
Érdi Újság 11XX. évfolyam, 2010. szeptember 16. tények

Horror és thriller
a Super 8-as fesztiválon
Az egyre nagyobb nemzetközi érdeklõdésre számot tartó szegedi mustrára 281 
filmet neveztek, melybõl 65-öt láthatott a közönség szeptember 7. és 12. között az 
idei Nemzetközi Super 8 mm Filmfesztiválon a Grand Caféban. 

Az idei seregszemlén is csak 
olyan művek indulhattak, 
melyeket zömében super 8 
mm‑es technikával forgattak, 
az utómunkáknál bizonyos 
mértékig azonban már enge‑
délyezett volt a digitális tech‑
nika alkalmazása. Rózsa Péter 
főszervező tájékoztatása szerint 
a filmek nagy része külföldi, 
ugyanis 2007 óta együttműköd‑
nek a Cambridge International 
Super 8 Film Festivallal. Az ott 
nevezett alkotásokat Szegeden 
is megmérettethetik a filmesek, 
így ausztrál, kanadai, brazil 
és japán művek is szerepel‑
tek az idei fesztivál palettáján. 
A hazaiak közül 10‑15 filmes 
nevezett, ami jó arány a super 

8‑as technika itthoni favorizált‑
ságához képest.

Idén a sláger a horror, illetve a 
thriller volt, de összesen kilenc 
kategóriában – kisjátékfilm, fik‑
ciós, kísérleti, dokumentum, 
animációs, elbeszélés, film noir, 
videoklip és thriller – lehetett 
nevezni. A szegedi fesztivál 
megálmodói ma már nemcsak 
a filmek gyűjtésével és bemu‑
tatásával foglalkoznak, hanem 
aktív, analóg multimédia‑per‑
formance‑okat is tartanak, ahol 
a főszerep a 8 mm‑es filmeké, 
a zenéé, az élő szövegé és a 
mindezt összefogó „varázslaté”. 
Az idei fesztivál látogatói a film‑
vetítések, koncertek, kiállítások 
mellett ilyen produkciók része‑

sei is lehettek.A program nyitá‑
nyaként a Kárász utcán flash‑
mobot is szerveztek a fesztivá‑
lozók, akik kameráikkal jelentek 
meg a járókelők között. – Az 
idei fesztivál egyik különleges‑
sége Frances Sander és Dmitri 
Berzon rajzperformance‑a volt 
a régi zsinagógában, ahol új, 
különleges köntöst is kapott az 
épület – mondta el lapunknak 
Szokol Szilárd szervező. Az első 
8 milliméteres keskenyfilmmel 
dolgozó kamera gyártása 1932‑
ben indult, az egyszerű és olcsó, 
így szélesebb tömegekhez is 
eljutó technológia gyorsan nép‑
szerű lett. A technológia alko‑
nyát a VHS megjelenése okozta 
a nyolcvanas években. SZHT

A super 8-as technológiához ma is sok filmes ragaszkodik még

A Szegedi Ítélőtábla 2011. január 
11‑én kezdi tárgyalni Zuschlag 
János és társai ügyét, a másod‑
fokú eljárásban hét tárgyalási 
napot tűztek ki. A Bács‑Kiskun 
Megyei Bíróság különösen nagy 
kárt okozó csalás bűntette és 
más bűncselekmények miatt 
Zuschlag Jánost – az MSZP egy‑
kori országgyűlési képviselőjét 
– nyolc és fél év börtönre, tíz 

év közügyektől eltiltásra ítélte. 
Ingatlanára és a bankszámláin 
lévő pénzösszegre vagyonel‑
kobzást rendelt el. Tizenöt vád‑
lott‑társa közül héttel szemben 
egy év négy hónaptól öt év hat 
hónapig terjedő tartamú vég‑
rehajtandó börtönt szabott ki, 
három személyt felfüggesztett 
börtönre, négyet pénzbünte‑
tésre ítélt, egy vádlottat pedig 

felmentett. Az elsőrendű vád‑
lotton kívül a bíróság további 
hat vádlottal szemben rendelt 
el különböző mértékű vagyon‑
elkobzást. Az ítélet ellen az 
ügyész fellebbezett, tizennégy 
vádlott esetében a büntetések 
súlyosbítását indítványozva. 
A tizennégy vádlott és védőik 
felmentés, enyhítés érdekében 
fellebbeztek.  SZHT

A Szegedi Ítélõtáblán a Zuschlag-ügy 

Rupert tizenhét életet
mentett meg idén 
Hússzor riasztották idén szezonban a Rupert nevû mentõhajót. Tizenöt alka-
lommal belgyógyászati eseteknél nyújtottak segítséget. A fedélzetén dolgozó 
orvosok kétszer újraélesztéssel mentettek életet. Három esetnél azonban már 
nem tudtak segíteni, a bajbajutott a Balatonba fulladt. A Rupert az egyetlen 
sürgõsségi betegellátó mentõhajó Magyarországon. Minden olyan felszerelés-
sel rendelkezik, ami egy sürgõsségi mentõautón is megtalálható.

Idén volt az első teljes és éles sze‑
zonja a Rupertnek. A hajó 2008 
nyarán került a Balatonra, 2009‑
ben volt a próbaüzem, idén pedig 
húsz esetben már be is vetették. 
Az egyetlen balatoni sürgősségi 
mentőhajó értéke 50 millió forint, 
működtetése egy szezonban 12 
millió forintba kerül.

– A Rupert a leggyorsabb 
motoroshajó, ami ma létezik, 
tizenöt perc alatt bárhová 
odaér. Tihanyból Csopakra 
például nem egészen négy 
perc a menetideje. A vízi men‑
tés az oktatással és a meg‑
előzéssel kezdődik, utána jön 
a strandi, majd a mély vízi 
és végül a sürgősségi mentés. 
Mivel erre egyedül a Rupert 
alkalmas, fontos, hogy ma már 
minden szükséges eszközzel, 
sőt személyzettel rendelke‑
zik – mondta Bagyó Sándor, 
a Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálatának az elnöke. 

A mentőorvosokat, illetve a 
mentőtiszteket egy együttmű‑
ködési megállapodás szerint a 
Magyar Mentő és Mentőtiszti 
Egyesület biztosítja. Elnökük, 
Tóth Attila elmondta, hogy az 
egészségügyi szakemberek, 
főként orvosok ingyenesen vál‑
lalják a nyári szolgálatot. Cserébe 
családjuk egy hétig térítésmen‑
tesen nyaralhat Tihanyban, ahol 
a szállás mellett teljes ellátást 
is kapnak. Tóth Attila fontos‑
nak tartja, hogy végre törvény‑
ben szabályozzák, ki az, aki vízi 
mentést végezhet, mert szerinte 
sokan vannak, akik elvállalják 
egy felszerelés és szakember nél‑
küli csónakkal a vízi rendezvé‑
nyek biztosítását, pedig ez életek‑
be kerülhet. 

– A mentési rendeletben pél‑
dául a mai napig nem szerepel 
a mentőhajó fogalma, holott 
vannak olyan esetek, amikor 
a sürgősségi vízi mentésnek 

köszönhette valaki az életét. 
Amikor még nem létezett a 
Rupert, előfordult, hogy nyílt 
vízről mellkasi fájdalommal 
vittek egy beteget a balaton‑
füredi szívkórházba, de mire 
odaértek vele, meghalt. Ha 
akkor is lett volna már felsze‑
relt sürgősségi hajó, akkor az 
az ember ma is élne – tette 
hozzá Bagyó Sándor. 

Magyarországon évente 300‑
350 ember hal meg nyílt vize‑
ken. Nagyjából ugyanennyi 
életet mentenek meg évente 
a vízi mentők. Gyakorlatilag 
önerőből működnek, saját 
bevételük az a napi fejeként 
900 forint, amelyet a strandok 
működtetői fizetnek a mentési 
szolgáltatásokért. Szponzoraik 
a pályázatok előfinanszírozá‑
sát, az egymás közti ingye‑
nes telefonbeszélgetést és az 
ingyenes üzemanyagot bizto‑
sítják. Füssy Angéla

A Ruperten minden olyan felszerelés megvan, ami egy mentõautón


