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Ökotárs
Alapítvány
Egy demokratikus
társadalom nem
működhet erős és
sokszínű civil szektor nélkül – állítja
Móra Veronika.

3.

4.
Karikó Katalin
Szeged díszpolgára kapta a Francia
Tudományos Akadémia legnagyobb
elismerését. Még
közelebb a Nobel-díjhoz.

Ezer tonna levelet
gyűjtenek össze
Több mint ezer tonna falevél hullik le Szeged fáiról ősztől
tavaszig, a környezetgazdálkodás mindet összeszedi.

M

ár elkezdte az őszi
munkákat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft., amely tavaly
több mint 1300 tonna fale-

velet gyűjtött össze. Az önkormányzati cég dolgozói a
múlt héten a Széchenyi teret
rakták rendbe, majd a nagykörúton gyűjtötték kézzel és

Modern seprőgépekkel takarítják a lehullott levelet a
tereken és az utakon. Fotó: Iványi Aurél

gépekkel a lehullott falevelet.
– Ehhez igénybe tudunk
venni olyan gépeket, mint a
falevélszívó. Ez olyan, mint
egy nagy porszívó, csak egy
óriási cső és egy tartály tartozik hozzá. Ugyanígy be tudják gyűjteni a nagy tömörítős
gépek a puttonyba a levelet.
Ezt kezdjük most már egyre
több városrészben. Emellett
megy még a szegélyek gépi
söprése. Két-két géppel dolgozunk, ezekkel is faleveleket gyűjtünk az útszegélyekről – nyilatkozta Makrai
László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója.
Azért is fontos a lehullott
levelek begyűjtése, mert az
utakon maradt mennyiség
veszélyes lehet. Rátapad az
autók vagy a biciklik kerekére, az út pedig csúszóssá,
ezáltal balesetveszélyessé
válhat. Emellett a fűnek sem
tesz jót, ha falevelek borítják, ugyanis nem tud szellőzni, könnyen bepenészedik,
begombásodik. A napokban
elkezdett munkálatok egészen tavaszig tartanak.

10.

Városi
megemlékezés
Október 6-án,
szerdán délután 5
órakor megemlékezést tart az önkormányzat az Aradi
vértanúk terén.

Irány Amerika!
A Haász SZUE
úszói rendszeresen kapnak
egyetemi sportösztöndíjat az
Egyesült Államokban.

Ellenzéki előválasztás:
több mint 633 ezren szavaztak

Hosszú sorok kígyóztak a Csillag téren az ellenzéki előválasztás sátra előtt. Fotó: szeretlekmagyarorszag.hu
Több mint 633 ezren szavaztak az ellenzéki előválasztáson a szervezők tájékoztatása szerint.

H

atalmas érdeklődés
mellett zajlott le az ellenzéki előválasztás,
egyes helyszíneken jókora
sorok alakultak ki a szavazópontként működő sátraknál.
A szervezők szerint minden
korosztály képviseltette ma-

gát a voksoláson. A legtöbben azzal magyarázták részvételüket, hogy kormányt
akarnak váltani.
Az már múlt csütörtökön
látszott, hogy sokan fognak
voksolni, amikor a szavazók
száma átlépte negyedmilliót.
Az előválasztás indulásakor
400-500 ezres szavazói létszám szerepelt az ellenzéki
pártok célkitűzésében.
Az Országos Előválasztási

Bizottság szeptember 29-én,
szerdán azt adta hírül, hogy
összesen 633 ezer 811-en
vettek részt az ellenzéki előválasztáson, ahol arról dönthettek a választók, hogy ki
induljon az ellenzék színeiben
képviselő- és miniszterelnökjelöltként a 2022-es országgyűlési választáson.
Lapzártánkkor még nem
volt ismert az előválasztás
eredménye.

A 77 éves Kardos Sándor kapta
a szegedi filmfesztivál életműdíját

A

z Egészséges erotika, az Eldorádó és
A legényanya operatőre, a 77 éves
Kardos Sándor (képünkön) kapta
idén az életműdíjat a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas Kardos Sándor a magyar operatőrvilág egyik ikonikus alakja. Pályafutása
alatt több mint 30 játékfilmet és száznál is
több tévé- és kisjátékfilmet fotografált.
„Töretlenül hisz a fénnyel kialakított kép
misztikus erejében, és abban, hogy gondolat
nélkül nincs igazi kép” – írta pályatársáról
Máthé Tibor operatőr.

A Színház és Filmművészeti Egyetem elleni kormányzati fellépés szétrobbantotta a
hazai operatőri közösséget is. Kardos Sándor
elsőként lépett ki a Magyar Operatőrök Társaságából, miután a szervezet elnökségi tagja
elfogadta Vidnyánszky Attila felkérését, hogy
legyen az SZFE rektorhelyettese. „A politika a
legapróbb részletekbe is bele akar nyúlni. Nekem viszont ebből elegem lett. Ha a szakmában az értéknek nincsen értéke, és mindent
ideológiai alapon kell mérlegelni, akkor inkább félreállok” – nyilatkozta Kardos Sándor.
Cikkünk az 5. oldalon
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Mészáros Lőrinc vasútfejlesztése Jövőre tovább nőnek
drágább a svéd–dán tengeri alagútnál az élelmiszerárak
Mészáros Lőrinc cége, a
V-Híd kilométerenként 62
milliárd forintért fejlesztheti
a Kelenföld és Ferencváros
közötti vasúti szakaszt. Hat
kilométerről van szó.

A

Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó
V-Híd Zrt. nettó 337,9
milliárd forintos ajánlattal
nyerte el a budapesti Déli Körvasút legnagyobb kivitelezési
pályázatát – írta a Telex. Az alvállalkozók között szintén Mészáros-cégek jelennek meg. A
két állomás között a vasútvonal keresztezi a Dunát, ám a
költséges hídépítés nem ennek a projektnek a része. Ezt
az állami megrendelésekkel
szintén jól ellátott Duna Asz-

Elöl ül a masiniszta, ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.
falt Zrt. végzi 35,9 milliárdért.
Így a hídfelújítással együtt a
Kelenföld és Ferencváros közti 6 kilométeres vasútvonal
bővítése 374 milliárd forintba,
kilométerenként 62 milliárdba kerül. A G7 utánaszámolt a
költségeknek, amit név nélküli szakértők elképesztően túlárazottnak neveztek, szerin-

tük egy ilyen munka ára legfeljebb 30 és 50 milliárd forint
között lehet.
2019-ben a teljes magyar
vasúti rendszer fenntartására
346 milliárd forintot költött
a magyar állam, lényegében
annyit, amennyit most egy hat
kilométeres szakaszra akarnak kifizetni.

A kilométerenkénti 62
milliárd forintos beruházás
akkora fajlagos költséget jelent, hogy a Mészáros-féle fejlesztés sokkal drágább, mint
a francia TGV-építések, többe
kerül, mint a Svédországot
Dániával a tenger alatt ös�szekötő malmői vasúti alagút.
A Budapest–Belgrád-vasútvonal szintén Mészáros-féle
fejlesztése, ami idáig a túlárazott közbeszerzések egyik
legerősebb szimbóluma volt,
durván másfélszer ennyibe,
590 milliárd forintba kerül, de
az egy több mint 150 kilométeres vonalon történik, vagyis
a fajlagos, egy kilométerre
jutó költsége csak a tizenötöd része a mostani Mészáros-projektnek – írta a G7.

A Magyar Nemzeti Bank megemelte az idei inflációs
előrejelzését, és jövőre sem lesz sokkal jobb a helyzet.

E

bben az évben a korábbi 4,1 százalék helyett 4,6-4,7
százalékot vár, jövőre 3,4 és 3,8 százalék közötti pénzromlással számol a Magyar Nemzeti Bank – derült ki
az MNB legutóbbi inflációs jelentéséből. A pénzromlás „húzóágazatai” között találjuk az élelmiszeripart, ahol a jegybank szerint az átlagos infláció 3,2 százalékos, igaz, egyes
fogyasztói kosarak eltérnek ettől az értéktől, hiszen vannak
termékek, amelyeknek 10-20 százalékkal is drágult az ára.
Felfelé nyomja az inflációt az üzemanyagok ára, ahol 20,4
százalékos lehet az idei emelkedés, de az alkohol és a dohány átlagosan 10,4 százalékos drágulása is rontja az inflációs adatot.
A jövő évi előrejelzés szerint az átlagos áremelkedés
3,6 százalékos lesz, az élelmiszerárak 4,8 százalékkal
fognak emelkedni, az üzemanyagáraknál 6,8 százalékkal – tehát lassacskán tényleg általános lesz az 500 forintos literenkénti benzinár a kutakon –, a piaci szolgáltatásoknál pedig 4,6 százalékos emelkedéssel lehet számolni.

Móra Veronika: Támogatjuk,
hogy az emberek kiálljanak
magukért és egymásért
Egy demokratikus társadalom nem működhet erős és sokszínű civil szektor nélkül – állítja Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. A szervezetet 2014-ben hosszú
hónapokig vegzálták a „norvégügy” miatt. Akkor kezdődött a kormány civilek elleni hadjárata. A Norvég Civil Támogatási Alapot kezelő konzorcium, az Ökotárs csapata
és a magyar civil szektor is egy emberként állt ki Móra
Veronika mellett, aki a civil ellenállás emblematikus arca
lett. Vele beszélgettünk.
– Gyerekkorom óta természet- és környezetvédő vagyok. Középiskolásként kapcsolódtam be a nyolcvanas
években a Magyar Madártani Egyesület munkájába,
majd az ELTE Természetvédelmi Klub tagjaként egyértelmű lett számomra, hogy a
természetvédelemmel akarok foglalkozni. 1997-ben
kerültem az Ökotárs Alapítványhoz, amely a kilencvenes évek elején amerikai
magánalapítványok kezdeményezésére jött létre, azzal
a céllal, hogy képzéseket és
pénzügyi támogatást nyújtson a zöld civilszervezeteknek – kezdte a beszélgetést
Móra Veronika.
Az Ökotárs Alapítvány
igazgatója elmondta: 2000től már a szélesebb értelemben vett civil szektor fejlesztése vált a szervezet céljává.
– 2003-ban például indult egy programunk a civileket érintő jogi szabályozások

fejlesztésére, melyben az érdekeik szem előtt tartásával
dolgoztunk ki javaslatokat a
minisztériumoknak. 2007ben kezdődött a Norvég Civil
Támogatási Alap első ciklusa, melyben komoly feladatot kaptunk. Lényegében azt
csináltuk, amit korábban,
csak nagyságrendekkel nagyobb szinten: pályáztatás,
támogatások kezelése. Ez
zárult le 2017-ben – mondta
Móra Veronika.
Az alap többek között a
demokrácia, az emberi jogok, a női esélyegyenlőség,
a környezeti fenntarthatóság
területén működő civilszervezeteket támogatott. Az
igazgató szerint valószínűleg
ez keltette fel a kormány figyelmét, amely 2014-ben,
közvetlenül a választási
győzelem után, első körben
lejáratással igyekezett hitelteleníteni a lebonyolítókat és
a támogatottakat – politikai
kötődéssel, majd csalással

vádolták a civileket. Ezt követően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az adóhatóság tartott ellenőrzéseket
közel hatvan szervezetnél.
Móra Veronika elmondta: ez
a vegzálás csúcsosodott ki
2014. szeptember 8-án az
Ökotársnál és partnereinél
tartott rendőrségi házkutatásban. Ezt követően hos�szabb bírósági csatározás

A norvégok végig
mellettünk álltak.
A programban 440
civil projektet támogattunk, hogy az emberek élete megváltozzon, jobb legyen.
kezdődött, de közben az
alap támogatói és a magyar
kormány között is tárgyalások indultak, amelyek 2015
végén tettek pontot az ügyre.
– Bár mi végig tudtuk,
másfél évnyi vegzálás után
mindenki számára kiderülhetett: a pénzt arra használtuk, és a támogatottak
is arra használták, amire
kaptuk, kapták. Mi a norvégok felé tartoztunk elszámolással, akik végig mellettünk
álltak. Ebben a programban
440 civil projektet támogattunk, hogy az emberek élete

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója: A Fidesz-kormány ellenségesen viszonyul azokhoz a civilekhez, akik hallatják a hangjukat, esetleg kritikát fogalmaznak meg
egyes kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban. A „norvégügy” volt az ellenségeskedés
első jele. Fotó: Népszava/Vajda József
megváltozzon, jobb legyen –
mondta Móra Veronika.
A kormányzati támadás
és vegzálás után az Ökotárs Alapítvány visszatért a
gyökerekhez, és az elmúlt
években ismét a kisebb településeken nyújtott segítséget a helyi közösségek
fejlesztésében. – Pénzzel
és mentorálással segítjük a
közösségi, állampolgári csoportok létrejöttét és működését, Baranyától Szabolcsig
– hangsúlyozta az Ökotárs
Alapítvány igazgatója.
Hogy milyen ma a civilek helyzete Magyarországon? Móra szerint világszerte megfigyelhető az
úgynevezett szűkülő civil tér
jelenség. – Sajnos a magyar
kormány élen jár a civil tér
szűkítésében. A CIVICUS Monitor szerint Magyarország
az egyedüli uniós ország,

ahol „akadályozott” a civil
tér státusza. A Fidesz-kormány ellenségesen viszonyul azokhoz a civilekhez,
akik hallatják a hangjukat,
esetleg kritikát fogalmaznak meg egyes kormányzati
intézkedésekkel kapcsolatban. A „norvégügy” volt az
ellenségeskedés első jele.
A lejárató kampányok és
hatósági vegzálások mellett
2017-ben civilellenes törvényt is hoztak, amit ugyan
az EU bírósága később jogellenesnek talált, és vissza kellett vonni, de új szabályokat
alkottak „a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek
átláthatóságáról”. Eszerint
a 20 millió forint fölötti bevétellel rendelkező civilekről
2022-től kezdődően minden
évben jelentést készít az Állami Számvevőszék.

– Ilyen körülmények között mi továbbra is támogatjuk az alulról építkező civilszervezeteket. Támogatjuk,
hogy az emberek bele tudjanak szólni a helyi ügyekbe,
hogy kiálljanak magukért
és egymásért. Fontosnak
tartjuk a civilszervezetek
együttműködését is, amit
a Civilizáció Koalíció segít,
amelynek jelenleg negyven
országos szervezet a tagja,
és további háromszáz szervezettel állunk kapcsolatban.
2019-ben kidolgoztunk egy
javaslatcsomagot az önkormányzatokkal való együttműködésre. A Civil minimum
2022 pedig azt tartalmazza,
hogy mit kellene tennie a következő kormánynak a civilekkel való jó együttműködés
érdekében – mondta az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
JYN
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Karikó Katalin, Szeged díszpolgára
karnyújtásnyira a Nobel-díjtól
A magyar biokémikus kapta a Francia Tudományos Akadémia legnagyobb elismerését
Karikó Katalin biokémikusnak ítélték oda idén a Francia Tudományos Akadémia
legnagyobb elismerését, a
Grande Médaille-t. Előtte
megkapta a legrangosabb
német orvostudományi díjat is.
„Elképzelem, ahogy egy napon a hűtőszekrényben
lesz az összes mRNS-alapú
gyógyszer. S ha valaki megégeti a kezét főzés közben,
akkor csak kiveszi az épp
erre való RNS-szert, ami felgyorsítja a gyógyulást” – villantja föl a jövőt Karikó Katalin, s mutatja, ahogy bekenné kenőccsel a képzeletbeli sebet… Így kezdődik az a
rövidfilm, amelyet a Francia
Tudományos Akadémia készített a Grande Médaille-t
2021-ben elnyert világhírű
magyar tudósról, Karikó Katalinról.
A döntésről beszámoló

Szegedi
Tudományegyetem közleménye szerint a
Grande Médaille-t 1997-ben
alapította a Francia Tudományos Akadémia. Létrehozásakor az eredeti, 1802-es
Lalande-díjat és a Benjamin
Valz Alapítvány Díját, illetve
további 122 alapítványi elismerést vontak össze.
A Grande Médaille-t minden évben felváltva ítélik
oda az akadémia különböző
osztályai által lefedett tudományterületeken munkálkodó francia vagy külföldi
tudósnak. A Francia Tudományos Akadémia legfőbb
szempontja, hogy a díj ahhoz
a tudóshoz kerüljön, aki döntő mértékben járult hozzá a
tudomány fejlődéséhez, ráadásul felfedezésének eredetiségével és nemzetközi
hatásával iskolát teremtett
maga körül, így ösztönözve másokat is kutatómunkára.

Karikó Katalin ezt megelőzően elnyerte a világ egyik
legnívósabb orvostudományi
díjának számító Paul Ehrlichés Ludwig Darmstaedter-dí-

jat. Ő az első magyar kutató,
aki megkapta ezt az elismerést, amelynek eddigi 128
kitüntetettjéből huszonöten
a Nobel-díjat is megkapták.

Súlyos látlelet
a magyar oktatási rendszerről
A szeptemberi tanév kezdetekor érdemes pillantást vetnünk az elmúlt 10 év oktatáspolitikájának kézzelfogható
eredményeire. Az Oktatási Hivatal megállapításai szerint
a magyar oktatási rendszert jelentős területi egyenlőtlenségek jellemzik, s a kompetenciamérés tanulói átlageredményei nem mutatnak érdemi változást 2008 és 2019 között – írta a Pénzcentrum.

A

z Oktatási Hivatal adatai szerint a 2019-es
Országos Kompetenciamérés átlageredménye a 6.
osztályosok körében 1497, a
8. osztályosok körében pedig
1616 pont volt. A Pénzcentrum górcső alá vette a területi
eltéréseket. Ennek oka, hogy
a családi helyzet erőteljesen
befolyásolja az oktatási eredményeket, ez pedig erős ös�szefüggést mutat a jövedelmekkel, illetve a település típusával – írja a GKI.
Az ország keleti és északkeleti részein fekvő települések körében jóval (sok
esetben 100-150 ponttal)
alacsonyabbak az értékek,
mint az országos átlag. Eközben a főváros több kerületében és az ország északnyugati településein átlag felettiek
lettek az eredmények.

A
2010-ben,
illetve
2019-ben a pontszám szerint az alsó 10 százalékba
eső iskolák mind a 6., mind
a 8. osztályosoknál az adott
évi országos átlag 86-87
százalékát érték el. Ugyanakkor a felső 10 százalékban lévő iskolák 6. osztályosai az átlagnál rendre 6 és 9
százalékkal, a 8. osztályosai
pedig 4 és 7 százalékkal ért
értek el jobb eredményeket.
Ez azt jelenti, hogy miközben
érdemi javulás nem történt
az alacsony átlagú iskolák
eredményeiben, a korábban
is jobban teljesítő iskolák
még jobbak lettek.
Fontos hozzátenni, hogy
a nagyobb településeken
sokszor több tucat általános
iskola működik jelentősen
eltérő eredményekkel, ezért
is érdemes a településeket

Vélemény

Hisszük, hogy az élet
soha nem ér véget,
mindig van rá időnk

H

Karikó Katalin és kutatótársai munkájának kiemelkedő
sikere az új típusú koronavírus okozta betegség ellen rendkívüli hatékonysággal védő vakcina. Fotó: Tóth Ambrus

külön-külön is megvizsgálni.
A nagyobb városokon belül is jelentős különbségek
(szórás) figyelhetők meg
az iskolák között a 6. és 8.
osztályosok eredményei esetében. Miskolcon 6,6% és
6,3%, Debrecenben 5,9% és
7,2%, Pécsett 5,2% és 7%
Győrött 5,6% és 5,6%, Szegeden pedig 3,2% és 7,4% volt
a relatív szórás 2019-ben.

Az iskolai eredmények ilyen mértékű,
tartósnak látszó területi különbsége
arra hívja fel a figyelmet, hogy a közoktatás államosítása sem volt képes
kezelni a felhalmozódó problémákat.
Az iskolai eredmények
ilyen mértékű, tartósnak látszó területi különbsége arra
hívja fel a figyelmet, hogy a
közoktatás államosítása sem
volt képes kezelni a felhalmozódó problémákat. A tanári,
tanítói fizetések elértéktele-

nedése, a tananyagok, tankönyvek egységesítése nem
segíti a leghátrányosabb helyzetben levő tanulók kiemelkedését a tanulás révén.
Természetesen az iskolától sem lehet elvárni, hogy
minden hátrányt kompenzáljon: az iskolai kompetenciaeredmények és az adott
település átlagos nettó keresetei között közepesen szoros
a kapcsolat. Ez megerősíti
azt a korábbi kutatások által
kimutatott hatást, hogy kapcsolat van a tanulók iskolai
eredményei és a szülők jövedelmi helyzete között. Emiatt
is érdemes lenne átgondolni
a hazai oktatáspolitika szempontjait, és további célzott oktatáspolitikai és vidékfejlesztési programokat szervezni
az elmaradottabb települések
felzárkóztatása érdekében.
Ez megtörhetné azt az
„ördögi kört”, miszerint az
alacsony iskolai végzettség
alacsony szintű foglalkoztatással jár együtt, amely ráadásul alacsony keresetet
biztosít csak, így újratermeli
a szegénységet.
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arminc éve, 1991. október 1-je óta minden évben világszerte megünneplik az idős embereket. Az ENSZ
azzal a céllal jelölte ki ezt a napot, hogy az emberek
figyelemmel kísérjék a munkában megfáradtakat. A társadalom és a család számára hasznos munkakapcsolatot sokan továbbra is aktívan fenntartják, sajnos a többség rászorultságból. Magam is még tizenkét évet dolgoztam nyugdíjasként. Munkában töltött éveim száma elérte az ötvenet,
idén nyáron pedig betöltöttem a nyolcvanadik életévemet.
Ne ámítsuk magunkat: minden ember születésétől kezdve öregszik, és szerencsés, aki ebben az univerzumban, ahol
az emberi élet időintervalluma egy pillanat, hosszú ideig élhet. Minden ember vágya a boldog, kiegyensúlyozott élet. A
pozitív életszemléletű emberek tudatosan igyekeznek leélni
az életüket. A kapott pofonokból gyorsan felállnak, megrázzák magukat, és mennek tovább. A teljesebb Amikor már benne vagy
élet reményében leg- az időskorban, szemben
alább
önmagunkhoz azzal, amikor még kívüllegyünk őszinték, tisz- ről tekintettél rá, az öreteljük embertársainkat gedéstől való félelem elés önmagunkat is. Ne
múlik.
söpörjük szőnyeg alá a
problémákat, mert a dolgok sokszor nem annyira bonyolultak, mint amennyire hisszük.
Shakespeare, az öregedő, bölcs művész mindent látott
és tudott, de élete utolsó éveiben nem akarta, nem bírta
színről színre regélni az élet megoldhatatlan borzalmait. A
költészetben azonban a tapasztalatlan ifjúság a komor, a
tapasztalt öregkor pedig a vidámságra lágyul. Lehet-e, hogy
nyom nélkül múljék el az élet? Nincs mód, hogy összehangoljuk a végtelenségre törő vágyainkat? De igen. Csak ahhoz
szerető emberek, szerető társ és család szükségeltetik. Valami rendet keres az öregkor, mert hinni akar, és hiszi, hogy
nyomot hagy a hátramaradottaknak.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az élet soha nem ér
véget, mindig van rá időnk. Aztán egyszer csak egy fotó lesz
belőlünk, emlékek, történetek felidézésével. Nem tanulunk
se a saját hibánkból, se másokéból. Pedig végig tudjuk, jórészt rajtunk múlik, mi marad utánunk: egy boldog élet vagy
egy boldog időpontban készült fénykép. A halál sem jelent
feledést és véget, ha volt, aki szeretett téged. Jane Fonda
azt mondta: „Amikor már benne vagy az időskorban, szemben azzal, amikor még kívülről tekintettél rá, az öregedéstől
való félelem elmúlik. Észreveszed, hogy még mindig ugyanaz vagy – vagy éppen hogy még inkább az.”
Az öregség és a betegség a teljesítményt, a függetlenséget veszi el apránként vagy egyetlen csapással. Bizonyos
kor után erre számíthat az ember. De nem kell megijedni,
próbáljunk meg inkább továbbra is aktívak maradni. Fiatalok már nem lehetünk, de felidézhetjük a fiatalságunkat.
Csempésszük vissza a romantikát az életünkbe! Ha már
nincs mellettünk a párunk, akkor nyissunk a világra! Hiszen
az idősebb kor is hozhat szerelmet, barátot, társat.
Boldogan várják az emberek az öregedést? Ha már úgysem kerülhető el, inkább örüljünk a hosszú életnek. Bármennyire is meglepő, a magyarok egy nem túl régi, globális
felmérés alapján mindössze 7 százalékban vállalták a boldogságot – az öregedésükkel együtt. Hogy hány éves kortól
számít valaki öregnek? A magyarok szerint 65 évtől, a románok és a spanyolok szerint 74 évtől, az arábiaiak szerint
55 évtől. A világátlag 64 évtől méri az öregkort. Az időskor a
családdal töltött több időből származtatja az egyén örömét.
Ezért is örül az ember a nyugdíjnak.
Isten éltessen mindannyiunkat, jó egészséget és hosszú,
boldog életet kívánok!
Kutnyik Pál
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Meglepetéssel készültek
a tarjáni közösségi kertben

Minden megterem a tarjáni közösségi kertben, mi szem-szájnak ingere.
Tavaly tavasszal lakossági igényekre reagálva alakították ki a
Zöld város programban a Bite Pál
utca panelházai között azt a közösségi kiskertet, ahol a kertészkedők a minap évzárót rendeztek.
– Az itt élők kérésére készült el tavaly tavasszal az a tizenöt magaságyás, amelyet azóta is mindenki
szorgalmasan művel. Nem kellett

reklámozni, mire elkészültünk vele,
be is népesült. Ma már többen is
sorba állnak, ha valaki visszaadná
a parcelláját, azonnal lenne rá legalább négy-öt jelentkező – mondta Mészáros Tamás, Tarján önkormányzati képviselője.
Egyelőre azonban senki sem
szeretne megválni a 10-15 négyzetméteres kis birodalmától, ahol
szinte minden megterem a kony-

Városi megemlékezés
az Aradi vértanúk terén

SZ

eged Megyei Jogú Város Önkormányzata az
1848–49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom hős tábornokának és az első felelős magyar kormány miniszterelnökének tiszteletére október
6-án, szerdán, délután 5 órakor megemlékezést tart az Aradi
vértanúk terén. Emlékező beszédet mond Nagy Sándor, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere.
További koszorúzások: október 6-án, szerdán, délután 3
órakor Osztróvszky József egykori polgármester szobránál
(Csongrádi sugárút 1.), valamint délután 4 órakor Kiss Ernő
altábornagy emléktáblájánál (Kiss Ernő utca 2.).

Szemétszedő akció
Petőfitelepen

Szemétszedő akció volt Petőfitelepen a múlt hét végén,
az Alkotó Ifjúságért Alapítvány szervezésében. A szervezők
mindenkinek adtak szemeteszsákot és gumikesztyűt. Az önkéntes szemétszedők csokoládét kaptak, sőt a legszorgalmasabbakat ajándékcsomaggal jutalmazták. Fotó: Iványi Aurél

A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány munkatársai árvácskákkal és kertészeti
eszközökkel lepték meg a kiskerteseket. Fotók: Rafai Gábor
hára: van itt répa, zöldség, zeller,
tök, brokkoli, cékla, paprika és
paradicsom, de többféle virág és
fűszernövény is díszlik az ágyásokban. Aki jól gazdálkodik ezen a kis
területen, az képes megtermelni a
család egész évi zöldségszükségletét.
Azt már Nagy Attila koordinátortól tudtuk meg, hogy nemcsak az
idősebbek, de fiatalok és házaspá-

rok is lejárnak ide a panelrengetegből kertészkedni.
– Meglepetéssel vártak bennünket, titokban bográcsos pörköltet főztek, de az illatok végül
lebuktatták őket – mondta Mészáros Tamás, aki Tóth Károllyal, a
közösségi kertet is segítő Szeged
Város Közösségéért Közalapítvány
kuratóriumának elnökével érkezett
az évzáróra.

Igaz, a vendégek sem jöttek
üres kézzel: a jövő évi kertészkedéshez szükséges eszközökkel,
talicskával, lapátokkal, szerves
és műtrágyával lepték meg a
vendéglátókat. Gondoltak arra
is, hogy ősszel és kora tavasszal
se legyenek kopárak az ágyások, ezért színes árvácskákat
is ajándékoztak az itteni közösségnek.

Több ezer tő árvácska talált gazdára
Több ezer tő árvácska talált gazdára a hagyományos őszi virágosztáson, amelyből többet is szerveztek az elmúlt napokban. Nemrég a tarjániak és
a szőregiek örülhettek a színes növényeknek.
– Óriási az érdeklődés, látszik, hogy a szegediek nagyon szeretik a virágot, aminek nagyon örülünk. A virágosztás jó lehetőség arra is, hogy beszélgessünk
szegedi ügyekről, hétköznapi témákról – hangsúlyozta Szabó Sándor országgyűA virágosztás mellett
lési képviselő a
spontán képviselői fogaVíztorony téren,
dóóra is kialakult, többen
ahol hosszú sor
megkeresték Mészáros
kígyózott. MéTamást ügyes-bajos dolszáros
Tamás
gaikkal. Volt, aki a háza
ö n ko rm á ny z a ti képviselő el- előtti pad javítását kérte,
mondta,
hogy másnak a járdával akadt
háromezer tő ár- problémája.
vácskát osztottak ki. A nagy érdeklődésre való tekintettel fejenként
nyolc tő virágot vihettek haza a tarjániak, így mindenkinek jutott árvácska.
A virágosztás mellett spontán képviselői fogadóóra is kialakult, többen megkeresték Mészáros Tamást
ügyes-bajos dolgaikkal. Volt, aki a háza előtti pad javítását kérte, másnak a járdával akadt problémája. A
képviselő minden esetben ígéretet tett, hogy megteszi a szükséges lépéseket.
Szőregen Avramov András önkormányzati képviselő osztott virágot. Ott is hatalmas volt az érdeklődés.
A virágok sok helyen díszítik majd a várost, kikerülnek a házak előtti ágyásokba, a balkonládákba, de
többen a szeretteik sírjára is visznek belőle.

Szabó Sándor országgyűlési és Mészáros Tamás önkormányzati
képviselő Tarjánban, a Víztorony téren osztott virágot.

Avramov András önkormányzati képviselő Szőregen, a Hősök
terén osztott virágot. Fotók: Iványi Aurél
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Több mint négymillió forintra Francia operatőr a fődíjas,
pályázhatnak a civilszervezetek Kardos Sándor életműdíjas
Több mint négymillió forint maradt az önkormányzat erre
az évre szánt 13 millió forintos kulturális keretéből, amelyre most civilszervezetek és alapítványok pályázhatnak.

M

ég júliusban döntött a közgyűlés
kulturális bizottsága az idei, 13 millió forintos
kulturális keret elosztásáról.
A pályázati kiírás szerint az
adható támogatás alsó határa 50 ezer, a felső határa
pedig 400 ezer forint volt. A
megadott határidőig összesen 32 szervezet pályázott,
közel 9 millió forintra. A pályázatok között egy érvénytelen is akadt, így végül az első
körben 31 szervezet kapott
összesen 8,8 millió forint támogatást, kulturális programok szervezésére.
A fennmaradó több mint
négymillió forintra most

újabb pályázatot írt ki az
önkormányzat. A szegedi civilszervezetek, alapítványok
olyan programok ötleteivel
pályázhatnak,
amelyeket
2021. október 1. és 2022.
május 31. között szeretnének megvalósítani. Bővebb
információ a város honlapján található.
Az önkormányzat idén is
meghirdette az oktatási támogatási keretet, amelynek
összege 9,6 millió forint.
A pályázat két részből áll.
Az A típusúra a Szegeden
működő nevelési-oktatási
intézmények pályázhatnak,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

tanulóikkal, azok térítésmentes részvételének biztosítására a város kulturális
és közintézményeiben. A B
típusúra szegedi székhelyű,
adószámmal
rendelkező
civilszervezetek, kulturális,
közművelődési intézmények
és gazdasági társaságok, valamint egyes célokra szegedi
állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos diákok
és egyetemi hallgatók pályázhatnak.
Pályázni kizárólag a
város honlapjáról (www.
szegedvaros.hu) letölthető
adatlapon lehet, ahol megtalálható a részletes pályázati
kiírás is. Beadási határidő:
az A típusú pályázatra 2021.
október 9.; a B típusúra folyamatosan lehet pályázni a
tanév során.

Az önkormányzat még a nyáron, az első körben támogatta a Somogyi-könyvtár hagyományos képregényfesztiválját a kulturális keretből. Archív fotó: Szabó Luca

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ismételten pályázatot hirdet a 2021. évi
Kulturális támogatási keretre.
A pályázat kiírásának teljes szövege, továbbá
a pályázathoz szükséges adatlapok és dokumentációk
megtalálhatók Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján
– www.szegedvaros.hu –,
a Pályázatok, keretek menüpont alatt.

HUSRB/1903/33/0094 Digital Meets Culture – Kultúrák digitális találkozása
Népi mesterségek népszerűsítése a határ két oldalán
Kulturális örökségünk megőrzése, térségünk népi hagyományainak bemutatása és megőrzése a célja annak a határon
átnyúló projektnek, melyet szerb és magyar civilszervezetek valósítanak meg, egy európai uniós pályázat segítségével.
Kézművesek, mesteremberek, népi mesterségek bemutatása az elsődleges célja annak a projektnek, melyet a szegedi Szó-Tér Egyesület
szerbiai partnerével együtt valósít meg ezekben a hónapokban. Ennek részeként közös regionális tanulmányban ismertetik a határ két
oldalán lévő régiók sajátosságait, az ott élő nemzetiségek tradícióit, népi hagyományait. Fontos cél, hogy felelevenítsék a Csongrád-Csanád megyében, illetve a vajdasági Észak-Bácskában még fellelhető népi hagyományokat, kismesterségeket, és népszerűsítsék azokat,
ha kell, az elkészült termékek „újragondolásával”. A teljesség igénye nélkül csak néhány téma a népi mesterségekről készült sorozatból:
fafaragás, csipkeverés, kötélgyártás, papucskészítés, hímzés, citerakészítés, gyékényfonás.
Természetesen a kor kihívásainak megfelelően a digitális térben is népszerűsíti a projekt a hagyományos népi mesterségeket. Ezt a célt
szolgálja az „E-kézműves” weboldal létrehozása, melyen többek között oktató anyagokat tesznek közzé. Fontos, hogy a határ mindkét
oldalán elérje a fiatalokat a projekt, ezért is van döntő jelentősége azoknak a workshopoknak, melyek a korszerű digitális technológia
segítségével népszerűsítik a tradicionális mesterségeket. A két partner célja az is, hogy ne csak a két szomszéd régióit hozza közelebb
egymáshoz, de a különböző generációk is találkozzanak a közös munka folyamán.
Fontos az is, hogy a különböző nemzetiségek között is szorosabbra vonják a kapcsolatokat, így főként a szerb–magyar együttélés kulturális dimenzióit vizsgálják meg. Ehhez kellenek a különböző felmérések, és az ezek során szerzett adatok tudományos feldolgozása.
A projekt kiemelt célja, hogy egymás kultúrájának, népi hagyományainak, szellemi törekvéseinek megismerésével közelebb hozzák
egymáshoz a határ két oldalán élőket.
Az újságcikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg–IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia által. A tartalmáért teljes mértékben a Szó-Tér Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem
tekinthető az Európai Unió és/vagy a programot irányító hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Claire Mathon francia operatőr kapta az idei Zsigmond Vilmos filmfesztivál
fődíját a Céline Sciamma
rendezővel készített Portré a lángoló fiatal lányról
című nagyjátékfilmért. Az
életműdíjat Kardos Sándor
kapta.

SZ

abó Gábor zsűrielnök a díjátadón elmondta: az elmúlt évek során nagyot emelkedett az immár
ötödik alkalommal megrendezett fesztivál presztízse,
idén már a legmagasabb elismerésekkel rendelkező filmeket is nevezték a seregszemlére. Egy új filmhez korábbi sikereitől függetlenül
mindenki egyenlő eséllyel
kezdhet hozzá, éppen ezért
az idei díjazottak között a
zsűri döntése alapján szerepelnek pályájukat kezdő
operatőrök és befutott művészek is – mondta a szakember.
A nagyjátékfilm kategória legjobbjának a Bosszú
című mexikói alkotást fényképező Natalia Cuevast választották, a mű rendezője
Rodrigo Fiallega. A kísérleti
filmek között a zsűri az elismerést Hejüsz Bettinek ítélte oda, a Még emlékszem
című filmért, melyet Chilton
Flóra rendezővel készített.
A legjobb kisjátékfilmnek

Bántó Csaba (balra) kapta a Kritikusok, valamint a fesztivált támogató Vision Team és a Special Grip Hungary legjobb fiatal operatőrnek járó díját. Utóbbit Rajna Gábor, a
Vision Team ügyvezető igazgatója adta át. Fotó: Szabó Luca
járó elismerést Vince Alina
operatőr vehette át a Mónika nem akar a földön járni
(rendező: Korom Anna) című
alkotásért.
Szeged város díjával
Gyuricza Mátyás operatőrt
jutalmazták a Kelet című
magyar filmért, melyet Dávid
Attila rendezővel készített. A
kritikuszsűri díját Hajdu Szabolcs rendező Békeidő című
filmjének
fényképezéséért Bántó Csabának ítélték
oda, ahogy a legjobb fiatal
művésznek járó elismerést
is ő vehette át. A diákzsűri
elismerését Apoorva Satish
rendező Kanya című filmjének operatőre, Faraz Alam
kapta. Az ezüsthaj zsűri díját
a Frontera Azul című perui
film fényképezésért Jorge
Carmonának ítélték oda.

Idén a 77 éves Kardos
Sándor kapta az életműdíjat. Az Egészséges erotika,
az Eldorádó, A legényanya
Kossuth- és Balázs Béla-díjas
operatőre több mint harminc
játékfilmet és száznál is több
tévéfilmet és kisjátékfilmet
fényképezett. Kardos Sándor
azonban nemcsak filmeket
fotografált, hanem több mint
negyven éve gyűjt amatőr
fotókat, régi felvételeket is.
Ezekből nyílt kiállítás a Fekete
házban, A bomlás virágai címmel. A tárlat év végéig látható.
Az idei fesztiválra több
mint négyszáz alkotást
neveztek – afrikai, ázsiai,
dél-amerikai és szép számmal európai filmeket –, ezek
közül választotta ki a versenyprogramban szereplő
41 művet az előzsűri.
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A szegedi várról kapta nemesi előnevét Rósa Izsó
Tanácsnokként segítette a nagyárvíz utáni helyreállítást
Szegeden talán mindenkinek
ismerősen cseng a Pick vagy a
Kotányi család neve, ám más, kevésbé ismert zsidó személyiségek
is hasonlóan jelentős tevékenységet végeztek a városért. Így Rósa
Izsó (1842–1918) is, aki többek
között ügyvédként, valamint ügyvédi kamarai és hitközségi elnökként alkotott maradandót.

R

ósa Izsó 1842. június 6-án
született Szegeden Rósa
(1881-ig Rosenberg) Jakab
és Ausländer Minna gyermekeként. Tanulmányait a zsidó elemi
iskolában kezdte, majd 1859-ben
érettségizett a szegedi piaristáknál. 1859 és1863 között Bécsben
és Pesten hallgatott jogot. Doktori
címét 1866-ban (más források szerint 1867-ben) szerezte meg. Nevét

Kovács Anita, az új zsinagóga
idegenvezetője.
1881-ben változtatta Rosenbergről
Rósára. Feleségétől, Engel Rózától négy gyermeke született: Lajos,
Flóra, Ilona és Irén.

Szeged egyik
legkeresettebb ügyvédje
A korabeli lapok és visszaemlékezések meglehetősen egyszerű,
puritán, szerény és hallgatag emberként festik le. Egyéniségét a
higgadtság, a tapintatosság és békesség jellemezte. Nyugodt jellemét
a „keresztényi béketűrés és egy
görög bölcs egyesült személyének
egyesülésében” vélték felfedezni,
máskor pedig egy olajághoz hasonlították. Többen dicsérték kitűnő
memóriáját, mivel „mindent tudott
és mindenre emlékezett”. Löw Im-

mánuel a temetési szertartásakor
mondott gyászbeszédében hasonlóképpen festette le: „Nem voltál
bizonykodó, pörlekedő természet,
hanem csupa békeszerző hajlandóság. Ebben rejlett elnöklő művészetednek titka. Összeütközést kerülni,
tengelyt nem akasztani: ezt volt jellemed legjellegzetesebb vonása.”
Mint zsidó származású ügyvéd ő
volt az első, aki irodát nyitott Szegeden. 1883-ban választották meg
először a szegedi ügyvédi kamara
elnökének, a tisztséget egészen
haláláig viselte. Szeged egyik legkeresettebb ügyvédjének számított,
az ügyvédjelöltek háromnegyede
az ő irodájában szerezte meg gyakorlatát. Jogi életpályájával párhuzamosan hamar bekapcsolódott a
szegedi és országos közéletbe is, s
ebből az 1879. évi szegedi nagyárvíz utáni tevékenysége emelkedik
ki: beválasztották abba a 12 tagú
királyi biztosságba, amely az újjáépítésért felelt. Később a királyi
bizottság tanácsosaként segítette
a rekonstrukciós munkálatokat.
Munkájáért a király 1883. június
21-én nemesi címet adományozott,
várhelyi előnévvel. Az előnév onnan
ered, hogy a régi vár helyén Rósa
kezdte meg az árvíz utáni újjáépítéseket saját palotájával. A szegedi
társadalommal való kapcsolatát a
harmónia jellemezte: a város közbizalommal viseltetett iránta, Szeged
egyik legkiválóbb polgárának tekintették; olyan mély nyomott hagyott
a korszak társadalmában, hogy
még a városi élet nyugodtságát és
pártviszályoktól való mentességét
is neki tulajdonították. Az országos
politikába mélyebben 1904-ben
kapcsolódott be, amikor a város kerületi mandátumának posztját őrá
bízták. Az őszinte tisztelet és nagyrabecsülés jeleként a városi úrias�szonyok selyemzászlót adtak át
neki a megválasztása alkalmából.
Működése legfőbb garanciájának a
korszakban a kötelességérzetét és
hazafias érzelmét tekintették.

Mint gyűrű a drágakővel
Rósa Izsó a szegedi zsidó hitközség életébe is igen fiatalon
bekapcsolódott, s tevékenysége

A helyi napilap 1921. május 28-ai számában egész oldalon tudósított
a temetés részleteiről, de sokan külön is megemlékeztek.

Várhelyi Rósa Izsót a 60. születésnapjára Endrey Sándor festette
meg; a kép a zsidó hitközség dísztermében látható.
1882-ben az elnöki posztra juttatta, melyet egészen haláláig töltött
be. Sokszínű elnöki munkálatai
közül – amelyekkel többek között
hozzájárult a zsidó iskola és temető bővítéséhez, és elérte a zsidók
számára jutó városi segély felemelését – legkiemelkedőbb alkotásainak a szegedi új zsinagóga, a zsidó
hitközség székháza és a zsidó temető kupolás ravatalozójának felépíttetése tekinthető. A zsinagóga
1900 és 1903 között épült, Baumhorn Lipót építész, Löw Immánuel
főrabbi és a Róth testvérek közreműködésével
„Egybe van forrva Rósa Izsó
neve – ugymond – e nagyszabású
vallásos alkotás létesítésével, ugy,
mint a gyürü a drágakővel, melynek nemes ércz és ásvány része
kölcsönösen emelik és kiegészitik
egymást; egybe van forrva a szegedi zsidó hitközség külső és belső
életével, melyet már évtizedek óta
erélylyel, tapintattal és mindig hazafias irányban vezet […]” – írta az
Egyenlőség című zsidó hetilap.
Rósa Izsót utolsó éveiben köszvény kínozta, enyhítésére többször utazott külföldi fürdőkúrákra.
Utazásai nem segítettek rajta, életének utolsó hónapjait fekvőbetegként élte. Amikor 1918. május
25-én, 76 éves korában májzsu-

ben. Véleménye szerint az ő lelke
rezgett Rósában, hiszen csak így
tudta a közösséget szilárd alapokra helyezni. Nehemiás volt az az
előkelő zsidó férfi, aki hallva népe
nyomorúságos állapotáról, a király
engedélyével 52 nap alatt felépíttette a lerombolt Jeruzsálem falait
a Kr. e. 5. században. Nemcsak a
falakat tetette rendbe, de a város
házait és a templom helyiségeit
is újraemeltette. Intézkedett az
elnéptelenedett város betelepítéséről, a papok, leviták járandóságainak behajtásáról és a szombat
betartásáról is. Párhuzamba állításuk nemcsak a hitközség szilárd
alapokra helyezése miatt, de az
árvízi rekonstrukciós munkálatok
okán is megállja a helyét. Halála
után a város részéről is rögtön felmerült az emlékállítás igénye: előterjesztést nyújtottak be előbb a
Margit (ma Gutenberg utca), majd
egy másik utca Rósa Izsóról történő elnevezése ügyében. Ám az
átnevezés már nem történt meg.
Emlékét köztéren az általa a nagyárvíz után építtetett úgynevezett
Rósa-ház őrzi a Stefánián, amelyben jelenleg a vízügyi igazgatóság
működik, illetve a színház felől a
kezdetek óta étterem várja a vendégeket. A zsidó hitközség dísztermében látható róla Endrey Sándor
nagyalakú festménye, melyet 60.
születésnapjára készítettek. Az új

Az árvíz után Rósa építtette fel palotáját 1882-ben elsőként a vár
helyén, a mai Stefánia 4. szám alatt.
gorodás következtében elhunyt, a
városháza harangja fél órán át szólt
érte. Sírja a Fonógyári út izraelita
temető 24. parcellájában található.

zsinagógában emléktábla jelzi az
elnöklete alatt épült „házát”, de a
zsinagóga maga is őrzi megálmodója emlékét.
Kovács Anita

Kivételes tisztelet
Személyét már életében kivételes
tisztelet övezte, melyről a jubileumaira írt köszöntők és irodalmi
alkotások is tanúskodnak. Mikszáth Kálmán külön fejezetet szánt
neki Tisza Lajos és udvara Szegeden című, 1880-as pamfletjében,
Löwinger rabbi pedig Rósa 60.
születésnapján a bibliai Nehemiáshoz hasonlította őt köszöntőjé-

A cikk teljes terjedelmében
a Szeged
folyóirat
szeptemberi számában
olvasható.
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Nyitott szemmel és füllel
a konyhaablaktól a Kanári-szigetekig
Madárlesen Katona Adrienn Zitával
A madarászatban az a jó, hogy bárhol és bármikor lehet űzni.
Elég hozzá egy távcső, meg nyitott szem és fül – mondja a
szegedi Katona Adrienn Zita. A hétköznapokban elsősorban
a Fehér-tavon és a Nagyszéksós-tónál fotóz szívesen, szeptemberben viszont a Kanári-szigeteken madarászott.

Halászok a szegedi Fehér-tónál.

Katona Adrienn Zita. Fotó: Barkóczi Csaba
– Már kisgyermekként nagyon szívesen töltöttem a
szabad időmet a természetben. Ehhez bizonyára a családi hátterem is hozzásegített,
édesapám erdőmérnök volt,
emellett vadászott is, édesanyám a természetvédelemben dolgozott, sokat kirándultunk erdőn-mezőn, hegyvidéken. A Fehér-tóra is rendszeresen kijártunk, otthon pedig
előszeretettel lapozgattuk a
Búvár zsebkönyveket meg Pe-

zások alkalmával pedig ott,
ahol éppen járok, távcsővel
a nyakamban. A madármegfigyelés mellett a fotózás is
egyre nagyobb szerepet kapott a terepen töltött órákban.
Szerettem volna megörökíteni, milyen csodálatosan
sokszínű a madárvilág még
itt az Alföldön is. Egy-egy érdekesebb fotó születéséhez
sokszor órák kellenek, a türelem ilyenkor jó útitárs. Meg
az sem árt, ha korán fel tud

Kis póling táplálkozik a part melletti sekély vízben (Tenerife, Kanári-szigetek).
terson 1972-es kiadású, Európa madarai című művét.
Amatőr természetbúvárként
érdekelt minden, amivel csak
találkozhattam: gombák, vadvirágok, lepkék, gyíkok, vadon élő állatok, legközelebb
mégis a madarak álltak hozzám – mondja magáról Katona Adrienn Zita.
– A madarászatban az a
jó, hogy bárhol és bármikor
lehet űzni. Elég hozzá egy
távcső, meg nyitott szem és
fül. A hétköznapokban elsősorban a Fehér-tavon és a
Mórahalom melletti Nagyszéksós-tónál szoktam madarászni, kirándulások, uta-

kelni az ember. Nyáron volt
alkalmam vízimadarakat fotózni lessátorból, az hajnali
fél négyes ébresztőt jelentett.
Szerencsére nem okoz gondot számomra a korán kelés.
Nemcsak madarakat fotózok,
nagyon elvarázsol a gombák
változatos világa, tájképeket
is szívesen készítek, szeretek
megörökíteni minden számomra szép élményt, pillanatot, hangulatot. Egy mókus,
nyúl vagy őz becserkelése is
megunhatatlan feladat – teszi hozzá a természetbúvár.
Legfrissebb
élményét
külföldön szerezte. Szerencsésnek tartja magát, mert
szeptember elején két jól
felkészült madarász és fotós
társaságában eljutott a Kanári-szigetekre, ahol hat napon keresztül kutatták fel és
fotózták a helyi fajokat. Sűrű
volt a napi beosztásuk, reggeltől estig a terepen tartózkodtak. Négy szigeten jártak,
összesen ötször ültek repülőre, négyszer pedig komppal
keltek át a szigetek között. A
hat napból kettőt sivatagban
töltöttek, ahol sikerült lencse-

Selyemgém a szatymazi Makraszéken.

Trikolór gólyatöccsel a szegedi Fehér-tónál.
végre kapni a csak ott előforduló galléros túzokot, de
fotóztak még kanári pityert,
sziki pacsirtát, törpe poszátát
és sivatagi trombitás pintyet
is. További két napot kinn
töltöttek a nyílt óceánon, egy
kis vitorlás hajó fedélzetén, a
szárazföldtől 130 kilométerre, hogy láthassanak olyan
fajokat, mint a mediterrán
vészmadár, az atlanti vészmadár, a Wilson-viharfecske
vagy a madeirai viharfecske.
A fennmaradó két napjuk is
terepmadarászattal, fotózással telt: jártak szeméttelepen
dögkeselyűkre, babérerdőben babérgalambokra „vadászva”. Hazautazás előtt
volt még egy fél napjuk, akkor
úsztak az óceánban, nem
akarták kihagyni azt az élményt sem.
Adrienn számára minden
madár különleges, nemcsak
a ritkább fajoknak örül –
ugyanúgy örömet okoz neki
egy szalakótával vagy búbos
bankával való találkozás is.
A legjobban azt szereti, amikor huzamosabb ideig megfigyelheti a madarakat az élő-

helyükön, amolyan csendes
szemlélőként, őket nem megzavarva. Ha ilyenkor még egyegy jó fotó is születik, az már
ajándék – hiszen a lényeg a
feltöltődés.

godtan táplálkozott, hosszú
csőrével a földet turkálva.
Máskor meg épp egy rózsás
gödény, azaz pelikán szállt
el a házunk felett, de a téli
madáretetőn is találkozhat-

Galléros túzok Tindaya félsivatagos területén (Fuerteventura, Kanári-szigetek).
– Hogy mennyire igaz az
a mondás: madarászni bárhol lehet, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sok
érdekes megfigyelésem a
konyhaablakból történt. Nálunk a távcső mindig oda volt
készítve az ablakpárkányra, hogy le ne maradjunk
semmiről. Egyszer a házunk
udvarára beszállt egy erdei
szalonka, és órákon át nyu-

tunk érdekes vendégekkel –
meséli. Katona Adrienn Zita
több mint húsz éve tagja a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek.
Munkáiból Facebook-oldalára szokott feltölteni, képeit
pedig eddig munkahelyén,
a szegedi önkormányzatnál
évente megrendezett Alkotó
hivatalnokok kiállításokon
mutatta be.
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A kis boszorkány, állatok világnapja
és gombasimogató
A programokról minden információ megtalálható a
http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon.

Linning egy második részt is
koreografál a Fekete festmények rövid történeteinek folytatásaként.

A KIS BOSZORKÁNY
Helyszín: Kövér Béla Bábszínház.
Időpont: október 2., 17 óra;
október 3., 11 óra; október
5.,10 és 14.30 óra; október
6., 10 és 14.30 óra; október
7., 10 és 14.30 óra; október
8., 10 és 14.30 óra; október
9., 17 óra.

ÁLLATOK VILÁGNAPJA ÉS
ÖRÖKBEFOGADÓI NAP
Helyszín: Szegedi Vadaspark.
Időpont: október 3., vasárnap.

1984
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: október 2., szombat, 19 óra, október 5.,
kedd, 19 óra.

A már hagyományos állatok
világnapján állatbemutatókon, játékos versenyeken, ismeretterjesztő vetélkedőkön
lehet részt venni, amelyek
mindegyike az állatok védelmével foglalkozik. Emellett „szülői értekezleten” köszöntik az örökbefogadókat.

George Orwell örökösei Magyarországon első alkalommal a Szegedi Nemzeti Színháznak engedélyezték Horgas Ádám adaptációjának
színpadra állítását. Az 1984
egy szerelmi történetet helyez egy olyan disztópikus
világba, ahol az állam a legszélsőségesebb módon manipulálja az emberek mindennapjait és gondolatait. A
Nagy Testvér mindig figyel.
THE BLACK PAINTINGS –
BLUE
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: október 2., szombat, 15 óra; október 5.,
kedd, 19 óra; október 6.,
szerda, 19 óra.
A Szegedi Kortárs Balett és
a Nemzeti Táncszínház közös produkciója. Koreográfus: Nanine Linning.
Francisco Goya spanyol festő
halálát követően tizennégy
freskót találtak madridi otthonának falain. A képeken
erőteljes, kísértő motívumok
hangsúlyozzák a festő elmezavartól való félelmét és
az emberiség sorsára vonatkozó sivár jövőképét. Linning
e festményeket saját, a mai
társadalomra vonatkozó víziójával együtt kelti életre, és
helyezi a klasszikus, világosság és sötétség közti harc
történetébe. A The Black Paintings megbízója 2015-ben
a Gauthier Dance együttes
volt. A Szegedi Kortárs Balett számára ezt kiegészítve

4. GOMBÁSZNAP
Helyszín: SZTE Füvészkert.
Időpont: október 3., vasárnap, 10 és 15 óra.

Gombasimogató, barangolás a gombák csodálatos világában kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Gombász
Egyesület kalauzolásával.
PADLÁS
Helyszín: Szegedi Nemzeti
Színház.
Időpont: október 6., 19 óra;
október 7., 10 és 14 óra; október 8., 14 óra; október 13.,
18 óra; október 14., 18 óra.
FOLYÓÜGY
Helyszín: Zug Színház (Gyertyámos utca 4.).
Időpont: október 8. péntek,
19 óra.
#magyarvalóság egy felvonásban
A szkeccskomédia gerincét
egy behajtáskezelő cég alkalmazottjának telefonbe-

szélgetései adják. A vonal
egyik végén a rendszerváltás körül született generáció
egzisztenciális válsága bontakozik ki, míg a másikon a

magyar valóság zsánerfigurái körvonalazódnak.
TÁGAS TÉR FESZTIVÁL
Helyszín: újszegedi liget.
Időpont: október 8., 9. és
10.
A felállított sátrakban iskolák, kisvállalkozók, egyesületek, gazdák mutatják be értékeiket. A szabadtéri színpadon koncerteket hallgathatnak meg az érdeklődők.
III. CRAZY5K – FUTÁS FELFÚJHATÓ AKADÁLYOKKAL
Helyszín: szegedi repülőtér.
Időpont: október 9., szombat, 9.30 – 13 óra.
Őrült futóverseny öt kilométeren, tíz akadállyal.
A JÉGKORSZAK NYOMÁBAN
Helyszín: Öthalmi Földtani
Bemutatóhely.
Időpont: október 9., szombat, 10 óra.
A dél-alföldi jégkori környezet
változásainak egyik típuslelőhelye az Öthalmi Földtani
Bemutatóhely. A túra során
bepillantást nyerhetünk a
jégkorszakba, kalandozhatunk a hajdani Pest és Szeged közötti királyi sóút, a későbbi postakocsiút vonalán.
KARIKÁS TÁNC (TÖBBSZÓLAMÚ MÚZEUM)
Helyszín: Alsóvárosi Napsugaras Tájház.
Időpont: október 9., szombat, 17 óra.
Szabadtéri népzenei koncerttel várják az érdeklődőket a tájház Góré-színpadán.

A szegedi Dugonics András
Piarista Gimnázium Népzenei Kamaraegyüttese ad elő
moldvai falvakban gyűjtött
csángó magyar hangszeres
és énekes zeneszámokat.
BABAVÁRÓ PARTI
Helyszín: IH Rendezvényközpont.
Időpont: október 10., vasárnap, 17 óra.
A Bohém Társulat előadása, amelyben egy fiatal pár
megtudja, hogy gyermekük
lesz, és jó szokás szerint ünnepséget rendeznek, ahová
meghívják pár barátjukat és

a lány családját. Ám nagyon
hamar világossá válik, hogy
az este nem olyan lesz, mint
ahogy elképzelték.
MASZK ŐSZI KOLLEKCIÓ
Színházi, táncszínházi, zenei, irodalmi és egyéb kulturális programok heti 2-3 alkalommal, október 17-éig.
Részletes program a www.
maszk.hu oldalon.
Helyszín: a régi zsinagóga.
XXIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS
Helyszín: újszegedi Bálint
Sándor Művelődési Ház.
Időpont: október 20-ig.
Kiállítás az Építészet Hónapja 2021 keretében.

BALSZERENCSÉT!
FESZTIVÁL –
ADOMÁNYGYŰJTÉS
Helyszín: Grand Café és Belvárosi mozi.
Időpont: október 3–6., vasárnap–szerda.
Irodalom, költészet, film,
koncert, kiállítás, filozófia,
konferencia és kerekasztal-beszélgetés.
„Kikerülhetetlen és égető kérdések
fesztiválja!” – így hirdetik a
szervezők a négynapos összművészeti eseménysorozatot, amelyen gyűjtést rendeznek az első magyarországi
független Színházi Laboratórium, Kiállítótér és Műterem
elindítására, valamint az Iványi Gábor alapította Oltalom
Karitatív Egyesület támogatására és megsegítésére. A
fiatalon elhunyt Benda Balázs író, képzőművész publikálatlan írásait a Balszerencsét! „vidéki bányász kör
exkluzív lapjának” mintájára
limitált példányszámú fanzinként jelentetik meg.
(Részletes program a Balszerencsét! Fesztivál Facebook-oldalán)

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A

Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Antal Anikó, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Művelődési Osztályának munkatársa Hász Róbert Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja, valamint Fábián Marcell és a táncoló cipők című köteteit ajánlja.
Előrebocsátom, hogy könyvek dolgában mindenevő vagyok: nem a műfaj számít, hanem az, hogy jó könyv legyen!
Persze azt meghatározni, hogy mi a jó könyv, már nem is
olyan könnyű, így erre most nem teszek kísérletet. Ki-ki döntse el, mit jelent számára a jó könyv.
Ha nyár, akkor nyaralás, és ha nyaralás, akkor egy jó
krimi. Érdekes, hogy az évszak meghatározza, mit olvasok.
Télen bekuckózom magam egy fotelbe egy pohár forralt bor
társaságában, és nagyobb elmélyülést igénylő, elgondolkodtató, nagy ívű irodalommal veszem körül magam, míg
nyáron, a vízparton jobban kedvelem a fordulatos, izgalmas, letehetetlen krimiket. Azt hiszem, azzal sem okozok
meglepetést a kedves olvasónak, ha elárulom, hogy ebben
a műfajban számomra a legkedvesebbek a krimik királynője, Agatha Christie írásai. Nemcsak a fordulatos cselekmény
és a tökéletes couleur locale, hanem elsősorban szerethető
detektívfigurái, Miss Marple és Poirot miatt, akik korántsem
tökéletes emberek, bár briliáns elmék.
Most mégis e műfaj kortárs magyar szerzőjének könyveiről szeretnék mesélni. Hász Róbert szegedi író, a Tiszatáj
főszerkesztője
csak néhány
éve
próbálkozik ezzel a
műfajjal. Első
detektívregénye a Fábián
Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja, a második,
ennek folytatása, a Fábián
Marcell és a
táncoló cipők.
A cselekmények a századforduló Magyarországán
játszódnak,
hamisítatlan
monarchiabeli
hangulatban.
Már az is szokatlan, hogy ebbe a miliőbe helyezi az izgalmas történeteket. A helyszín egy poros kis bácskai városka,
ahol Fábián Marcell detektív és segítői, Milorad és Winter úr
nyomoznak. Marcellben egy fiatal, lelkes, eszes detektívet
ismerünk meg, aki hátat fordítva a kor megszokott nyomozati eszközeinek, új módszereket szeretne meghonosítani a
nyomozati eljárásban, mely – mint tudjuk – minden időben
ellenállásba ütközik az újtól idegenkedők, a hagyománykedvelők táborában. Marcell azért is szerethető figura, mert
esendő, nem személyesíti meg a tökéletes, mindentudó,
tévedhetetlen detektív alakját. Miközben küzd a még ismeretlen bűnözőkkel, küzd saját maga démonjaival is, próbál
rendet tenni a lelkében. Ő is, mint mindannyian, békés, nyugodt életre vágyik, de ehhez az út saját lelki nyugalmának
megteremtésén keresztül vezet.
Amiért számomra kedvesek ezek a történetek, az az,
amit Marcell alakja, személyisége üzen számomra, és amit
manapság sokan hajlamosak elfelejteni: hogy nem vagyunk
tökéletesek, olykor hibázhatunk is. Ne szégyelljük, minden
hibánkból tanulhatunk. Egy a lényeg, hogy mindig törekedjünk a jóra.
Hász Róbert Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom
napja, valamint Fábián Marcell és a táncoló cipők című kötete a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.
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Emléktábla egykori iskolám falán

E

mléktábla-avatásra igyekeztem 2021.
szeptember
18-án
a volt középiskolám, a Tisza-parti Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola, későbbi nevén Széchenyi István
Gimnázium és Szakközépiskola egykori főbejáratához,
a Felső Tisza partra. „Az emléktábla ötlete – mint Rakonczayné Gyarmati Zsu-

Még a nap is szebben ragyogott a
szokásosnál a kivételes
esemény
tiszteletére ezen a
szombaton, és 11
órára szép számban gyűltek össze
egykori tanárok és
diákok az átépített
épület előtt.
zsanna tanárnő írta a Facebookon – az egyik tavaszi
nyugdíjas-találkozónkon vetődött fel, a Virág cukrászdában. Az egyetértést követően kezdődött el a szervező munka. A hosszú engedélyeztetéssel járó feladatot

Maklári András, a tábla elkészíttetését Bárdos János
tanár úrnak köszönhetjük.
A tábla szövegezése a találkozókon részt vevő nyugdíjas
tanárokhoz köthető.”
Még a nap is szebben
ragyogott a szokásosnál a kivételes esemény tiszteletére
ezen a szombaton, és 11
órára szép számban gyűltek
össze egykori tanárok és diákok az átépített épület előtt.
Annyi arc ismerős egy emléktábla-avatón, és persze
annyi ismeretlen is, hiszen
a tanintézmény falai közt
1964-től a 2012-es bezárásáig – egyébként én is akkor
mentem nyugdíjba – több
tízezren megfordultak.
Az avatási ünnepség
Maklári András beszédével
kezdődött, aki az utolsó órákig mint óraadó kitartott az
iskola falai között, később
többedmagával azon volt
és van a mai napig, hogy ne
merüljön feledésbe az iskola emléke. Többek között a
felavatandó emléktábla is
ezt a célt szolgálja. Új közösség született 1964-ben
Szeged új középiskolájában,

lyezhették az emléktáblát az
ingatlan falán. Az ünnepség
a Búcsúzunk és elmegyünk,
a mi időnk lejárt kezdetű ballagási énekkel zárult.
A hivatalos rész végeztével kisebb-nagyobb tereferélő, nosztalgiázó csoportra

Valkusz Pálné a
matematika,
Szabó Dezsőné a fizika
rejtelmeibe vezetett
be.

a Tisza-parti Gimnázium és
Vízügyi Szakközépiskolában,
hála Török László igazgatónak és helyettesének, Valkusz Pálnénak. A tananyag
átadása és elsajátítása mellett indultak itt szakkörök,
alakultak
munkaközösségek, sportkörök, a legendás
irodalmi színpad Kovács
Zoltánné, Babi néni vezetésével. 1983-ban új nevet
és címert kapott az iskola,
s lett Széchenyi István Gim-

názium és Szakközépiskola.
A méltatlanul rövid működés
ellenére számos, később
híressé vált tanítványt bocsátott útjára, mint például a tragikusan rövid életű
Bicskey Lukácsot, akinek
Egy parányi hang című versét Bárdos János tanár úr
szavalta el; ezután leleplezték az emléktáblát – amely
Pesti Ferenc munkája –,
majd felsorolták az ezt megálmodók és megalkotók ne-

Postabontás

vét: Valkusz Pálné, Schmidt
Józsefné, Fejér Ádámné,
Krémer Istvánné, Rakonczay
Zoltánné, Kovácsné Jenovai
Judit, Papp Éva, Urbán Sándorné, Patkós Margit, Bárdos János, Flórián Antalné.
A névsort már a volt kollégák
egészítették ki Maklári Andrással, aki szerényen nem
említette magát. A tanár
úr köszönetét fejezte ki az
OTP Csoportnak, az épület
tulajdonosának, amiért elhe-

oszlott a társaság. Nagy
élmény volt számomra újra
találkozni és beszédbe elegyedni Valkusz Pálné és Szabó Dezsőné tanárnővel, akik
annak idején a matematika,
illetve a fizika rejtelmeibe
vezettek be, nem is eredménytelenül! Sajnos két volt
osztálytársam, Puczkó Évi és
Tóth Laci tudott jelen lenni
az avatáson. Mindent egybevéve úgy vélem, szép és
felemelő volt az emléktábla-avató minden résztvevő
számára. Köszönöm, akiknek köszönet jár.
Méhes János

Egy kép, két mondat

Ellenfél vagy ellenség?
(Tanulság mostani politikusoknak)

G

éza bácsit 1936-ban
avatták tisztté a Ludovika Akadémián.
A második világháborúban
fogságba esett. A Szovjetunióban
tartották
fogva, több millió különböző
nemzetiségű hadifogollyal
együtt. Sok ember halálát
okozta a kemény munka és
a nem elégséges élelmezés.
A foglyokat időnként „kiengedték” a faluba, hogy az
ott élőktől élelmet gyűjtsenek, de annak jó részét le kellett adni az őröknek.
1943-ban felkereste a fogolytábor lakóit az 1940-ben
a Szovjetunióba emigrált
Vas Zoltán magyar politikus,
aki a Tanácsköztársaság

idején csatlakozott a kommunistákhoz. A Horthy-korszak nagy részében börtönben vagy emigrációban
volt. Vas 1942-ben belépett
a Vörös Hadseregbe, ahol
frontpropagandát
folytatott.
Géza bácsi és Vas Zoltán
a fogolytáborban találkoztak.
A kommunista politikus szerette volna rávenni
Géza bácsit, hogy álljon át,
és legyen a Vörös Hadsereg
tagja. Erre nem volt hajlandó a ludovikás katonatiszt,
inkább vállalta a sanyarú
életet a fogolytáborban. A
sikertelen agitálás végén
megállapodtak abban, hogy
aki győzni fog, az felakasz-

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

Géza bácsi túlélte a
tábor szörnyűségeit, amit optimista,
derűs életfelfogásának is köszönhetett.
Amikor
1946-ban
hazatért, szeretett
volna munkába állni, de előélete miatt
mindenhonnan elutasították.
tatja a vesztest a háború
végén.
Vas Zoltán 1944 végén
szovjet katonatisztként tért
haza. Magyarországon fontos gazdaságpolitikai hivatalokban töltött be vezető
szerepet.
Géza bácsi túlélte a tábor
szörnyűségeit, amit optimista, derűs életfelfogásának is
köszönhetett. Amikor 1946ban hazatért, szeretett volna
munkába állni, de előélete
miatt mindenhonnan eluta-

sították. Ekkor gondolta azt,
hogy felkeresi Vas Zoltánt,
aki a Gazdasági Főtanács
vezetője volt. Nehezen jutott
be hozzá, de kitartásának
köszönhetően végül fogadta őt. „Tartsuk be a megállapodást! Ti győztetek, és
én sehol sem kapok itthon
munkát. Vagy segíts, hogy
dolgozhassak, vagy akasztass fel!”
Vas Zoltán segítségével
egy vállalathoz került, ahol
élete végéig dolgozhatott
gépkocsivezetőként.
(Vas Zoltán „ellenfél” volt
a háborúban, de nem „ellenség” a győzelmük után.)
Dr. Berecz Árpádné
(Vas Zoltán 1953-ban kegyvesztetté vált, és Nagy Imre
köréhez csatlakozott. 1956os szerepvállalása miatt kiszorult a politikából, és haláláig, 1983-ig írással töltötte
az idejét – a szerk.)

Egy 424-es Szegeden. Akit a mozdony füstje megcsapott.
Fotó: Szerdahelyi Péter
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Három szegedi úszónak is
becsengettek Amerikában

Sportmix
HANZÓK ÖRSRE EMLÉKEZTEK. Huszonkét klub
több mint háromszáz kajakosa és kenusa vett részt a
szegedi Maty-éren rendezett
MVM Kupa Hanzók Örs Emlékversenyen. A legtöbb érmet
a házigazda MVM Szeged VE
gyűjtötte be, de a viadalon ös�szesen tizenöt klub ünnepelhetett aranyérmet. A Hanzók
Örs Emlékfutamban, vagyis
a K1 férfi U15 4000 méter
döntőjében a Lágymányos tehetsége, Takács Svetlai Benedek Álmos győzött. A fővárosi
kajakozó a trófea mellett egy
hajót is nyert, amelyet a Hanzók-család ajánlott fel. A második és a harmadik helyen
az MVM Szeged VE versenyzői, Szabó Levente és Brúnyai
Kornél végeztek
6000 BL-GÓL. A Pick Szeged 30–21-re legyőzte a horvát PPD Zagreb csapatát a
férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában – az újszegedi sportcsarnokban 584 nap
után rendeztek újra nézők
előtt BL-meccset. A 30. hazai
gólt fél perccel a vége előtt Nik
Henigman (képünkön) dobta,
ez volt a Szeged történetének
hatezredik találata a BL-ben.
Juan Carlos Pastor csapata
októberben háromszor játszik
az elitligában: 14-én, csütörtökön a norvég Elverum érkezik,
20-án, szerdán a német Kiel
vendége lesz, majd 27-én,
szerdán a dán Aalborgot látja
vendégül. Mindhárom meccs
18.45-kor kezdődik.

A Haász SZUE büszke rá,
hogy úszói rendszeresen
kapnak egyetemi sportösztöndíjat az Egyesült Államokban. Szeptemberben
három szegedinek is becsengettek Amerikában:
Fábián Fanni, Fábián Milán
és Ulrich Botond a tengerentúlon folytatja tanulmányait.

F

ábián Fanni a Berkeley-től kapott sportolói ösztöndíjat. A World
University Rankings ranglistáján a világ 12. legjobb
egyeteme lett az intézmény,
így óriási szó, hogy a szegedi tehetség ilyen lehetőséget
kapott. A sport mellett üzleti
szakirányon tanul.
– Feltöltődve érkeztem
Kaliforniába, izgatottan várom a kezdést – mondta a
klub közösségi médiás felületeinek az Eb-ezüstérmes
tehetség. – Sajnos nem jött
össze az olimpiai szereplés,
de talán a sors akarta így,
hisz a hosszú pihenő után
újult erővel vághatok az
amerikai kalandba. Három
év múlva máris olimpia: remélem, hogy Párizsban már
képviselhetem
Magyarországot, de addig is sűrű időszak elé nézek. A beilleszkedésben sokat segít, hogy
a kollégiumban úszókkal
vagyok együtt. – A Berkeley tíz hallgatója szerzett
érmet a tokiói olimpián, jelenlétük szintén segítheti

A Berkeley-től kapott ösztöndíjat Fábián Fanni. Fotó:
SZUE
a szegedi úszót. A lehetőségek sem akármilyenek,
minden év elején Hawaii
ad otthont az edzőtábornak.
– Óriási élmény lesz, de
már az egyetem környéke
is pazar, hiszen a San Francisco-öböl keleti partján
vagyunk, épp ezért rendszeresen úszunk majd az
óceánban. A közelben van
a Golden State Warriors otthona, megpróbálok eljutni
egy NBA-meccsre, ahogy a
turisztikai látványosságokhoz is. De most tényleg a

beilleszkedés, a tanulás és
az úszás élvez elsőbbséget,
a következő négy évben bizonyára mindenre lesz idő –
nyilatkozta Fanni. A Berkeley
úszócsapata komoly céllal
vág a szezonnak: meg akarják nyerni az egyetemi bajnokságot.
– Elsőévesként még
kvalifikálni sem egyszerű,
de bízom az edzőkben, és
mindent megteszek a tréningeken. Kétszáz méteren
gyors- és pillangóúszásban
is lehet esélyem indulni,
utóbbi számban többet is

érzek hosszú távon – zárta
a beszélgetést Fábián Fanni.
Ulrich Botond a texasi
University of the Incarnate
Word (UIW) sportolói ösztöndíját kapta meg.
– Örülök a lehetőségnek,
hiszen új impulzusok érnek,
és remek egyetemen tanulhatok, üzleti szakirányon.
Ezen belül is a könyvelés
érdekel legjobban – mondta
Botond. – Egy barátom, Arányi Norbert is idejár, így van
segítségem, nem vagyok
egyedül. Sőt Fábián Milán
egyeteme szintén közel van,
így egymást is segítjük a beilleszkedésben.
Természetesen az NCAA,
azaz az egyetemi bajnokság
a legfontosabb cél az UIW
csapatánál. A legjobb 30
kvalifikálja magát minden
számban, így elsőévesként
ez nagy feladat, de versenyzőnknek ezen felül is vannak álmai.
– Az Universiade fontos
cél, motiváció tehát bőven
lesz az edzéseken. A válogatottba kerüléshez jól kell
úsznom minden egyes nap,
és persze Magyarországon
is teljesítenem kell a Haász
SZUE színeiben. Az amerikai
egyetemi ösztöndíj nagy lehetőség, szeretnék élni vele
– hangsúlyozta Ulrich.
Hogy Fábián Milán mit
vár az amerikai kalandtól,
azt elolvashatják a Szegedi
Úszó Egylet Facebook-oldalán!

Döntőt játszott
Szlovéniában

A

Goodwill Pharma Tisza Tollas SE utánpótlás-válogatott tehetsége, Könczöl Ádám az
U19-es nemzeti csapat tagjaként részt vett a Slovenia
Junior International 2021 elnevezésű nemzetközi versenyen. Egyéniben szenzációsan teljesített, sorozatban
négy meccset nyert, így a fináléba jutott, ahol aztán az
első kiemelt Kai Niederhubertől vereséget szenvedett.
Vegyes párosban Könczöl és
társa, Vetor Nikol Szabina az
első mérkőzését megnyerte, majd a nyolc közé jutásért döntő szettes vereséget
szenvedett (21–11, 18–21,
21–13).
– Nagyon boldog vagyok! Szerettem volna, ha
fényesebb lesz az érem,
de így sem vagyok elégedetlen. Örülök neki, hogy
a befektetett munka kezdi
meghozni az eredményét.
Ez az érem is motivál a céljaim elérésében. Köszönet az edzőimnek, Didinek
és Diannak – nyilatkozta
Könczöl.
Eredmények, Slovenia Junior International 2021, 2.
forduló: Könczöl Ádám –
Jan Krumpak (szlovén) 21–
11, 21–4, nyolcaddöntő:
Könczöl – Ziga Podgoršek
(szlovén) 21–6, 20–22, 21–
18, negyeddöntő: Könczöl
– Simeon Suchy (szlovák)
21–13, 21–16, elődöntő: Könczöl – Armin Sarosi
(osztrák) 21–10, 21–9, döntő: Könczöl – Kai Niederhuber (osztrák) 13–21, 12–21.

Szegedre került a gokartbajnoki cím
Az éves összevetésben Szabó Ádám első, Szabó Zalán második lett kategóriájában

A
ÚJABB JÓNÁS-ÉRMEK. Már
beszámoltunk róla, hogy Jónás Ferenc, az SZVSE sportolója bronzérmet nyert a 4,5 kilométeres középtávon a junior
tájékozódási futók törökországi világbajnokságán. Nos, a
szegedi tehetségnek ez csak
a kezdet volt, hisz a versenyen
négy számból háromban is
dobogóra állhatott: hosszútávon, 15 kilométeren szintén
harmadik, a váltóval pedig
második lett, míg sprintben a
tizedik helyen zárt.

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség gokart országos bajnokságának kecskeméti utolsó
fordulójában a szegedi testvérpár, a 14 éves Szabó Ádám
és a 17 esztendős Szabó Zalán folytatta idei jó szereplését. Ádám az időmérőn megszerezte a pole pozíciót, majd
az elődöntőt is magabiztosan
vezette, de egy műszaki hiba
miatt kiállni kényszerült, így a
döntőben az utolsó helyről rajtolt. Az itt elért második hellyel
hozta a minimális célt, majd a
szuperdöntőt hét másodperces előnnyel nyerte. Ez összesítésben a dobogó második
fokát jelentette. Zalán az idő-

mérőn nem találta a tempót,
így az ötödik pozícióban várta a rajtot. Ezt követően mindhárom versenyen harmadik
lett, azonban a többi versenyző büntetései, a kiesések és a
körbeverések miatt az összetett győzelem Szabóé lett.
Az utolsó forduló eredményeivel eldőlt, hogy Szabó Ádám első szegediként
a juniorkategória országos
bajnoka lett, míg testvére a szeniorkategóriában
másodikként végzett. Különösen kiemelkedő a teljesítményük, hiszen ez volt
a debütáló évük versenygokartokkal, azaz mindketten
tapasztaltabb versenyzőkkel

mérték össze erejüket. Érdekesség, hogy az alig három
éve tartó gokartos pályafutásuk alatt minden kategóriában a dobogón végeztek
az év végi összesítésben,

ráadásul Ádám minden versenyszériában bajnok lett.
A következő évben a FIA
Central European Zone bajnokságában indulnak a fiúk
a hazai versenyek mellett. A

Szabó Ádám megkoronázta a szezonját.

Nemzetközi Autósport Szövetség hivatalos versenysorozata hat országba látogat el, és
tíz fordulóból áll, ami komoly
erőpróba lesz a szegedi testvérpárnak.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT szeptember 17-én: Haska Tamás és Babos Tímea
Alexandra, Bangó Márton és Mihály Tamara,
Kovács Bence és Kiss Dominika; szeptember
18-án: Pusztay István Gergely és Márta Dóra,
Babolek Zoltán és Kalász Adrienn Edit, Nagy
Róbert és Szabó Adrienn Katalin, Pádi Gábor
és Kiss Enikő Ilona, Kiss Roland és Okner Adrienn, Bozóki Arnold és Szirovicza Nóra, Ruzsáli

Képviselői
fogadóóra
OKTÓBER 4., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 – 19.00 óra (Képviselői Irodaház, Földváry u. 3.)
OKTÓBER 5., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 17.00 (SZTE Kossuth Zs. Szakgimn. és Szakközépisk., Kodály
tér 1.)
OKTÓBER 6., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 17.00 (A

Krisztián Pál és Gulyás Szilvia, Násztor Róbert
és Fackelmann Rita, Ábrahám Ferenc Gábor
és Kalla Dorottya Éva, Kliber Tamás és Tar Daniella Barbara, Tot Attila és Kovács Beáta.
SZEGEDEN SZÜLETETT: Rácz Sándornak és
Kormányos Erikának 2021. 09. 08-án Tamara
nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Őszies napok, esővel, záporral
Október
2.
szombat

Október
3.
vasárnap

Október
4.
hétfő

Október
5.
kedd

Október
6.
szerda

Október
7.
csütörtök

Október
8.
péntek

Gyengén
felhős
21/8

Szeles
idő
21/7

Szeles
idő
22/8

Záporok

Eső

Záporok

21/9

20/11

19/10

Erősen
felhős
18/9

Petra,
Örs

Helga,
Ilián

Ferenc,
Auróra

Aurél,
Galina

Brúnó,
Renáta

Amália,
Bekény

Koppány,
Bettina

GRATULÁLUNK!

jelzett időponton belül elérhető a 30/4597777 telefonszámon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A
jelzett időponton belül elérhető a 30/9638137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
OKTÓBER 9., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor
tér 12.)
Őszi virágosztás
OKTÓBER 5., KEDD, 17 ÓRÁTÓL
Molnár Zoltán önkormányzati képviselő őszi
virágosztást tart
az SZTE Kossuth Zs. Technikum és Szakképző
Iskolánál, a Kodály téren.

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

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 jegyet nyerni a Szegedi Nemzeti Színház október 15-én, 19 órakor, a Nagyszínházban kezdődő, A padlás című előadására?
Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@
szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: október 6. 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 Klauzál téri Kossuth szobor Róna József alkotása. A nyertes: Csizmadia Béláné. Gratulálunk!
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