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Kutyafuttatók
Lakossági kérésre a Kálvária,
a Lechner és a
Bartók téren nyílt
új kutyafuttató,
melyeket a héten
adtak át.

4.

5.
Tarjáni napok
Több százan
szórakoztak a
Zápor-tónál a
filmvetítéseken,
táncbemutatókon és könnyűzenei koncerteken.

Évadnyitó
Nyolc nagyszínházi és tíz kisszínházi premierrel várja ősztől
a közönséget a
Szegedi Nemzeti
Színház.

10.

Érem a paralimpián
Véget ért a tokiói paralimpia. Az eseményen négy szegedi sportoló indult, a
legjobb eredményt a
kajakos Varga Katalin
érte el bronzérmével.

Botka László: Idén is 35 ezer szegedi nyugdíjas
kap 10 ezer forint támogatást az önkormányzattól
– A nehéz gazdasági helyzet ellenére Szeged egyvalamiről nem mond le, az emberekről. Ezért az idén is
számíthat mind a 35 ezer
szegedi nyugdíjas az önkormányzat támogatására –
jelentette be Botka László a
szegedi nyugdíjasklubok minihalfesztiválján a Partfürdőn. A polgármester az egyik
népes asztaltársaságnál elmondta, hogy most találkozott az egyetemi tanévnyitón
Szeged díszpolgárával, Karikó Katalinnal, akinek elhozta az üdvözletét is. A világhírű tudós elmondta, ezentúl két-három havonta hazalátogat Szegedre. Botka
László szerint előbb-utóbb
őt is itt fogják majd köszönteni egy halászléfőző versenyen.
– Óriási öröm, hogy
megint együtt lehetünk. Az
elmúlt másfél-két évben, a

járvány idején mindennél
fontosabb volt, hogy a megszokottnál is jobban figyeljünk egymásra. A fideszes
kormányzati elvonások ellenére megtartottuk a szociális vívmányainkat, többek között a három éve bevezetett
nyugdíjasok támogatását is
– mondta a polgármester.
Bejelentette: a következő
napokban mind a 35 ezer
szegedi nyugdíjas alanyi
jogon meg fogja kapni az
önkormányzati támogatást,
mint ahogyan augusztusban
mind a 11 ezer szegedi általános iskolás családja is
megkapta a 10 ezer forintos
beiskolázási támogatást.
– Erre most a szokottnál
is nagyobb szüksége van
mindenkinek, amikor Európában nálunk a legmagasabb az infláció, és teljesen
elszálltak az élelmiszerárak
– mondta Botka László.

Egyetemi tanévnyitó

Botka László polgármester végiglátogatta a nyugdíjas halfőzőket a Partfürdőn, és beszélgetett az idősekkel. Fotó:
Menyhárt Luca

Indul a hőlégballon-Európa-bajnokság

SZ
Karikó Katalin az SZTE tanévnyitóján. Fotó: Tóth Ambrus

A

Szegedi Tudományegyetem századik tanévnyitóján
díszdoktorrá fogadták Karikó Katalin világhírű biokémikust, Szeged város díszpolgárát, aki már a beszéde előtt vastapsot kapott. A koronavírus elleni mRNS-vakcina feltalálója azt tanácsolta az elsőéves hallgatóknak, hogy
fókuszáljanak a személyes kapcsolatokra, higgyenek önmagukban, és csak azokra a dolgokra koncentráljanak, amelyeken tudnak változtatni.
Bővebben a 3. oldalon

eged a házigazdája idén a
XXII. FAI hőlégballon-Európa-bajnokságnak,
amit vasárnap este nyitnak
meg, majd öt napon át a napkelte utáni, illetve napnyugta
előtti két-három órában emelkednek magasba a versenyzők. A hőlégballonverseny a
pénteken kezdődött szegedi
repülőnapokhoz kapcsolódik,
amelyen a hétvégén a műrepülők és az egyéni bemutatók
mellett különleges kötelékrepüléseket láthatnak a Szegedi Repülőtéren. Szegedre érkezik Vári Gyula világbajnok
sugárhajtásúvadászgép-pilóta, a német műrepülőbajnok
Martin Graf, és a francia bajnoknő, Mélanie Astles is.
Cikkünk a 2. oldalon

Jövő héten elárasztják az eget a hőlégballonok Szegeden a napkelte utáni, illetve napnyugta előtti két-három órában. Archív fotó: Szeged International Airshow/Kószó Krisztián
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Adókedvezményt harcolna ki Vasárnapig Szeged International
Airshow,
az epilepsziában szenvedőknek
Szabó Sándor határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek
vasárnaptól hőlégballon-Eb
Szeged országgyűlési képviselője azt szeretné elérni,
hogy a kormány módosítsa
a személyijövedelemadó-törvényt.

Magyar produkciók és különleges külföldi
gépek, valamint több mint száz hőlégballon várja az érdeklődőket az egyik legnagyobb hazai repülős rendezvényen, a
pénteken kezdődött Szeged International
Airshow-n, majd a két nappal később induló hőlégballon-Európa-bajnokságon.

A

z Országgyűlés álláspontja szerint a fogyatékossággal küzdő személyek fokozott támogatást
kell, hogy élvezzenek az állam
részéről. Ennek egyik megnyilvánulási formája a személyi
jövedelemadó személyi kedvezménye, amelynek értelmében külön kormányrendeletben meghatározott betegségben szenvedőknek a törvény
a mindenkori minimálbér egyharmadának megfelelő mértékű adókedvezményt biztosít. Az epilepsziában szenvedő betegeknek nem jár adókedvezmény, a betegségük
nincsen felsorolva azok között, amik alapján igénybe lehet venni a kedvezményt.
Erre a rendeleti hiányosságra egy szegedi nő, Szucsik Bertalanné hívta fel
Szabó Sándor figyelmét, aki
korábban már megkereste
az ügyben a szakminisztériumot is, de nem történt
semmi. Éppen ezért Szeged
szocialista
országgyűlési
képviselője határozati javaslatot nyújtott be azért, hogy
az Országgyűlés szólítsa fel
a kormányt, hogy rögzítse
az epilepsziát az összevont

M
Szabó Sándor a parlamentben. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
adóalap adóját csökkentő
kedvezmény igénybevétele
szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek között.
Magyarországon
mintegy 150 ezer embert, illetve
családot érint az epilepszia,
és mintegy félmillió embernek lehet életében egyszer
vagy többször epilepsziás
rohama. Ez a körülbelül 150
ezer ember mind a mai napig
nem vehet igénybe egy olyan
adókedvezményt, amelyet a
súlyos betegségben szenvedőknek a személyi jövedelemadóról szóló törvény biztosít.
Az MSZP meggyőződése,

hogy mind az epilepsziában
szenvedők jelentős száma,
mind a betegség tüneteinek
gyakran igen súlyos volta, valamint a gyógyszeres kezelés
anyagi vonzatai indokolttá
teszik, hogy az epilepszia a
kormányrendeletbe felvételt
nyerjen. Ezért döntött úgy Szeged ellenzéki országgyűlési
képviselője, hogy határozati
javaslatot nyújt be azért, hogy
ezt elérje.
Szabó Sándor azt is szeretné, hogy az érintetteknek
az adókedvezményre való
jogosultsága visszamenőlegesen, 2021. január 1-jét követően élne.

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan
végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem
tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg.
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302
SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

ajó-Petri Zoltán, a szervező Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető
igazgatója a programokat bemutató
sajtótájékoztatón elmondta, a rendezvény kifejezetten polgári repülő hétvége, ahol a közönség nem katonai gépeket, hanem olyan
műrepülő pilóták produkcióit láthatja, akik
nem viselnek egyenruhát.
Pénteken a modellezők, siklóernyősök,
sárkányrepülők érkezésével indult a program.
Szombaton a műrepülők, az egyéni bemutatók
mellett különleges kötelékrepülések és hőlégballon-seregszemle szórakoztatja a közönséget. Vasárnap pedig olyan hazai és külföldi
sztárok lépnek fel, akik nemzetközi elismeréseket szereztek produkcióikkal. Szegedre

érkezik Vári Gyula világbajnok sugárhajtásúvadászgép-pilóta Jak–52-es gépével, a kassai
Retro Sky Team, a német műrepülőbajnok
Martin Graf, az olasz Luca Bertossio vitorlázó
műrepülő és a francia bajnoknő, Mélanie Astles is. A rendezvényen a Li–2 retró utasszállító
mellett más repülőgépekkel és helikopterekkel is szerveznek sétarepüléseket.
Pálhegyi Zoltán versenyigazgató-helyettes közölte, hagyomány, hogy a repülőnapokhoz kapcsolódva hőlégballonversenyt is
rendeznek, idén a XXII. FAI hőlégballon-Európa-bajnokság házigazdája lesz Szeged. A
versenyre 23 országból több mint száz ballon érkezik, a 82 versenyző mellett húsznál
is több fiesta pilóta emelkedik a levegőbe.
Vasárnap este tartják a hőlégballon-Európa-bajnokság megnyitóját, majd öt napon
át a napkelte utáni, illetve napnyugta előtti
két-három órában a versenyzők – a tervek
szerint – tizennégy futamban teljesítenek az
időjárási körülményektől függő feladatokat.
Bővebb információ: https://www.facebook.com/airshowszeged

A hőlégballon-Európa-bajnokságra 23 országból több mint száz ballon érkezik Szegedre. Archív fotó: Szeged International Airshow/Thones
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Díszdoktorrá avatták Karikó Katalin
világhírű tudóst, Szeged díszpolgárát
Palkovics László miniszter
nyelvbotlása is színesítette a
Szegedi Tudományegyetem
századik tanévnyitóját, ahol
Karikó Katalin világhírű biokémikus, Szeged díszpolgára kétszer kapott vastapsot.
A meghívottak között foglalt
helyet Botka László polgármester, Kiss-Rigó László
megyés püspök és Trócsányi
László egykori igazságügyi
miniszter is.

K

edvező képet festett
ünnepi
beszédében
a modellváltó egyetemekről Palkovics László felsőoktatásért felelős innovációs és technológiai miniszter
egyebek mellett azzal, hogy
azok jobb tudást és a tudományos-innovációs potenciál
jobb kiaknázását teszik lehetővé. Palkovics némileg belezavarodva mondanivalójába
előbb úgy fogalmazott a modellváltó egyetemek autonómiája kapcsán, hogy ezzel
csökken az intézmények távolsága az államtól, majd rög-

pott. A professzor elmondta,
mintegy ötven évvel ezelőtt,
1973 szeptemberében maga
is részt vett az akkor József
Attila Tudományegyetemnek
nevezett intézmény tanévnyitóján. Az SZTE elsőéves

Botka László és Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetem tanévnyitóján. Fotó: Botka László Facebook-oldala
tön javította magát, hogy növekszik.
Rovó László rektor is a
szerinte remek kilátásokról
beszélt a tanévnyitón. Azt
mondta, soha ennyi fejlesztés nem zajlott az egyetemen,
mint most. Szabó Gábor, a
Szegedi
Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott,

a testület célja, hogy segítse
egy nagyon jó egyetem még
jobb intézménnyé válását. A
cél, hogy az SZTE nemzetközileg is mérvadó kutatóegyetemmé váljon – tette hozzá.
Az ünnepségen az SZTE
díszdoktorává avatták Karikó
Katalin világhírű biokémikust,
Szeged díszpolgárát, aki már
a beszéde előtt vastapsot ka-

Palkovics némileg
belezavarodva mondanivalójába előbb
úgy fogalmazott a
modellváltó egyetemek autonómiája
kapcsán, hogy ezzel
csökken az intézmények távolsága az
államtól, majd rögtön javította magát,
hogy növekszik.
hallgatóinak azt tanácsolta,
fókuszáljanak a személyes
kapcsolatokra, higgyenek önmagukban, és csak azokra
a dolgokra koncentráljanak,
amelyeken tudnak változtatni. Beszéde végén ismét
vastapsot kapott a világhírű
tudós.

Szeged segít
Nyugdíjas-egyesületeket és fogyatékkal élőket segítő szervezeteket támogat a város
Több mint kilencven szervezet pályázott az önkormányzat
idős- és fogyatékosügyi keretére. A közgyűlés foglalkoztatási, szociális és sportbizottsága összesen 28 millió forintot osztott el a pályázók között.

F

ogyatékosokat támogató szervezeteknek és a
nyugdíjas-egyesületeknek szánt keretösszegek elosztásáról döntött nemrég
a közgyűlés foglalkoztatási,
szociális és sportbizottsága.
A két keretre kilencvenegy
szervezet pályázott, összesen 28 millió forintot osztottak el.
Az idősügyi keret most
meghirdetett 20 millió forintos összegére 54 pályázat
érkezett be a felhívásban
megadott határidőig. A pályázó egyesületek összesen
21,5 millió forintot igényeltek. Egy független munkabizottság javaslata szerint
osztották fel közöttük a rendelkezésre álló összeget. Az
idősügyi szervezetek egy pályázattal legfeljebb 500 ezer
forintot igényelhettek elsősorban közösségi rendezvények szervezésére, az aktív
időskort és jó életminőséget

fenntartó programokra, valamint a nyugdíjasszervezetek
közötti
kapcsolattartásra.
Idén a legmagasabb elnyert
támogatás 490 ezer, a legalacsonyabb 70 ezer forint
volt.
– Óvatosak voltunk a
javaslattételnél, hiszen a
járvány miatt tavaly több
egyesület csak késve és
nehezen tudta teljesíteni a
vállalásait. Most a korábbi
beszámolók adatait is figyelembe véve határozott úgy a
munkacsoport, hogy összesen 17 millió 380 ezer forint
felosztására teszünk javaslatot – mondta Boros Gyula
idősügyi referens.
A bizottság tagjai végül
úgy döntöttek, hogy néhány
pályázónál 50 ezer és 150
ezer forint közötti összeggel
megemelik a munkacsoport
által javasolt támogatást.
Így jutott többlettámogatáshoz például a Harangláb

Nyugdíjasklub Egyesület, a
Postások Szegedi Nyugdíjas
Egyesülete és a tarjánvárosi
Szent Gellért Plébánia.
A pályázatokban megfogalmazottak szerint többek
között nyugdíjas Ki mit tud?
szervezésére, Tisza-tavi látogatásra, egészségmegőrző
előadásokra, szenior harmonikaverseny megrendezésére és pécsi kirándulásra
igényeltek támogatást a szegedi nyugdíjasklubok.
A fogyatékosügyi támogatási keretet két éve emelték
a korábbi ötről nyolcmillió
forintra. Idén 37 szervezet,
illetve intézmény pályázott
és nyert támogatást. A pályázók összesen tizenhatmillió
forintra nyújtottak be igényt.
A keretösszeg elosztására
a humán közszolgáltatási
iroda tett javaslatot, amit a
bizottság változtatás nélkül
jóváhagyott. Minden pályázó
kapott támogatást, de csökkentett összeget, általában
a kért támogatás felét. A
szervezetek idén a működés mellett a fogyatékkal
élő személyek és családjaik

részére nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokhoz, kulturális rendezvényeken való
részvételhez, kirándulások
szervezéséhez, közös ünnepi készülődés lebonyolításához, tájékoztató előadások
szervezéséhez,
eszközvásárlásokhoz és szűrővizsgálatok szervezéséhez kaptak
támogatást.
A támogatott szervezetek
között olyanok találhatók,
mint a vakok és gyengénlátók megyei szervezete, a
Nem Adom Fel Alapítvány,
a Tisza-parti Cukorbetegek
Egyesülete, a Máltai Szeretetszolgálat és a Kreatív Formák
Alapítvány, valamint a Szivárvány Autizmus Egyesület. A
támogatás legmagasabb ös�szege 300 ezer, a legalacsonyabb 100 ezer forint.
A pénzügyi támogatással az önkormányzat idén is
igyekszik minden olyan szervezetnek anyagi segítséget
nyújtani, amelyek sokat tesznek a fogyatékossággal élők
életkörülményeinek javításáért.
R. G.
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Vélemény

Ne őrüljünk meg!

V

ízpart, kavicsok. Te lefényképezted ma a lábfejedet? – nézett elképedve az ismerősöm, amikor
adatokat kerestem neki a telefonomon és meglátta a fotót. Hát persze. Miért is ne? Megtetszett a téma,
hát zsebre tettem a hangulatot. Egy nyugodt pillanat emlékére, amikor tudatosan lefékeztem a napi vágta után. Előfordulnak olyan percek, amikor igenis engedem beszűrődni a világ szépségét: a reggeli napfényt, a gyerekzsivajt, a
pljeszkavica ízét, egy jó zenét, a Tisza hullámait, egy mosolyt. Nem, nem őrültem meg teljesen. Éppen ellenkezőleg.
Ez jutott eszembe, miután napok óta őrlődtem azon,
miről szóljon itt ez a jegyzet, milyen értelmes, magvas
mondanivalót foglaljak írásba. Miből is legyen egy felelősségteljes üzenet az országos és helyi történések mellett.
Azt fontolgattam, ízlelgettem, mi is van most a levegőben,
mi tűnik ki abból a híráradatból, amit nap mint nap befogadni kényszerülünk. Ideértve azt az elkeserítően kiszolgáltatott
helyzetet is, ahogy a kormány magára hagyja a háziorvosok
után a pedagógusokat az oltások gondjával, a halálfáradt
egészségügyi és szociális dolgozókat a bérkövetelésükkel,
Iványi Gábort és kisegyházát a szeretetotthonaival, hajléktalanszállóival, iskoláival. Mert hozzáfűzhetném, hogy gondoljanak csak bele, mennyire
tipikusan jellemző az, kiket és
Vízpart, kavicsok. Te
hogyan sanyargat a saját korlefényképezted ma
mányuk.
a lábfejedet?
Aztán itt az ellenzéki előválasztás, amiről azért kellene
beszélni, mert pont az agyonhallgatás az állampropaganda
feladata, pedig éppenhogy a demokrácia gyakorlása vele
a cél. De elmaszatolták a magyar–angol meccsen látott
rasszista botrányt, mintha bármilyen korábbi kőbunkóság
mentené az ottani undorító megnyilvánulást. A tanévnyitón
atillában parádézó kamaraelnökről már nem is szólva, aki
pedofilozott-buzizott egy ordenárét csak úgy, önszorgalomból. Halványul az emléke, ezért emlegethetnénk a főváros
és a kormány huzakodását a Fudan egyetem kapcsán, amiben mintha visszavonulót fújna a Fidesz. De ott az atlétikai
világbajnokság főpolgármesteri vétója is, amit megpróbál
a központi gépezet sablonos Stop Karácsony kampánnyal
tompítani. Felvethetném azt is, van-e már negyedik járványhullám, vagy csak a vadászati világkiállítás után kezdődhet.
Vagy hogy változatlanul nagy a lapítás a lehallgatási ügyben,
és most az is marad, mert itt a pápalátogatás, utána szervezik az október 23-ai békemenetet. Vagy ha ez se elég, ott
az afganisztáni tálib rémuralom, amiből kis energiával és
drága hirdetésekkel megint menekültlufit fújnak a szokásos mantrával, Gyurcsánnyal és Sorossal. Közben mellesleg
újabb fél évvel meghosszabbították a migrációs válsághelyzetet.
Kavarog itt minden, melyiket is válasszam, töprengtem.
Aztán adta magát a megoldás, amikor nem számítottam rá.
Vittem haza a barátnőmet, és a rakpartra kanyarodva megálltunk a Tiszánál, olyan szép az ősz. Csak bokáig merültünk
a vízbe, a lábujjaink csúszkáltak a kavicsokon. Csillogtak
a hullámok, és lenézve tényleg megragadott a hullámok
és fények játéka. Így született meg az a bizonyos lábfejes
fotó.
Eszembe is jutott, amire korábban a barátnőm vezetett rá: kezdjük a fényképezést mindig a második képpel. Az elsőt úgyis mindig elkapkodjuk, márpedig a szép
képhez türelem kell, és nem rohanás, különben elsuhanunk a legszebb téma mellett. Igaza van: ne őrüljünk meg
teljesen! Még ha minden adott is hozzá körülöttünk, ne
hagyjuk magunkat elszédíteni. Legyenek nyugodt pillanatok az életünkben, amikor magunkra koncentrálunk,
és arra, milyen pici boldogságok érnek. Csak észre kell
venni.
Dombai Tünde
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Gálaesttel ünnepeltek Tápén
a 85 éves hagyományőrzők
– Égen-földön nincs olyan
együttes, amelyik ilyen hos�szú ideig fennmaradt volna. Ez a tápéi tulajdonsággal bíró embereknek köszönhető, akik kemények,
erősek, céltudatosak és szeretik a hagyományokat. Tápén az ének, a tánc, a gyékény olyan, mint a levegő –
mondta Szécsényi Rózsa,
Tápé önkormányzati képviselője.
Szabó Sándor országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: egy
közösség erejét az egymás
iránti kölcsönös tisztelet
adja, a tápai hagyományok

Három új kutyafuttatót
adtak át a belvárosban
Lakossági kérésre új kutyafuttatót adtak át a Kálvária,
a Lechner és a Bartók téren.

L
Szabó Sándor országgyűlési képviselő átadta a Tápai Hagyományőrző Egyesület elnökének, Széll Zoltánnak Szeged város aranyplakettjét. Fotók: Seffer Zsuzsanna
pedig olyan értéket képviselnek, amire mindannyi-

Szécsényi Rózsa, a városrész önkormányzati képviselője
együtt táncolt és énekelt a hagyományőrző együttessel.

an méltán lehetünk büszkék.
– Aligha akad még egy
olyan népi együttes az országban, amelyik 85 éve ropja szédítő táncait, zengi csodálatos
dalait. Alig van még egy olyan
népi együttes, amelyiknek
ilyen jókedvű, kedves és ös�szetartó csapata lenne, mint
a tápaiaknak. Szerencsések
vagyunk, hogy ebből a jó
energiából mindannyian erőt
meríthetünk – mondta Szabó
Sándor, aki köszöntője után
átadta a jubiláló együttesnek
Szeged város aranyplakettjét.

akossági kérésre tavaly
ősszel az önkormányzat
városüzemeltetési irodája, valamint a környezetgazdálkodás szakemberei több
helyszínt is bejártak, hogy
megnézzék, hol vannak alkalmas területek a belvárosban zárt kutyafuttatók kialakítására. Így esett a választás a három belvárosi térre.
Mára mindhárom helyen elkészültek a bekerített és kulturált létesítmények. A következőt a Búvár-tónál alakítják ki.
A négy kutyafuttató összesen
10 millió forintba kerül. Szegeden az év végére összesen
32 kutyafuttató lesz, 11 kijelölt hely és 21 zárt, kerítéssel
körbevett.
Kedden a Kálvária téren
mutatták be a három új létesítményt az adott városrész
önkormányzati képviselői. Fodor Antal elmondta: a három
új közül ez a legnagyobb, 720
négyzetméter alapterületű,
amit 121 méteres kerítéssel
vettek körbe, két paddal és

Binszki József, Hekáné Szondi Ildikó és Fodor Antal a
Kálvária téren tájékoztatja a sajtó munkatársait. Fotó:
Iványi Aurél
két hulladékgyűjtővel is felszereltek. A létesítményt a
Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. szakemberei készítették el 2,8 millió forintért,
amelynek felét a város, felét
a képviselő állta a keretéből.
A Lechner téri kutyafuttató 520 négyzetméteres, 120
méteres kerítés védi, amin
két kapu is van. Áthelyeztek
ide négy felújított padot, és
két hulladékgyűjtővel is felszerelték.
– Az ott élő kutyások hamar megszerették a létesítményt, mára igazi baráti társasággá kovácsolódtak össze
– mondta a városrész önkormányzati képviselője, Binszki

József a 2,7 millió forintból
épült futtatóról, amelynek a
költségeit ő is az önkormányzattal fele-fele arányban állta.
Szeged legkisebb, alig
több mint 240 négyzetméteres belvárosi kutyafuttatóját a Bartók téren vehették
birtokba az ebtartók. A 46
méteres kerítéssel körbevett,
két kapuval, nyolc kerékpártámasszal, két kutyaürülék-gyűjtővel felszerelt létesítmény
kialakítására a legkedvezőbb
árajánlatot a szegedi Norbo
Ép Kft. adta. A kétmillió forintból elkészült létesítmény
költségének fele a képviselői
keretet terhelte – mondta Hekáné Szondi Ildikó.

Minihalfesztivál, Tarjáni napok, Fittelep

Minihalfesztivál a Partfürdőn. Létfontosságú az idősek
számára a közösség. Fotók: Menyhárt Luca

B

ár idén elmaradt a
Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, ez cseppet
sem zavarta a szegedi nyugdíjasklubok tagjait, akik az
Idősügyi Tanács segítségével
rendezték meg a saját, minihalfesztiváljukat múlt szombaton a Partfürdőn.
– Közel ötszázan vagyunk, nagyon ügyeltünk a
biztonságra, ezért mindenkinek igazolnia kellett a védettséget – mondta Boros Gyula
idősügyi referens. A résztvevőket szenior fitnesz tornabemutatóval és örömtánccal

várták, de táncbemutatót
tartottak a nyugdíjas Ki mit
tud?-on aranyérmet nyert
szegedi Country nagyik is.
Kilenc csapat jelentkezett a halfőzőversenyre,
akik pedig nem vettek részt
a vetélkedésben, azok az
Idősügyi Tanács támogatásával jegyet válthattak ebédre, ahol halászlé és rántott
harcsa közül választhattak.
– Nagyon hiányzott már
a közösség, az időseknek a
társaság jelenti az igazi kikapcsolódást, amit az elmúlt
másfél évben a járvány miatt

nélkülöznünk kellett. Most
örömmel jöttünk az első hívó
szóra – mondta Kószó Lászlóné, a Nyugdíjas Bölcsődei
Dolgozók Baráti Körének
tagja, majd hozzátette: az
elmúlt időszak bezártsága
sok szorongást hozott az időseknek. A negatív érzéseket
ezek a közösségi programok
tudják csak oldani, enyhíteni. Akiknek nincsenek hozzátartozóik, azoknak létfontosságúak ezek a találkozók.
Két éve hagyományteremtő céllal szervezték
meg a Tarjáni napokat a Zápor-tónál. Tavaly elmaradt

a pandémia miatt a rendezvény, idén szeptember első
hétvégéjén azonban több
százan mentek el a programokra, melyek között voltak
filmvetítések, kézműves-foglalkozás,
táncbemutatók
(Kozmosz Egyesület Akrobatikus Rock & Roll Tánciskola,
Skillful Tánciskola) és koncertek. Már a Pumpkins Trió
koncertjén is sokan voltak,
de a legjobban várt esemény
Csepregi Éva fellépése volt.
A Neoton énekesnőjének
koncertjén már közel ezren
táncoltak és énekeltek a Zápor-tónál.

A Tarjáni napokon közel ezren voltak Csepregi Éva koncertjén a Zápor-tónál.

Fittelep. Akrobatikus kosárlabda-bemutató Petőfitelepen.
Mészáros Tamás, Tarján
önkormányzati
képviselője elmondta: a rendezvény
egyik célja, hogy a fiatal tehetségek a közönség előtt
is bemutathassák tudásukat. A programot szervező
Szeged Város Közösségéért
Közalapítvány kuratóriumi
elnöke, Tóth Károly önkormányzati képviselő hozzátette: az is céljuk, hogy a helyi
közösségi életet erősítsék.
Petőfitelepen többféle
sportággal lehetett megismerkedni múlt szombaton a

Fő téren megrendezett Fittelep elnevezésű programon.
A Fly Addiction Akrobatikus
Kosárlabda SE például bemutatót és utánpótlás-toborzót tartott, de a Szegedi
Judo SE versenyzői, Kopasz
Bence és Nagy Magor Vajk
is bemutatkoztak. Pápai Balázs és Pápai Bálint tollaslabdázóknak köszönhetően
„ütős” is volt a program. Farkas László, a kerekesszékes
rögbiválogatott tagja pedig
az általa űzött sportról mesélt.
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Tóth Krisztina: Az irodalom
megóv a félelemtől

Rekordszámú bemutató az új évadban
A szeptemberi színházi előadásokra már alig lehet jegyet kapni, a legtöbb produkció telt házas
Nyolc nagyszínházi és tíz
kisszínházi premierrel várja ősztől a közönséget a
Szegedi Nemzeti Színház
– jelentette be az évadnyitó társulati ülésen Barnák
László főigazgató.

A
Tóth Krisztina író, költő nyitotta meg az idei könyvhetet a
Dugonics téren. Fotó: Iványi Aurél
A magyar kultúra mindannyiunké, azoké is, akik szeretnék
kisajátítani, és azoké is, akiket ilyen-olyan ürüggyel ideiglenesen száműznek belőle – mondta Tóth Krisztina író,
költő a Dugonics téren a 92. Ünnepi Könyvhét megnyitóján.

K

ozma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke köszöntőjében többek között elmondta: Szeged
szerencsés, hogy sok kiváló írója, költője van. Hálánkat azzal fejezhetjük ki, ha olvassuk a műveiket. – A könyv,
az irodalom menekülőút, egy mozdulatlan utazás, amelynek
segítségével megismerhetjük a világot – mondta.
– Az irodalom segít megérteni a világot, megóv, megvéd bennünket a butaságtól, a pusztítástól és a félelemtől
– fogalmazott egyebek mellett a megnyitóbeszédében Tóth
Krisztina író, költő.
Az Ünnepi Könyvhét megnyitóján adták át az önkormányzat idei könyvtámogatásait. A szakmai bíráló bizottság döntése alapján Czilczer Olga a Más felülete című verseskötetére
300 ezer, Ibos Éva a Belvárosi Mozi 100 című könyvére 280
ezer, Tóth Marcell a Szegedi vitézek, vitéz szegediek – A Vitézi Rend és Szeged című könyvére, Goldmann Júlia A Város
című regényére, Trogmayer Éva a Medvemeséjére és Apró
Ferenc a Festők, szobrászok a régi Szegeden című könyvére
200-200 ezer, Bogoly József Ágoston az Interface című verseskötetére pedig 120 ezer forintot kapott a várostól.
(Tóth Krisztina író, költő Dugonics téren elhangzott beszédének teljes szövegét a 7. oldalon olvashatják – a szerk.)

Dankó Pista-szobrot
avattak Dorozsmán

D

orozsmai nótakedvelők kezdeményezték és adták
össze a pénzt a Dankó Pista-szoborra. A nótakirálytól az a dorozsmaiak legkedvesebb dala, aminek így
szól az első sora: „Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai
szélmalom.” Pár napja a szélmalom előtti téren avatták fel a
közadakozásból készült alkotást. Fodor Antal önkormányzati képviselő a szoboravatáson – amelyen részt vettek a DK–
Jobbik közös előválasztási jelöltjei, Binszki József és Tóth Péter – elmondta: „Dorozsma hálás a nótakirálynak, és a hálánkat ezzel most lerójuk Dankó Pista emléke előtt.”

Dankó Pista szobra Dorozsmán. Fotó: Iványi Aurél
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fenntartó önkormányzat nevében Kozma
József, a kulturális
bizottság elnöke azt mondta köszöntőjében, hogy a
járványveszély múltával a
szokottnál is nagyobb várakozással tekintenek a
szegediek az új színházi
évadra.
– A szegedi közönség és
önkormányzat szereti a színházát, és mindenki sokat
tesz azért, hogy a színház
működjön, cserébe magas

Kozma József köszöntőjében elmondta, hogy a szegediek
a szokottnál is nagyobb várakozással tekintenek az új
színházi évadra. Fotó: Iványi Aurél
színvonalú produkciókat vár,
amiket időről időre meg is
kap – mondta Kozma József.

Bérletváltás október 15-ig
Az új évadban megszűnnek a korábbi bérletek, helyettük nyolc új bérletkonstrukcióból választhatnak a felnőtt és három új variációból a fiatalabb nézők. Az új
bérleteket október 15-ig lehet megváltani.

Barnák László főigazgató
elmondta, most úgy látszik,
hogy normális módon, korlátozások nélkül tud majd működni a színház. A jelenleg
érvényben lévő járványügyi
szabályok azonban változhatnak. A 262 tagú társulat
döntő többsége felvette a
védőoltást, mindössze harmincketten döntöttek úgy,
hogy nem adatják be ma-

guknak a vakcinát. Barnák
arra kérte őket, gondolják
át a döntésüket. Számukra az épületben kötelezővé
teszik a maszkhasználatot,
és a nézőkkel nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba.
Augusztus 24-e óta négy
darabot is próbál a társulat.
A szeptemberi előadásokra
már alig lehet jegyet kapni,
a legtöbb produkció telt házas.
Az évadnyitó társulati
ülésen köszöntötték azokat,
akik több évtizede dolgoznak a színházban: tízen vehettek át jubileumi jutalmat.
Pro Thealter díjat vehetett át
Kerek Attila nyugalmazott főtanácsos.
Barnák László bejelentette, az épületben korábban csak számokkal
jelzett termeket a színház
kiemelkedő művészeiről nevezik el, így Gregor József,
Oberfrank Géza, Imre Zoltán
és Király Levente teremben
próbálhatnak majd a művészek.

Somogyi Júlia fuvolaművész az Év zenésze

M

inél több személyes találkozásra törekszik az új
évadban a közönséggel a Szegedi Szimfonikus Zenekar – mondta Gyüdi Sándor igazgató az együttes
évadnyitó társulati ülésén. Elhangzott: a járvány alakulása
az idei évadot is meghatározza, de bíznak benne, hogy meg
tudják tartani a tervezett hangversenyeket. A zenekar igyekszik „erős évadkezdéssel” sok mindent bepótolni, törleszteni
„tartozásait” a közönségnek. A társulati ülésen adták át Somogyi Júlia fuvolaművésznek (képünkön) az Év zenésze díjat, amelynek odaítéléséről titkos szavazáson döntöttek az
együttes tagjai. Tavaly év végén adta hírül a szeged.hu, hogy
Somogyi Júlia első díjat nyert a Moszkvai Nemzetközi Online
Zenei Versenyen. A járvány miatt kialakult a versenyek egy
teljesen új formája, melyeknél utólagos vágások nélkül készült videófelvételekkel lehetett nevezni.

Hatvanhatezren látták a szabadtéri előadásait
Sikeresnek nevezte a szabadtéri idei évadát Barnák
László főigazgató. Most is a
musicalek voltak a legnépszerűbbek.
– A járvány miatt május
elején módosítani kellett a
2020-as, a pandémia miatt
elmaradt évadról áthozott
műsort. Három produkció
került ki a repertoárból. A bizonytalan kezdés után azonban végül nagyon sikeres
évadot zárhattunk – értékelte Barnák László a Szegedi

Szabadtéri Játékok idei évadát. A főigazgató elmondta:
összesen 66 ezer néző váltott jegyet a Dóm téri és az
újszegedi produkciókra, amiből tízezer volt az újszegedi
nézők száma. A szabadtéri
két játszóhelyén június 24.
és augusztus 22. között tíz
produkció összesen 26 előadását láthatták a nézők.
Nem okozott nagy meglepetést, hogy idén is a musicalek voltak a legkeresettebbek.
Többezres
nézőtábort

vonzott a Dóm térre a Puskás, a musical, akárcsak a
korábbi évek sikerdarabjai,
az Apácashow és a nagy
visszatérő, a Jézus Krisztus
Szupersztár. A legsikeresebb mégis az idei új musicalbemutató, a West Side
Story volt, amit Alföldi Róbert állított színpadra és hat
estén láthatták a nézők. Újszegeden A nők az összeomlás szélén vonzott sok nézőt,
de jól vizsgázott a Scapin
furfangjai is.
A szabadtérinek, akár-

csak a színháznak, az önkormányzat támogatásából,
jegyeladásokból és állami
támogatásból van bevétele.
– Az elmúlt két évben
300 millió forintos állami
támogatást kaptak a produkciók. Idén áprilisban is
pályáztunk, de azt még nem
bírálták el – hangsúlyozta
Barnák László, majd hozzátette: jegyeladásokból 500
millió forint folyt be a kas�szába, ami nagyjából fedezi a produkciók bekerülési
költségét.
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Zenével nevelni emberré
Beszélgetés Rozgonyi Éva zenepedagógussal, karnaggyal
A Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas Rozgonyi Éva a kodályi
hagyományok szellemében zeneszerető diákokat, harmonikus személyiségeket nevelt pályájának hosszú évtizedei alatt, több kórus megszületésében vállalt szerepet.
Bár nem szegedi születésű, 1969 óta kötődik a városhoz.
2021-ben Rozgonyi Éva a Szegedért Alapítvány művészeti
kuratóriumának díjazottja. Otthonában beszélgettünk tartalmas életpályájáról.
– Fontos volt a családban
a zenei nevelés? Honnan
ered a zene iránti szeretete?
– Édesapám kántortanító volt, így a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy
hallhattam őt orgonálni.
Édesanyám esetében pedig polgári neveltetéséből
adódott a hangszerismeret.
Volt otthon zongora, s egy
idő után már le tudtam utánozni, amit ő játszott. 9 éves
voltam, amikor Balassagyarmatra költöztünk, akkor
kerestek nekem a szüleim
zongoratanárt. Két tanévet
töltöttem a városban, ötödikes voltam, amikor egy
számomra akkor még ismeretlen tanító bácsi bejött az
énekóránkra. Holló Sándorról volt szó, a Békés-Tarhosi Énekiskola legendás tanáráról, aki jó fülűnek vélt
gyerekeket keresett, hogy
felvételi lehetőséget ajánljon a számunkra az iskolában. Sikeres felvételi után
megkezdtem az ottani tanulmányaimat: a hatodik és
a hetedik évfolyamot végeztem az intézményben, amit
legnagyobb bánatunkra idő
előtt megszüntettek, de még
így is elmondható, hogy számos, országos hírű muzsikus
került ki a falai közül.
– Bátorságra, vagy még
inkább komoly elköteleződésre utal ilyen fiatalon vállalni, hogy távol a szüleitől
valósuljanak meg céljai és
álmai…
– Valóban elég hamar
elkerültem otthonról. De ha
az ember valamit elvállal,
akár gyerekként is, akkor azt
komolyan kell venni. Nem
rohanhattunk hetente haza,
leutaztam szeptemberben
tanévkezdéskor, és karácsonykor láttam legközelebb a szüleimet. Sok egyéb
mellett felelősségvállalásra
is tanított ez az időszak is.
Nem tudom, hogy a szüleimnek mennyire volt ez nehéz.
Nekem sosem panaszkodtak, szorgosan írogattunk
egymásnak. Születésnapomon édesanyám mindig cso-

magot küldött, amiből sosem maradhatott ki néhány
szál gyöngyvirág és tulipán
az otthoni kertünkből, hogy
legyen egy kis ismerős illat.
– Hogyan tekint vissza a
középiskolai éveire?
– Miskolcra kerültem
zeneművészeti szakközépiskolába, már a kezdetektől
zongorista szerettem volna
lenni, de közbejött egy műtét, ami visszavetett a gyakorlásban. Így karvezetés
szakra vettek fel, szolfézsból
(zenei írás és olvasás) dupla annyi óránk volt, mint a

Orbán György zeneszerzővel.
hittem volna, nem vagyok én
oda való.
– Miben rejlik a zenei
nevelés ereje?
– A harmonikus személyiség eléréséhez, az emberi
mivoltunknak elidegeníthe-

tos, hogy minél többen nevelődjenek zenével emberré.
– A Zeneakadémia után
Szolnokon tanított öt éven
keresztül, majd 1969-ben
Szegedre került a tanárképző főiskolára. Az Egyesült

A Lauda Leánykarral Japánban.
Államokba is eljutott oktatóként. Mesélne az ottani
tapasztalatokról?
– 1970 őszén kaptam
meghívót a Ford Alapítvány
révén létrejött Kodály Intézettől. Először egy South Hadley
nevű kis településen tanítottam egészen kicsiket: elsősöket és iskolai előkészítősöket.
Nagy feladat volt, nemcsak
a nyelvi nehézségek miatt,
hanem azért is, mert olyan
gyerekekkel is foglalkoztam,
akik a rubeolajárvány miatt
valamilyen sérüléssel jöttek a
világra. MagyarAz idei fődíjas Dékány Imre kémikus, akadémikus. A tudományos
országon már az
kuratórium Szőkefalvi-Nagy Béla-díját Totik Vilmos matematikus,
óvodában alapakadémikus, a művészeti kuratórium Gregor József-díját Rozgonyi
vető, hogy monÉva karnagy, zenepedagógus, a tárdókákat tanulsadalmi-állampolgári kuratórium
nak a gyerekek,
Debreczeni Pál-díját Martinkokörjátékokat
vics Katalin, a MASZK Egyesület
játszanak. Nekik
alelnöke kapja. A díjakat kéviszont eleinte
sőbb adják át.
az is nehezen
ment, hogy meg-

többieknek. A második tanévben sikeres vizsga után
zongoraszakos is lehettem.
Kétszakosként folytattam,
vittem tovább az emelt óraszámú elméletet is. Nagyszerű tantestülete volt az
iskolának. Itt ismerhettem
meg Kardos Pál tanár urat,
akinek a tanítási szemlélete
a mai napig etalon sokunk
számára. Ráadásul valahol
neki köszönhetem, hogy a
Zeneakadémiára kerültem,
ha ő nem biztat, talán úgy

tetlen része kellene legyen a
zene. Ha a társadalmi bázis
adott, könnyebben virágzik,
ha nincs, akkor is virágzik,
csak nehezebb körülmények
között. Szerencsés helyzet,
hogy az amatőr mozgalomban ma is sok sikeres kórus
létezik, megnövekedett az
egyházi, az iskolai kórusok
száma. Egyre több intézményben veszik komolyan
a művészeti nevelést. Nem
kell feltétlenül mindenkiből
profi zenészt faragni, de fon-

Díjazottak

fogják egymás kezét, de aztán hamar elkezdték élvezni
ezeket a játékos feladatokat.
A következő tanévben Wellesley-be kerültem, itt volt a
Kodály Intézet fő állomáshelye, posztgraduális képzésben felnőtteknek tanítottam
szolfézst, valamint gyakorlati
tanításra jártak hozzám.
– Szegedre tért vissza az
Egyesült Államokból. Majd
nem sokkal később Kecskemétre hívták, hogy a Kodály
Zoltán Általános Iskola és
Gimnáziumban többedmagával folytassa a legendás
igazgatónő, Nemesszeghy
Lajosné Szentkirályi Márta
által lefektetett hagyományokat. Közben már szerves
része lett az életének a Bartók Kórus, amitől akkor sem
tudott elszakadni, amikor
Szegedről Kecskemétre szólította a hivatása…
– Nem szerettem volna
pozícióba kerülni, de a betegágyánál Márta néni meggyőzött, hogy mégis vállaljak
vezetői feladatokat. Egy évig
voltam
igazgatóhelyettes,
majd 1974-től kezdve igazgató. Könnyen lehet, hogy én
voltam a legfiatalabb igazgató akkor az országban. Akkor
már sokféle iskolatípusban
szereztem gyakorlatot. Segítettek a szolnoki, a szegedi
évek, a külföldi élmények,
s persze táplálkoztam a békés-tarhosi alapokból is.
Közben a Bartók Kórussal is
folytattam a munkát. Hetente
kétszer leautóztam Szegedre
– néha ködben –, autópálya
híján volt rá példa, hogy három órába telt az út. De azért
minden működött, ahogy működnie kellett, közel tíz éven
keresztül. Később Szegeden
létrejött a Lauda Leánykar,
ami lelkes konzis lányokból

verbuválódott. Először Éneklő Ifjúság hangversenyeken,
iskolai koncerteken énekeltünk, majd Spanyolországba,
Franciaországba, Izraelbe is
eljutottunk.
– Nyugdíjas évei sem telnek tevékenység nélkül. Óraadóként továbbra is tanította a konzervatórium diákjait,
ezalatt az időszak alatt létrejött egy fiúkar is, a Diapente.
A KÓTA tiszteletbeli elnökeként rendszeresen részt vesz
a Művészeti Bizottság ülésein, a Magyar Kodály Társaság aktív tagja, a Kardos Pál
Alapítvány munkáját segíti…
– Amennyire egészségem
engedi, próbálom tevékenyen
kivenni a részem. Most is nagy
munkában voltam, ugyanis
végre sikerült elérnünk, hogy
angolra fordítsák Kardos tanár úr korszakos karvezetéskönyvét, amely Karvezetés
III. – Intonálás címmel jelent
meg. Vállaltam a lektorálását.
Közel 40 éve nem használtam az angol nyelvet aktívan,
így bőven volt minek utánanézni.
– A Szegedért Alapítvány
2021-ben díjazottjai közé
választotta. A művészeti kuratórium Gregor József-díját
ítélték idén Önnek. Hogyan
fogadta ezt a megtiszteltetést?
– Óriási meglepetés volt,
az meg különösen, hogy
sok irányból jelöltek a díjra.
Gregor Józseffel iskolatársak voltunk, művészetét
mindig nagyra értékeltem,
így különösen megtisztelő,
hogy a róla elnevezett díjjal
jutalmazzák a munkámat.
Nagyon bízom benne, hogy
ősszel a vírushelyzet és az
egészségi állapotom lehetővé teszi majd, hogy részt vegyek a díjátadó ünnepségen.
Hegedűs Réka
Az interjú teljes terjedelmében a Szeged folyóirat
július–augusztusi számában
olvasható.
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Jégtáblán bárhol
Tóth Krisztina író, költő,
műfordító szeptember 2-án
a Dugonics téren ezekkel
a gondolatokkal nyitotta
meg az Ünnepi Könyvhetet
Szegeden.
„Szeretettel köszöntök mindenkit a 92. Szegedi Ünnepi
Könyvhéten. Megnyitó szövegemnek azt a címet adtam,
hogy Jégtáblán bárhol.
Egyszer évekkel ezelőtt
egy idegen ország repülőterén
kiállítottak a sorból. Szétszedték, feltúrták a csomagjaimat,
azután minden személyes
tárgyamat elvették, és több
órára bezártak. A szűk helyiségben, ahol nem lehetett
leülni sem, többen is tanácstalanul várakoztak. Hozzám
hasonló megmotozott, riadt
külföldiek. Volt közöttünk egy
nő, aki a dzsekije zsebéből
előhúzott egy könyvet, lekuporodott a földre és olvasott. A
levegőtlen helyiségben egyre
türelmetlenebbül vártuk, hogy

történjék valami, és egyre jobban szorongtunk. Ez az olvasó
nő volt az egyetlen közöttünk,
aki nem félt, nem is volt jelen.
Szabadsága és függetlensége
burkában ült a földön.
A könyvek nekem mindig
is a belső szabadságot és biztonságot jelentették. A szavak
otthonosságát, a kalandozás
izgalmát, a felfedezés gyönyörét és a hazatérés melegségét, a tudatot, hogy bármi történjék is, nem vagyok egyedül
a világban. Az olvasó emberek közösségéhez tartozom,
ők jelentik nekem a családot.
Most, hogy sokadszorra jövök
ide Szegedre, hadd hajtsak
fejet a régiek előtt, és hadd
biccentsek oda az újaknak.
Hát itt vagyunk. Szeged Juhász Gyulát, Móra Ferencet,
Tömörkény Istvánt jelenti.
Szeged nekünk, olvasóknak
József Attila, Radnóti Miklós.
A mai kortárs olvasóknak Szilasi László, Darvasi László, Temesi Ferenc jelenti, meg Ilia

Mihály, Szajbély Mihály, Grecsó Krisztián, Turi Tímea és
persze Podmaniczky Szilárd,
Orcsik Roland és még sokan,
sokan mások.
Szeged mindaz az olvasmányemlék és színkavalkád,
ami a város nevét kimondva
hirtelen felrémlik bennünk,
amit a külföldi szerelmünknek
sehogyan sem tudnánk elmagyarázni, hiába kínoznánk
vele napokig, hiába vinnénk
őt körbe-körbe a városban.
Mindaz, amit a gyerekeinknek
viszont teljes erővel igyekszünk átadni még akkor is,
ha folyton vágják a pofákat.
Egyszer talán hálásak lesznek
ezért a sok haszontalan történetért és versért.
Amikor egy idegen ország
idegen utcáján bolyongva
eszükbe jut majd egy verssor,
egy novella, és védelmező sátrat von köréjük az anyanyelvű
irodalom. Vekerdy Tamás azt
mondta egy interjúban: „Aki
tudja, hogy hol találták halva

Ez az olvasó nő volt az egyetlen közöttünk, aki nem félt,
nem is volt jelen. Szabadsága és függetlensége burkában
ült a földön – idézte fel Tóth Krisztina.
Bárczi Benőt, az nekem testvérem.” Gyakran jut eszembe
ez a mondat. Vajon a gyerekeink tudni fogják, hogy hol találták halva Bárczi Benőt? Egyáltalán fontos ez? Számít ez,
amikor olvadnak a jéghegyek,
amikor évről évre melegszik
a Föld, amikor belefulladunk
a saját szemetünkbe? Amikor járványok söpörnek végig
a világon és emberek milliói
halnak meg? Igen, számít, hát
már hogyne számítana. Ez a
mi örökségünk, a levegőnk,

amely élni enged bennünket;
ez a mi megtartó erőnk. A
magyar kultúra mindannyiunké, azoké is, akik szeretnék
kisajátítani, és azoké is, akiket ilyen-olyan ürüggyel ideiglenesen száműznek belőle, a
miénk, olvasóké, íróké. Mindannyiunké, akik csaknem
két év bezártság után újra itt
állunk végre egymás mellett
egy igazi könyvheti megnyitón és bármikor fel tudjuk
idézni a számunkra fontos
verseket. Visszük magunkkal
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a magyar kultúrát, bárhová
vessen is bennünket a sors.
Ez a miénk, a mi belső szabadságunk. Nem tudhatjuk,
hogy merre tart az életünk. Olvassunk, hogy minél több mű
költözzön belénk, tanítsunk
verseket a gyerekeinknek.
Gondoljanak Truffaut filmjére,
a 451 Fahrenheitre és arra,
hogy mindaz, amit ma szilárdnak és mozdíthatatlannak,
öröknek gondolunk, az a lábunk alatt lassan olvadó jég.
Az irodalom segít megérteni
a világot, megóv bennünket.
Megvéd a butaságtól, a pusztítástól, megvéd a félelemtől.
Emlékeznek Orwell regényéből a napi két perc gyűlöletre? Olvassunk verset, mondjunk verset magunkban! Elég
napi két perc, és újra otthon
leszünk, bárhol legyünk is éppen. Egy úszó olvadó jégtáblán, egy disztópia film forgatásának üvöltő statisztái között,
itt Szegeden vagy mondjuk a
radványi sötét erdőben, mindegy. Legyen azért zsebünkben
mindig egy könyv is, sosem lehet tudni. A 92. Ünnepi Könyvhetet ezennel megnyitom. Köszönöm figyelmüket.”

Grecsó Krisztián: A gyermekkorban elmulasztott
szeretetet nem lehet jóvátenni
Nyáron a városházi Muzsikáló udvar programsorozat vendége volt Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költő. A szeged.hu-nak nem csak
irodalomról nyilatkozott, hanem örökbefogadásról, gyermeki sorsokról, nehézségekről és akadályokról, amiket érthetetlen módon görgetnek azok elé, akik semmi mást nem akarnak, csak szeretni.
– Legutóbb a városnapi ünnepségen járt Szegeden, amikor Szegedért emlékéremmel ismerték el
a munkáját. Akkor még maszkos
idők jártak, és Ön egy A család az
család feliratút viselt, még jóval
a homofób törvény elfogadása
előtt. De már korábban, tavaly
karácsony előtt kemény hangú
bejegyzésben állt ki az örökbefogadók mellett. Manapság hogyan
írna a kormány családpolitikájáról?
– Magát a törvényt nem szeretném minősíteni, nem is vagyok jogász, hogy pontosan állást foglaljak
róla. De akkor is azt mondtam, most
is azt mondom, része vagyok a rendszernek: láttam a gyermekvédelem
működését, láttam a gyámhivatal
működését, láttam az átmeneti otthonokban élő gyerekek környezetét,
mindazt, hogyan élnek. Folyamatosan beszélek azóta is a szakemberekkel és a reménybeli örökbefogadó szülőkkel is. És az a helyzet, hogy
miközben emberek évtizednyi időket
várnak arra, hogy szülők lehessenek, aközben a legkülönbözőbb

gyermekvédelmi otthonok zsúfoltságig vannak tele.
Nagyon sok az anomália, nagyon
sok a nehezítő tényező, nagyon sok
az ellenérdekelt fél, ezért generációk
nőnek fel boldogtalanul, szeretetlenül. A szeretet az egyetlen olyan
dolog, amit utólag nem lehet pótolni. A műveltséget lehet például. A
gyermekkorban elmulasztott szeretetet és az emiatt átélt traumát nem
lehet utólag jóvátenni, maximum
valamennyire korrigálni. Ennek a felelősségét nem érteni, nem látni óriási hiba. A helyzet egyébként akkor,
tavasszal sem volt rózsás, de azóta
is rosszabbodott, napról napra ros�szabbodik.
– Mennyivel? Mérhető ez? Érintett, hiszen örökbefogadó szülő.
– Tartjuk azokkal az emberekkel
a kapcsolatot, akikkel annak idején
mi is elvégeztük az örökbefogadás
előtti tanfolyamot. Ez húsz-huszonöt
párt jelent. Azóta négyen lehettek
rajtunk kívül örökbefogadó szülők.
A többiek továbbra is csak reménykednek. A tanfolyam, ami nagyon
hasznos volt, azóta egyébként nem

Az örökbefogadók hosszú évekig
várnak. Elkopik a lélek, nem
lehet ennyit reménykedni – fogalmazott Grecsó Krisztián. Fotó:
Seffer Zsuzsanna
kötelező, ezt azzal indokolják, hogy
szeretnék megkímélni az embereket ennek a tanfolyamnak a költségeitől. Oda egyébként az mehetett,
aki anyagi szempontból rendben
volt. Aki nem tudta ezért elvégezni a
tanfolyamot, az eleve kizárta magát
abból, hogy örökbefogadó szülő lehessen. Közben meg ma is az egyik
legfontosabb dolog, hogy anyagi
szempontból rendben legyenek az
örökbefogadást vállaló párok. Mi öt

éve végeztük el, öt éve várnak nagyon sokan, hogy végre elmondhassák, sikerült, örökbefogadók lettek.
Ez nagyon hosszú idő. Ők is amortizálódnak, elkopik a lélek, nem lehet
ennyit reménykedni, várni. Pedig
ezek az emberek telis-tele vannak
szeretettel, amit szeretnének továbbadni. Miért nem tehetik meg?
Egy ilyen kérdés után nem tudtam
visszatartani magamat, és írtam azt
a posztot. A feleségem egyébként
igyekszik mindig visszatartani, hogy
így ne nyilvánuljak meg. Nincs túl
erős idegrendszerem, és nem bírom
a közéleti dolgokat.
– Mennyire hallgat a feleségére?
– Igyekszem csak akkor megszólalni, amikor már végképp nem
tudok csendben maradni. Ebben az
esetben nem tudtam. Azt a cunamit,
amit indított ez a poszt, azt elmondani nem tudom. Én innen nézem ezt
a helyzetet, alulról, a gyerek felől, a
gyakorlat felől, és mindig azt mondtam és mondom, hogy azok a magányos emberek, akár melegek, akár
heteroszexuálisak, de gyermekre
várnak, és az örökbefogadási procedúra alatt hagyta el őket a párjuk,
ők is nagyszerű szülők lehetnének.
És még mindig sokkal jobb helyen
és helyzetben lennének a gyerekek
náluk, mint a gyermekotthonokban.

A törvényben a sajtó szerint egymástól fényévnyi távolságra lévő dolgok,
jogi kategóriák vannak összemosva
– ez egész egyszerűen rémisztő. És
az is egészen biztos, hogy ez nagyjából annyira védi a gyermeket, mint
amennyire a különböző más családvédelmi programok: semennyire.
– Miért nem tudjuk a gyerekek
felől nézni ezeket a helyzeteket?
Miért nem tudjuk azt nézni, nekik
mi lenne a jó? Hogy nekik mik a valós érdekeik?
– Nem vagyok szakember, csak
egy szomorú magyar író. Így nem
tudom és értem, miért nem foglalkoznak lényegi kérdéssel a szakemberek. Illetve azt nem értem, ha
ezeknek az intézkedéseknek tényleg
csak az a lényege, hogy eltereljék a
figyelmet másról, akkor miért nem
fér bele érdemi intézkedés is? Maradhatna a habzás, a figyelem elterelése, de talán beleférne a valódi
munka is. Hogy nincs annyi becsület,
lelkiismeret arra, hogy meg lehetne
tisztességes ügyeket is csinálni? Hiszen van ilyenre is példa, jellemzően
megint nem a szakemberek, hanem
a civilek felől. Egyébként a figyelemelterelésről annyit, hogy a nemváltó, azt akaró óvodások körülbelül
annyian lehetnek, mint a költöző fenyőfák...
Garai Szakács László
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Vízi színház, repülőnapok,
jeges hétvége
VÍZI SZÍNHÁZ
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart
Vízi színházként tért vissza
idén is a Szegedi Várjátékok,
amelynek előadásai a rakpart Tisza Dokk és a vízirendészeti úszómű közötti szakaszán láthatók.
Szeptember 11., szombat
20 óra: Joós Tamás: Átlátszó víz legyen… – Cseh Tamás-emlékest.
Szeptember 12., vasárnap
20 óra: HOBO: A föltámadás szomorúsága – Ady Endre-est. Fotó: eoszfoto

pülőtéren. Három nap, amely
a repülésről, a repülőkről és
a repülősökről szól. (Bővebb
információ és részletes program a Szeged International Airshow Facebook-oldalán.)
SZEZONNYITÓ
HÉTVÉGE

Simon Adri Tizenöt halál
című verseskötetének bemutatója. Első önálló kötete,
a Komplemente 2010-ben
Helyszín: Városi műjégpálya
Szeptember 11., szombat
20–22 óra: Ice Night.
Szeptember 12., vasárnap
9–11 óra: Jégdisco.

GEORGE ORWELL: 1984
Időpont: szeptember 11.,
szombat 15 és 19 óra
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház
A Nagy Testvér mindig figyel.
Orwell az élete végén nyilatkozta világhírűvé vált klas�szikusáról: „Azt hiszem, tekintve, hogy a könyv végül is
paródia, valami hasonló dolog tényleg megtörténhet. Jelenleg ebbe az irányba tart a
világ.”
SZIA – SZEGED INTERNATIONAL AIRSHOW 2021
Időpont: szeptember 11–
12., szombat–vasárnap
Helyszín: Szegedi Repülőtér
A Szeged International Airshow az ország egyik legnagyobb repülős rendezvénye,
ahol egy régi hagyományt
gondoltak újra a Szegedi Re-

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
A teljes program: konyvhetszeged.sk-szeged.hu/
A cyberbullying és a diákok
véleménynyilvánítási
szabadsága
Időpont: szeptember 13.,
hétfő 16 óra
Helyszín: MTA SZAB Székház (Somogyi utca 7.)
Pongó Tamással, a szegedi
egyetem jogi kara közjogi intézetének docensével munkatársa, Tóth Judit beszélget.
SIMON ADRI: TIZENÖT HALÁL
Időpont: szeptember 13.,
hétfő 18 óra
Helyszín: Bibliotéka Egyesület
(Kálvária
sugárút
14.)

Egy személy – egy könyv
A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Brunner
Krisztián – pénzügyes a civil életben és hétvégente rádiós
műsorvezető a Rádió 88-nál – többek között Hartay Csaba
prózai írásait ajánlja.

K

JEGES

LEGÓKIÁLLÍTÁS
Időpont: szeptember 11–12.,
szombat–vasárnap 9–18 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Terepasztalok több ezer legókockából. Működő vonatok, mozgó részletek.

Szegeden divat az olvasás!

látott napvilágot. Beszélgetőtárs: Bene Zoltán.
H. BALOGH GYULA: ALSÓVÁROSI HITREGÉK
Időpont: szeptember 14.,
kedd 18.30 óra
Helyszín: Bibliotéka Egyesület (Kálvária sugárút 14.)
A könyvbemutatón Bene Zoltán beszélget a szerzővel.
NŐISÉG UKRAJNÁBAN
Időpont: szeptember 15.,
szerda 16.30 óra
Helyszín: Stefánia Fiókkönyvtár-klub (Stefánia 2.)
Előadó: Sajtos-Zapotocsna
Natália, a Szegedi Ukrán Önkormányzat elnöke. Az ukrán
történelemben meghatározó
szerepet töltenek be a nők a
kezdetektől, Ukrajna függetlenségén át egészen napjainkig. Az előadás keretében
bepillantást kaphatnak a női
uralkodók és a hétköznapi
ukrán nők világába is. A rendezvény az Ukrán nemzetiségi hónap programsorozat
része.
TÓTH MARCELL: A KIRÁLY
UTCÁTÓL A KIRÁLY UTCÁIG
Időpont: szeptember 17.,
péntek 16.30 óra
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
I. emelet, zeneszoba
XX. századi zsidósors egy fotóhagyaték alapján című kötetének bemutatója. Beszélgetőtárs: Szabó Dániel, a
szentesi Koszta József Múzeum muzeológus-történésze.

GRECSÓKOLLÁR-EST
Időpont: szeptember 15.,
szerda 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Zenés irodalmi est Grecsó
Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval. A dalszerző, frontember (Kistehén)
és az író közös estjén előkerül ihlet és barátság, szerelmek és szeretők, maradás és menekülés, remény
és lemondás. Mindez közös
dalokban, új novellákban.
Régi történetek, fülledt esték, adomák és legendák.
A zenés kalandozás különlegessége, hogy Kollár-Klemencz László prózaíróként,
Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként is bemutatkozik. (Fotó: Csoszó Gabriella)
VÁROSHÁZI SÉTÁK
Időpont: szeptember 19.,
vasárnap 10–17 óra
Helyszín: városháza
A kulturális örökség napja
alkalmából megnyitja kapuit az eklektikus, neobarokk
stílusú városháza. A nyílt napon megnézhetik az impozáns dísztermet, a Lechnerés Tisza-termet, a Sóhajok
hídját, a házasságkötő termet, valamint csak ezen a
napon felmehetnek az óratoronyba is. Az idegenvezetéssel kísért, az épületet bemutató séták félóránként indulnak. Az épület megtekintése
ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a szegedi Tourinform Irodában lehet
személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36-62/488-690, +3662/488-699, e-mail: szeged@tourinform.hu).
HORIZONT
Időpont: november 14-ig
Helyszín: REÖK
A MAOE Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és
a REÖK új kiállítása.

iskorom óta egy elvonulás számomra az olvasás a világ dolgaitól egy másik világba, amelyben végre nem
nekem kell megtennem dolgokat, hanem a főszereplő(k)nek.
Talán ezért is élvezem annyira ezt a lelki semmittevést,
ami mégis izgalmas!
Rendszeresen és sokat olvasok. Olvasok bankban, buszon, és mindenhol, ahol 5 percnél többet kell várakozni,
és természetesen a világ legnyugodtabb helyén: az otthoni
mellékhelyiségben is.
Szeretem a könyvek illatát is, de mostanában inkább mobilon viszem magammal az olvasnivalót, mert az legalább
mindig nálam van, ritkábban hagyom otthon, mint az aktuális könyveket.
Egy barátom megtanított arra, hogy a könyvet olvasás
közben szépen tartjuk, nem törjük össze a borítóját, vigyázunk rá! Az effajta tiszteletet még mindig megkapják tőlem
az aktuális olvasnivalóim.
Kimondottan
kedvenc
könyvem nincs.
Stephen King
könyvei a favoritok nálam,
illetve a fantasy
és sci-fi művek. Bejönnek
a
M.A.G.U.S.
sorozatok,
a
régi Terminator
sorozat, egyes
Star Wars könyvek és most
éppen a Shadowrun világában játszódó
könyvek és társaik. Másik gyengém a képregények, amiket a 90-es évek
óta szeretek, a mostani Marvel- és DC-őrület erre csak rátett
egy lapáttal! Hartay Csaba barátom prózái is a kedvenceim a
humoruk (Köszönöm a befogadást, Nem boci) és adott esetben az együtt (Lerepül a hülye fejetek), vagy az életkorunk
miatt külön, de párhuzamosan megélt sztorik, emlékek, élmények (Rajongók voltunk) miatt.
***
Hartay Csaba 1977-ben született Gyulán. Költő, író, blogger, jelenleg Szarvason él. Hartay prózájának (és humorának) erőssége elsősorban a nyelvben rejlik. Na, nem nyegle
nyelvi poénkodásokról van szó, hanem olyan éleslátásról,
ami a megszólaló stílusában kamatozik. Hartay prózája le
se tagadhatná, hogy szerzője költő – olvashatjuk Köszönöm a befogadást! című könyvéről a Magyar Narancs online
könyvajánlójában.
A Lerepül a hülye fejetek című regényt 2021-ben, megjelenése után 8 évvel újra kiadta a Scolar Kiadó. A történet
szereplői átlagos középiskolás srácok, akik képességükhöz,
tehetségükhöz mérten boldogulnak az iskolában, vagy vesznek részt közös kalandokban, húzzák ki egymást a necces
helyzetekből és nagyon sokat szórakoznak, szórakoztatnak.
Csavargások, horgászás, bulik, küzdelem a kerületet uraló
nagykutyákkal, ellenkezés a szülőkkel, csínytevések, iskolakerülés, de a jövőre nézve elgondolkodtató részek is vannak
a könyvben, ami összefoglalja a rendszerváltáskor szocializálódott fiatalok életét, gondjait, örömeit és terveit – írja az
Olvasóterem.hu blogoldal a könyvről készült kritikában.
Hartay Csaba verseskötetei és prózai írásai kölcsönözhetők a Somogyi-könyvtárból.
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Van lejjebb is?

Postabontás

Az önbecsapás művészete

A

politikai játékok nemcsak szórakoztató, hanem ismeretterjesztő és a rossz
közérzetet levezető funkcióval is bírnak. Olyan is létezik, amely a magyar mutyivilág közgazdasági összefüggéseit is a megérthetőség helyére teszi. A Fidesz például
1998 és 2002 között egyetlen ellenzéki parlamenti vizsgálóbizottságot sem támogatott.
Ugyanakkor Orbán tudtával és megbízásával
Pintér Sándor belügyminiszter felhatalmazást kapott, hogy a „kémügyben” adja meg
az illetékes bizottságnak a szükséges információkat, aminek ülését aztán az illetékes
fideszes bizottsági tagok bojkottálták. Azaz
maradt továbbra – és azóta – is a találgatás
és a bizonytalanság.
„Az Orbán-kormánytól sosem volt idegen
a politikai (leginkább hazug) innováció. Feltalálták a kérdések nélküli nemzeti konzultációt, a többpártrendszer egypárti alkotmányát, a képzelt ellenségek legyőzésére és az
erről szóló kommunikációra épülő kormányzást, illetve a hazugságot, mint a kormánytagok alapértelmezett önkifejezési formáját”
– írja Németh Péter újságíró.
Nemrég elkészült az EB második jogállamisági jelentése Magyarországról, amely
tételesen listázza és ki is fejti a kormánynak
a magyar jogállammal szembeni jogtiprásait. Egyszerű a megoldás: ki kell adni egy
határozatot, amely szerint minden rendben
van itthon. A kormány rögzíti, hogy az Európai Bizottság (EB) értékelésével ellentétben
Magyarországon valódi pluralizmus érvényesül a médiában… Sőt a magyar viszonyok

kiegyensúlyozottabbak, mint Nyugaton bármikor is voltak.
Ha minden olyan egyszerű, hogy csak
bele kell írni egy kormányhatározatba, akkor
oldjuk meg az ország valamennyi problémáját ezen az úton. Fontos, talán a legfontosabb kezdeni a magyar focival, ezért írjuk le
bátran, hogy a magyar labdarúgó-válogatott
megnyerte az Európa-bajnokságot. És akkor
miért ne lehetne bármi mást? Mindenki folytassa a leggyengébb dolgokkal…
Például, hogy Polt Péter legfőbb ügyészben és NER-lovagban nincs semmi részrehajlás. Vagy másik példa, hogy Áder János
köztársasági elnök a valóságban is megtestesíti a nemzet egységét. De hagyjuk, mert
mindenki kapásból tudna hasonló példákat
hozni.
A pszichológus szerint az „önbecsapás
művészei” vagyunk. A félresikeredett döntést (volt belőle jó sok) ráadásul körömszakadtáig magyarázza kormányunk, akár azon
az áron is, hogy a másikat bitangnak, gonosznak, bárminek bélyegzi.
Politikus hölgyek, urak! Ugye ismerős?
Nem véletlen, mert ezen motivációk régóta
foglalkoztatják a kutatókat is. De talán ezt az
EU-ban is tisztán látják.
Remélem, megtalálják rövidesen a gyógyírt! Az viszont tény, hogy a Nemzeti hitvallás
elfogadását sem társadalmi vita, sem népszavazás nem előzte meg. Akkor miért hig�gyem én azt el, hogy egyetlenegy elme átlátja
és átérzi azt, amit milliók éreznek naponta?
Kutnyik Pál

Ez a dal
soha nem lett volna előadva
„Ez a dal soha nem lett volna előadva, ha a szerző a
zongoránál nem ül itt ma!”
– ez a szövege Michel Saxon (Szász Mihály) egyik dalának, ami a Korzó Zeneházban, legújabb szerzői estjén elhangzott. A műsor egy
másik számmal, a Nyitán�nyal kezdődött, ami először
2015. május 22-én csendült
fel, egy Dóm téri koncerten
a Szegedi Szimfonikusok kitűnő előadásában. Ezúttal
a Korzó Zeneház nemesen
zengő Bösendorfer zongoráján fedezhettük fel újra. „Az
újrafelfedezésnek is megvannak az örömei” – fogalmaz a szerző egyik kedvenc
mondatával.
Szász szerzői estjéből
ezúttal sem maradhatott el
néhány operettvilágot idéző
darabja, így „Az operett nem
ment nyugdíjba” című zongoraszáma.
A szerző egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy

első zeneigazgatójáról, a
hatalmas zenei nagyságról,
Vaszy Viktorról ne meséljen
el egy-két anekdotát. Vaszy
egyik visszatérő mondása
például, hogy „A karmesterek sose mennek nyugdíjba”.
A Korzó Zeneház kellemes újdonságokkal új ősbemutatók színhelye lett,
Kenéz Heka Etelka lovag,
költőnő néhány, Szász Mihály által megzenésített költeménye hangzott el, tehát
Heka Etelkának is szerzői
estje volt.
A költőnő világának középpontjában nemegyszer a
tibeti világ, a dalai láma áll.
Kónya Krisztina, a Szegedi
Nemzeti Színház kiváló opera-énekesnője előadásában
hangzott el a Magasztos,
méltóságos dalai láma című
dal, amelynek tartalma a
legmaradandóbb örök értékről, a szeretetről szól.
Ugyanez a szeretet csen-
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dül ki a Többféle kék szín
című, szintén Heka–Szász
kompozícióból, amelyet igen
magas szinten Bereczky Szilvia, a szegedi operatársulat
tagja adott elő.
A Szép Szeged című dal,
amelyet a költőnő eredetileg Szeged himnuszaként írt
meg, Kónya Krisztina üde,
friss előadásában az est
egyik legszebb pillanata volt.
Befejezésül a szerzőpáros Trianon című kompozíciója hangzott el – ami eredetileg nagyzenekarra íródott
–, ezúttal zongorán került
előadásra.
A mű hazafiasságtól túlfűtött
temperamentuma,
majd a dal epilógusának, a
jövőbe vetett hitnek a himnikus szárnyalása Kovács
Zoltán operaénekes, a budapesti Állami Operaház magánénekesének az érdeme,
ami méltán kapott vastapsot.
Kozma Ágnes

M

ár többször tettem
fel magamban a
címben foglalt kérdést, amire az a válasz, hogy
sajnos, van lejjebb is.
4-0-ra kapott ki a labdarúgó-válogatottunk Angliától. Gondolom, hogy ez nem
nagyon érdekli a legtöbb
honfitársamat. Nem nagy
dolog. Az angol csapat nyáron szerzett ezüstérmet a
labdarúgó-Európa-bajnokságon. Mindenki tudta, hogy ez
nem a „hathármas” magyar
csapat. Persze, Budapesten
azért kicsit kellemetlen a
4-0… De nem is ez a legkellemetlenebb. Hanem a közönségünk. (Illetve a közönség egy része.)
Anglia sokszínű társadalom, milliónyi emberrel,
akik a volt angol birodalom
minden részéből érkeztek
egy-két-három generációval
ezelőtt. Azóta ők angolok
lettek. Azok, akiknek indiai,
afrikai, jamaicai ősei voltak.
Ők mind angolok. És most
szolidárisak egymással. És
szolidáris a tizenegy angol
válogatott focista, amikor
féltérdre ereszkedett, emlékezve az elnyomott, jogfosztott feketékre. Mindeközben a magyar közönség egy
része fütyült. Szolidaritást
vállalva a feketék elnyomóival. Majd amikor bekaptuk
az első gólt, megdobálták az
elhunyt barátjáról megemlékező, színes bőrű Raheem
Sterlinget. Amikor pedig nála
volt a labda, majmot kiáltott
és huhogott a közönség egy
része.
Pedig lehet másképp is.
Texas kosárlabdacsapata, a
Dallas Mavericks az Oklaho-

Raheem Sterling a nemrégiben koronavírusban elhunyt
barátjára emlékezik az első gól után. Fotó: telex/Huszti
István
ma City Thunderrel játszott
Texasban. Persze, a meccs
után elmentek a szurkolók
kocsmázni. Együtt. És amikor a texasiak elénekelték a
texasi dalokat, az oklahomaiak megvárták, és tapsoltak.
Azután a Thunder-szurkolók
énekeltek, amit a Mavericks-szurkolók
tapsoltak
meg.
A magyar kormány homofób, idegengyűlölő, a
másképp gondolkodókat és
érzőket kirekesztő gondolkodásának jelentkeznek az
„eredményei”. „Aki nincs
velünk, az ellenünk van” –
mondta Rákosi. „Aki nincs
ellenünk, az velünk van” –
mondta Kádár. Orbán ilyeneket nem mond. Csak har-

col, gyűlöli és gyűlölteti az
Európai Uniót, a melegeket,
a menekülteket, a budapestieket, a tíz ellenük szavazó
magyar nagyváros lakóit, a
civileket, azokat, akik a korrupt hatalmat le akarják váltani.
Csapdába kerültünk. A
fideszesek és oligarcháik
mindent megszállnak, igyekeznek megszállni. Médiát,
bankokat, közüzemi ellátást,
nyugdíjpénztárt, az oktatást,
az egyetemeket, a művészeteket és az emberek gondolkodását. Mint a tálibok uralta Afganisztánban.
De Magyarország Európában van. És (még) európai.
Brandt István

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

Egy kép, két mondat

A batáta nem csak az éhséget csillapítja. Szegeden, a Bartók téren a szemet is gyönyörködteti. Fotó: Tóth Judit
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Sportmix
NEVES ÉREMÁTADÓK. Véget ért a VII. Speciális Olimpia Nyári Nemzeti Játékok háromnapos eseménysorozata,
amelyen 55 egyesület mintegy 800 sportolója vett részt
Szentesen, Szegváron és Szegeden. Az értelmi fogyatékossággal élő és tanulásban
akadályozott sportolók legnagyobb hazai seregszemléjén 16 sportágban tartottak
versenyeket. A küzdelmeket
korábbi klasszisok is megtisztelték. A négyszeres olimpiai aranyérmes úszó, Darnyi
Tamás, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, az olimpiai
aranyérmes Wladár Sándor,
a Magyar Olimpiai Bizottság
sportigazgatója, az öttusában
olimpiai bajnok Fábián László és a birkózásban olimpiai
első Növényi Norbert is a helyszíneken szurkolt, ők adták át
az érmeket a speciális olimpikonoknak. A Speciális Olimpia
Nyári Világjátékokat négyévente rendezik, a következőre
2023 nyarán, Berlinben kerül
sor, a nemzeti játékok versenyei erre előválogatónak is tekinthetők.
NAPIJEGYET VEGYENEK! Elindult a napijegyek értékesítése a januári magyar–szlovák
közös rendezésű férfi kézilabda-Eb-re. A budapesti, a szegedi és a debreceni helyszínre is négy árkategóriában kaphatók a belépők a csoportkörre, a középdöntőre és a döntő
hétvégére. A legolcsóbb napijegyek 4900 forintba kerülnek. A középdöntőre 9900 forinttól, a döntőre 19.900 forinttól lehet belépőt venni. A
csoportkörben az adott helyszínen napi két, a középdöntőben három mérkőzést rendeznek, a napijegyekkel mindet
meg lehet tekinteni. A tornán
65 meccset játszanak január
13. és 30. között.
DOROZSMAI
ÍJÁSZSIKEREK. 211 versenyző részvételével rendezték meg a 20.
történelmi íjász szabadtéri országos bajnokságot Pécsváradon. A Dorozsmai Íjászok Baráti Köre SE öt fővel elindult.
A nehéz körülmények ellenére
remek eredmények születtek:
modern anyagból készült történelmi íj kategóriában Ótott
Csanád országos bajnok lett
mini korosztályban, ugyanitt a
szenioroknál Pencsók Edit kilencedik, Tóth László 20. helyen zárt. A természetes anyagokból készült történelmi íj
kategóriában Ádám Ottó negyedik, a vadászíjasoknál pedig Szunyog Mihály kilencedik
lett a szeniorok között.

Varga Katalin remek versenyzésének bronzérem lett a jutalma Tokióban. Fotók: MTI

Érmet szerzett Varga Katalin a paralimpián
A kajakos 200 méteren lett harmadik kategóriájában – az atléta Biacsi ikrek lemaradtak a dobogóról
Véget ért Tokióban a paralimpia, a parasportolók legnagyobb seregszemléje. A magyar csapat hét arannyal, öt
ezüsttel és négy bronzzal zárta az eseményt, az érmek közül az egyik bronzot az MVM Szegedi VE kajakosa, Varga
Katalin szerezte.

Felpörgette
a Metallica
Az MVM Szegedi VE kajakosa, Varga Katalin bronzérmet nyert K1 200 méteren a
tokiói paralimpián. A KL2-es
kategória indulója a döntőben jól rajtolt, jó volt az utazó tempója, így nem is az volt
igazán a kérdés, meglesz-e
neki a bronzérem, hanem
hogy megfogja-e az élen lapátoló két brit közül a las-

sabbat. Végül stabil harmadik helyen ért célba 52,622
másodperccel. Győzött Charlotte Henshaw (50,760),
második lett Emma Wiggs
(51,409). Varga az első női
magyar paralimpiai érmese
a sportágnak. A balesetes
gerincsérült, 35 éves kajakos, aki öt éve ötödik volt a
riói paralimpián, idén pedig
ezüstöt nyert az Eb-n, a magyar küldöttség utolsó, 16.
érmét szerezte.

– Pontosan ezért a bronzéremért jöttem. Minden
úgy alakult, ahogy elképzeltem – jelentette ki az MTInek. – Ez kiérkezéskor még
nem teljesen volt így, nehéz
volt magamat felpörgetni,
valószínűleg azért, mert túl
higgadtan álltam hozzá a
versenyhez. Már két napja
Metallicát hallgatok, hogy
felpörgessem magam. Pont
erre a napra tök jól alakult
minden – fogalmazott a verseny után. A terveit illetően
azt mondta, a párizsi paralimpián szeretné fényesíteni
ezt az érmet, és a munka,
amit pár hónapja elkezdett,
elég jó, úgyhogy ezt folytatja.

Folyamatosan pattog a labda
az ATSK pingpongtermében

M

ozgalmas szeptembere van az ATSK
Szegednek, hisz az
egyesület az Inter Pingpong
3 projektjében három eseményt is erre az időszakra
tett. Az I. Családi Pingpong
Nap már lezajlott, ezt szeptember első hétvégéjén rendezték meg. A nap kiválóan alkalmas volt arra, hogy
a sportág iránt érdeklődő
gyerekek próbára tegyék
az ügyességüket, illetve a
család minden tagja együtt
sportoljon egy kicsit.
Most vasárnap rendezik
a II. Fogyatékkal Élők Sportnapját, amelyen találkozni
lehet Major Endre tokiói
ötödik paralimpikonnal, illetve játszani a para-asztaliteniszezőkkel. A program
10 órakor kezdődik, 10.15től paralimpiai élménybeszámoló lesz, 11 órától
kerekesszékes bemutató,

11.30-tól integrált edzés ép
és fogyatékkal élő sportolók
részvételével, 12.30-kor pedig az Inter Pingpong 3 Kupa
paraverseny. A helyszín az
ATSK-terem a Budapesti körút 5–7. szám alatt.
Szeptember 26-án, vasárnap pedig jön a III. Pingpong
Sportnap Diákoknak. A sportnapon a szerb és magyar

iskolások
találkozhatnak
versenykörülmények között,
a cél a határon átívelő sportkapcsolatok elmélyítése, illetve versenyzési lehetőség
biztosítása a régió diákjai
számára. A 10 órakor kezdődő versenyen az STK Senta
és az ATSK Szeged sportolói,
illetve a meghívott versenyzők tudnak részt venni.

Zajlik az élet az ATSK-nál. Fotó: ATSK Szeged

Lemaradtak
a dobogóról
Az SZVSE atlétái közül Biacsi
Ilona az ötödik, Biacsi Bernadett a nyolcadik helyen
végzett 1500 méteren a paralimpián. A T20-as kategória
tanulásban akadályozott 35
éves atlétái egyéni legjobbjukat idén nem tudták megközelíteni, így nem igazán volt
esélyük dobogót érő eredményre. A Londonban bronz-,
Rióban ezüstérmes Ilona
4:53.36 perccel ért célba, a
kilenc éve negyedik, Rióban
ötödik ikertestvére, Bernadett pedig 4:58.41-gyel.
– A felkészülés során vol-

tak ugyan gondok, de őszinte leszek, nem ezt vártuk
magunktól, legalább egy érmet szerettünk volna szerezni a testvéremmel – árulta el
Biacsi Bernadett. – Nem jött
ki a forma, ami elkeserít, ezt
az ötödik és nyolcadik helyet
még meg kell emésztenünk.
Kicsit keserű szájízzel megyünk haza Tokióból – tette
hozzá. A Biacsi ikrek 400
méteres síkfutásban nem
jutottak döntőbe.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a paralimpia negyedik szegedi résztvevője,
az ATSK asztaliteniszezője,
Major Endre az ötödik helyen
zárt az S1-es kategóriában.

Vk-siker hét év után
Olasz Anna remekelt az Ohridi-tóban

A

Haász SZUE sportolója, Olasz Anna aranyérmet nyert
a FINA nyílt vízi úszó világkupa-sorozatának macedóniai állomásán, az Ohridi-tóban rendezett 10 kilométeres viadalon. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a
tokiói olimpián negyedik versenyző hét év után nyert újra
vk-viadalt, a férfiaknál az ötkarikás ezüstérmes Rasovszky
Kristóf ezúttal negyedikként ért célba. Olasz, aki legutóbb
2014-ben Hongkongban nyert hasonló eseményen, pazar
versenyzéssel, a táv második felén végig vezetve diadalmaskodott.
– Mi, lányok később indultunk, és a verseny vége felé
egész tengeri körülmények között kellett úsznunk, annyira
felerősödtek a hullámok. Ezt azért mondom, mert mióta hazajöttem az olimpiáról, csak napi egyet edzek – jó, akkor
azért nyolc-tíz kilométert úszom, azaz nem lazsálok. Edzőm,
Gellért Gábor szerint kifejezetten jól mentem, nagy formakopás nem volt, szóval ezek alapján azt mondta, ugyanolyan bátran versenyezzek, mint az egész szezonban –
mondta az MTI-nek Olasz Anna. Hozzátette, a végén a nagy
hullámoktól és attól sem ijedt meg, hogy szinte végig elöl
úszott.
– Azt mondtam magamnak, mégiscsak én vagyok az
olimpiai negyedik, ezek a lányok ki sem jutottak Tokióba,
azaz pánikra semmi ok. És tényleg én bírtam a legtovább.
Talán az egész annak tudható be, hogy így erre az évre megjött az önbizalmam, és ez látszik az eredményeken is – tette
hozzá.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT augusztus 27-én: Nagy Olivér
és Börcsök Júlia Melinda; augusztus
28-án: Gaál Attila és Aszódi Fanni,
Ritter Tamás és Kévés Viktória, Szőke Tamás Pál és Trenyik Eszter, Rácz
Kamil és Nagy Bettina, Berk Bence
Barnabás és Arany Brigitta, Vindics
Bence János és Almási Karola Edit,
Garzó Márk és Meszlényi Bea, Farkas Péter és Varga Anna, Berta László Attila és Cseh Mária.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Engi Katalinnak és Majzinger Zsoltnak
2021. 08. 22-én Zsolt, Rácz Dorot�tyának és Sziládi Krisztián Tibornak
2021. 08. 26-án Maja Éva nevű
gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

SZEPTEMBER 15., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
visszatért a nyár
Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember Szeptember
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
szombat vasárnap
hétfő
kedd
szerda csütörtök péntek

Gyengén Közepesen Közepesen Közepesen Közepesen
felhős
felhős
felhős
felhős
felhős
29/11
28/12
29/13
29/14
28/14
Teodóra,
Jácint

Mária,
Irma

Kornél,
Móric

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

Szeréna,
Roxána

Enikő,
Melitta

Záporok

Záporok

27/14

26/13

Edit,
Ciprián

Zsófia,
Rodin

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

Szeretne 2 belépőt nyerni az IH Rendezvényközpontba Csányi Sándor szeptember 22-i, Hogyan értsük félre a nőket? című színházi estjére? 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 15. 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: Szegeden
írták alá a román–magyar megbékélési nyilatkozatot. A nyertes: Janó Lászlóné. Gratulálunk!
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