küldött le (még a nevére is emlékszem), lecsitítani 
a diákokat, akik a bölcsészkar Auditorium Maximumában 
várták őt. A magabiztos minisztériumi ember önbizalma 
percek alatt elpárolgott, mert megérezte, hogy általa soha 
nem tapasztalt erővel áll szemben. Pedig a kari dékán és 
párttitkár a főosztályvezető fülének kedves mondatokkal 
igyekeztek kifogni a szelet a tiltakozók vitorlájából. Esélyük 
sem volt. Az oktatók közül többen is bátran hozzászóltak 
a vitához, pedig nem tudhatták, hogy merészségük nem 
kerül-e majd az állásukba. A nagy politikai játszma ak-
kor még nem dőlt el – vagy legalábbis mi nem tudtunk  
róla.

Igen, ha ezt is számításba veszem, akkor nagyon más 
lett volna az egyetemek elleni merénylet, az alapítványi át-
alakítás. Ha a diákok az előadótermek padjaiban ülnek, s 
kollégiumi szobákban, albérletek félhomályában vitathatják 
meg, mit kell tenniük.

Ebben a helyzetben megtanulta volna Orbán Viktor, Pal-
kovics László és a szegedi egyetem vezetése, hogy „kutya 
nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot”, 
az oktatóknak, a diákoknak és önmaguknak. Mondom ezt 
most Esterházy Péter helyett és hiányában.

Bod Péter

Botka László hivatalában fogadta
Pascale Andréani francia nagykövetet

Botka László polgár-
mester a múlt héten 
a városházán fogad-

ta Pascale Andréani francia 
nagykövetet, aki a korona-
vírus-járvány kirobbanása 
előtt többször is járt Szege-
den: 2019-ben emlékfát ül-
tetett a nagyárvíz 140. év-
fordulóján a Korányi faso-
ron, illetve részt vett azon 
a jubileumi rendezvényen, 
amelyen Szeged és Niz-
za ötvenéves testvérváro-
si kapcsolatát ünnepelték. 
A testvérvárosi kapcsolat 
további erősítése is szóba 
került a múlt heti beszélge- 
tésen.

„Szabadság, egyenlőség, 
testvériség – közös értéke-

ink hatékony képviseletéről 
egyeztettünk Franciaország 
magyarországi nagyköve-
tével, Pascale Andréani-
val” – írta a találkozó után 

közösségi oldalán Botka 
László polgármestere, aki 
arról is beszámolt, hogy a 
szegedi befektetési lehető-
ségekről, a városi zöldberu-

házásokról és a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés 
tapasztalatairól is beszél-
getett a francia nagykövet  
asszonnyal.

Névjegy

Pascale Andréani 1955-ben született, első diplomáját a 
Sorbonne-on szerezte. Dolgozott New Yorkban, hazája 

ENSZ-képviseletén, a londoni nagykövetségen miniszter-
tanácsosként, francia minisztériumokban kabinetfőnök-
ként és kommunikációs igazgatóként. 2018 óta Francia-
ország magyarországi nagykövete.

Pascale Andréani: Szeged és Nizza testvérvárosi kapcso-
lata jó példa arra, hogy milyen sikeres és erős lehet két 
város között az együttműködés. Fotó: Szabó Luca

Pascale Andréani: Mindig nagyon
szívesen jövök vissza Szegedre

– Többször járt már Szegeden. Milyennek látja a várost, a 
szegedieket?

– Mindig nagyon szívesen jövök vissza Szegedre, és fő-
leg azért, mert ez Magyarország legfrancianyelvűbb városa. 
Most azért jöttem, mert ma van a Szegedi Tudományegye-
tem Frankofón Egyetemi Központ nyári egyetemének meg-
nyitója. Ez olyan hálózat, amely azért jött létre, hogy népsze-
rűsítse a francianyelv-használatot. Mindez olyan lehetőség 
az egyesületeknek és szervezeteknek, ahol beszélgethetnek 
arról, hogyan ösztönözhetik a francia nyelv tanulását. Ez al-
kalomból örömmel találkoztam Botka Lászlóval, Szeged vá-
ros polgármesterével is. Szegedhez azért is kötődöm és kö-
tődünk Franciaországban, mert fél évszázados testvérvárosi 
kapcsolatban áll Nizzával, ami jó példa arra, milyen sikeres 
és erős lehet két város között az együttműködés.

– Milyen a jelenlegi járványhelyzet Franciaországban? 
– Ez nagyon hosszú téma lenne. Franciaországban lénye-

gében a pandémiás helyzet olyan, mint a világ többi országá-
ban. Nagyon erős kampányt folytattunk és folytatunk az oltá-
sok érdekében, mert meg vagyunk arról győződve, hogy ez az 
egyetlen megoldás. Arról is meg vagyunk győződve, hogy ezen a 
téren nagyon-nagyon fontos az európai együttműködés.

Gyurcsik Dóra

Szeged frankofón hagyo-
mányai a régmúltban gyö-
kereznek. A városnak ki-
váló gazdasági, kulturális 
és oktatási kapcsolatai 
vannak Franciaországgal. 
Ezt erősítette tovább a 
múlt héten Botka László 
polgármester és Pascale 
Andréani francia nagykö- 
vet.

Botka László polgármester és Pascale Andréani francia nagykövet a városházán. Fotó: 
Szabó Luca 
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SZeptember 19-
én a kulturális 
örökség napja 

alkalmából megnyitja kapuit 
az eklektikus, neobarokk stí-
lusú városháza. A nagyárvíz-
ben megrongálódott régebbi 
városháza épületét Lechner 
Ödön és Pártos Gyula ter-
vei alapján építették újjá. Az 
1883-ban átadott épület ma 
Szeged közigazgatási köz-
pontja.

A nyílt napon megnézhe-
tik a látogatók az impozáns 
dísztermet, a Lechner- és a 
Tisza-termet, a Sóhajok híd-
ját, a házasságkötő termet, 
valamint csak ezen a napon 

felmehetnek az óratoronyba 
is.

Az idegenvezetéssel kí-
sért, az épületet bemutató 
séták szeptember 19-én 10 
órától 17 óráig félóránként 
indulnak. Az épület megte-
kintése ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött. Gyülekező a 
városháza előcsarnokában. 

Regisztrálni a Tourinform 
szegedi irodájában lehet, 
vagy az alábbi elérhetősé-
gek valamelyikén: Szeged és 
Térsége Turisztikai Nonprofit 
Kft. (6720 Szeged, Széche-
nyi tér 12.), telefon: 62/488-
690, 62/488-699, e-mail: 
szeged@tourinform.hu

Városházi séták

Gáláznak Tápén
a hagyományőrzők

Közhírré tétetik a lakosságnak, hogy a legszöbbik 

ruhájában jelönjön mög

85 éves a Tápai Hagyományőrző Együttes, és 25 éves a Tá-
pai Hagyományőrző Egyesület. Ebből az alkalmából gála-
estet rendeznek szeptember 4-én, szombaton, 18 órától a 
tápéi Heller Ödön Művelődési Házban. Ide várják azokat is, 
akik korábban az együttesben énekeltek, táncoltak vagy 
zenéltek. Az együttes célja ugyanaz, mint a kezdetekkor: 
megőrizni Tápé egyedülálló népi hagyományait.

1934 nyarán levelet kapott a tápai elöljáróság Paulini Béla 
író-újságírótól, a Magyar Bokréta Folklór Szövetség egyik ala-
pítójától, aki kérte, írják meg neki, mikor utazhat le Tápéra, 
mert azt hallotta, hogy Tápé régi hagyományőrző település, 
és szándékában van ott is Bokrétát szervezni. Deák László 
jegyző válaszlevelében mutatta be a falu népét, viseletét, ha-
gyományait. Egyben azt is megírta, jöjjön akár a legközelebbi 
vasárnapon. Paulini jött is, a kisbíró pedig kidobolta az egész 
faluban: „Közhírré tétetik a lakosságnak, egy budapesti úr, 
nevezött Paulini Béla művelődésügyi főhajjakend itt van Tá-
pén. A főjegyző úr, a kántor úr, mög az imént mondott Paulini 
úr is azt kéri, hogy aki szeret és tud táncolni, az máma este 
a Hangya kocsmában a legszöbbik ruhájában jelönjön mög, 
mert bokrétásokat válogatnak. Gyűjjenek el lányok is, legé-
nyök is, mög minél több házas is.”

Így alakult meg Tápén a Gyöngyös Bokréta, a mai napig 
aktív Tápai Hagyományőrző Együttes elődje, amely a népda-
lok mellett a helyi tánc-, játék- és szokáshagyományokat is 
őrzi. 1995-ben alakult meg a Tápai Hagyományőrző Egyesü-
let, melynek berkein belül működik az együttes.

Az évfordulókat már tavaly szerették volna megünne-
pelni, de a járvány miatt nem tudták. A szombati gálaestre 
várják azokat, akik korábban az együttesben énekeltek, tán-
coltak vagy zenéltek. Az esten közreműködik a Nosztalgia 
Népitánc Együttes.

Családi napok városszerte

– Örülünk, hogy itt lehetünk. 
Örülünk, hogy kihozhattuk 
még egy kicsit a lányomat. 
Amikor reggel szakadt az 
eső, biztos voltam abban, 
hogy elmarad a mai nyárbú-
csúztató, hamarabb köszönt 
el a nyár. Most meg már süt a 
nap! Hála istennek, az időjá-
rás kegyeibe fogadta a fodor-
kerti családi napot – mondta 
Jámbor Andrásné, miközben 
fél szemmel a lányát leste, 
aki előtt még ketten voltak 
a sorban az arcfestésnél. A 

Murányi és a Tölgyes utca 
sarkán lévő játszótérnél és 

sportpályánál évek óta meg-
rendezik a nyárbúcsúztató 
családi napot.

A gyerekeknek tényleg 

nem kell sok: elég egy ugrá-
lóvár, legyen arcfestés, vat-
tacukor, legyen kvíz, ame-
lyen ha jelképes dolgokat is, 
de lehet valamit nyerni – ne-
kik ennyi bőven elég, hogy jól 
érezzék magukat. És ez mind 
volt Fodorkertben: lehetett 
visongva ugrálóvárazni, a 
hurkapálcákra tekeredtek 
a vattacukrok, volt ökokvíz, 
játszani lehetett egy környe-
zetvédelmi akadálypályán.

Még egyszer utoljára volt 
egy jó fodorkerti családi dél-
után a sulikezdés előtt.

Nagyon sokan látogattak 
ki a múlt hét végén a Kodály 
téren megrendezett csalá-
di napra is, amelyen színes 

programmal várták a kicsi-
ket és a nagyokat. Az ugrá-

lóvár, a gyerekszínház és az 
arcfestés mellett volt vatta-
cukor és Csiga Duó-koncert, 
valamint kérésre kardot, 
oroszlánt, kutyát, polipot és 
más állatot is hajtogatott a 
helyszínen az elképesztően 
ügyes kezű lufihajtogató.

Sötét komédiára készül a szegedi színház,
Alföldi Róberttel a főszerepben

Az előadás azért is kü-
lönleges, mert a 2018-
ban Londonban bemu-

tatott darabot a kontinensen 
még sehol sem játszották. 
Ezért mondta a darab olvasó-
próbáján Barnák László igaz-
gató, hogy a Brexitnek is kö-
szönhetően valódi európai be-
mutató helyszíne lesz a szege-
di színház.

A darab cselekményét 

leginkább úgy lehetne össze-
foglalni, hogy a dán meseíró 
a szobájában egy ládába zár-
va fogva tart egy apró kongói 
nőt, Marjoryt, aki valójában 
nem más, mint az Ander-
sen-mesék kitalálója. A darab 
a rasszizmusról, a kizsákmá-
nyolásról, a költészetről, a 
férfiak felsőbbrendűségéről 
és az emberségről szól. Mai 
világunk őrülete, irracionalitá-

sa köszön vissza a darabban, 
anélkül hogy ezt aktualizálná. 
Erről a megbolydult, őrült vi-
lágról tart tükröt a komédia. 
Arról, hogyan vagyunk képe-
sek szembenézni azzal, amit 
elkövettünk – fogalmazott 
Szikszai Rémusz rendező.

– Egy színész semmit nem 
tud a darabról az olvasópró-
bán, arról ekkor csak a rende-
ző tud. Munka előtt nem lehet 
beszélni, mert a munka most 
kezdődik – mondta a próba 
szünetében az Andersent 
megformáló Alföldi Róbert. 

A Nemzeti Színház ko-

rábbi igazgatója kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy 
színészként a próbafolyamat-
ban kizárólag színész, rende-
zőként nem tekint és nem is 
tekinthet a darabra. Éppen 
arra a rendezői vezetésre van 
szüksége, mint a többi szí-
nésznek.

– Azt a színházat szere-
tem, amely a valóságról be-
szél. Ami nem arról beszél, az 
szerintem nem színház, vagy 
halott színház. A színháznak 
a közös ügyeinkről kell szólni, 
aktualizálás nélkül – fogal-
mazott Alföldi.

Tápai hagyományőrzők a tápai búcsún. Archív fotó 
Elbúcsúztatták a nyarat Szegeden. A baktóiakat, a fodor-
kertieket és az Északi városrész környékén élőket szóra-
koztató programokkal várták a múlt hét végén, a családi 
napokon.

Az ugrálóvár és az arcfestés mellett koncerttel is várták 
az érdeklődőket a Kodály téren.

A Murányi és a Töl-
gyes utca sarkán 
lévő játszótérnél  és 
sportpályánál évek 
óta megrendezik a 
nyárbúcsúztató csa-
ládi napot.

Nagyon sokan láto-
gattak ki a Kodály 
téren megrendezett 
családi napra is, 
amelyen színes prog-
rammal várták a ki-
csiket és a nagyokat.

Az európai drámairodalom fene- és csodagyerekének 
számító Martin McDonagh Nagyon, nagyon, nagyon sötét 
dolog című fekete komédiájának bemutatójára készül a 
szegedi színház. Premier: október 15-én a Kisszínházban.

Alföldi Róbert a dán meseírót, Andersent, Lorena Santana 
Somogyi pedig a rejtélyes Marjoryt alakítja a darabban.

Színpadkép a Nagyon, nagyon, nagyon sötét dolog című 
darabból. Fotók: Szabó Luca

Jól érezték magukat a gyerekek a fodorkerti családi dél-
utánon.
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
43/A. § (6) bekezdés a) pontja értelmében

közzéteszi
a Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről

szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításának
elkészült tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észre-
vételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet 

ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül, legkésőbb 

2021. szeptember 8. napjáig lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, a lukacs.erzsebet@
szeged.eu e-mail-címre megküldve.

A közzététel ideje:
2021. augusztus 25-től 2021. szeptember 8-ig. 

A tervezet megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján, a főépítészet közleményei alatt (htt-
ps://www.szegedvaros.hu/category/hivatal/fepiteszet-koezlemenyei), valamint

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Általános Hatósági 
Osztály Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 11.).
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Elkészültek 
az újabb geotermikus körök

A görpark látványterve.

Egyre népszerűbb sport 
a gördeszkázás – ezt 
jelzi az is, hogy a to-

kiói olimpia programjába 
is bekerült. A sportág sze-
relmesei az újszegedi liget-
ben kialakított pályán gya-
korolhatnak, ám ez már elég  
rossz állapotban van, az ele-
mei megrongálódtak a sok 
használattól. Jó hír, hogy ha-
marosan vadonatúj pálya 
épül ezen a helyen.

Mihálik Edvin önkor-
mányzati képviselő, Zöld 
város programért felelős 
tanácsnok elmondta: szep-
temberben indul a 80 millió 
forintos beruházás, amelyet 
az önkormányzat saját forrá-
sából 50 millióval támogat; a 
többi pénzt az Országos Gör-
park Program biztosítja.

A képviselő elmondta: 
egy teljesen új pálya épül 
majd, amelyen egyszerre 
lesznek utcai jellegű akadá-

lyok és medencejellegű ido-
mok. Ezzel a beruházással 
a szegedi extrém sportolók 
régi vágya válik valóra.

A pálya megtervezésé-
be bevonták azokat is, akik 
majd használni fogják. Szir-
mai Marcell rendszeresen 
használja a régi pályát, és 
már nagyon várja az újat. 
Elmondta, hogy kikérték a 
véleményüket, aminek na-
gyon örült, hisz az a jó, ha a 
pályát nem laikusok terve-
zik. Egy másik fiatal gördesz-
kás, Tormás Filip hozzátette: 
nemcsak a pálya kitalálásá-
ba vonták be őket, hanem a 
terep előkészítésébe is, és 
a régi elemek elpakolásá-
ban is aktívan részt vesznek  
majd.

A görpark alkalmas lesz 
versenyek megrendezésére 
is, a pálya melletti zöldfelü-
letek pedig új közösségi tér-
ként működhetnek.

Görpark épül
az újszegedi ligetben

Egy vadonatúj, 650 négyzetméteres pályát kapnak a gör-
deszkások és görkorisok az újszegedi ligetben. A tervek 
szerint szeptemberben kezdődnek el a 80 millió forintos 
beruházás munkálatai, és a sportolók tavaszra vehetik bir-
tokba a pályát.

A húszezredik

Egy kecskeméti diák volt 
a Sisi-kiállítás húszez-
redik látogatója. A ne-

gyedikes Dobos Eszter aján-
dékcsomagot kapott a Mó-
ra-múzeumtól. Édesanyja 
szerint nem lehet elég fiatal 
egy gyerek ahhoz, hogy él-
ményekkel gazdagodjon.

Folytatás az 1. oldalról
Kilenc hőkörzetben, ösz-
szesen 20,5 milliárd forin-
tos beruházással építenek 
ki geotermikus fűtési rend-
szert, amely így – a reykja-
víki után – Európa máso-
dik legnagyobb ilyen léte-
sítménye lesz. Ennek kö-
szönhetően mintegy felére 
csökken a cég gázfelhaszná-

lása és szén-dioxid-kibocsá-
tása. A fejlesztéssorozat vé-
gén a távfűtött lakások 95 
százalékában részben geo-
termikus energia biztosítja 
a hőenergiát és a használati 
meleg vizet – tudatta Bozsó 
Gábor.

Korábban már elkészült 
egy 2300, illetve 3300 la-

kást ellátó geotermikus 
rendszer Odessza város-
részben és Felsővároson; a 
közelmúltban pedig befejez-
ték az 5 ezer lakásos rókusi 
körzet, valamint az Északi 
városrész több mint 7 ezer 
lakást érintő környezetbarát 
fűtési rendszerének kialakí-
tását – mondta a szakember 
az MTI beszámolója szerint.

Busa-Fekete Bertalan, 
a kivitelező Hansa Kontakt 
Invest Kft. divízióvezetője kö-
zölte: Rókuson és az Északi 

városrészben két, csaknem 2 
ezer méter mélységű terme-
lőkutat fúrtak, amely percen-
ként 2 ezer liter 93-94 °C-os 
termálvizet biztosít. Annak 
érdekében, hogy a vízadó 
rétegek ne merüljenek ki, a 
vizet a hőátadás után visz-
szasajtolják két-két újonnan 
fúrt, 1800-1900 méteres  
talpmélységű kútba.

Lajkó Csaba, a beruházó 
és a rendszert üzemeltető 
Geo Hőterm Kft. üzemel-
tetési vezetője elmondta, 

hogy Rókuson 3,5, az Északi 
városrészben pedig 3,2 ki-
lométer vezetéket fektettek 
le; ezek a termelőkutaktól 
a hőközpontokhoz szállítják 
a termálvizet, ahol lemezes 
hőcserélőkön adják át az 
energiát, majd a visszasaj-
toló kutakhoz továbbítják 
a vizet. A fűtés mellett – az 
időjárási viszonyok függvé-
nyében – ez a megoldás biz-
tosítja a használati meleg víz 
teljes vagy részleges melegí-
tését is.

Korábban már el-
készült egy 2300, 
illetve 3300 lakást 
ellátó geotermikus 
rendszer Odessza 
városrészben és Fel-
sővároson.

Bozsó Gábor, a Szegedi Távfűtő Kft. üzemfenntartási vezetője mutatta be a fejlesztése-
ket a sajtó munkatársainak. Fotó: Iványi Aurél 
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Ellenzéki előválasztási nagyüzem:
utcafórumok, miniszterelnök-jelöltekkel

Eldördült a startpisztoly, augusztus 23-a óta zajlik az el-
lenzéki előválasztási nagyüzem: az egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltek gyűjtik az ajánló támogatásokat, minisz-
terelnök-jelöltek – Jakab Péter és Karácsony Gergely – 

tartottak utcafórumot a múlt héten Szegeden. Az egyéni 
országgyűlési képviselőjelölteknek négyszáz, a miniszter-
elnök-jelölteknek húszezer aláírást kell összegyűjteniük 
szeptember 6-áig az induláshoz. Az ellenzéki előválasz-

tás első fordulóját szeptember 18. és 26. között rendezik 
meg. Ekkor lehet majd szavazni arról, hogy kik induljanak 
az ellenzék színeiben egyéni országgyűlési képviselője-
löltként a 2022-es országgyűlési választáson.

Kormányváltás szüksé-
ges abban az ország-
ban, ahol kétmillióan 

élnek a létminimum alatt, 
ahol egymillió nyugdíjasnak 
100 ezer forint alatt marad 
a havi járandósága – kímé-
letlen kritikát mondott a kor-
mányról szegedi utcafóru-
mán Jakab Péter, a Jobbik 
elnöke, egyben miniszterel-
nök-jelöltje.

Legalább a kétszeresé-
re kellene emelni azonnal a 
hazai minimálbért, kilenc hó-
napra növelni az álláskeresé-
si támogatást és megdupláz-
ni a családi pótlékot – sorolta 
a teendőket az Odessza vá-
rosrészben megtartott utca-
fórumán Jakab Péter.

Az Orbán-kormányról úgy 
fogalmazott: tolvajok dirigál-
nak a becsületes emberek-
nek egy olyan országban, 
amelyet Európa szegény-
házává tettek az egymást 
váltó kormányok az elmúlt 
harminc évben. Hangsúlyoz-
ta: három évtizede hallgat 
és tűr az ország. Szavaiból 
kiérződött, hogy ennek véget 
kell vetni.

A hallgatóság láthatóan 
jól fogadta az előválasztá-
son induló miniszterelnök-je-
lölt mondandóját, aki szerint 
a rendszerváltás ígérete az 
volt a magyar társadalom 
számára, hogy szabadsá-
got és jólétet hoz. De mind-
kettő beteljesítetlen ma-

radt – vont mérleget Jakab  
Péter.

A politikai elszámolta-
tásról nyomatékkal szólt, je-
lezte, hogy bűn nem marad 
büntetlenül. Kitért a Pega-
sus néven elhíresült lehall-
gatási botrányra, és úgy fo-
galmazott: olyan országban 
szeretne élni, amelyikben a 
politika meghallgatja és nem 
lehallgatja az embereket.

Jakab Péter utcafóru-
mán az előválasztáson in-
duló Tóth Péter (Jobbik) és 
Binszki József (DK) egyéni 
országgyűlési képviselőjelölt 
támogatására kérte a jelen-
lévőket.

Bod Péter

– Új korszakot kell nyitni a 
kormányváltással Magyaror-
szág történetében. Meg kell 
változtatni a hazai politikát, 
hogy a nép uralkodjon, és 
ne a népen uralkodjanak – 
jelentette ki a Kodály téren 
rendezett utcafórumon Ka-
rácsony Gergely, az MSZP–
Párbeszéd miniszterelnök-je-
löltje.

– Ha egy normális or-
szágban élnénk, akkor Bu-
dapest főpolgármestereként 
nem indulnék miniszter-
elnök-jelöltként – mondta 
Karácsony, aki azért tartja 
magát a legjobb jelöltnek, 
mert tudja, hogyan kell egy 
többpárti koalíciót győzelem-
re vinni.

– Kergessük el ezt a bű-
nös bandát – fordult a több 
száz fős hallgatóságához. 
Szerinte a fővárosban létesí-
tendő kínai egyetem, és mel-
lette az a tény, hogy ezért 
nem épülne meg a tízezer 
egyetemistának kollégiumi 
férőhelyet biztosító Diákvá-
ros, önmagában elegendő 
volna, hogy leváltsák az Or-
bán-kormányt.

Emlékeztetett arra, hogy 
a 2014-es és a 2018-as or-
szággyűlési választáson is 
többségben voltak az ellen-
zékre leadott szavazatok, 
de összefogás hiányában 
tálcán kínálták fel a kéthar-
madot a Fidesznek az akkor 
egymással együttműköd-

ni nem tudó pártok. Mára 
megváltozott a helyzet, amit 
a választók kényszerítet-
tek ki, és amiből tanult az  
ellenzék.

A rendezvényen felszó-
laló Szabó Sándor (MSZP) 
országgyűlési képviselő, 
előválasztási jelölt úgy fo-
galmazott: büszke arra, hogy 
politikusként tagja annak a 
csapatnak, amelynek mun-
kája nyomán dinamikusan 
fejlődött Szeged az elmúlt 
évtizedben. Az önkormány-
zatot sújtó kormányzati elvo-
násokról elmondta: 10 milli-
árdot vettek el a várostól, de 
úrrá lesznek a gondokon.

B. P.

Heten versengenek
Szeged két egyéni országgyűlési választó-
kerületében heten versengenek az indu-
lásért.

Az 1-es választókerületben
 • Binszki József (DK),
 • Szabó Sándor (MSZP), 
 • Törőcsik Károly Konrád (Új Világ Nép-
párt).

A 2-es választókerületben
 • Bellányi Balázs (Új Világ Néppárt),
 • Mihálik Edvin (Momentum),
 • Tóth Szabolcs (Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom), 
 • Tóth Péter (Jobbik).

Előválasztási képviselőjelölt akkor lesz az 
indulókból, ha szeptember 6-ig legalább 
400 érvényes aláírást összegyűjtenek.

Ki és hogyan szavazhat 
az előválasztáson?

• Az előválasztáson minden magyar állampolgár szavazhat, 
akinek magyarországi állandó bejelentett lakhelye van.

• Személyesen is le lehet adni a szavazatokat szeptem-
ber 18. és 26. között az egyes választókerületek kijelölt 
választási pontjain, nagyrészt közterületen felállított sátrak-
ban, kisebb részt irodákban, zárt helyiségekben, de online is 
lehet voksolni.

• A szavazóhelyiségekben megjelenő szavazóknak iga-
zolniuk kell magukat fényképes igazolvány felmutatásával, 
valamint be kell mutatni érvényes lakcímigazolványukat, 
amellyel igazolják, hogy melyik választókerülethez tartoz-
nak. Mindenki csak a saját állandó lakcíme szerinti választó-
kerület jelöltjeire szavazhat, és mindenki csak ott szavazhat 
egyéni jelöltre, ahol lakcíme szerint él.

• A választó két szavazólapot kap: egyet az egyéni or-
szággyűlési képviselőjelöltek nevével, egyet a miniszterel-
nök-jelöltek nevével. Mindkét lapon maximum egy-egy jelöl-
tet választhat ki. 

Az ellenzéki előválasztás 
menetrendje

• Augusztus 23-tól szeptember 
6-ig: az ajánló aláírások gyűj-
tésére szolgáló időszak (egyéni 
országgyűlési képviselőjelöltek 
esetén 400, miniszterelnök-jelöl-
tek esetén 20 ezer aláírás szük-
séges az előválasztási indulás- 
hoz).

• Szeptember 6., hétfő, 10 
óra: a jelöltállítási határidő lejár-
ta; legkésőbb ekkor kell leadni 
egyéni jelöltek esetén a 400, mi-
niszterelnök-jelöltek esetén a 20 
ezer ajánló aláírást tartalmazó  
ívet.

• Szeptember 18., szombat, 9 
órától szeptember 26., vasárnap, 
20 óráig tart az előválasztás első 

fordulója. Ekkor lehet majd meg-
szavazni azt, hogy kik induljanak az 
ellenzék színeiben egyéni ország- 
gyűlési képviselőjelöltként a 2022-
es országgyűlési választáson. Ese-
tükben csak egy forduló lesz. Ekkor 
már a miniszterelnök-jelöltekre is 
lehet szavazni, de ha az első for-
dulóban egyik jelölt sem szerzi 
meg a szavazatok 50 százalékát, 
akkor itt második fordulót is tarta- 
nak.

• Október 4., hétfő, 9 órától 
október 10., vasárnap, 20 óráig 
tartják az előválasztás második 
fordulóját. Várhatóan ez lesz a mi-
niszterelnök-jelöltről szóló érdemi 
döntés.

Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje Szegeden, az Odessza városrészben tartott 
utcafórumán az előválasztáson induló Tóth Péter (Jobbik) és Binszki József (DK) egyéni 
országgyűlési képviselőjelöltek támogatására kérte a jelenlévőket. Fotó: Iványi Aurél 

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje Szegeden, a Kodály té-
ren tartott utcafórumán az előválasztáson induló Szabó Sándor (MSZP) és Mihálik Edvin 
(Momentum) egyéni országgyűlési képviselőjelöltek támogatására kérte a jelenlévőket. 
Fotó: Iványi Aurél 
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TTöbb tízezren zárták a nyarat a Szegedi Ifjúsági Na-
pokon, amelyen idén közel kétszáz hazai együttes és 
előadó lépett fel. Két év kihagyás után bulizhattak újra 

együtt a szegediek és a más városokból érkezők a Partfür-
dőn. És bár az öt nap alatt előfordult, hogy szemerkélt az 
eső, a borongósabb, hűvösebb idő sem rontotta el a fesztivá-
lozók kedvét. Rengetegen voltak kíváncsiak a magyar zene-
karokra, így rendszeresen megtelt a nagyszínpadok előtti tér, 
és a közönség nemegyszer púposra töltötte a koncerthely-
színül szolgáló nagy sátrakat is. (Fotók: Iványi Aurél, Seffer 
Zsuzsa, Szabó Luca, Tóth Ambrus, Szegedi Rendezvény és 
Médiaközpont Nkft.)

SZIN, szabadság, szeretem

Majka, Curtis és Nika berobbantották a Szegedi Ifjúsági Napokat.

Tánc, zene, barátok. 

Ördögvillák a Tankcsapda-koncerten (jobbra). 

Egy Kiscsillag-rajongó, 
fülhallgatóval.Krúbi-koncert – hangulat van.

Halott Pénz – valami van a levegőben.

Lazítás az óriásnyugágyban.Rendszeresen megtelt a nagyszínpadok előtti koncerttér.

A lányok a fiúk nyakába ültek.
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Színterek, 1984 és repülőnapok
SZÍNTEREK EGY KOR-
TÁRS KÖLTŐ ÉLETÉBEN 
Időpont: szeptember 4., 
szombat, 18 óra.
Helyszín: Dugonics tér.

Az ünnepi könyvhéten Szín-
terek egy kortárs költő éle-
tében címmel Závada Péter 
költővel, drámaíróval beszél-
get a közelmúltban meg-
jelent Gondoskodás című 
új verseskötetéről Jászay 
Tamás egyetemi oktató, a 
Revizor című kritikai portál 
főszerkesztője. A beszélge-
tés után Závada Péter dedi-
kálja újonnan megjelent ver-
seskötetét.

KÖVI SZABOLCS PIHENŐ-
SZÉKES KONCERTJE 
Időpont: szeptember 5., va-
sárnap, 13, 15, 17 és 19 
óra.

Helyszín: Szegedi Füvész-
kert.
Kövi Szabolcs fuvolákon, 
különleges és egyedi fúvós 
hangszereken, pánsípon, 
furulyákon játszik, de ze-
neszerzéssel is foglalkozik, 
maga készíti és jelenteti 
meg meditatív és relaxációs 
hangulatú lemezeit. Már har-
minc önálló CD-je és tizenegy 
DVD-je jelent meg. A hallga-
tói visszajelzése alapján ál-
lítja, hogy zenéi alkalmasak 
meditációs, relaxációs és 
zeneterápiás használatra, 
lehet velük gyerekeket és 
felnőtteket altatni, nyugtat-
ni, alkalmas alkotótevékeny-
séghez, tanuláshoz, jógához, 
lazító gyakorlatokhoz.

VÍZI SZÍNHÁZ
Időpont: szeptember 3–19.
Helyszín: Huszár Mátyás 
rakpart.

Idén is Vízi Színházként tér 
vissza a Szegedi Várjátékok. 
Az előadásokat a Huszár 
Mátyás rakparton, a Tisza 
Dokk és a vízirendészeti 
úszómű közötti partszaka-
szon berendezett szabadtéri 
játszóhelyen láthatják majd.
Szeptember 4., szombat, 
20 óra: Varsányi Anna: Az 
öltöztető – vígjáték.
Szeptember 5., vasárnap, 
16 óra: Apollo Színház: 
Lúdas Matyi
Szeptember 5., vasárnap, 
20 óra: Vecsei H. Miklós és 
barátai: Párbeszéd, sötét-
ben – koncertszínház Csoóri 
Sándor életműve alapján
Szeptember 9., csütörtök 
20 óra: CSAVAR Színház: 
Arany János: A nagyidai cigá-
nyok.
Szeptember 10., péntek 20 
óra: CSAVAR Színház: Petőfi 
Sándor: A helység kalapá-
csa.
Szeptember 11., szombat 
20 óra: Joós Tamás: Átlát-
szó víz legyen… – Cseh Ta-
más-emlékest.
Szeptember 12., vasárnap 
20 óra: HOBO: A föltámadás 
szomorúsága – Ady End-
re-est.

GEORGE ORWELL: 1984
Időpont: szeptember 10., 
péntek, 19 óra és szeptem-
ber 11., szombat, 15 és 19 
óra.
Helyszín: Szegedi Nemzeti 
Színház.
George Orwell örökösei Ma-
gyarországon első alkalom-
mal a Szegedi Nemzeti Szín-
ház számára engedélyezték 
Horgas Ádám adaptációjá-
nak színpadra állítását. Az 
1984 egy szerelmi történe-
tet helyez egy olyan disztopi-
kus világba, ahol az állam a 
legszélsőségesebb módon 
manipulálja az emberek min-
dennapjait és gondolatait. A 
Nagy Testvér mindig figyel. 
Orwell a halálos ágyán adott 
interjúban így beszélt világ-
hírűvé vált klasszikusáról: 
„Azt hiszem, tekintve, hogy 
a könyv végül is paródia, va-
lami hasonló dolog tényleg 

megtörténhet. Jelenleg ebbe 
az irányba tart a világ. Vilá-
gunkban nem lesz más ér-
zelem, csak félelem, harag, 
diadalmaskodás és mega-
lázkodás. A nemi ösztönö-
ket eltörlik. Az orgazmust 
betiltjuk. Hűség nem lesz, 
csak párthűség, de mindig 
ott lesz a győzelemittasság. 
Minden pillanatban ott lesz 
a győzelem mámora, annak 
az érzése, hogy eltiporjuk az 
ellenfelet, aki gyámoltalan. 

Ha el szeretnék képzelni 
a jövőt, képzeljenek el egy 
csizmát, miközben örökké 
egy ember fejét tapossa. Eb-
ből a veszélyes rémálomból 
egyszerű tanulság vonható 

le. Ne hagyják megtörténni. 
Önöktől függ.”
Főbb szereplők: Winston 
Smith – Rétfalvi Tamás; Ju-
lia, Anya – Ágoston Katalin; 
O’ Brien – Alföldi Róbert, 
Charrington, Rutherford – 
Szegezdi Róbert; Charring-
ton asszony, Parsons asz-
szony, Pincérnő – Szilágyi 
Annamária.

SZIA –  SZEGED INTERNA-
TIONAL AIRSHOW 2021
Időpont: szeptember 10–
12., péntek–vasárnap.
Helyszín: Szegedi Repülőtér.
A Szeged International Air-
show az ország egyik legna-
gyobb repülős rendezvénye, 
ahol egy régi hagyományt 
gondoltak újra a Szegedi Re-
pülőtéren. Három nap, amely 
a repülésről, a repülőkről és 
a repülősökről szól. (Bővebb 
információ és részletes prog-
ram a Szeged International 
Airshow Facebook-oldalán.)

FUSS, SZÓRAKOZZ, TE-
GYÉL JÓT! 
Időpont: szeptember 11., 
szombat, 9–16 óra.

Helyszín: Újszegedi Erzsé-
bet-liget.
Jótékonysági futás a Szege-
di Hospice Alapítvány javára, 
melynek célja, hogy felhívják 
a figyelmet a hospice ellátás-
ban részesülő betegekre és 

családtagjaikra. A hospice a 
végstádiumú, elsősorban da-
ganatos betegségben szenve-
dők összetett ellátását jelenti, 
testi és lelki szenvedéseik 
enyhítését, fizikai és szellemi 
aktivitásuk támogatását. A 
nevezési díjból befolyt össze-
get az alapítvány a betegellá-
tásban használja fel; idén a 
hospice ápolók és gyógytorná-
szok munkadíjának finanszí-
rozására fordítják.
A résztvevők 3, 6 vagy 10 
kilométert futhatnak a re-

kortán futópályáján, illetve 
1 kilométert sétálhatnak a 
Liszt Ferenc sétányon. Aki 
szeptember 11-én nem tud 
részt venni a rendezvényen, 
virtuálisan is teljesítheti a 
választott távot. 

A rendezvényen kizárólag 
a portal.szegedsport.hu 
weboldalon történő előne-
vezéssel lehet részt venni. 
A nevezési díjat az itt jelzet-
tek szerint a Szegedi Hos-
pice Alapítvány számlájára 
kell utalni az érvényes je-
lentkezéshez. A teljesítőket 
emlékéremmel jutalmaz-
zák. Előnevezési határidő: 
szeptember 10., péntek, 
12 óra. További információ: 
https://www.facebook.com/
events/788785418479268
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     Postabontás

Egy kép, két mondatTisztelt Olvasóink! 

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

Lankadó éberség?

Alig hittem a szemem-
nek, amikor meglát-
tam egy közismert 

áruház reklámújságjában, 
hogy füstölt, szivárványos 
pisztrángfilét ajánlanak a 
magyar embereknek. Hát 
itt már mindent szabad? 
A pisztráng őshonos Euró-
pában, Magyarországon is 
számos faja él, hegyi folyó-
vizeink, hideg tavaink érté-
kes hala. Nem vándorol, ok-
tóbertől januárig ívik. Na de 
a szivárványos! Kozmopo-
lita, hogy a legenyhébb jel-

zővel illessem őkelmét. Rá-
adásul ez itt füstös is, kell-e 
többet mondanom? De leg-
inkább azon csodálkozom, 
hogy mindez elkerülte a ma-
gyarság testi-lelki üdvössé-
géért aggódó illetékesek fi-
gyelmét, és nem tettek lépé-
seket azért, hogy megaka-
dályozzák ezt az alig burkolt 
nemzetidegen, szivárványos 
propagandát. Őszinte és 
mélységes felháborodásom 
jeléül teszek a mondatom 
végére pontyot.

 Méhes János

Az őrültség
jelen történelme

„Ha az emberiség történelme egyetlen ember kórtörténete len-
ne, akkor a következő diagnózist kéne felállítani: krónikus üldö-
zéses téveszméktől szenved, kóros hajlam él benne gyilkolás-
ra, szélsőségesen erőszakos és kegyetlen tettek elkövetésére 
az általa ellenségeknek tartottak ellen…” – írta Eckhard Tolle az 
Új Föld című könyvében. 

Már két hete nézem az afganisztáni eseményeket. Most 
indultak meg a tálibok az utolsó, még nem általuk ellenőrzött 
területre, a Pandzsír-völgybe. Ha elesik a völgy, a tálibok uralma 
alá kerül egész Afganisztán. És hogy mi lesz azután, az kérdé-
ses, vagy talán már nem is az… 

Sokan gondolják, hogy a tálibokkal visszatér a 2001 előtti 
sötét középkort idéző Afganisztán. Újra saría, újra kézlevágás, 
ismét nők és férfiak halálra kövezése… A húsz évig épített af-
gán demokrácia kártyavárként omlott össze, három nap alatt.

Persze mondhatjuk, hogy szörnyű, borzasztó és rémes, de 
hál’ istennek messze van, hazajöttek a katonáink, migránsokat 
– menekülteket – úgysem fogadunk be… 

Talán mégis érdemes odafigyelni arra, amit Joe Biden ame-
rikai elnök mondott Kabul elfoglalása után, augusztus 17-i be-
szédében. Miért legyenek amerikai katonák Afganisztánban, 
ha a saját katonáik nem tudják megvédeni az országot? Vagy 
nem akarják. Mert a nyugati kultúra nem róluk szól, mert az 
uralmat gyakorlók mind korruptak, és szétlopták az országot. 
Így Afganisztánban a demokrácia, a nyugati értékrend és ideo-
lógia nem tudott gyökeret verni az elmúlt húsz év alatt.   

Biden beszéde nem csupán Afganisztánnak szólt. Arról 
szólt, hogy vagy megvédik az országok saját vívmányaikat, a 
szabadságot, a demokratikus értékeket, vagy megérdemlik, 
ami ezután következik.  

Nálunk nincs saría, nincs kézlevágás, nincs halálra köve-
zés. De mindig harcban állunk valakikkel. Harcban állunk az 
Európai Unióval, a civilekkel, gyűlöletet keltünk a menekültek, 
másképpen érzők és gondolkodók ellen, a mi legnagyobb bará-
taink diktatúrák urai, a „közbeszerzéseket” mindig ugyanazok 
nyerik, viszont van jachtozás, helikopteres vadászat, kastélyok 
jutalomként – és a miniszterelnök szomszédja tíz év alatt beke-
rült a világ leggazdagabb emberei közé.

Lehet, hogy Orbán marad a miniszterelnök 2022 után, 
lehet, hogy nem.

Tessék választani!
Brandt István

Megint győzelmi parádé

Nagyszabású állami 
ünnepségeket tartott 
idén a kormány au-

gusztus 20-án. A valaha volt 
legnagyobb tűzijáték mellett 
több napon át lehetett elmé-
lyülni vagy gyönyörködni több 
száz programban, hiszen a 
kormány jól érti a „kenyeret 
és cirkuszt” politikáját. 

A Szent István-i ünne-
pet az 1945 utáni fordulat 
sem kérdőjelezte meg. A 
Rákosi-rendszer kiépülésé-
vel azonban megváltozott a 
politika valláshoz és egyház-
hoz való viszonya, így erősen 
antiklerikális politika lépett 
életbe, és vált a mindenna-
pok gyakorlatává. A hirtelen 
politikai irányváltást mutat-
ja, hogy 1947-ben a Szent 
Jobb-körmenet még a Hősök 
teréig ért, 1948-ban azon-
ban már szó sem volt róla, 
Mindszenty bíboros a poli-
tikai rendőrség fogságába 
került. A Rákosi-érában át-
rendezték az ünnepek rend-
jét: a megváltozott politikai 
környezetbe nem fért bele 
augusztus 20-a korábbi ér-
telmezése, így azt átkeresz-
telték az új kenyér ünnepére. 
Elkezdődtek a tűzijátékok is. 
A Rákosi-korszak hanyatlá-
sának évében azonban már 
tűzijátékot sem rendeztek. 
A hatvanas évektől „vissza-
engedte” a hatalom Szent 
Istvánt az ünnepi beszédek-
be, de csak mint I. István. Az 
ünnepnapon az államszoci-
alista politikát már hazafias 
tartalommal próbálta meg-
tölteni a hatalom.

A politika úgy véli, minél 
csillogóbb, látványosabb és 
hangosabb az ünnep, annál 
nagyobb befolyással lehet az 
állampolgárokra. Valuch Ti-
bor történész szerint lélekta-
ni szempontból az sem elha-
nyagolható, hogy az egyének 
spontán is megéljék a tűzijá-
tékot, ami persze egyúttal a 
társadalmat is integrálja.

Több ok miatt sem volt 
zavartalan az augusztus 20-i 
ünnepségünk. Az egyik, hogy 
már a negyedik járványhul-
lám kopogtat az ajtónkon, 
a másik, hogy a tálibok ke-
zére adott Afganisztánból 
menekülthullám indulhat 
el. A hazai történet ismert: 
Orbán már megfestette a 
képet, hogy miként veszik 
le a keresztet a Szent Ist-

ván-bazilikáról. Milliárdokat 
pumpált a kormány az ijesz-
tő tartalomba, mely végül is 
elszivárgott, hiába volt a so-
rosozás...

Delia Owens Ahol a fo-
lyami rákok énekelnek című 
könyvében ír hasonlatkép-
pen a láp és a mocsár eltérő 
tulajdonságairól. Leegysze-
rűsítve a dolgokat: „A láp egy 
színes, élettel teli világ, pata-
kokkal, napfénnyel, remény-
nyel, értékkel. A mocsár egy 
halott, bűzös végtermék” – 
írja a szerző.

A sötétség után viszont 
mindig az éltető fény követ-
kezik!

„Az autokrácia viszont 
maga a társadalmi mocsár. 
Szélsőséges helyzetektől 
eltekintve ez a sokféleség, 

a színesség tagadása, sőt 
elnyomása, a magánéletbe, 
a kulturális ízlésbe történő, 
képmutatással vegyes be-
avatkozással. Ez a fény hiá-
nya, a fény végleges hiánya. 
Csend van, az elnyomottság, 
a félelem csendje, a min-
denáron való lojalitás lelki, 
sejtszintű bomlásának süket 
csendje” – olvasom egy pub-
licisztikában.

Augusztus 20-a mindig a 
nemzet ünnepe volt, akkor 
is, amikor óriási ünnepség-
folyamba ágyazta üzeneteit 
az aktuális hatalom, és ak-
kor is, amikor próbálta lebu-
títani. Most megint úgy áll a 
helyzet, hogy augusztus 20-a 
egyfajta győzelmi parádé.

Kutnyik Pál

Fennakadt a fán. Színe vidám rózsaszín, de nem vidám. Fotó: Méhes János

Tűzijáték a Duna felett, Budapesten, az államalapítás ünnepén, 2021-ben. Fotó: MTI/
Balogh Zoltán
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MÁRTON IDEI LEGJOBB-
JA. A portugál Auriol Dongmo 
nyerte a női súlylökést az atlé-
tikai Magyar Nagydíjon, amely 
a nemzetközi szövetség Kon-
tinentális Kör sorozatába tar-
tozó, bronzminősítésű viadal 
volt. Dongmo 19,35 méter-
rel volt a legjobb a 12 fős női 
mezőnyben, amelyben a riói 
olimpián bronzérmes, szege-
di Márton Anita 17,66 méter-
rel, idei legjobbjával a 11. lett, 
míg az SZVSE sportolója, Vei-
land Violetta 15,19 méterrel 
közvetlenül mögötte zárt.

ÖTÖDIK LETT MAJOR. Re-
mek játékkal szép sikereket 
aratott a paralimpia csoport-
körében a két éve Eb-ezüs-
térmes, Rióban paralimpiai 
negyedik Major Endre (a ké-
pen) para-asztaliteniszező. Az 
S1-es kategóriában érdekelt 
52 éves szegedi klasszis to-
vább is jutott a negyeddöntő-
be, ahol a dél-koreai Nam Ki 
Von már túl nagy falatnak bi-
zonyult, így az ATSK sportolója 
ötödik lett. A paralimpián még 
három szegedi, az atléta iker-
pár, Biacsi Ilona és Biacsi Ber-
nadett, valamint a parakenus 
Varga Katalin érdekelt – ver-
senyeiket lapzártánk után ren-
dezték.

KILENCEDIK HELY AZ EB-N. 
A svédek és spanyolok elle-
ni vereség miatt a nyolc közé 
kerülés nem sikerült a válo-
gatottnak, amely azonban ezt 
követően hibátlan sorozatot 
produkálva a kilencedik he-
lyet szerezte meg az U19-es 
fiú kézilabda Eb-n. A csapat 
edzője a Pick Kézilabda Aka-
démia vezetője, Kárpáti Krisz-
tián volt, míg a keretbe Sze-
gedről Lakatos Krisztián, Rea 
Barnabás és Szilágyi Benjá-
min került be.

DUPLA ARANY. A Zengő Al-
föld Szegedi TE tekése, Iva-
nyik Dávid az U14-es válo-
gatott tagjaként remek ered-
ményt ért el a szlovéniai Kam-
nikban rendezett korosztályos 
világkupán. Előbb a selejtezőt 
nyerte meg 573 fával, majd 
összetettben is ő végzett az 
élen, hiszen az első eredmé-
nyéhez 579 fát tett hozzá – így 
két arannyal zárt.

Sport

Nincs megállás: jön a világbajnokság
Az olimpia után újra vízre szállnak a kajakosok és kenusok – hat szegedi utazhat Dániába

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség elnöksége elfogad-
ta a Hüttner Csaba szövet-
ségi kapitány által kijelölt 
keretet a szeptemberi, kop-
penhágai világbajnokság-
ra. Ebben az MVM Szeged 
VE-t hat kiválóság képvise-
li; egyikük a friss olimpiai 
bajnok Kárász Anna.

A magyar csapatban 
tíz olimpikon kapott 
helyet, közülük a K1 

1000 méteren Tokióban 
aranyérmes, algyői Kopasz 
Bálint a királyszám mellett 
K2 500 méteren Erdőssy 
Csabával együtt indul, illetve 
a négyes tagjaként is hajóba 
ül. A vb-t szeptember 15. és 
19. között rendezik, Koppen-
hágában.

Ami a szegedieket illeti, 
hatan kerültek a magyar ke-
retbe, köztük a legnagyobb 
név kétségtelenül a friss 
olimpiai bajnok kajakos, 
Kárász Anna, aki ezúttal is 
a négyesben kap szerepet. 
Az 500 méteren ötkarikás 
aranyérmes hajó azonban 
megváltozik, hiszen a Ko-

zák, Csipes, Kárász, Bodonyi 
egységből utóbbi nem áll 
rajthoz.

A felnőtt válogatón nyúj-
tott nagyszerű teljesítményé-
nek köszönhetően bekerült 
a vb-keretbe Kiss Ágnes, az 
MVM Szeged VE 16 eszten-
dős kenusa is: Kása Péter 
tanítványa C1 500 méteren 

indulhat. Kiss és Kárász 
mellett az olimpiai negyedik 
Nádas Bence (K4 500 mé-
ter) szintén utazik Dániába, 
s ott lesz a kenus Nagy Bian-
ka (C2 200 méter), Kocsis 
Ádám (C2 1000 méter) és 
Zombori Dominik (C4 500 
méter) is. Az utóbbi két ver-
senyző először szerepel a 
felnőttek között világesemé-
nyen.

Hüttner Csaba az MTI-
nek kiemelte: a sportág és 
a versenyzők közös érdeke 
volt, hogy az olimpia halasz-
tása ellenére is rendezzenek 
idén vb-t. A kajak-kenu ismét 
meg tudja magát mutatni, 
képviselői számára pedig 
nem veszik el egy lehetőség 
arra, hogy vb-érmekkel gya-
rapítsák karrierjüket.

Északmacedón ellenfelet kapott a Szedeák
Szeptember 28. és október 1. között rendezik a férfikosárlabda Európa-kupa selejtezőjét

Sorsoltak  
az Európa-kupában

Krasznojarszkban vív-
ja a férfi Európa-kupa 
selejtezőjét a Natur-

tex-SZTE-Szedeák kosárlab-
dacsapata. A nemzetközi szö-
vetség (FIBA) tájékoztatása 
szerint az oroszországi kva-
lifikációs tornára szeptember 
28. és október 1. között ke-
rül sor. Az EK-selejtezők min-
den ágát egy-egy helyszínen 
játsszák, a továbbjutás min-
dig egy mérkőzésen dől el. 
Az NB I.-ben bronzérmes Sze-
deák első ellenfele az észak-
macedón TFT Szkopje lesz, 
továbbjutás esetén a német 
Bayreuth következik, majd a 
harmadik körben a házigaz-
da Krasznojarszk vagy az iz-

raeli Hapoel Haifa ellen már a 
főtábla A csoportja lesz a tét. 
Az korábban eldőlt, hogy az 
NB I. ezüstérmese, a Szolnok 
a főtáblán kezdi meg szerep-
lését a román Oradea, a len-
gyel Legia Warszawa és egy 
selejtezős rivális ellen a H 
csoportban.

Persons érkezésével 
teljes a keret

Eközben egy ideje már 
teljes kerettel zajlik a 
csapat felkészülése, 

hisz Tayler Persons is becsat-
lakozott a munkába. A 25 
éves amerikai irányító a len-
gyel GTK Gliwicében szere-
pelt, mielőtt aláírt Szegeden.

– Hosszú utam volt, de 
minden rendben ment, izga-

kintek a szezonra, örülök, 
hogy itt lehetek – mondta 
székfoglalójában Persons. 
A játékos karrierje során a 
2019–2020-as szezonban a 
holland ZZ Leiden színeiben 
11 mérkőzésen pályára lé-
pett az Európa-kupában is, 
ahol pont- és gólpasszkirály 
lett.

– Megváltozott a lebonyo-
lítás ahhoz képest, amikor 
én játszottam az Európa-ku-
pában, nyernünk kell egy 
selejtezőtornát a csoportkör-
höz. Bármi megtörténhet, azt 
gondolom, amelyik csapat a 
legtöbb energiát teszi azok-
ba a meccsekbe, az nyerhet. 
Tudom, milyen ebben a so-
rozatban játszani, szeretnék 
újra nemzetközi meccseken 
szerepelni – mondta.

Szegedi edző
Rossi stábjában

Három vb-selejtezőt 
játszik szeptember-
ben a magyar labda-

rúgó-válogatott: az Eb-dön-
tős angolok elleni meccset 
lapzártánk után rendez-
ték a Puskás Arénában, az 
albánok vendégeként va-
sárnap lép pályára a csa-
pat, majd szeptember 8-án 
az andorraiakkal játszik  
itthon.

– Két hónappal vagyunk 
az Európa-bajnokság után, 
értékeléseket végeztünk, és 
nem kellett nagymértékben 
változtatnunk azon a kere-
ten, amely helytállt a kon-
tinensviadalon. Ugyanazt a 
légkört szeretnénk, amit az 
Eb-n sikerült kialakítanunk 
– nyilatkozta Marco Rossi 
szövetségi kapitány. 

A sajtótájékoztatón be-
jelentették, hogy módosul 
a stáb: az U21-es váloga-
totthoz visszatérő Gera 
Zoltán helyére a játékos-
ként többek között a Deb-
recenben, a Ferencváros-
ban és a Sampdoriában is 
megfordult, szegedi szüle-
tésű és nevelésű, egykori 
22-szeres válogatott Laczkó 
Zsolt érkezik pályaedző- 
ként.

– Nagy megtiszteltetés, 
hogy csatlakozhatok a szak-
mai stábhoz, nem sokat gon-
dolkodtam Marco Rossi fel-
kérésén. Mindent meg fogok 
tenni, hogy segíteni tudjak 
a játékosoknak – mondta a 
Tisza Volán korábbi labdarú-
gója.

Dobogón a szegedi klub
Az olimpia után, de még a vb előtt rendezték a ka-
jakosok és kenusok országos bajnokságát a szegedi 
Maty-éren, amelyre 39 egyesület képviseletében 257 
versenyző adta le nevezését. Nem meglepetés, hogy 
az MVM Szeged VE sportolói halmozták az érmeket: 
összesen hét aranyat, tizenkét ezüstöt és négy bron-
zot szereztek, így a harmadik legjobb hazai klubnak 
bizonyultak. 

Az olimpiai bajnok Kárász Anna már a világbajnokságra edz. Fotó: Kárász Anna Facebook-oldala

Az utolsó láncszem: Tayler Persons is Szegedre igazolt. 
Fotó: ballsta-tesports.com

tottan vártam, hogy bekap-
csolódhassak az edzésekbe. 
Láttam, hogy tavaly nagysze-

rű eredményt ért el a klub, 
amelynek remek irányítója 
volt. Nagy lehetőségként te-
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SZEPTEMBER 6., HÉTFŐ 
Dr. Kovács Tamás: 18.00 
– 19.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a 
30/303-9654 telefonszá- 
mon.)
SZEPTEMBER 7., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 
17.00 (SZTE Kossuth Zs. 

Szakgimnázium és  Szakkö-
zépisk., Kodály tér 1.) 
SZEPTEMBER 8., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (Kolozsvá-
ri tér – a kondipark melletti 
terület), 17.30 – 18.30 (Va-
daspark Lakópark  Panda 
játszótér)
Hekáné Dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Mihálik Edvin: 17.00 – 
18.00 (Odesszai  Fiókkönyv-
tár,  Székely sor 11.)
SZEPTEMBER 11., SZOM-
BAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a Szegedi Vadasparkba? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 8. A nyerteseket 
e-mailben vagy telefonon értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Zsó-
tér-ház már a szabadságharc idején fontos épület volt. A nyertes: Lőrik Tünde. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT au-
gusztus 21-én: Skrionya Norbert János és Ba-
kai Bernadett, Laczkóczki Ákos és Madácsi Ra-
móna, Sári Attila és Varga Diána, Kiss András 
Gábor és György Kitti Zsuzsanna, Papp Attila 
és Horváth Szimonetta, Török Csaba és Lan-
tos Kitti Szilvia, Mészáros Róbert és Rácz Niko-
lett, Bajnai Richárd és Tajti Bianka, Bálint Lász-
ló Adrián és Bibók Boglárka.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Papp Szilvia Dórá-
nak és dr. Takács Ádámnak 2021. 07. 27-án 
Mira, Nagy-György Brigittának és Tóth Dávid-
nak 2021. 08. 07-én Zoé, Szendrei Nikolett-
nek és Ferkovics Lionel Jenőnek 2021. 08. 

09-én Lilien, Cseri Anitának és Molnár Pálnak 
2021. 08. 09-én Regő, Lukácsik Ágnesnek és 
Sós Gábor Imrének 2021. 08. 10-én Dorottya 
Mária, Gora Zsuzsannának és Ürmös Roland-
nak 2021. 08. 10-én Marcell, Lovas Tündének 
és Dézsi Zoltánnak, 2021. 08. 10-én Zalán, Ju-
hász Biankának és Kovács Mironnak 2021. 
08. 11-én Nolen, Nagy Katinkának és Gyúrós 
Istvánnak 2021. 08. 15-én Ábel, Szűcs Gabri-
ellának és Ferencz Dávidnak 2021. 08. 16-án 
Botond, Tombácz Anitának és Czollner Gergő 
Sándornak 2021. 08. 21-én Gerda nevű gyer-
meke született.
GRATULÁLUNK!
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