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Hatalmas indián totemoszlop csalogatja a  látogatókat 
a Móra-múzeum bejáratánál a Legendás vadnyugat – Cow-
boyok és indiánok című kiállításra, mely nagy érdeklődés 
közepette nyílt meg a Múzeumok Éjszakáján. 

Cikkünk az 5. oldalon

Legendás 
vadnyugat 

A holokauszt áldozataira emlékeztek
„A deportálás után olyan 
volt Szeged, mint egy ha-
lottasház temetés után. 
Lehúzott redőnyök, lezárt 
lakások. Az emberek lelki-
ismerete kezdett éledezni” 
– így emlékezett vissza Maj-
tényi Béla a hetvennyolc év-
vel ezelőtt történtekre egy 
könyvben.

1944. június 25. és 28. 
között három vonat indult 
Szegedről Auschwitzba és 
a Bécs melletti Strasshofba. 
A kutatások szerint az 1940-
es évek 5600 fős szegedi 
zsidóságából több mint két-
ezer ember vált a  holoka-
uszt áldozatává, több mint 
hatszázan pedig munka-
szolgálatosként vesztették 
életüket.

A holokauszt szege-
di mártírjaira emlékeztek 
a  Cserzy Mihály utcában, 
az  egykori téglagyári gettó 
bejáratánál emelt emlék-
oszlopnál, az új zsinagógá-
ban gyászistentiszteleten és 

a szegedi nagyállomás em-
léktáblájánál.

A németek 1944 már-
ciusában szállták meg Ma-

gyarországot, ami után döb-
benetesen gyorsan zajlott le 
a szegedi zsidóság jogfosz-
tása. Júniusban már Szeged 

és térsége valamennyi zsidó 
lakóját a téglagyár területére 
zsúfolták.

Írásunk az 5. oldalon

Álomvilágban
él a kormány

Á
lomvilágban él 
a  kormány, ami-
kor 5 százalék kö-
rüli inflációt, 4,1 

százalékos GDP-növekedést 
és 377 forintos euróárfolya-
mot jósol 2023-ra – mondta 
Szabó Sándor a parlament-
ben a  jövő évi költségve-
tés tárgyalásakor. Szeged 
szocialista országgyűlési 
képviselője több módosí-
tó indítványt is benyújtott 
a költségvetéshez. Javasol-
ta például, hogy biztosítson 
a  kormány kétmilliárd fo-
rintot a vidéki nagyvárosok 
közösségi közlekedésének 
támogatására. Erre azért 
lenne nagy szükség, mert 
drasztikusan nőnek az ener-
giaárak. Szegedtől évi 328 
millió forintot vont el a kor-
mány. 

Bővebben a 2. oldalon

Ajándékkoncert
100 olvasónk nyert jegyet. A nyertesek 
névsora.

Rózsaünnep Szőregen
Újra ezrek ünnepeltek együtt a rózsa 
fővárosában. 

Bajai úti fejlesztés
Új munkahelyeket hoz létre a szegedi 
Procontrol.

Alakul a Szedeák kerete
Tayler Persons távozott, ám többen 
hosszabbítottak.

9.4.3. 10.

Esküvő után Fekete Gizivel
és Szilágyi Annamáriával

E
gy lakodalom hajna-
lán a  menyasszony 
pánikrohamot kap, 
majd kiderül, hogy 

az örömapa be akarja fizet-
ni az ifjú párt egy rendhagyó 
nászútra Kazahsztánba, aho-
vá a szülők is elkísérik őket. 
És ha mindez még nem len-
ne elég, természetesen Var-
sányi Anna legújabb vígjáté-
kában senki nem az, aminek 
látszik. Hogy ebből a kavaro-
dásból mi lesz, július 4-én, 
5-én és 6-án megláthatja 
a közönség a városháza ud-
varán. A szerzővel és Szilágyi 
Annamáriával, az  idei Sze-
gedért emlékérmes színész-
rendezővel beszélgettünk 
a kilencedik közös munká-
jukról. 

Interjúnk  
a 7. oldalon Fekete Gizi és Szilágyi Annamária. Fotó: Szabó Luca

Kovács Tamás alpolgármester az új zsinagógában tartott gyászistentiszteleten emlékezett 
a holokauszt szegedi áldozataira. Fotó: Iványi Aurél
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Visszahozza az Orbán-kormány
a főispánokat és a vármegyéket

F
őispánokká nevezik át a kormány-
megbízottakat. A kormány indoklá-
sa szerint a  történelmi hagyomá-
nyok tisztelete jegyében állítanák 

vissza a hajdani elnevezést. Kocsis Máté 
Fidesz-frakcióvezető javaslata alapján pe-

dig vármegyéknek neveznék a megyéket. 
A nemesi vármegye első, a király személyét 
képviselő tisztviselője volt a főispán. Ezzel 
75 évet ugranánk vissza az időben, mert 
akkor volt utoljára főispán a magyar közjo-
gi rendszerben. 

Visszaadják Szegednek a 328 milliót?
Szabó Sándor: Támogassa a kormány a közösségi közlekedést a drasztikusan növekvő energiaárak miatt,  

mert a villamosok és trolik nem a rezsicsökkentett árammal közlekednek

Visszaadják-e az önkormányzatoknak a helyi közösségi 
közlekedés költségvetési támogatását 2023-ban? – kér-
dezte Szabó Sándor, Szeged szocialista országgyűlési 
képviselője a jövő évi költségvetésről szóló vitában Var-
ga Mihály pénzügyminisztertől. Szegedtől tavaly és idén 
328 milliót, azaz összesen 656 milliót vett el a kormány.

T
avalyelőtt még 2 
milliárd forinttal tá-
mogatták a közpon-
ti költségvetésből 

a vidéki nagyvárosok közös-
ségi közlekedését. A  tava-
lyi büdzsében azonban már 
nem szerepelt ez az összeg. 
Szegedtől évi 328 millió fo-
rintot vett el így a kormány. 
Szabó Sándor hangsúlyoz-

ta: a támogatásának elmara-
dása komoly érvágást jelent 
Szegednek. Ezek után vet-
te tervbe az Orbán-kormány, 
hogy az önkormányzatok nem 
lesznek benne a  rezsicsök-
kentésben, hiszen szerintük 
ki tudják gazdálkodni a gáz-, 
áram- és vízszámlát.

Szabó Sándor elmondta: 
a buszokat nem lehet ható-
sági áras üzemanyaggal tan-
kolni, a villamosok és trolik 
nem a rezsicsökkentett árú 
árammal közlekednek. Ép-
pen ezért kérdezte: visszaad-
ják-e az önkormányzatoknak 
jövőre a közösségi közleke-
dés költségvetési támogatá-
sát? Egyúttal a költségvetés 
tárgyalásakor több módosító 
indítványt is benyújtott. Ezek 
között javasolta: jövőre biz-
tosítson kétmilliárd forintot 

a kormány a vidéki nagyváro-
sok közösségi közlekedésé-
nek támogatására. Ez azért is 
szükséges és indokolt, mert 
drasztikusan nőnek az ener-
giaárak. Szabó Sándornak 
Tállai András válaszolt. A mi-
niszterhelyettes végrehajtot-
ta azt a bravúrt, hogy négy 
percen át válaszolta azt, hogy 
erről szó sem lehet. 

Csak Bulgáriában élnek rosszabbul
az emberek, mint Magyarországon 

K
özzétette az  Eu-
rostat  azokat 
a  2021-es adato-
kat, amelyek talán 

a  legjobban tükrözik, mek-
kora a  tényleges fogyasz-
tás egy-egy EU-tagállamban 
–  írta a Qubit.  Az egy főre 
jutó tényleges fogyasztás 
azt méri, hogy mennyit tud 
elkölteni egy adott személy 
egy évben árukra és szolgál-
tatásokra. Az adatokat a vá-
sárlóerővel korrigálva tették 
közzé, és így jól bemutat-
ják, hogy melyik tagállam-
ban mekkora az anyagi jólét. 
2021-ben is Luxemburg bizo-
nyult a legjómódúbb EU-tag-
államnak. Az első öt ország-
ban még benne van Ausztria, 

Hollandia, Izland és Német-
ország.

Magyarország hátulról 
a  második a  sorban a  27 
tagállamból, a Szlovákiával 
megosztott utolsó előtti he-
lyen, és csak Bulgáriában él-
nek rosszabbul az emberek, 
mint nálunk.

Magyarország a  2011-
es 64 százalékról jött fel 
a  2021-es 70 százalékra. 
A  régiós országok körében 
így alakult az  EU-átlaghoz 
mért egy főre eső fogyasz-
tás: Románia 54-ről 82 
százalékra, Lengyelország 
73-ról 84-re, Horvátország 
62-ről 73-ra, Csehország 76-
ról 85-re erősített. Szlovákia 
75-ről rontott 70 százalékra. 

Látható, Románia elképesz-
tő fejlődésen ment keresztül 
az elmúlt évtizedben.

Azt nem mutatja meg 
az egy főre eső fogyasztás, 
hogy mindez hogyan oszlik 
el a társadalomban. Lehet, 
hogy egyes tagállamokban 
inkább a  gazdasági elit fo-
gyasztása húzza fel a számo-
kat, miközben a középosztály 
és a szegények vegetálnak. 
Az is elképzelhető, hogy bizo-
nyos országokban hitelekből, 
eladósodás árán bővül a fo-
gyasztás, sőt az is, hogy a nö-
vekvő jövedelmek egy részét 
nem költik el az emberek, ha-
nem megtakarítják, befekte-
tik, ez pedig nem jelenik meg 
a mostani statisztikában.

Szabó Sándor a parlament-
ben. 

328 millió forintot vett el a kormány a szegedi közösségi közlekedéstől. Fotó: Szabó Luca

Ki fizeti a számlát?
Palkovics László innováci-
ós és technológiai miniszter 
bejelentette: vizsgálja a kor-
mány, hogy német példára 
be lehet-e vezetni Magyaror-
szágon kedvezményes bér-
leteket a helyi és regionális 

közösségi közlekedésben. 
Németországban június el-
sejétől –  három hónapra 
– havi 9 eurós (3600 forint) 
tömegközlekedési bérletet 
vezettek be. A szakembe-
rek szerint sok előnye van 

az olcsó közlekedési bérlet-
nek. A legfontosabb kérdés: 
ki fizeti a végén a számlát? 
Németországban a közpon-
ti büdzséből finanszírozzák 
a kedvezményes bérlettel 
kapcsolatos költségeket.

Felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdése 

alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvég-

zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekin-

tettel Szeged város területén 2022. június 15. napjától 2022. október 31. napjáig 
terjedő időszakban a Szeged város közigazgatási területén tartott ebek vonatko-
zásában ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a 
formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Több eb ese-

tén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Sze-

ged, Széchenyi tér 11.; Szeged, Huszár u. 1.), Kirendeltségein (Kiskundorozsmai: 

Szeged, Negyvennyolcas u. 12.; Szőregi: Szeged, Szerb u. 21.; Tápéi: Szeged, Honfog-

lalás u. 73.), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu 

oldalon: E-ügyintézés/Ügytípusok/Ebösszeírás) és elérhető az E-önkormányzati por-
tálon is (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon – Ebösszeíró adatlap).

Az ebtulajdonosok/ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és 

az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2022. október 31. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatalhoz visszajuttatni
•az Ügyfélszolgálatokon és a Kirendeltségeken történő személyes leadással,

•postai úton az Igazgatási és Építési Irodának címezve 

   (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.),

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az epapir.gov.hu oldalon szkennelve a

 Bejelentőlap ebösszeíráshoz nyomtatványt, vagy

•ügyfélkapus bejelentkezéssel az E-önkormányzati portálon az Ebösszeíró adatlap

 közvetlen beküldésével.

A mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett, a központi nyilvántartásban 

már szereplő, valamint a korábbi évek ebösszeírásai alkalmával már bejelentett ebe-

ket is be kell jelenteni! Felhívom figyelmüket, hogy az 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédel-

mi bírságot vonhat maga után.

 Dr. Martonosi Éva,
 Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Ideje lenne felébredni

M
együnk vissza a középkorba. Ennek a mondat-
nak különleges az akusztikája a XXI. évszázad 
huszonkettedik évében. De mielőtt vármegyéz-
nék és ispánoznék – sokan megtették –, kicsit 

távolabbról indítanék.
Az egymást váltó Orbán-kormányok –  minden hang-

zatos és a valósággal alig-alig kapcsolatot tartó kijelenté-
sekkel – miközben a jövőről beszélnek, a haladás irányát 
az „előrében” határozzák meg, már közel egy évtizede a múlt-
ba repítik vissza az országot.

Az első komoly intő jel az ország hivatalos megnevezésé-
nek megváltoztatása volt Magyar Köztársaságról Magyaror-
szágra. Amikor baráti körben ennek hangot adtam, többnyire 
egyet nem értéssel találkoztam. Politikai világnézetemet, de 
nem hovatartozásomat mindenestől a köztársaság alapesz-
ménye határozza meg. 

És ez bizony szavakon és azok használatán is múlik. 
A Magyarország elnevezést éppen ezért úgy éltem meg a Ma-
gyar Köztársaság után, mint akinek félreérthetetlenül „üzen-
tek”: a köztársaság, a köztársasági alapeszme nem is olyan 
fontos. Zárójelbe tehető, megkerülhető. És mint láthattuk: el-
tüntethető. A hazai politika és a közélet semmiben sem cáfolt 
rá erre a baljós érzésre, amit sokan túlérzékenységem egyik 
jelének neveztek. A vármegyék és az ispá-
nok ötletének megszellőztetése után 
állítólagos túlérzékenységem 
mintha elvesztette volna min-
den finnyáskodó jellegét. 

Nem formai, hanem tar-
talmi értelemben létezik-e 
abban az országban köztár-
saság, parlamenti demok-
rácia, a  politika egészséges 
működését biztosító hatalom-
megosztás, amelyikben minden lé-
nyegi kérdést egyetlen ember akarata hatá-
roz meg? Azé az emberé, aki minden, önálló véleményalkotásra 
képes pártjabeli politikust eltakarított a környezetéből. Ha 
túlzónak tűnne a megállapítás, nézzék meg, hajdan kik voltak 
a Fidesz alelnökei, választmányának tagjai, az Orbán-kormány 
miniszterei – és kik ma. A különbséget zongorázni lehetne, ha 
korunknak volna dallama és zeneisége. De nincs. 

A Fideszhez való tartozás szektajellege, a választói em-
lékezet döbbenetes romlása és a kognitív disszonancia hár-
massága egyszerre magyarázhatja, hogy választói mindent 
elhisznek annak az Orbán Viktornak, aki 2002 és 2022 között 
már mindent mondott, és mindennek az ellenkezőjét is. A Fi-
desz választói tömbje nyilvánvaló módon nem homogén, ezzel 
együtt úgy vélem, hogy nem elhanyagolható részük a vallási 
fanatizmus jegyeit mutatja. Másként aligha értékelhető, hogy 
valami attól válik sokak szemében igazzá, hogy ki mondta, 
nem pedig a kijelentés valóságtartalmától. 

Ismerőseim közül sokan gumicsontnak nevezték Kocsis 
Máté kezdeményezését, és ebben talán van is igazság. Rend-
ben. De mi van akkor, ha három napig sikerül is valamiről 
elterelni a figyelmet, majd jön a negyedik és ötödik nap, és 
a boltba belépve mellbe vágnak az árak. Továbbra is tisztá-
ban leszek azzal – ispánok ide vagy oda –, hogy közel 11 
százalékos az infláció, és pénzügyileg-gazdaságilag semmi 
jó nem néz ki az előttünk álló évekből.

Láthatóan a kormánynak elképzelése sincs, hogyan kellene 
a kialakult gazdasági helyzetet kezelni, amiért nagyrészt maga 
a felelős. A szuperokosnak nevezett Nagy Márton gazdaságfej-
lesztési minisztertől annyira futotta, hogy idén azért magasak 
az árak, mert tavaly alacsonyak voltak. Erre mondták a foci-
öltözőben, hogy ezért nem kellett volna egyetemet végezni.

Miközben Magyarország nagyszerűségét szidolozza a kor-
mány, kiderült: az Unióban a magyar háztartások a második 
legszegényebbek, és az is, hogy az egy főre jutó GDP-ben 
Románia beért bennünket.

Ideje lenne felébredni. A vármegyéket és az ispánokat 
pedig hagyjuk.

Aktuális

Bod Péter

Évtizedek óta állt kihasználatlanul Szeged kapujá-
ban egy graffitikkel teli épület a Bajai úton, amit egy 
negyvenéves szegedi családi vállalkozás vásárolt meg. 
A Procontrol Kft. új üzemet hoz létre a szellemház-
ból uniós támogatással, ahol ötven új munkahelyet 
is teremt. A döntően elektronikai fejlesztéssel foglal-
kozó cég évek óta jelen van a világpiacon. Egyik si-
kerterméke az okosszekrény-család, amelyet ma már 
a davosi kaszinóban éppen úgy használnak, mint a Srí 
Lanka-i pénzjegynyomdában.

– Cégünk egyedi abból 
a szempontból, hogy mi egy 
ötletből fejlesztünk termé-
ket, amit le is gyártunk. Jól 
működik a  technológiai in-
novációnk, hiszen néhány év 
alatt sikerült megdupláznunk 

az  árbevételünket. Közben 
több mint ötven főre bővült 
a cégünk. Kinőttük a Csere-
pes sori telephelyünket, és 
lépnünk kellett –  mondta 
az új telephelyet bemutató 
sajtótájékoztatón Kovács Atti-

la ügyvezető. A Bajai úti épü-
letet 209 millió forintos uniós 
támogatással alakítják mo-
dern üzemmé. A Procontrol 
legfontosabb profilja a nyom-
tatott áramkörök gyártása. 
Az elkészült paneleket nem 
adják el, hanem beépítik sa-
ját termékeikbe, többek kö-
zött a különleges okosszek-
rény-családjukba. 

– Ezt akár digitális portás-
nak is nevezhetnénk, hiszen 
míg korábban egy üzemben 
vagy hivatalban a portás őriz-
te a kulcsokat, és tőle lehetett 
elkérni, ma már emberi 
beavatkozás nélkül megoldja 
ezt az intelligens kulcstartó 
szekrényünk –  mondta 
Patkós Aladár gyártásvezető. 
A zárt szerkénybe helyezett 
kulcsokat egy kód segítségé-
vel vehetik ki azok, akik erre 
jogosultak. Az okosszekrény 
azt is figyeli, hogy távozás 

előtt visszahozzák-e azt, kü-
lönben nem engedi ki a kapu 
a dolgozót.

– Évek óta sikeres ez 
a  fejlesztésünk, amit folya-
matosan megújítunk. Erre 
is nyertünk 298 millió forint 
vissza nem térítendő uniós 
támogatást – mondta a gyár-
tásvezető.

A Procontrol találmá-
nyát már a  világ számos 
országában használják: 
többek között a  kanadai 
rendőrségnél, a svéd parla-
mentben, a davosi kaszinó-
ban és a Srí Lanka-i pénzjegy-
nyomdában.

A tervek szerint október-
re elkészül a háromszintes, 
1500 négyzetméteres Bajai 
úti üzemcsarnok. Az épület 
zöld energiafelhasználású, 
hőszivattyú és napelem 
biztosítja az  energia egy 
részét.

Nagy Márton 
gazdaságfejlesztési 
minisztertől annyira 
futotta, hogy idén 
azért magasak az 
árak, mert tavaly 

alacsonyak 
voltak.

Kovács Károly cégalapító-tulajdonos a fiával, Kovács Róbert cégtulajdonossal a Bajai úti épület előtt. A Procontrol új 
üzemcsarnokának látványterve. 

Telephelyet fejlesztenek és új
munkahelyeket teremtenek 

Pár év alatt megduplázta árbevételét a világpiacon is jelen lévő szegedi Procontrol

Ruzsa váltja Mihálffyt a közgyűlésben
Alacsony részvétel mellett nyert Dorozsmán a fideszes jelölt az időközi választáson

Ruzsa Rolandot választották meg vasárnap Kiskundo-
rozsma új képviselőjének az időközi önkormányzati-
képviselő-választáson, amit Mihálffy Béla lemondása 
miatt kellett kiírni, akit áprilisban országgyűlési kép-
viselőnek választottak.

Sz
eged 1-es 
v á l a s z t ó -
körzetében, 
Dorozsmán 

azért kellett vasárnap időkö-
zi önkormányzatiképviselő-vá-
lasztást tartani, mert április-

ban a korábbi önkormányzati 
képviselőt, Mihálffy Bélát meg-
választották országgyűlési kép-
viselőnek. A törvények szerint 
egy ember nem tölthet be egy 
időben két képviselői tisztsé-
get, ezért Mihálffy még április-

ban lemondott az önkormány-
zati képviselői mandátumáról. 

A megüresedett egyéni 
önkormányzati képviselői 
helyre négyen pályáztak: 
Ruzsa Roland, a Fidesz–
KDNP, Komjáti Zoltán, az 
Összefogás Szegedért Egye-
sület, Nagy Ferenc, a Magyar 
Kétfarkú Kutya Párt jelöltje 
és a független Szabó Ákos.

A vasárnapi időközi ön-
kormányzatiképviselő-válasz-

táson alacsony, 25 százalé-
kos volt a részvétel. A kicsivel 
több mint 7300 választásra 
jogosultból ugyanis csak 
mintegy 1800-an járultak az 
urnákhoz. A legtöbb szavaza-
tot (1055 voksot) a Fidesz–
KDNP színeiben indult Ruzsa 
Roland kapta, így ő került be 
Szeged város közgyűlésébe. 
Ruzsa Roland a július 4-i köz-
gyűlésen teszi le ünnepélye-
sen a képviselői esküt. 

Szegedi tudásipar
A szegedi tudásipar jelentőségét mutatja, hogy két szegedi 
cég, a Seyu és a Refilamer is részt vesz Torontóban a világ 
egyik legjelentősebb technológiai eseményén, a Collisio-
nön. A rendezvényen tíz magyar startup képviseli hazánkat.



2022. július 2., szombat4 Aktuális

Felújítják a Belvárosi híd
dilatációs szerkezetét

Július 12-éig végzik el 
a szakemberek a Belvá-
rosi híd dilatációs szerke-
zetének javítását. Addig 
nem használhatják az au-
tósok a hidat.

A 
Belvárosi híd dila-
tációs szerkezetét 
2009-ben javítot-
ták utoljára. Az el-

telt tizenhárom évben több 
helyen sérült a gumiágyazat, 
ezért szükséges a beavatko-
zás. Megújul az aszfaltbur-
kolat is. A kerékpárúton és 
a  járdán kijavítja a  repedé-
seket és a  kátyúkat a  vál-
lalkozó. A munkálatokat két 
ütemben végzi a  Hídtech-
nika Kft., amely már június 
25-én elkezdte a rekonstruk-
ciós munkálatokat. Lapunk 
megjelenésekor, a második 

ütemben, július 12-éig az Új-
szegedről Szegedre vezető 
oldalon folyik a munka. A ki-
vitelező az úttesten, a kerék-
párúton, a kerékpársávon és 
a járdán is dolgozik. 

A munkálatok ideje alatt 
forgalomkorlátozás van ér-

vényben a Belvárosi hídon: 
csak a tömegközlekedési és 
a hulladékszállító gépjármű-
vek, a taxik, a gyalogosok és 
a forgalmi sávban a kerékpá-
rosok közlekedhetnek. Rajtuk 
kívül mindenki másnak a Ber-
talan híd felé kell kerülni.

Azt hiheti, nyugodtan átsétálhat
a Gyálai-Holt-Tisza száraz medrén,

de ne tegye, balesetveszélyes!

K
edvelt sétahely 
a Gyálai-Holt-Tisza 
partja, amely ha-
marosan megújul 

a környezetvédelmi, kármen-
tesítő és tájrehabilitációs 
programban. Éppen emiatt 
engedték le a holtág vizét, 
de a  száraz meder nagyon 
balesetveszélyes – írta a Te-
lex egy, végül szerencsésen 
végződő baleset kapcsán, 
amikor gyerekekkel a hátu-
kon szügyig merültek a lovak 
a  holtág iszapjában Szent-
mihályon. A mederben a sár 
teteje ugyan megszáradt, 
és ránézésre bárki azt hihe-
ti, nyugodtan átsétálhat raj-

ta, de ne tegye! Mert az nem 
látható, hogy a száraz kéreg 
alatt hol hígabb a sár. Ráa-
dásul az  iszap mélyén éles 
kagylóhéjak, törött üvegek 
vagy rozsdás konzervdobo-
zok is lehetnek.

Az Ativizig arról tájékozta-
tott, hogy a  tájrehabilitációs 
programról előzőleg több lakos-
sági fórumon, továbbá a helyi 
és az országos médiában is 
tájékoztatták a holtág mellett 
élőket. Május végén adták át 

a teljes munkaterületet – ami 
igen nagy; a Gyálai-Holt-Tisza 
e szakasza 2,8 kilométer hosz-
szú – a fővállalkozónak. Ezt 
a nagy területet a változatos 
terepviszonyok miatt sem lehet 
kordonnal teljesen bekeríteni, 
nem lehet lezárni a munkála-
tok idejére, de a kivitelező cég 
figyelmét felhívták arra, hogy 
minél több helyre tegyen ki tá-
jékoztató, illetve veszélyt jelző 
táblákat. A lap tájékoztatása 
szerint a  cikk megjelenése 
után Mihálik Edvin Zöld város 
programért felelős tanácsnok 
levelet írt az Ativizignek, ami 
után újabb figyelmeztető táb-
lákat helyeztek ki a partra. 

Újszerű aszfaltrajzverseny

E
gy mese vagy ifjúsági 
könyv ihlette testes-
rajzos aszfaltrajz-
versenyt hirdetett 

a  Somogyi-könyvtár Odesz-
szai fiókkönyvtára. A  kom-
pozícióban szerepelnie kell 
a gyermeknek vagy a család-
nak. Az alkotásokat augusz-
tus 20-ig várják az odessza@
sk-szeged.hu e-mail-címre. 
A legjobb családi mű készí-
tői gyermekfotózást nyernek, 
amelyet az Ibolya Jenei Pho-
tography ajánlott fel. A kép 
forrása: Pinterest

A kéreg száraz, alatta viszont mély iszapréteg van. Fotó: 
Telex/Móra Ferenc Sándor 

Szőregi Rózsaünnep
Újra ezrek ünnepelték a virágok királynőjét

Két év kényszerszünet 
után újra ezrek ünnepel-
tek együtt a rózsa ma-
gyarországi fővárosában, 
Szőregen.

V
irágdíszbe öltözött 
Szőreg a múlt hét 
végén. A legnagyobb 
látványosság most 

is a rózsaünnepi felvonulás 
volt, amire hatvannál is több 
járművet – lovas kocsit, trak-
tort, veteránautót és kerék-
párt – díszítettek fel sok száz-
ezer szál rózsával. Kiállítás, 
koncertek, táncbemutatók, 
prózai produkciók színesítet-
ték a rendezvényt, amelynek 
az ABBA Tribute Show volt a 
legkülönlegesebb programja. 
A hatfős élőzenekari koncer-
ten jelmezekbe öltözött sze-
replők idézték meg a legen-
dás svéd együttes slágereit.

Az ünnepen ifjabb Bata 
András vehette át az Év dísz-
növénykertésze díjat, majd 
első alkalommal adta át Sza-
bó Sándor országgyűlési és 
Avramov András önkormány-
zati képviselő a nemrégiben 
alapított Szőregért érmet Si-

pos István vállalkozónak, aki 
sokat tett már a városrészért.

A Magyarországon évente 
előállított 4,5-5 millió rózsatő 
90-92 százaléka Szőregről és 
térségéből származik. A sző-
regi rózsatő elismert hunga-
rikum.

Sipos István vállalkozó (középen) Szőregért érmet vehetett 
át Szabó Sándor országgyűlési és Avramov András önkor-
mányzati képviselőtől. 

Sziromszórók. Rózsás díszbe öltözött járművek vonultak fel Szőreg utcáin. Fotók: Iványi Aurél 

Július 12-éig végeznek a munkával. Addig a Bertalan híd felé 
kell kerülniük az autósoknak. Fotó: Szabó Luca 
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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 értelmé-
ben a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közér-
dekű 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 számokon 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
 Földhivatali Osztály 1.
 e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Vadnyugat a Móra-múzeumban
Legendás vadnyugat cím
mel új, nagyszabású ki
állítás nyílt a Múzeumok 
Éjszakáján a Móra Ferenc 
Múzeumban.

– Ilyen volumenű kiállítás még 
nem volt Magyarországon. 
Amerikából sikerült elhoznunk 
Szegedre egy olyan kiállítást, 
ami a valóság, a fantázia, az 
olvasmányaink világát hozta 
el, de úgy, ahogy azok a dol-
gok, tárgyak valóban voltak 
a vadnyugaton – mondta a 
megnyitón Fogas Ottó. A mú-
zeumigazgató szerint hihetet-
lenül kemény volt a kor, nehéz 
életük volt a cowboyoknak és 
az indiánoknak is.

Kovács Tamás alpolgár-
mester arról beszélt, hogy 
neki a végtelen pusztákat, a 
perzselő hőséget, a tikkasztó 
szárazságot, az aranyló homo-
kot, a vakító napfényt, a süví-
tő szelet jelenti a vadnyugat.

– Szikrázó tekintetek, 
lovak, bölények, indiánok, 

banditák, seriffek. Ostorok 
és pisztolyok, halálos pár-
bajok, lehetne sorolni, és 
közben ez mind ismerős ne-
künk, és nem csak a filmek 

és az olvasmányaink miatt. 
Mi, magyarok, és különösen 
mi, szegediek ismerjük és 
zsigerileg vonzódunk ehhez 
a zord világhoz. És ez nem 
véletlen, hiszen sok elemét 
saját tapasztalatból ismer-
jük, nekünk is a vérünkben 
csörgedezik: az Alföld végte-
len pusztasága, a tanyavilág 
szótlansága, a legelő gulya 
kolompolása, a betyárvilág 
kalandokkal teli vadsága va-
lójában igen hasonló a vad-
nyugathoz, és éppen ezért 
ilyen ismerős – mondta az 
alpolgármester.

Jonas Stewart, az Ameri-
kai Egyesült Államok Nagy-
követségének helyettes kö-

vettanácsosa a megnyitón 
elmondta: nagyon fontos-
nak tartja, hogy az Oklaho-
ma Cityben lévő National 
Cowboy & Western Heritage 
Museum kiállításának anya-
gát minél több országban 
láthassák az érdeklődők. 
Az amerikai múzeumból köl-
csönkapott kiállított tárgyak 
az amerikai nemzeti örök-
ség, a vadnyugat művésze-
tének legfontosabb darabjai 
közül valók. – Wyatt Earp, 
Billy, a kölyök, Butch Cas-
sidy, Jesse James nekünk 
nemcsak filmeken látható 
romantikus hősök, hanem 
a történelmünk része is – 
mondta Stewart.

Már az első napon sok szegedit vonzott a kiállítás. A Legen-
dás vadnyugat év végéig látogatható a Móra-múzeumban.

A Törvényen kívüliek formáció előadása is színesítette a kiállításmegnyitót. A prémsapkás 
nő olyan, mint Daisy Domergue az Aljas nyolcas című westernfilmből. Fotók: Szabó Luca 

Felfoghatatlan,
ami 78 éve történt

A 
magyar történelem 
legnagyobb tragédi-
ájának, gaztettnek 
nevezte a vidéki zsi-

dóság elhurcolását és meg-
gyilkolását emlékező beszé-
dében Szalay-Bobrovniczky 
Vince helyettes államtitkár. 
Baneth Péter, a  Mazsihisz 
elnökségi tagja egy magas 
rangú SS-tiszt nürnbergi tör-
vényszék előtt tett tanúvallo-
mását idézve elmondta: ha 
a magyarok vaskövetkezetes-
séggel ellenállnak, nem tud-
tak volna elvégezni akkora 
feladatot, mint amit a vidéki 
zsidóság deportálása jelen-
tett. Ifj. Iványi Gábor, a Ma-
gyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség lelkésze szerint 
az észvesztő gyűlölet pusztí-
totta el a szegedi és a vidéki 
zsidóságot 1944-ben.

Szeged története legsö-
tétebb napjainak nevezte 

a  szegedi holokausztra eső 
időszakot Kovács Tamás 
alpolgármester. –  Szeged 
az egyik legelfogadóbb város 
volt a  második világháború 
előtt, amely biztonságot nyúj-
tott az itt élőknek – mondta. 
Szeged fejlődésére, tudomá-
nyos, kulturális és gazdasági 
életére nagy hatást gyakorolt 
az itt élő zsidóság – folytatta –, 
ezért is érthetetlen és elfogad-
hatatlan, ami a  zsidósággal 
történt a második világháború 
alatt. Kovács Tamás a legelfo-
gadhatatlanabbnak azt a kö-
zömbösséget nevezte, ami azt 
eredményezte, hogy pár nap 
alatt az egész város zsidósá-
gát bármiféle ellenállás nélkül 
bevagonírozták és elhurcolták. 
– Nem hagyhatjuk soha többé, 
hogy a  közösségünket gyű-
lölettel mérgezzék és osszák 
meg – hangsúlyozta az alpol-
gármester. 

Tóth Károly önkormányzati képviselő emlékezett a holo
kauszt szegedi áldozataira a nagyállomás emléktáblájánál. 
Fotó: Szabó Luca
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A 
Magyar Nemzeti Tánc-
együttes ősbemutatója 
nyitja július 1-jén, pénte-
ken és 2-án, szombaton 

a Szegedi Szabadtéri idei évadát. 
A Petőfi Sándor életéről szóló Sza-
badság, szerelem! – Petőfi, a vitéz 
tánc-szín-játékban felidézik a köl-
tő születését, szorgalmas diákéve-
it, a vándorszínész Petőfit, a szerel-
mes férfit és a harcos forradalmárt. 
Közreműködik a Szeged Táncegyüt-
tes és a Tiszavirág Néptáncegyüt-
tes gyerektáncosai. Címszerepben 
Herczegh Péter, a Nemzeti Színház 
színművésze. Az előadás szerzője, 
társrendezője, koreográfusa Zs. Vin-
cze Zsuzsa. A Kossuth-díjas és ki-
váló művész rendezővel, a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes művészeti 
igazgatójával, Zsuráfszky Zoltánnal 
beszélgettünk. 

– Az  ősbe-
mutató a Pető-

fi-év nyitánya is, hiszen kétszáz 
éve, 1823. január 1-jén született 
a költő. Hogyan lehet eltáncolni, 
elénekelni, versben elmondani 
az életét?

– Évtizedek óta gondolkoztam 
ezen. Szeretem a verseit, szeretem 
a  személyiségét, ezt a  fiatal 
lánglelkű embert, aki az egyik leg-
nagyobb forradalmárunk. Szeret-
tem volna előtte tisztelegni valami-
lyen formában, és a születésének 
kétszázadik évfordulója kiváló alka-
lom erre. Ragyogó lehetőség ezzel 
kezdeni a Dóm téren, egyáltalán 
a néptáncot visszavinni több száz 
táncossal az  ország legnagyobb 
színpadára. Nagy öröm számomra, 
köszönöm Barnák László főigazga-
tó úr felkérését erre a produkcióra. 
A munkatársam, a feleségem, Zs. 
Vincze Zsuzsa már nem az első da-

rabot írta nekem Szegedre; kö-
zös munkáink voltak olyan 

jeles szegedi bemuta-
tók, mint a Benyovsz-
ky, a  Boldogasszony 
vendégség, a Sámán-
tánc, a Dózsa, a Dra-
cula és a  Hullámzó 
világ is Bálint Sándor-
ról. Ebben a  sorban 
következik a Szabad-

ság, szerelem! 

Petőfiről. Nagy erővel készül a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes erre 
a  programra, és természetesen, 
mint mindig, szegedi gyerekeket is 
bevonunk. Nagyon sok minden köt 
Szegedhez, sok szegedi csoportot 
vezettem, és persze a nyári munkák 
különlegesek, kiemelkedő jelentő-
ségűek az életemben. A  szegedi 
nagy néptáncos műhelyek a JATE-
tól a Szeged Táncegyüttesig, Nagy 
Albert munkássága és Gombos 
Andrásék, mind-mind arra predesz-
tinálja őket, hogy legyenek benne 
a darabban, és nagyon örülök, hogy 
elvállalták. Folyik a közös munka. 
Remélem, a szegedi táncos, nép-
táncos közönség örömmel fogadja 
a Dóm téren ezt az újabb nagysza-
bású produkciót!

– Hány százan lépnek színpad-
ra ezen a két estén? 

– Ekkora produkcióban az or-
szág legnagyobb együttese, 
a  Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
kiegészül még három amatőr 
együttessel, köztük ötven-hatvan 
gyerekkel, és fiatal táncosokat is 
hívtam a  Magyar Táncművészeti 
Egyetemről. A korabeli népzenét és 
klasszikus zenét a zenészeink te-
szik alájuk, de lesznek modernebb, 
elvontabb stílusú zenék is, ebből 
áll össze az előadás. Tóth Kázmér 
barátom (aki egyébként szintén 
táncolt korábban) tervezte és ké-
szítette Tápén a díszleteket. Vele 
már évtizedes munkakapcsolat köt 
össze. Azokat a helyszíneket jele-
níti meg nagyon látványosan, ami-
ket Petőfi életéből követni fogunk 

a születésétől egészen az utolsó 
csatákig. 

– Eltáncolják tehát Pe-
tőfi életét?

– Nem mindenkiét 
lehet, de Petőfié ki-
válóan alkalmas rá 
a  versein és a  gon-

dolatain keresztül, 
az életének jelentősebb 
epizódjain át. Újévi bál-

lal kezdődik a tánc-szín-
játékunk, mindenki táncol, 

és megérkezik a  mészáros apa, 
aki bejelenti, hogy fia született: 
Sándor. És haladunk tovább a di-
ákévein a  boros verseivel, ott 
A helység kalapácsa, a János vitéz, 
ezek segítségével mesés utazást 
teszünk a színészi korszakában. 
Aztán a színpadon látunk egy pes-
ti korzót, a Pilvaxot, a Nemzeti dal 
kihagyhatatlan, a Magyar vagyok 
című verssel jönnek a csaták, 
és a fináléban mindenki részt 
vesz, és együtt búcsúzunk 
a  közönségtől. Remélem, 

a nézők szeretni fogják, és 
tetszik nekik a tánc ebben 

a  kellemes és nagy volumenű 
produkcióban. 

– A költő szaval, énekel és tán-
col is? Melyik hangsúlyosabb?

– Feleségem, Zsuzsa tánc-
szín-játékot talált ki. A táncosaim 
a Nemzeti Színházban edződnek, 
ott  három-négy darabban 
a  Passiótól az  Egri csillagokon 
át a Körhintáig sok esetben éne-
kelnek, megszólalnak. Elárulom, 
a Petőfi-produkcióban több költő is 
táncol, és fiatal vezető színészünk, 
Herczegh Péter, a Nemzeti Színház 
művésze személyesíti meg Petőfit, 
ő mondja a verseket. Hozzáteszem, 
a Petőfi-versek a folklórban nagyon 
elterjedtek. Ezeket az eredeti példá-
kat összegyűjtöttük, és ez a darab 
vezérfonala lesz. A Mezőségből sok 
régi stílusú nóta fennmaradt Pető-
fi-szövegekkel, ezek viszik végig 
az előadást. 

– Milyen a feleségével közös 
alkotómunka? Olvassák egymás 
gondolatait, vagy vitatkoznak? 

– Évtizedek óta együtt dolgo-
zunk, a kedves feleségem kiegészít 
engem. Dramaturgként olyan ala-
pokat ír meg, amiket utána a ren-
dezésben közösen kiteljesítünk. 
A koreográfiai munkát nagyobbrészt 
én végzem, de a fiatal táncosaim is 
besegítenek ebbe a bonyolult mun-

kába. Ez a gyors alkotás igazi nagy 
csapatmunkát követel meg tőlünk. 
Ezt bizonyítja, hogy évente a szín-
házban száz-száznegyven előadá-
sunk van. Mellette jelen vagyunk 
a Déryné Programban, a budai vár-
ban, a Sándor-palota előtt egy 19. 
századi toborzójelenettel mutatko-
zunk be. A Dóm tér mégis kiemelt 
eseménye az évadnak, az ország 
legnagyobb színpadán. Kellékeiben, 
táncos jeleneteiben, a jelmezekben 
hangsúlyos része az évünknek. Ha 
Szegedre megyünk, az mindig ün-
nep számunkra. 

– Jól értem, hogy ez egy élet-
fogytig tartó alkotómunka a fele-
ségével?

– Igen, jól kiegészítjük egymást, 
segítjük a gondolatokban, az ötle-
tekben, a dramaturgiában, esetleg 
táncos megoldásokban. Valóban, ez 
egy elszánt szakmai munka, talán 
még szorosabbra fűződik ezáltal 
a házastársi viszony. Kicsit ilyen-
kor a családi élet az öt unokánkkal 
háttérbe is szorul, de azért a be-
mutató után igyekszünk kipihen-
ni magunkat. Hiszen ilyen jellegű 
tánc-szín-játék Petőfi életéről még 
nem született, ez ősbemutató lesz. 
Mindig ilyen primőr anyaggal jövünk 
Szegedre. 

Dombai Tünde

Eltáncolják Petőfi életét a Szabadtéri 
Játékok idei első előadásán

Zsuráfszky Zoltán rendező: Mindig ünnep számunkra, ha Szegedre jövünk

Zsuráfszky Zoltán koreográfus, rendező. Fotók: Hrotkó Bálint

Zs. Vincze Zsuzsa szerző, társrendező, koreográfus.
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Esküvő után irány Kazahsztán
Fekete Gizi és Szilágyi Annamária egy új vígjátékban a városháza udvarán

Egy lakodalom hajnalán 
a  menyasszony pánikroha-
mot kap, majd kiderül, hogy 
az  örömapa be akarja fizet-
ni az  ifjú párt egy rendhagyó 
nászútra Kazahsztánba, ahová 
a szülők is elkísérik őket. És ha 
mindez még nem lenne elég, 
természetesen Varsányi Anna 
legújabb vígjátékában senki 
nem az, aminek látszik. Hogy 
ebből a kavarodásból mi lesz, 
július 4-én, 5-én és 6-án meg-
láthatja a  közönség a  város-
háza udvarán. A szerzővel és 
Szilágyi Annamáriával, az idei 
Szegedért emlékérmes színész-
rendezővel beszélgettünk. 

– Hányadik közös munkájuk az idei 
ősbemutató? Számontartják?

Varsányi Anna: – Nyolc év alatt 
a kilencedik.

– Hogy született az  Esküvő 
után?

Szilágyi Annamária: – Anna ont-
ja magából a darabokat, sok van 
neki készen, majd miután elkészül 
eggyel, közli, hogy soha többet nem 
ír, mert kifogyott az ötletekből, majd 
két hét után jön, hogy „arra gondol-
tam…”, és előáll a  következővel. 
Van persze olyan is köztük, ami 
nem kerül be a repertoárba, mert 
annyira meredek a témája.

– Írás közben maga előtt látja 
a  városháza udvarát és színész 
kollégáit, akikre a szerepeket for-
málja?

V. A.: – Általában nem emberek-
re írok, hanem történeteket mon-
dok el. Ezért előfordult már, hogy 
Annamari azt a szerepet is magára 
rántotta, ami nem neki szólt. Pél-
dául az Ünnepben, ahol odaírtam, 
hogy az a bizonyos szereplő hatvan-
éves, pedig Annamari akkor még 
csak negyvenhárom volt.

Sz. A.: – Megtetszett, és ki ját-
szotta volna el, ha nem én? Kihúz-
tuk az életkort, nem volt jelentő-
sége. Anna darabjai, amiket első 
kézből elolvashatok frissen, ropo-
gósan, annyira magával ragadóak, 
hogy mindig el akarok benne vala-
mit játszani, így kénytelen vagyok 
magamra rántani a szerepeket. Mi 
nem rendezői színházat csinálunk, 
hanem a szövegre és a színészi já-
tékra koncentrálunk. 

– Közeli barátként Annamari 
bepillanthat az írás folyamatába is?

V. A.: –  Nem, csak a  végén. 
Fontos természetesen, hogy olya-
nok fogalmazzanak meg kritikát, 
akiknek számít a véleménye. Ezért 
elküldöm a mesteremnek, Anna-
marinak és még pár embernek, de 
csak a végén. 

Sz. A.: – Szoktam javaslatokat 
tenni, ezeket kiértékeljük, de akkor 
már kész a mű, ez normális drama-
turgiai munka. Együtt szoktuk utána 

kiokoskodni, kiket kérünk fel a sze-
repekre. 

– Kik a mostani játszótársak?
Sz. A.: – Fekete Gizi az anyós. 

Végtelen boldogok vagyunk, hogy 
beszállt a produkcióba. Kárász Zé-
nó a férjem, a lányom Csorba Kata, 
a vőlegény pedig Rédei Roland. 

V. A.: – Annamari játszik és ren-
dez, én írok, de a látványt és a kre-
atív anyagokat is én rakom össze. 

Sz. A.: – Az első három évben 
mindent magunk csináltunk, de az-
tán beláttuk, kell a segítség, mert 
mi néha elveszünk a részletekben. 
Akkor csatlakozott hozzánk súgó-
ként Almási Gyöngyi, asszisztens-
ként Kerek Mónika, fodrászként 
pedig Tolmacsov Dóra.

– Mennyire nehéz egyszerre ját-
szani és rendezni? 

Sz. A.: – Nem érzem a súlyát, 
bár ez lehet, hogy nagyképűen 
hangzik. Mert házon belül is így 
dolgozom a színpadon. Van olyan, 

hogy a  rendezőnek nincs ötlete, 
és a színésznek kell hozni valamit. 
Sok rendező kéri, hogy te valamit 
csináljál, és majd ahhoz képest 
fogunk dolgozni. Az a nehézsége 
azért megvan, hogy két dologra kell 
koncentrálni. A múltkor össze is ne-
vettünk Gizivel: benne voltam egy 
jelenetben, közben néztem, hogy 
ki mit csinál, emiatt elfelejtettem 
megszólalni, és Gizi megjegyezte, 
„látszik rajtad, hogy most rende-
zel”. Nem tudom, lehet, hogy ez egy 
velem született képesség, de nem 
érzem, hogy hú, micsoda rendező 
vagyok. Azt érzem, hogy kreatív 
ember vagyok jó ötletekkel, amik 
megvalósulnak. 

– Mi történik a darabban Eskü-
vő után?

Sz. A: – Hajnali két óra, fél há-
rom körül járunk, ekkortájt van az a 
maligánfok, amikor kibukik minden. 
Főleg akkor, ha az örömapának és 
a vőlegénynek konkrét terve van, 

mit kellene beadni a csajoknak, és 
úgy érzik, eljött a megfelelő pillanat. 
Hiszen ha nagyon fáradt az ember, 
akkor olyanra is rábólint, amire 
máskor nem tenné. A számításuk 
azonban nem jön be. 

V. A.: – Családi titkok bukkan-
nak elő, mégpedig igen vastagon.

– Nekünk, nézőknek pörgősnek 
tűnt a színházi évad. Maradt még 
energiájuk a nyári munkára?

V. A.: – Épp ez az, hogy sokkal 
több az energiánk meg a kreativitá-
sunk, mint amire szükség volt. 

Sz. A.: – Bőven, a színházban 
csak két kicsi szerepet kaptam.

– Milyen a városháza udvarán 
játszani forró estéken jelmezben?

Sz. A.: – A lányok csinosak, és 
bár a fiúk is, ők a hajnali órára való 
tekintettel lazíthatnak a nyakken-
dőjükön. Egyébként nagyon szere-
tünk ott játszani, gyönyörű a belső 
udvar, így díszletfalak sem kellenek. 
A tapasztalatok alapján viszont mik-

roportokat használunk majd, hogy 
mindenki jól hallja az intimebb pil-
lanatokat is. 

– Enni, inni is fognak, mint 
az Ünnep című darabban?

Sz. A.: – Nem, nem. Ott folya-
matosan ettünk, ehhez az kellett, 
hogy mindenki süssön-főzzön, én 
a  levest, Anna a  fasírtot, Mónika 
anyukája a töltött káposztát, utána 
az elpakolás, a takarítás nem volt 
egyszerű.

V. A.: – Soha többet nem írok 
olyan darabot, amiben ennyit esz-
nek.

– Hogyan él tovább a darab?
Sz. A.: – Van már két felkéré-

sünk, ahová látatlanban elhívtak, 
hiszen ismerik a munkásságunkat, 
Algyőn és Kiszomboron játsszuk 
majd. Célunk is a  továbbjátszás, 
mert a  belefektetett energia és 
a végeredmény három esténél több-
re érdemes. 

Dombai Tünde

Jó hangulatú próba. Fekete Gizi, Szilágyi Annamária, Kárász Zénó, Csorba Kata és Rédei Roland. Fotó: Szabó Luca
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Tarhonya, térzene és néptáncfesztivál

Térzene
Helyszín: Móra-park
Időpont: szombatonként 19 óra
Július 2.: Fricsay Ferenc Vá-
rosi Fúvószenekar, július 9. 
és 16.: MH Hódmezővásár-
hely Helyőrségi Zenekar, júli-
us 23.: Mórahalmi Fúvószene-
kar, július 30.: Szentes Város 
Fúvószenekara.

európai népek  
FeszTiválja
Helyszín: Móra-park
Időpont: vasárnaponként 18 óra
Július 3.: Częstochowa Nép-
tánc Együttes – Lengyelor-
szág, Spolītes Gyermek és 
Ifjúsági Néptánc Együttes – 
Lettország, Małe Słowianki 
Gyermek Néptánc Együttes 
– Lengyelország. Július 17.: 
Moraczewo Néptánc Együt-
tes – Lengyelország, Sunce-
le Néptánc Együttes – Lettor-
szág, Macastre Fúvószenekar 
– Spanyolország. Július 24.: 
Ostrołęka Néptánc Együttes – 
Lengyelország, Rība Néptánc 
Együttes – Lettország, Zamb-
rowi Önkormányzati Ifjúsági 
Fúvószenekara – Lengyelor-
szág. Július 31.: Vizovjánek 
Gyermek Néptánc Együttes 
– Csehország, Mēmelīte Ifjú-
sági Néptánc Együttes – Lett-

ország, Slováček Gyermek 
Néptánc Együttes – Csehor-
szág. Augusztus 7.: Izartxo 
Néptánc Együttes – Francia-
ország, Stoabacher Néptánc 
Együttes és Ifjúsági Zenekara 
– Németország.

Thor: szerelem 
és mennydörgés
Időpont: július 7., csütörtöktől
Helyszín: Belvárosi Mozi
A Marvel Studios új filmje.

alsóvárosi  
oromdíszek
Időpont: július 8., péntek, 
9 és 14 óra között
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A kultúrséta regisztrációhoz 
kötött és részvételi díjas. Te-
lefon: +36-30/501-2822, e-
mail: szegedalsovarosi.taj-
haz@gmail.com.

szeged esTi Fényekben
Időpont: július 8., péntek, 19 óra
Találkozó: Tourinform-iroda

A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu.

Xiii. marTin györgy 
népTáncFeszTivál 
Időpont: július 8., péntek, 
17.30 óra
Találkozó: Széchenyi tér
Felvonulás indul a Kárász ut-
cán át a Dugonics térre, ahol 
18 órakor kezdődik a meg-
nyitó.

Xiii. marTin györgy 
népTáncFeszTivál 
Időpont: július 9., szombat, 
19 óra
Helyszín: Kisszínház
Folklórest. Fellép: Figurás 
Táncegyüttes – Nyíregyháza, 
Bartók Táncegyüttes –Bé-
késcsaba, Árendás Néptánc-
együttes – Hódmezővásár-
hely, Szeged Táncegyüttes 
– Szeged, Tiszavirág Nép-
táncegyesület – Deszk, Sze-
ged. A belépés ingyenes, de 
jegyhez kötött; belépő igé-
nyelhető az IH Rendezvény-
központban. 

belvárosi séTa
Időpont: július 9., szombat, 
10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda

A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu.

alsóváros  
az irodalomban
Időpont: július 9., szombat, 
10 és 14 óra között
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A kultúrséta regisztrációhoz 
kötött és részvételi díjas. Te-
lefon: +36-30/501-2822, e-
mail: szegedalsovarosi.taj-
haz@gmail.com.

múzeumi séTa
Időpont: július 9., szombat, 
15.00 óra
Találkozó: Móra Ferenc Mú-
zeum bejárata
A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 
Tourinform-iroda, Széchenyi 
tér 12.; telefon +36-62/488-
690, 488-699; e-mail: sze-
ged@tourinform.hu.

orgonabemuTaTó 
hangverseny
Időpont: július 10., vasárnap, 
11 óra
Helyszín: új zsinagóga
Közreműködik Bednarik 
Anasztázia – Vác. Belépődíj 
a zsinagóga alapjegyára.

szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Szaszák 
Zsolt, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze Madele-
ine Roux Asylum című horrortrilógiáját ajánlja.

E
z a  második évem 
a  Szegedi Nemze-
ti Színház társulatá-
nál, és nagyon élve-

zem a szegedi létet. Emellett 
országszerte más színházak-
ban is játszom, így rengeteg 
szöveget olvasok a szerepek-

hez kapcsolódóan. Sok egyéb, 
a  szakmával kapcsolatos 
könyvet forgatok, de van egy, 
jelenleg számomra nagyon 
kedves könyv, ami most járja 
velem az országot. Madeleine 
Roux Asylum című horrortriló-
giája az, amit nem bírok leten-
ni, és olykor órákig tudom me-
sélni egy-egy jelenetét.

Amikor megjelent az el-
ső rész, elolvastam. Majd 
kiadták a második részt, így 
megint elolvastam az elsőt, 
és utána elolvastam a má-
sodikat. Most pedig kijött 
a harmadik rész, tehát újból 
elolvastam az elsőt is, a má-
sodikat is, és most kezdtem 
el a harmadikat. Hihetetlenül 
a hatása alatt vagyok, mindig 
a táskámban van.

Vannak benne gyilkos-
ságok, látomások, múltbéli 
események és időzónák ösz-
szekeveredése, de a fő szál 
mindvégig tisztán követhető. 
Nem a jól ismert ijesztő törté-
netek sémáját követi, hanem 
sokkal inkább azzal foglalko-
zik, hogy egy ember hogyan 
küzd meg önmagával. 

A trilógia három fiatalról 
szól, akik találkoznak az egye-
temen. A főszereplő egy örök-
be fogadott fiatal srác, aki sok 
mindenkivel találkozik, de 
a történetnek valahogy még-

is az a fontos üzenete, hogy 
a  múltunkat mindig hordoz-
zuk magunkkal, és akármit 
akarunk csinálni, nem tudjuk 
levetkőzni azt, akik vagyunk. 
Ha szeretjük a szüleinket, ha 
nem, akkor is ők a szüleink. Ez 
ellen megpróbálhatunk ten-

ni, meg aztán hazudhatunk 
is magunknak… Az  Asylum 
világában a  nevelőszülők is 
hazudhatnak, de a főszerep-
lőhöz akkor is hozzátartoznak 
az elődök, ezt ő ha szeretné, 
ha nem… Ha az egyén gyilko-
soknak a gyereke, vagy ha pszi-
chopatáknak a gyereke, vagy 
ha jó embereknek a gyereke, 
mindenképpen ők a szülei. 

Ez egy nagyon izgalmas 
dolog szerintem, hogy a vé-
rünket nem tudjuk megvál-
toztatni. A  döntéseinken 
tudunk változtatni, és kell 
is sok esetben, hogy változ-
tassunk, de a gyökereinket 
nem tudjuk megváltoztatni, 
és ez egy nagyon komoly 
felismerés számomra. 

Az olvasás varázslata pe-
dig abban rejlik, hogy miköz-
ben olvasok, teljes csöndben 
figyelek egy másik történetre, 
ami egyáltalán nem a valóság, 
de közben a mondandója meg 
a való életben is érvényes. 

Nagyon szeretném, ha 
majd a gyerekem is szeretne 
olvasni, mert sok mindent 
fejleszt, amit leginkább ma-
gamon érzek. Sokáig nem 
olvastam, és most sietek 
behozni a lemaradást.
Madeleine Roux Asylum című 
horrortrilógiája a  Somogyi-
könyvtárból kölcsönözhető.

Szaszák Zsolt, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze.

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala  

aktuális álláspályázatai:

ÚT- ÉS KÖZMŰHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ,

JOGI ÜGYINTÉZŐ.

Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier  

internetes oldalon.
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Tisztelt Olvasóink!

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

Eposzi tervek

N
em a szomorú való-
ságból való mene-
külés okán olvas-
tam ki az  utóbbi 

időben újfent az  Iliászt, 
az Odüsszeiát, a Szigeti ve-
szedelmet és A helység ka-
lapácsát, hanem mert kíván-
csi voltam, hogy immár (túl)
érett fejjel miképp vélekedem 
az újra olvasottakról. Akár ta-
nulmányt is írhatnék arról, 
hogy mekkorát csalódtam 
például a gyorslábú Akhille-
uszban. Ez egy ókori termi-
nátor! Kedvvel és élvezettel, 
minden lelkiismeret-furdalás 
nélkül öli halomra a hazáju-
kért harcoló trószokat, bár 

a trójai Hektórt is el-elkapja 
a harci hév. Mentségükre le-
het mondani, hogy a gyilkolás 
vágyát gyakran az egymással 
is harcoló isteneik plántálják 
beléjük. Mennyivel különb és 
dicsőbb okkal és céllal hada-
kozott gróf Zrínyi Miklós, Szi-
getvár kapitánya, bár az Isten 
és egyéb szárnyas égi lény 
a „Zrínyiászból” sem maradt 
ki.

Szinte kedvet kaptam, 
hogy én is belevágjak egy ha-
zafias, hősi eposz megírásá-
ba. A címe lehetne, mondjuk, 
a Fideszi veszedelem, amely 
arról szólna, hogy a velejéig 
hű NER-lovagok és -lovagi-

nák, a könyörtelen Rezsihar-
cosok, az elszánt Menetelők, 
a zseniális Labdazsonglőrök, 
valamint a  deli Dalnokok 
a  táncoslábú Vezér vezeté-
sével hogyan vívják élet-halál 
harcukat a bőszen támadó 
Európai Unió ellen, mely gi-
gászi küzdelem végső kime-
netele aligha lehet kétséges. 
Az idegen szívűek ellen zajló, 
hősi vértől csatakos csataje-
leneteken túl a művemet illő 
módon, szigorúan férfiak és 
nők közötti, keresztényien 
szemérmes szerelmi szálak-
kal fogom át- meg átszőni. 
Most már csak néminemű 
anyagi segítségre lenne 
szükségem a léleknemesítő 
feladat zavaró körülmények-
től mentes környezetben való 
elvégzése érdekében. Vajh, 
kihez fohászkodhatnék ez 
ügyben a Múzsákon kívül?

M. J.

Szűk esztendők jönnek

H
a gyorsan, sőt 
a  leggyorsabban 
nem tesz a  kor-
mány valamit, bol-

dog-boldogtalan megfizeti or-
szágunkban kormányunk év 
eleji, 2000 milliárdos, köny-
nyelmű és meggondolatlan 
pénzszórását, ha addig má-
sok ki nem fordítják zsebe-
inket.

Mert most kezdjük el fi-
zetni annak a hazugságnak 
az árát, mely szerint a ma-
gyar egy erős és fölöttébb 
versenyképes gazdaság, 
az uniós növekedés motor-
ja. Arról már nem is szólva, 
hogy az egész világgazdaság 
szenved, de ekkora nagyot 
tévedni, hogy az  év elején 
túlköltekezzünk, mintha nem 
lenne holnap, talán még egy 
magyar kormány sem vétett 
ekkora hibát!

A kormányfő pár napja 
bejelentette a „nem megszo-
rítások” korát, mert elvégre 

ő nem ismer olyan szót, hogy 
„megszorítás”, inkább külön-
adót sóznak mások nyaká-
ba, és a legvégén úgyis mi, 
fogyasztó polgárok fizetünk, 
mások baromsága miatt. 
Mégis mit hallunk a minisz-
terelnök szájából? Na mit? 
Hát nem a 2000 milliárdos 
pénzszórásról, amivel egy 
kissé elszállt, hanem az uk-
rán háborúról, szankciókról 
és az emelkedő inflációról 
szóló magyarázatát, a cégek 
zsarolását. S nyilvánvaló, ez 
még csak a kezdet: a nem 
túl távoli jövőben az embe-
rektől is elvárják majd, hogy 
ezekben a  nehéz időkben 
mindenki nyúljon a zsebébe. 
Mert az nagyon is jól hang-
zik, hogy fizessenek a mul-
tik, a bankok, a biztosítók, 
de ők miből is élnek? A piac-
ról, a fogyasztásból, miáltal 
végül csakis a lakosság fizet. 
Az árstop pedig több kárral 
jár, mint haszonnal.

A most bejelentett adó-
emelések, ha úgy tetszik, 
a  megszorítások lehűtik 
a  növekedést. Lassulnak 
a beruházások, rontják a ma-
gyar gazdaság renoméját, és 
növelik az inflációt. Ugyanak-
kor nem csak a bevételeket 
kell növelni, hanem egyúttal 
a kiadásokat meg csökken-
teni szükséges. Mert orszá-
gunk kilátásai egy darabig 
nem lesznek a  legjobbak. 
2-3 szűk esztendő is követ-
kezhet, igen magas infláci-
óval.

Klebelsberg Kuno valaha 
volt szegedi országgyűlési 
képviselő szerint: „A magyar-
ság igazát nem az elhazudott 
múltban, hanem a verseny-
képes tudásban kell keres-
ni!” Ami nem is olyan egysze-
rű és olyan bonyolult dolog, 
ha tisztességes gondolattal 
fogunk hozzá a feladatok el-
végzéséhez.

Kutnyik Pál

Lassítani!

L
assítani talán, de visz-
szafordítani sajnos 
nem lehet az öregedő 
ember testi-lelki leépü-

lését, szebben szólva a ha-
nyatlását. Nyilvánvaló, hogy 
ennek a hanyatlásnak a gyor-
sasága, mélysége egyénen-
ként változó. Sőt az is előfor-
dul, bár nem túl gyakran, hogy 

valaki, noha idősen, de alig el-
nyűtt testtel távozik a látható 
világból. Ám legtöbbünk céljá-
nak mégiscsak a lassításnak 
kellene lennie. Már nem futni, 
nem rohanni, nem kapkodni, 
nem idegeskedni, hanem él-
vezni az élet adta apró örömö-
ket, derűsen szemlélődni a vi-
lágban, de annak megváltását 

már másokra hagyni. Marad-
jon az továbbra is a szentek, 
a  próféták, valamint a  kül-
detéstudatban szenvedő po-
litikusok és a  nemzeti fut-
ballisták feladata. Az  Isten 
szerelmére, tessenek lassíta-
ni, barátaim a Természettudo-
mányban!

Méhes János

A Szegedi TüKör 
100 SzerencSéS 
olvASóJA nyerT 
PároS beléPőT:
Ábrahám Mónika
Adányi Péter
Aignerné Kisagócsi Ildikó
Árváné Hever Katalin
Ballai Nikolett
Bánfi Csilla
Bánfiné Molnár Terézia
Bánki-Nagy Endre
Bariné dr. Tóth Éva
Barna Rozália Magdolna
Bedő Gábor
Belső Péter
Bohner Gergő és Lili
Bokor András
Botos István
Czank Mária
Csányi Gizella Éva
Csányi Lászlóné
Cseh Adrienn
Csomorné Benkovics Ágnes
Csontos Ernő Györgyné
Dósa Zsuzsanna Éva
Dr. Balázs Eszter
Dr. Herédi Edit 
Dr. Rózsa Csilla
Faragóné Tóth Ildikó 
Farkas Edit
Fehérné dr. Kertai Lilla
Fekete Lajos
Fomin Emma
Frank Zsuzsanna

Fülöpné Strohner Irén 
Geréb Anna 
Gilde Gabriella
Godó Gáborné
Gősi Gabriella
Hitri Kornélia
Hornok Imre 
Huszka Sándor
Illés Gyöngyike
Imre Viktória
Jáhni László
Jakab Erika
Kardos Beáta
Kása Vilmosné
Kasza Sándorné
Kenderesi Márton
Ketsetiné Járosi Éva
Kispálné Fődi Ildikó
Kordás István
Kósa Emília
Kovács Andrea
Kovács Csaba és neje
Kovácsné Király Etelka
Kozma Istvánné 
Kristóf Ágnes
Kulcsár Angéla és László
Kutsán Ágnes
Lázárné Tóth Klára
Lengyel Gábor Lászlóné
Luteránus Istvánné
Magda Mária
Majer-Preissig Terézia
Mára Petra
Margit Sándor
Máring Lajos
Mészáros Judit

Molnárné Tóth Anikó
Molnárné Török Mária
Nagy Katalin
Nagy M. Ágnes
Nagyné Miske Margit
Nyerges-Cserháti Gizella
Nyilasi Lászlóné
Ócsai Ágnes
Ördögné Selep Ágnes
Petrov András
Polgár Sándorné
Rakusz Margit
Sipos Béla és felesége
Somodi Éva
Stabarecz Edit
Sugár György  
Szabó Anna
Szabó Erzsébet
Szabó Gabriella Anikó
Szaniszló Réka
Szél-Molnár Aliz
Széplaki Laura
Takács Lili Zsófia 
Temesvári Zoltán
Timotityné Sárdi Gizella
Tóth Erika
Tóth József
Tóth Márta
Varga-Berkecz Nóra
Varga Imre
Varsányi Zsuzsanna
Verseghy Veronika
Vigh Judit és Balázs

grATulálunK A Szegedi TüKör  
100 olvASóJánAK,

AKiK PároS beléPőT nyerTeK  
Az AJándéKKoncerTre!

Elképesztően sokan érdeklődtek a Szegedi Szimfonikus zenekar ajándékkoncertje iránt, 
amit július 13-án tartanak a dóm téren. Tízszer annyian jelentkeztek a Szegedi Tükörnél 
a hagyományos ingyenes hangversenyre, mint amennyi jegyet ki tudtunk sorsolni.

grATulálunK A nyerTeSeKneK! • KöSzönJüK, hogy velünK JáTSzoTTAK!

A nyertesek július 6-án 10 és 18 óra között vehetik át a jegyeiket  
a Szegedi Szabadtéri Játékok jegyirodájában (reök-palota, Magyar ede tér 2.). 

Érdemes figyelemmel kísérni a Szegedi Szabadtéri Játékok honlapját  
(szegediszabadteri.hu) és közösségimédia-felületeit az ajándékkoncerttel  
kapcsolatos további hírekért és meglepetésekért.
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Újra Szegeden az  ob. 
A  Magyar Úszó Szövetség 
megváltoztatta az  idei nyílt 
vízi országos bajnokság 
helyszínét és időpontját. 
A 2021-es szegedi ob után 
idén is a  Maty-éri olimpiai 
központban állnak rajthoz 
hazánk legjobbjai, akik kö-
zött a Haász SZUE klasszisa, 
Olasz Anna címvédőként in-
dul. Július 17-én, vasárnap 
15 órakor rajtol a mezőny.

remek formában. 
Az olimpiai bronzérmes Már-
ton Anita idei legjobb ered-
ményével megnyerte a  női 
súlylökést a Székesfehérvá-
ron rendezett atlétikai Hon-
véd Kupán. A fedett pályás 
világbajnok szegedi klasszis 
első öt sorozatában stabi-
lan 17,50 feletti eredménye-
ket ért el, majd az utolsó kör-
ben 18,34 méterig repítette 
a súlygolyót, így 10 centivel 
megjavította idei legjobbját. 

Irány a neka! A Pick Sze-
ged férfi kézilabdacsapatá-
nak szélsőjét, az utánpótlás-
válogatott Szilágyi Benjámint 
a  következő két szezonra 
a NEKA, a Nemzeti Kézilab-
da Akadémia együttesének 
adják kölcsön. „Örömmel je-
lentem be, hogy klubunk 2+2 
éves szerződést kötött a saját 
nevelésű Benjáminnal. A te-
hetséges szélső már bemu-
tatkozott a felnőttcsapatban, 
bizonyította, hogy ígéretes jö-
vő előtt áll. Éppen azért, hogy 
tovább fejlődjön, a követke-
ző két szezonra kölcsönad-
juk a szintén NB I.-es NEKA 
együttesének, ahol komoly 
szerep várhat rá, illetve tö-
retlen lehet az előrelépése” 
– mondta Kiss Bence, a Pick 
cégvezetője.

mocSárI a trónon. Öt 
érmet szerzett a magyar pa-
raduatlon küldöttség a Ma-
rosvásárhelyen rendezett 
multisport-világbajnoksá-
gon. A  Magyar Paralimpiai 
Bizottság honlapja alapján 
a PTS5 sérültségi kategóri-
ában a magyarok a dobogó 
mindhárom fokát elfoglal-
ták: a szegedi Mocsári Ben-
ce arany-, Palkovits Tamás 
ezüst-, a  paralimpikon Bo-
ronkay Péter pedig bronz-
érmet szerzett. A hét és fél 
kilométeres futásból, vala-
mint húsz kilométeres kerék-
pározásból álló versenyen 
a PTS4-es sérültségi kategó-
riában László Attila második-
ként haladt át a célvonalon, 
mögötte pedig Czene Gábor 
lett a harmadik

alakul a Szedeák kerete a következő szezonra
A kulcsember Tayler Persons távozott, ám többen hosszabbítottak

Sport

megnyerték a nemzeti kupát

Remekeltek a szegedi tollaslabdázók

C
egléden rendezték 
a férfi tollaslabda 
Nemzeti Kupa má-
sodik, egyben utol-

só fordulóját. Az eseményen 
az EL-CO Tech Tisza Tollas SE 
előbb simán, 5–0-ra legyőz-
te a nagy rivális pécsi Multi 
Alarm SE csapatát – Könczöl 
Ádám, Pápai Bálint és Pápai 
Balázs is két szettben nyert, 
így a párosoktól függetlenül 

eldőlt a rangadó. A finálé-
ban a Fehérvár BSE volt az 
ellenfél, ellenük szintén ma-
gabiztosan, 3–0-ra győztek 
a szegediek, akiket az em-
lítettek mellett Kereszti Zol-
tán és Didi Purwanto egészí-
tett még ki. A szegedi klub így 
a sorozatban harmadik baj-
noki címe mellett a kupában 
sem talált legyőzőre a 2021–
2022-es idényben.

Fáradt, de boldog szegediek. Fotó: Tisza SE

Formálódik a  Natur-
tex-SZTE-Szedeák NB I 
A csoportos férfi kosár-
labdacsapatának kerete 
a 2022–2023-as szezon-
ra: a  klub több játékos 
szerződéshosszabbítását 
is bejelentette az utóbbi 
időszakban.

Alakul a magyar mag

Aláírta új szerződését a Na-
turtex-SZTE-Szedeák kosár-
labdacsapatával Bognár 
Kristóf: a  játékos kétéves 
kontraktust kötött a szege-
diekkel.

– Örülünk, hogy két év-
re sikerült megállapodnunk 
meghatározó játékosunkkal. 
Az U23-as magyar játékosa-
inknak, Polányi Kristófnak, 
Balogh Szilárdnak és Szatmári 
Zsombornak kétéves szerző-
dése volt, így ők a következő 
szezonban is nálunk játsza-
nak, alakul tehát a magyar 
magunk a  2022–2023-as 
bajnokságra. Sajnáljuk, hogy 
Keller Iván távozott, köszön-
jük neki, amit a Szedeákért 
tett – mondta sajtótájékozta-

tón Kardos Péter klubelnök. 
Bognár 2021 januárjában ér-
kezett a csapathoz, amelynek 
hamar erőssége lett.

Lehet tervezni

– Köszönöm a lehetőséget és 
a bizalmat a klubnak, a me-
nedzsmentnek és a támoga-
tóknak! Nem gondoltam vol-
na, hogy így alakul a sorsom, 

mikor ideérkeztem, hiszen egy 
sérülés után jöttem, kevésbé 
voltam pozitív. Mindig meccs-
ről meccsre, időszakról idő-
szakra gondolkoztam a célo-
kat illetően. Idén is szerettünk 
volna minél előrébb végezni, 
szerettem volna, hogy egy öt-
meccses párharcot játsszunk 
a Falco ellen a negyeddöntő-
ben, vagy akár tovább is jus-
sunk. Karrierem során volt már 

rá példa, hogy kétéves szerző-
dést írjak alá, a mai világban 
fontos, hogy egy évnél távo-
labb is tud gondolkodni az em-
ber – mondta az aláírást kö-
vetően az erőcsatár, aki idén 
az alapszakaszban 11,8 pon-
tot, 7,5 lepattanót és 1,7 gól-
passzt átlagolt a pályán töltött 
27,2 perce alatt. Tavaly baj-
noki bronzot, idén a kupában 
ezüstöt szerzett a csapattal.

Hosszabbító kapitány

Bognár után újabb magyar 
játékosok aláírását jelentet-
te be a klub: lapzártánkig ki-
derült, hogy a csapatkapi-
tány Kerpel-Fronius Balázs 
is a Szedeákot erősíti a kö-
vetkező szezonban, illet-
ve Szegeden játszik tovább 
Mayer Ákos és Stefan Fili-
povics is. Mayer 2017 óta 
a csapat kötelékébe tarto-
zik, míg Filipovics tavaly 
nyáron érkezett.

Érzékeny veszteség

Egy érzékeny veszteséget is 
elszenvedett azonban a gár-
da: a BB1.hu írta meg, hogy 
a francia bajnokság másod-
osztályába igazolt Tayler Per-
sons. A kiváló irányító a Cha-
lon játékosa lesz. Persons 
remek szezont futott Szege-
den: az alapszakaszban 23 
pontot átlagolt, közel 8 gól-
passzt adott meccsenként, 
és átlagosan 30 VAL-érték 
állt a neve mellett. A közép-
házban és a playoff során is 
csapata vezére volt.

Kardos Péter elnök és Bognár Kristóf is örült az újabb szerződésnek. Fotó: Szedeák

két döntőt úszott első vb-jén
Pádár Nikolett nagyszerűen versenyzett a Duna Arénában

A Haász SZUE 16 éves úszója, Pádár Niko-
lett három számban állt rajthoz a budapesti 
vizes világbajnokságon: 200 méter gyor-
son 18. lett, a 4×100 méteres gyorsváltóval 
a nyolcadik, a 4×200 méteres gyorsváltó-
val pedig bravúrral az ötödik helyen zárt.

Cs
odás eredmény született 
a Duna Arénában: a Haász 
SZUE 16 éves szegedi te-
hetsége, Pádár Nikolett ötö-

dik lett a 4×200 méteres női gyorsváltóval 
a budapesti vizes vb-n. A magyar a legjobb 
európai váltó volt, ami biztató az augusztusi 
Európa-bajnokság előtt. 

– Fantasztikus érzés volt újra ennyi néző 
előtt úszni! Sikerült mindent kiadnunk ma-

gunkból, kicsit más volt nekem most, hogy 
elsőként úsztam, de így, hogy negyediknek 
tudtam váltani, szerintem sikerült teljesíte-
nem a feladatot. Nagyon boldogok vagyunk 
ezzel az ötödik hellyel – nyilatkozta Pádár 
az MTI-nek. A szegedi tehetség számára ez-
zel a versenyszámmal ért véget a vb, amelyen 
korábban nyolcadik helyen zárt a szintén dön-
tős 4×100 méteres gyorsváltóval, egyéniben 
pedig 18. lett 200 méter gyorson.

– Tizennyolcadik helyen végzett első fel-
nőtt-világbajnokságán, ez egy szép eredmény 
ebben a korban. Nikinek nincs oka szégyen-
kezni, élete eddigi második legjobb idejével 
a világbajnoki mezőny második legjobb ifjúsági 
úszója volt – értékelt Gellért Gábor, a Haász 
SZUE vezetőedzője.

Pádár jól rajtolt el a váltó elején. Fotó: MTI



2022. július 2., szombat 11

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
napsütötte, felhős napok

Július  
2.

szombat

Július  
3.

vasárnap

Július  
4.

hétfő

Július  
5.

kedd

Július  
6.

szerda

Július  
7.

csütörtök

Július  
8.

péntek

Zápor

33/21

Ottó 

Derült

32/18

Kornél, 
Soma

Gyengén 
felhős
33/18

Ulrik 

Zivatar

33/19

Emese, 
Sarolta 

Gyengén 
felhős
31/18

Csaba 

Gyengén 
felhős
30/17

Apollónia

Gyengén 
felhős
28/17

Ellák

Szeretne két ajándék belépőt nyerni az újszegedi sportuszodába? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetősé-
gét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: júli-
us 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: Vízkivájta gödrös haltanya a folyófenéken a kada. A nyertes: Papp László. Gratulálunk! 

Tarkabarka

Szegeden Születtek:
Baczovszki Attilának és Le-
hoczki Adrienn Anikónak 
2022. 06. 09-én Emma Han-
na, Tóth Martinnak és Lász-
ló Dzsenifernek 2022. 06. 
11-én Milla, Hettig Krisz-
tiánnak és Balog Reginá-
nak 2022. 06. 13-án Ami-
na, Nagy-György Ádámnak 

és Szakos Saroltának 2022. 
06. 13-án Sarolta, Kukula 
Krzysztofnak és Tóth Anikó 
Katalinnak 2022. 06. 14-én 
Dávid Roland, Demus Lász-
ló Istvánnak és Császár Anita 
Krisztinának 2022. 06. 15-
én Nimród utónevű gyerme-
ke született.

gratulálunk!

Szegeden HázaSSágot 
kötöttek JúnIuS 17-én:
Huszta Márk és Vavros 
Sosana, Kun Kristóf és Bodó 
Beáta.

JúnIuS 18-án:
Barcsay Miklós István és 
Tátrai Noémi, Pesthy Sándor 
Gergely és Inges Dorottya 

Eszter, Arany Gáspár és Séllei 
Dominika Tekla, Jáksó János 
Róbert és Fazekas Márta, 
Molnár György és Bodré 
Anikó Ágnes, Danis Richárd 
és Császi Fruzsina Kitti.

gratulálunk!

Képviselői 
fogadóóra

JúlIuS 5., kedd
Dr. Kovács Tamás: 18.00–19.00 óra. Jelzett időponton belül 
elérhető a 30/303 96 54 telefonszámon.
JúlIuS 6., Szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
JúlIuS 9., Szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. Csongor tér 12.
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