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Szeged ebben is az első
Júliusban és augusztusban Lime-kuponkódok
is járnak a bérlet mellé.

Egy héttel korábban
elkészült
a hídjavítás

A

tervezettnél gyorsabban elkészült a
dilatációs elemek
cseréje; szerda este
visszakapták az autósok a
Belvárosi hidat. Az érintett
részt 13 éve javították utoljára, a fokozott igénybevétel
miatt a gumiágyazat több helyen sérült, ezért kellett beavatkozni. A kivitelező javította a kapcsolódó aszfaltburkolatot, illetve a kerékpárút és a
járda repedéseit, kátyúit.

7.

10.

Szegedi szereplő a Mamma Mia!-ban
A szabadtéri nagy sikerű előadásában Szaszák Zsolt játssza Sky szerepét.

Szegedi ezüst a vizes vb-n
A vb-n a nyílt vízi úszó Olasz Anna a váltóval 2.
lett, míg egyéniben 6. helyen zárt 10 kilométeren.

4.

3.

Tarhonyafesztivál Tápén
Olyan étel pedig, amit tarhonyából nem lehet
megfőzni, nincs! – állítják a tápaiak.

30 millió forinttal támogatja a város
az időseket és a fogyatékkal élőket

Megnyílt
a szabadtéri

A

Magyar
Nemzeti
Táncegyüttes Petőfi
Sándor életéről szóló Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című
táncjátékával nyílt meg a Szegedi Szabadtéri Játékok idei
évada. Botka László polgármester a város aranyérmével
köszöntötte a 85 éves Pál Tamás karmestert.
Cikkünk a 8. oldalon

Új igazgató
az SZKT-nál

A nyertes szervezetek képviselői Botka László polgármesterrel a városháza házasságkötő termében. Fotó: Iványi Aurél

K

ét évtizede támogatja Szeged város önkormányzata a nyugdíjas-egyesületek és
a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek közösségi programjait. Többek között ennek is köszönhető, hogy ma már Szegeden
működik az ország legjobban szervezett nyugdí-

jasközössége. Jóllehet minden évben sokan pályáznak, most jócskán megnőtt a jelentkezők száma, hiszen újra korlátozások nélkül lehet közös
programokat tartani. A nehéz gazdasági helyzet
ellenére a város idén is megőrizte költségvetésében az életminőséget javító alapokat. A fogyaté-

K

nezevics Viktort, a
BP egykori országigazgatóját választotta meg a közgyűlés az SZKT új ügyvezető
igazgatójának. Knezevics a
szeged.hu-nak adott interjújában elmondta: az autózási szokásainkon lehet és kell
is változtatnunk, mert az környezetvédelmi és közlekedési
szempontból is egyre kevésbé
fenntartható, hogy reggel beülünk az autónkba, megyünk
tíz percet, majd az autó órákat
áll a munkahelyünknél, hogy
aztán a munka végeztével tíz
perc alatt hazamenjünk vele.
Írásunk a 2. oldalon

kossággal élőket segítő szervezetek számára kiírt
8 millió forintos keretre harminchatan pályáztak.
A 22 millió forintos idősügyi keretet két fordulóban osztják ki. Most 61 szervezet nyújtott be pályázatot.
Bővebben a 3. oldalon

Tíz év után változtak
a parkolási tarifák

A
Autó autó hátán a Széchenyi téren. Fotó: Szabó Luca

z egészségügyi veszélyhelyzet július
elsejei moratóriumának feloldásával több nagyvárosban nőttek a parkolási díjak. Szegeden lépcsőzetesen növelik a
díjakat – erről döntött hétfőn
a közgyűlés. Július 1-jétől a
sárga zónában 220-ról 245
forintra, a zöld zónában pedig 480-ról 535 forintra nőtt
az órás parkolási díj, a sár-

ga zónás napijegy árát pedig
1320-ról 1465 forintra emelték.
Szegeden a koronavírus-járvány előtti időszakban
évente több mint egymilliárd forint bevételt hozott az
önkormányzatnak a fizető
parkolás. Havi 90-100 millió
forint volt a bevételkiesés,
amikor a kormány hosszú
hónapokra ingyenessé tette
országszerte a parkolást a

pandémia alatt. Szegeden
jelenleg a parkolóhelyek
száma meghaladja a 2200at. Ezek száma nő jövő júliustól, amikor az újszegedi és
nagykörúton túli területeken
létrehozzák a lila és a kék
zónát, ahol 150, illetve 230
forintba kerül majd egy óra
parkolás. A parkolási övezet
kiterjesztését több lakó is
kérte az önkormányzattól.
Részletek az 5. oldalon
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Knezevics Viktort választották Szabó Sándor: Jövőre kevesebb
az SZKT új igazgatójának
jut oktatásra és egészségügyre
Szeged országgyűlési képviselője több javaslatot is benyújtott
Knezevics Viktort, a BP egykori országigazgatóját és a
szegedi szolgáltatóközpont
vezetőjét választotta meg a
közgyűlés az SZKT új ügyvezető igazgatójának a három
pályázó közül. A szeged.hu
még a közgyűlési döntés
előtt beszélgetett Knezevics Viktorral, aki július
15-étől irányítja a Szegedi
Közlekedési Kft.-t. Elődje,
Majó-Petri Zoltán hat év
után kérte felmentését,
mert az egyetemi, tudományos előmenetelére szeretne koncentrálni.
– Tizenegy év után jöttem
el tavaly a BP-től. 2016-ban
együtt költöztem a céggel
Szegedre, és az első pillanatban megszerettem a várost
– kezdte Knezevics Viktor,
aki utána üzleti tanácsadással foglalkozott. Elmondta,
kapcsolatban van olyan cégekkel is, amelyeket nem
ismernek még a régióban
sem, pedig szerinte megérdemelnék, hogy az egész ország tudja a nevüket.
Az SZKT ügyvezető igazgatói pályázatáról így nyilatkozott:
– Amikor megjelent a
pályázat, végiggondoltam,
milyen feladat lehet ez valójában. Fontosnak tartom
napjaink fenntarthatósági kihívásaira megtalálni a válaszokat, és egy jól átgondolt,
jól szervezett és utasközpontú közösségi közlekedés
több szempontból is fontos
és adekvát válasz erre. Például mind környezetvédelmi,
mind közlekedési szempontból egyre kevésbé fenntartható az, hogy reggel beülünk
az autónkba, megyünk 1015 percet, majd az autó órákat áll a munkahelyünknél,
hogy aztán a munka végeztével tíz perc alatt hazamenjünk vele. Ezen lehet és kell
változtatnunk. Azért is jelentkeztem, mert most még
van annyi energiám, hogy
közvetlenül is adni tudjak
valamit Szegednek, a szegedi embereknek. Szeged közlekedése szinte mindenkire
hatással van a városban és
az agglomerációban, akár
közvetlenül használja az
SZKT járműveit, akár nem.
A pályázatra készülve láttam azt is, hogy a társaság
komoly gazdasági kihívások

a 2023-as költségvetéshez
Jövőre kevesebb pénz jut
az oktatási, egészségügyi
és szociális kiadásokra. Nehezebb helyzetbe kerülnek
a szegénységben élő családok és nyugdíjasok, mint
ahogy az önkormányzatok
is. Közben meg azt tapasztaljuk, hogy a Fidesz nemcsak fosztogat, de osztogat
is a kegyeltjeinek – mondta Szabó Sándor szegedi
szocialista országgyűlési
képviselő a parlamentben
a jövő évi költségvetésről,
ami szerinte a brutális mértékű megszorítások és a
létbizonytalanság költségvetése.

SZ
Knezevics Viktor: Szeged városfejlesztése előretekintő és
progresszív. Fotó: Iványi Aurél
előtt áll, amire szintén válaszokat kell találni. A Covid
első időszaka alaposan vis�szavetette a közösségi közlekedést, és az egyik legnagyobb feladat most az, hogy
az SZKT minél több korábbi
utasa szeressen bele újra
a közösségi közlekedésbe,
és hogy új utasokat is megnyerjünk. A Covidot pedig az
energiaárak elszabadulása
követte…
Szeged városfejlesztését nagyon előretekintőnek
és progresszívnek találtam,
találom, amit például a fejlett kerékpáros-infrastruktúra és a városban nemrég

megjelent közrollerek is
mutatnak. A hagyományos
közösségi közlekedés ezekkel és más megoldásokkal
is nemcsak az SZKT-t segítheti, de a város és lakói
számára is élhetőbb környezetet tud teremteni. Az
SZKT régóta jól működő
vállalat, és fontos, hogy ami
jól működik, azt tovább kell
vinni és még jobbá tenni,
és itt a kihívást az jelenti,
hogyan tud reagálni a cég
a megváltozott mobilitási
szokásokra, illetve a gazdasági és fenntarthatósági
kihívásokra – mondta Knezevics Viktor.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

TŰZIFAOSZTÁSRA
az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő
háztartásoknak.
Beadási határidő: 2022. július 25.

A pályázati felhívás és a nyomtatvány letölthető
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapjáról (www.szegedvaros.hu),
vagy személyesen beszerezhető
a Humán Közszolgáltatási Iroda
Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri
Hivatal Kirendeltségein.

abó Sándor
felszólalásában
hangsúlyozta: azért is megalapozatlan a jövő évi költségvetés, mert a kormány a
GDP-növekedést és az adóbevételek megugrását felül-,
az infláció és a hiány mértékét pedig alultervezte. Ráadásul egyáltalán nem magán kezdi a spórolást a kormány, mint ahogy azt az új
különadók
bevezetésénél
bejelentette, hiszen sokkal
többet fordít magára, miközben a jóléti szolgáltatásokat

Szabó Sándor parlamenti felszólalás közben. A
szegedi képviselő szerint a
kormány jövőre jelentősen
visszavágja a jóléti szolgáltatásokat.
jelentősen visszavágja. Elmondta: az oktatásra 37, az
egészségügyre 14, a nyugdíjakra pedig 31 százalékkal
kevesebbet fordítanak jövőre, mint tette azt 2010-ben
a szocialista kormány. Mindeközben az önkormányzatok
a létükért küzdenek.
– A helyi iparűzési adó
kiesése 2,3 milliárd, a gépjárműadó elvétele 500 millió, a szolidaritási adó 1,9
milliárd, a tömegközlekedés
támogatásának elmaradása 328 millió forintot jelentett csak ebben az évben

Szeged városának. Ha meg
is szűnik a helyi iparűzésiadó-kedvezmény, akkor sem
lesz jobb a helyzet, mert jövőre a szolidaritási adó mértéke jelentősen megemelkedik. Szeged esetében 1,9-ről
3,5 milliárdra nő – mondta
Szabó Sándor. A képviselő
rámutatott: egyre kevesebb
pénz jut a Modern Városok
Programra is. 2020-ban
még 135, tavaly 85, idén 50
milliárd jutott, jövőre pedig
már csak 23,3 milliárd forintot tervez a kormány.
Szabó Sándor az önkormányzatok
finanszírozásának javítása érdekében
több módosító javaslatot is
benyújtott a 2023-as költségvetéshez. Indítványozta
például, hogy a gépjárműadó
minden forintja maradjon a
településeknél, ami Szeged
esetében 500 millió forint. A
képviselő javasolta: kapják
vissza a vidéki nagyvárosok
a közösségi közlekedés kormányzati támogatását. Szabó Sándor a déli Tisza-híd
előkészítésnek megvalósítására kétmilliárd, a Szeged
és Kübekháza közötti 9 kilométeres szakasz felújítására
550 millió forint elkülönítését
javasolta a 2023-as költségvetésben.

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban
vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon
történő irtását folyamatosan végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg:
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302
SZMJV Polgármesteri Hivatal zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály 1.
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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Időseket és fogyatékkal élőket
támogat az önkormányzat
Az egyik támogatott nyugdíjasszervezet csak nőket
tömörít. Kapotáné Fehér
Ilona elmondta: azért alakultak meg, hogy segítsenek
egymáson, hogy senki ne
maradjon egyedül. Moziba,
színházba járnak. A város is
segít nekik – idén ugyanis
22 millió forinttal támogatja
a nyugdíjas-egyesületek és 8
millió forinttal a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek közösségi programjait.

A

Idén a 8 millió forintos
támogatásokról szóló okiratot Botka keretből a közgyűlés szociális
László adta át a nyer- bizottságának döntése alaptes szervezetek kép- ján 35 civilszervezet és intézviselőinek a városháza házas- mény nyert 100 ezer és 300
ságkötő termében. A polgár- ezer forint közötti támogatást.
mester köszöntőjében hang- Ebből a sikeresen pályázók a
súlyozta: az önkormányzat fogyatékkal élő személyek és
elkötelezett a fogyatékosügyi családtagjaik részére szerveznek
kirándulásokat,
politika mellett. Ezt bizokonferenciákat, kulnyítja az is, hogy a
A
turális és szakmai
város 2003 óta
következő
programokat,
minden évben
hónapokban
táborokat, vaönálló kereközel
10
ezer
lamint fejlesztő
tet különít el
szegedinek szer- foglalkozásokat
a költségvetéveznek progsében a fogyaés
érzékenyítő
ramot.
programokat.
tékossággal élő
személyek életminő– A nehéz gazdaségét javító civilszervezetek és sági helyzet ellenére idén is
intézmények munkájának tá- sikerült megőriznünk a költségvetésben azt a 22 millió
mogatására.

forintos keretet, amellyel a
nyugdíjasok életminőségének
javítását szeretné támogatni
az önkormányzat. A jövőben
is mindent megteszünk azért,
hogy megőrizzük ezt a támogatási formát – mondta Botka
László.
Az idősügyi keretet két
fordulóban osztják ki. Most
58 szervezet kapott 80 ezertől 400 ezer forintig terjedő
anyagi segítséget az önkormányzattól a programjai
megvalósítására. Jellemzően
nyugdíjasszervezetek pályáztak, elsősorban kirándulások,
kulturális események rendezéséhez kértek támogatást.
A civil szféra egyéb területén
működő szervezetek is nyújtottak be pályázatot, illetve

egyházi szervezetek is, amelyek a programjaikkal időseket céloznak meg. De azok
a szegedi művelődési házak
is pályáztak, ahol nyugdíjasklubok működnek. A megítélt
támogatásoknak köszönhetően a pályázó szervezetek a
következő hónapokban közel
10 ezer szegedinek szerveznek programot.
– 2008-ban jöttünk létre,
hogy segítsünk egymáson,
hogy senki ne maradjon egyedül. Idősek vagyunk, és mind
nők. Moziba, színházba járunk, kirándulunk. Ilyen programokra költjük majd a most
kapott támogatást – mondta
Kapotáné Fehér Ilona, a Senior Fittnes Nyugdíjas Baráti
Kör vezetője.

Szeged ebben is az első
Júliusban és augusztusban Lime-kuponkódok is járnak a bérlet mellé
Júliusban és augusztusban
az SZKT új, Arany János utcai ügyfélszolgálati irodáján az első 200 bérletes a
rollerszolgáltató kuponjait
kaphatja meg. A júliusi kuponokkal ingyenes feloldásokat, az augusztusiakkal
ingyenes perceket kapnak
a bérletesek.

SZ

eged mindig törekedett
arra, hogy
a fenntartható közlekedési módokat a lehető legszélesebb módon támogassa.
Ebbe több mint egy éve beletartozik a Lime is, a szegedi közrollerrendszer. Kísérleti jelleggel idén nyáron az
SZKT összekapcsolja a bérleteit a Lime-mal. Ez azt je-

Szabó C. Szilárd

Katlanváros, ahol
45 fok sem kizárt

T
Botka László polgármester adta át a nyertes szervezetek képviselőinek a támogatásról
szóló okiratot. Fotó: Iványi Aurél

Majó-Petri Zoltán, Nagy Sándor, a rollerek és az SZKT új,
Arany János utcai ügyfélszolgálati irodája. Fotó: Szabó Luca
lenti, hogy júliusban azok,
akik felnőtt dolgozói bérletet vásárolnak, kapnak egy
kuponkódot, amellyel háromszor ingyen fel tudják
oldani a közrollereket; augusztusban pedig leutazható perceket kapnak a bérletvásárlók.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója közös, az
SZKT új ügyfélszolgálata előtt
tartott
sajtótájékoztatóján
elhangzott: Európában egyedülálló ez a fajta összefogás
két ilyen közlekedési cég kö-

zött. Sehol nem volt még erre
példa. Nagy Sándor elmondta: a városon belüli közösségi közlekedésben mindig is
fontos volt, hogy az utasnak
mennyit kell a megállóig, illetve a megállótól közlekednie,
jellemzően gyalogolnia. – Sokan sokszor úgy érezték, érzik, hogy ez a közlekedésük
leghosszabb része. Ezzel a
mostani megoldással ezen
szeretnénk változtatni –
mondta Nagy Sándor.
Majó-Petri Zoltán elmondta: a Google útvonaltervezőjébe az elsők között került
be annak a lehetősége, hogy
közösségi közlekedési eszközökkel tervezzük meg az
útvonalunkat, és mostantól
Lime-rollerrel is meg tudjuk
tervezni az útvonalunkat.
Szeged ebben is élen jár.
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úl vagyunk az első forró napokon életünk hátralévő
részének leghűvösebb nyarán. Micsoda!?! – horgadhat fel a nyájas olvasó e szöveget olvasva. Mert nem
tudja elhinni, hogy ez a mostani a leghűvösebb nyarunk, és ennél már csak melegebb júniusok, júliusok és augusztusok következnek, hiszen már az aktuális nyár is elviselhetetlenül forró. Persze, gondolhatja a T. Olvasó, e cikk írója
csak riogat, kelti a pánikot a majdani nyarak tartósabbnak ígérkező hőhullámairól, az azzal együtt járó permanens vörös kódról és az elkerülhetetlen földi pokolról, ami ránk vár Szegeden,
hogy aztán rákanyarodjon a globális felmelegedés unalomig ismert témájára, és az orrunk alá dörgölje, hogy mit nem tettünk
meg a környezetünk fenntarthatósága érdekében, pedig lett
volna rá lehetőségünk.
Ezt is feltételezheti, kedves olvasóm, lelke rajta. De aki
itt él, ebben a városban, nem tagadhatja le a június végi
brutális kánikulát, hiszen a saját bőrén érezhette a kibírhatatlanul perzselő napot, a vérnyomásában pedig az idei első
hőhullámot. Számomra mi sem bizonyítja jobban a klíma
változását, mint az, hogy kamaszkorom legforróbb nyarán
sem szenvedtem hőhullámtól, és nem azért, mert fiatalabb
voltam bő negyven évvel, hanem mert akkor nem volt hőhullám. Most meg ilyen napokon vagyunk túl.
És ez csak a kezdet.
Ha rögvest nem cselekszünk, pár évtizeden belül lehetetlen lesz itt élni.
A Másfélfok oldalon rendszeresen publikálnak elemzéseket, amelyek közérthetően szólnak az éghajlatváltozásról.
Itt jelent meg nemrégiben egy tanulmány arról, hogy az Alföldön – azon belül is Szegeden és környékén – tartósan
és életveszélyesen forró lehet a nyár, ha nem csökkentjük
a károsanyag-kibocsátást. Nagy bizonyossággal állítják a
szakemberek, éghajlatkutatók, meteorológusok, geológusok és biológusok, hogy nagyobbrészt az emberi kibocsátás
tehető felelőssé a tartós hőhullámok gyakoriságának növekedéséért.
Hogy ez mit eredményezhet a jövőben?
Hosszabb és intenzívebb hőhullámokat már egy emberöltő múlva. Azt írják a Másfélfokon, hogy a szimulációs
modellek szerint pár évtized múlva Szeged térségében lesz
a legrosszabb a helyzet, ahol harminc nap felett várhatjuk
éves átlagban a tartós hőhullámos napokat. Ez egyes években akár a nyár felét is jelentheti. A pesszimista forgatókönyv szerint Szegeden és környékén minden évben 40
fokos maximumokra számíthatunk a század utolsó két évtizedében, különösen szélsőségesen forró években pedig a
kutatások szerint a 45 fok feletti értékek sem kizártak, ami
nemcsak az emberi szervezetet viseli meg, de az infrastruktúrát is komoly kihívás elé állítja.
A kutatók szerint kizárólag egy mérsékeltebb kibocsátásokkal számoló jövőkép szerint van esély annak elérésére, hogy a
század közepétől ne szabaduljon el a hőhullámok száma. A legpesszimistább forgatókönyvvel Gelencsér András vegyész-légkörkutató, a Pannon Egyetem rektora számol, aki szerint már
nem állítható meg a klímaváltozás, és a túlfogyasztás miatt
néhány évtizeden belül összeomlik a civilizáció.
Szeged tisztában van azzal, mit kell tennie. Ezért is követ
el mindent annak érdekében, hogy csökkentse a város hőterhelését: folyamatosan növeli a zöldterületek nagyságát,
fejleszti a kerékpáros-infrastruktúrát, és fenntarthatóbbá
teszi távfűtési rendszerét és közlekedését. De nemcsak a
városnak, hanem minden szegedinek felelősséget kell vállalnia Szeged jövőjéért.
A még mindig kételkedő olvasóknak pedig csak annyit
mondanék így a végére, hogy ne hallgassanak a vészmadarakra, minden a legnagyobb rendben. Csak nagyon meleg
van. És még melegebb lesz.

Aktuális

4

2022. július 9., szombat

Aki a tarhonyát szereti,
rossz ember nem lehet
Aki a tarhonyát szereti,
rossz ember nem lehet –
tartja a mondás Tápén, ahol
múlt szombaton tarhonyafesztivált rendeztek. Ekkor
ismerték el Polonkai Lászlóné és Vörös Istvánné életművét Tápéért emlékéremmel.

T

ápé ikonikus fesztiválját 2003-ban rendezték meg először.
Két év kényszerszünet után idén újra együtt ünnepeltek a tápéiak. A fesztiválon tizenöt csapat mérte

össze tarhonyafőző tudományát – tájékoztatott Széll Zoltán, a Tápai Hagyományőrző
Egyesület elnöke. A legtöbben pörköltfélét készítettek,
amihez köretként kínálták a
tarhonyát, de több bográcsban is főtt a klasszikus tápai paraszttarhonya, azaz
a krumplis tarhonya. Hogy
miért tartozik Tápéhoz úgy
a tarhonya, mint gombhoz
a kabát? Azért, mert ezt az
egyszerű ételt vitték magukkal a parasztemberek a földekre, vagy a gyékényvágók

A Tápéért emlékérmesek, Polonkai Lászlóné és Vörös Istvánné Szécsényi Rózsával és Szabó Sándorral a színpadon.

N
Készítik a tarhonyát a főzéshez Tápén. Fotók: Iványi Aurél
az egész napi munkához,
hogy néhány marék tarhonyából egy kis szalonnával,
hagymával hamar egytálételt főzzenek maguknak.
Szécsényi Rózsa, Tápé
önkormányzati képviselője
megnyitóbeszédében
azt
hangsúlyozta: a tarhonyafesztivál elsődleges célja a
hagyományőrzés, a tradicionális tápai konyha népszerűsítése és természetesen a
közösségi élmény.
– Nagyon fontos, hogy
minden település, városrész
ápolja a hagyományait, a
meglévő közösségeit, és úja-

Balatoni vakáció
szegedi diákoknak

E

lindult az első turnus száz szegedi
gyerekkel Balatonkenesére, az önkormányzat gyermek- és ifjúsági táborába, amelyet huszonkét éve a Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata üzemeltet. A
szolgálat tájékoztatása szerint idén is hatalmas volt az
érdeklődés a balatoni tábor
iránt – 1490-en jelentkeztek. Június 29. és augusztus 17. között hét turnusban
700 szegedi diák vehet részt
a programokon. A gyerekek
nagyon kedvezményes áron

kat is létrehozzon. Szegedet
ez teszi sokszínű, igazán élhető várossá. Azok a települések
tudnak fejlődni, gyarapodni,
ahol erős, összetartó közösségek épülnek a hagyományokra – mondta Szabó Sándor
országgyűlési képviselő.
Szécsényi Rózsa és Szabó Sándor együtt adta át a
fesztiválon a Tápéért emlékérmet Polonkai Lászlónénak, mindenki Ilike nénijének és Vörös Istvánnénak,
Tápé Aranka nénijének, akik
hatalmas tapsot kaptak a
Heller Ödön Művelődési Ház
udvarán.

Elindult az első száz szegedi diák a Balatonra.

Az idei vakációra rekortánborítást kapott a kenesei tábor
kézilabdapályája.

szönhető. A résztvevőknek
csak a napi ötszöri étkezés
díját kell megtéríteni. Az idei
vakációra rekortánborítást
kapott a tábor kézilabdapályája, de megújult a röplabdapálya, és egy új, nagy vetítővásznon nézhetnek filmeket a gyerekek.
– Már háromszor voltam
a balatonkenesei táborban.
Mindig nagyon jó a társaság.
Minden programot szeretek,
nagyon jó volt eddig mindegyik tábor – mondta az indulás előtt Lakos Nikoletta, aki
szeptemberben kezdi a nyolcadik osztályt a Gregor-iskolában.

emcsak ünnepelnek, de évek óta jótékonykodnak is
a városháza dolgozói. A köztisztviselők napja alkalmából 2022-ben már kilencedik alkalommal gyűjtöttek adományokat a rászorulóknak. Idén a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének ásványvizet, konzerveket, instant ételeket és tartós élelmiszert (lisztet,
rizst, tésztát, cukrot és étolajat), az SZKTT Egyesített Szociális
Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által gondozott
családoknak pedig konzerveket, bébiételeket, különböző méretű pelenkát, cumit, cumisüveget és babaápoláshoz szükséges kozmetikumokat gyűjtöttek a hivatal munkatársai.
A városháza dolgozói idén is gyűjtöttek kupakokat a nyitott gerinccel született Bendének. A kisfiú, akiről lemondtak
a szülei, műtétek sorozatán esett át. Bendét négy hónapos
korában fogadta örökbe a szegedi egyetem pszichológia szakos házaspárja, Várkonyi Beáta és Gábor.

Bubriák Ottó a gyermekjóléti szolgálat, Sólyom Etelka pedig
a Vöröskereszt képviseletében vette át az adományokat.

Vízvezeték-felújítás
Móravárosban

H
strandolhatnak, bobozhatnak, kirándulhatnak és túrázhatnak a Balatonnál. Az
egyhetes tábor 27 ezer 700
forintba kerül, ami az önkormányzati támogatásnak kö-

Rászorulókat támogató
szervezeteknek gyűjtöttek
a városháza dolgozói

árom ütemben, 622
méteren újul meg a
több mint ötvenéves
ivóvízvezeték a Veres ács utca Kolozsvári és Kálvária tér közötti szakaszán. A
munkálatok miatt megváltozik
a forgalmi és parkolási rend –
tájékoztatott a Szegedi Vízmű,
amelynek megbízásából már elkezdődött a felújítás. A vízmű figyelmeztetett: félútpályás lezárásra, esetenként – a munkától
függően – teljes útzárra, forgalomelterelésre és parkolási korlátozásra kell számítaniuk az
autósoknak egészen novemberig, amikorra várhatóan befejezik a munkát. Az ott lakóknak a
felújítás minden ütemében biztosítják, hogy bejussanak házaikba, udvaraikba. A vizet ideiglenes vízvezetéken keresztül
kapják a lakók, a munka csak
átmenetileg, rövidebb időszakokra okoz fennakadást a körzetben az ivóvíz-szolgáltatásban, de erről értesítik az érintetteket. A felújítás után új aszfaltburkolatot kap az utca az
érintett szakaszon.

Aktuális

2022. július 9., szombat

5

Tíz év után változtak a parkolási tarifák
Lépcsőzetesen növelik a díjakat, jövőre újszegedi és nagykörúton kívüli területeket is bevonnak a fizetős zónába
Egy másfél évvel korábbi közgyűlési döntés értelmében 10
százalékkal emelkedtek július elsejével a parkolási díjak
Szegeden. Ezt az egészségügyi veszélyhelyzet miatt nem
lehetett eddig megtenni. A moratórium feloldásával több
nagyvárosban nőttek a parkolási díjak: Hódmezővásárhelyen 25, Miskolcon 10-70, a fideszes vezetésű Győrben
pedig 30-320 százalékkal emelkedtek a parkolási tarifák.
Szeged városa lépcsőzetesen növeli a díjakat: januártól
további emelések lesznek, valamint jövő júliustól újszegedi és nagykörúton túli területeket is bevonnak a fizetős
zónába – döntött legutóbbi ülésén a közgyűlés.

E

bben az egyre erősödő inflációs nyomásban nem meglepő, ha díjemelésekre kényszerülnek az önkormányzatok. Szegeden közel
tíz év után változtak a parkolási tarifák. Ennek legfőbb
indoka, hogy a bérköltségek
a másfélszeresére, az energiaköltségek pedig a kétszeresére nőttek az SZKT-nál.
Közben a parkolás két alapvető típusa, a zöld zónás
órás parkolójegy és a kom-

binált bérlet ára 2013 óta
változatlan. Július 1-jétől a
sárga zónában 220-ról 245
forintra, a zöld zónában pedig 480-ról 535 forintra nőtt
az órás parkolási díj, a sárga zónás napijegy árát pedig 1320-ról 1465 forintra
emelték. Változtak a parkolási bérletárak is, amiről az
SZKT honlapján (www.szkt.
hu) tájékozódhatnak.
– Az elmúlt években jelentősen drágultak az árak,
a kormány elvette a gép-

Jövő júliustól a Torontál téren is fizetni kell a parkolásért. A lila zónában 150 forintba kerül majd egy óra parkolás.
járműadót, a járvány miatt
többször is ingyenes volt a
parkolás az egész országban. Ezek jelentős bevétel-

Zóna
Zöld
Sárga
Sárga

Jegy
órás jegy
órás jegy
napijegy

Zóna
Kék
Kék
Lila*
Lila*

Jegy
órás jegy
napijegy
órás jegy
napijegy

2022. július 1-jétől
535 forint
245 forint
1465 forint
2023. július 1-jétől
230 forint
1320 forint
150 forint
900 forint

2023. január 1-jétől
600 forint
330 forint
1980 forint

*Torontál tér

SZT-grafika. Forrás: SZMJV Önkormányzata

Parkolási díjak változása

kiesést jelentettek. Egyúttal
az is hamar kiderült, hogy a
parkolási díjnak igenis van
forgalomszabályozó
hatása. Jelentősen csökkent a
közösségi közlekedés kormányzati támogatása is.
Épp ezért jelentős pénzügyi
feszültségek vannak a közlekedési ágazatban. Az önkormányzat azt tudja tenni,
hogy az inflációnak megfelelően emeli a parkolási díjakat, és emeli, változtatja
a közösségi közlekedési jegyek, bérletek árát és azok
fajtáit is – mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.

Szegeden a járvány előtti időszakban évente több
mint egymilliárd forint bevételt hozott az önkormányzatnak a fizető parkolás. Havi
90-100 millió forint volt a
bevételkiesés, amikor ingyenessé tette a kormány a
parkolást a pandémia alatt.
Jelenleg a parkolóhelyek
száma meghaladja a 2200at. Ezek száma nő jövő júliustól, amikor az újszegedi és
nagykörúton túli területeken
létrehozzák a lila, illetve kék
zónát, ahol 150, illetve 230
forintba kerül majd 2023.
július 1-jétől egy óra parkolás. A zöld és sárga zóna

határai nem változnak. A
parkolási övezet kiterjesztését több lakó is kérte az
önkormányzattól, mert akik
el akarták kerülni a fizetést,
a nagykörúton túli utcákban
tették le az autójukat, amivel akadályozták az ott lakók
parkolását. Kedvezményes
lakossági bérlettel könnyebben találnak majd parkolóhelyet az ott élők. Újdonság:
ha a sárga vagy kék zónába
érkezünk, akkor a parkolóautomatából megvásárolt,
kedvező árú körút napijeg�gyel is folytathatjuk az utunkat – helyi tömegközlekedési járművel.
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Temessük a koporsó mellé a könyvet,
vagy inkább mégsem
Egressy Zoltán a szegedi könyvhét vendége volt Jolka harangja című regényével
A szegedi könyvhét vendége volt a kortárs magyar irodalom egyik legizgalmasabb egyénisége, Egressy Zoltán. A
József Attila-díjas író, költő a Jolka harangja című új regényéről beszélt a szeged.hu-nak. Szóba kerültek olyan népszerű művei is, mint a szegedi színházban is nagy sikert
aratott Portugál vagy a Lila csík, fehér csík, illetve a Szaggatott vonal. Kiderült, hogy a siker nyomasztó is lehet.
– Magyar–történelem szakosként végeztem, majd
viszonylag fiatalon megjelent egy verseskötetem. Úgy
gondoltam, valójában költő
vagyok, de megélni újságírásból fogok. A rendszerváltás környékén sok lap indult,
igazából véletlenül keveredtem erre a területre, volt egy
pillanat, amikor azon vettem
észre magam, hogy kulturális újságíróként dolgozom,
bár más rovatokba is írogattam – mondta életpályája
elejéről Egressy Zoltán. –
Közben pedig egy zenekarban doboltam, ami akkor
mindennél fontosabb volt.
Harmincegy éves koromban
„ért” az első színházi bemutatóm. Egy ideig párhuzamosan zenéltem, illetve írtam
újságot és színdarabokat.

lan vagyok, hogy ha írok egy
új darabot, mit kezdjek vele,
kinek küldjem el.
A Portugál azonban önálló életre kelt. A Katonában
húsz évig ment, de Szegeden, Győrben, Miskolcon is
hosszú ideig. Voltak-vannak
komoly külföldi szériák is.
Sehol nem azért került le
a műsorról, mert elfogyott
a közönség, az viszont előfordulhat, hogy elfárad egy

Tapadós Portugál
Átütő siker lett a Portugál
című darabja, amelyet sok
magyarországi és határon
túli magyar színházban is
bemutattak.
– Ekkora sikerre nem
számíthattam. A mai napig
nehezen dolgozom fel, de
őszintén szólva azt is, hogy
erősen tapad a nevemhez.
Ez jó is, meg rossz is. Rossz,
mert háttérbe szorítja minden más írásomat – tette
hozzá. A kezdő színdarabírók életéről és kilincseléséről a színházaknál megjegyezte, hogy Radnóti Zsuzsa
dramaturgnak címezve tette
le a Reviczky című első darabját a Vígszínház portájára. – Ő intézett nekem egy
ösztöndíjat, ami alatt megírtam a Portugált. Először
úgy volt, hogy a Vígszínház
mutatja be, de ott tolódott a
dolog. Zsuzsa felhívta Zsámbéki Gábort, a Katona József Színház igazgatóját, és
átküldte neki a darabot. Így
került a Katonába. Én nem
mertem volna ezt megtenni,
igaz, a mai napig tanácsta-

előadás. Nemrég ismét bemutatta egy budapesti színház, a József Attila.

Könyv Törőcsikről
A színdarabok után jöttek a
prózai művek. A Szaggatott
vonal című regénye és az ezt
követő művek, a Százezer
eperfa, a Szarvas a ködben.
Nagyon kedveli a prózaírást,
miközben azért születnek
időnként drámái is. Viszont
a hangsúly valóban áttevődött. Sőt újabban újra ír
verseket is, így mindhárom
műnemet műveli. A Lila csík,
fehér csík pedig egyenesen besorolhatatlan műfajú
könyv, Törőcsik András életéről szól.
– M. Nagy Miklós, az
Európa Könyvkiadó akkori
vezetője beszélt rá. Törőcsik játékáért gyerekként
rajongtam, ahogy ő is, de
ez számomra annyira személyes dolog volt, hogy nem
nagyon akartam kötélnek
állni. Valójában nem is róla
írtam, illetve nem csak róla.

Ez a regény legalább annyi- a kórházból jött, a testvéréra szól rólam, a kamaszko- től, elkezdte felolvasni neki.
romról és arról, hogy utólag Ahogy megtudtam, Törőcsik
hogyan látom ezt a bizonyos nézte a plafont, hallgatta,
rajongást, aztán a leválást, mit olvas Éva, de nem tudni,
a felnövést. Újpest-drukker mennyit értett meg belőle –
voltam, aztán megtudtam, idézte fel az író.
és nem volt jó nap, amikor
megtudtam, hogy Törőcsik A zalai parasztasszony
gyerekkorában fradista volt.
mesél
De ezt már megbocsátottam neki – mondja nevet- A júniusi könyvhétre jeve. – Messze ez a legsze- lent meg Egressy Zolmélyesebb könyvem, rég tán Jolka harangja
elfeledett, eltemetett dolgok
jöttek elő írás közben. Például a szüleimhez, a testvéremhez való viszonyom,
az iskolás élmények, általában a hetvenes-nyolcvanas
évek. Írás közben persze
eszembe jutott, kit érdekel
az én történetem, úgyhogy
azért Törőcsik maradt a középpontban.
Nem olvasta a könyvet,
sajnos nincs abban az állapotban. Már a nyomdában
volt a könyv, amikor megszólalt a telefonom. Szigorú
női hang szólt bele, bemutatkozott, Törőcsik Éva volt,
András testvére. Azt mondta, tudomására jutott, hogy
könyvet készülök írni a testvéréről, és szívesen mesélne – Újabb és újabb témák találnak meg, egy darabig ellenállok, aztán megadom magam
nekem róla. Mondtam neki, – fogalmazott Egressy Zoltán. Fotó: Iványi Aurél
hogy köszönöm, de egyrészt
már kész a könyv, másrészt című regénye, amelyben egy ez történt, megismerkedtem vés dolog szüremkedett be
én soha nem akartam meg- kilencvennégy éves zalai egy számomra lenyűgöző például a világháborúból, a
ismerkedni vele, nem az ő parasztasszony mondja el egyéniséggel, akiről min- téeszesítésből. Valami igen,
történetei érdekelnek, ha- a maga tájnyelvén az élet- táztam a főszereplőmet. Az de nem ezek az ő nagy törnem az én vele kapcsolatos történetét. A nyelvi kísérlet ő életéből vett elemekből ténetei, hanem a családi
érzéseim. Elmentettem Éva miatt a könyv emlékeztet építkezik könyv. Valóságos események, a múlthoz való
telefonszámát, megígértem Esterházy Péter Tizenhét tényeken alapuló fikció. A viszonya. Az emlékezés terneki, hogy amint megjelenik hattyúk című regényére, de nyelv, amit Jolka beszél – a mészetéről is szól a könyv.
mintha ez a vidéken valóságban természetesen Jolka nem tudta, hogy könyv
a Lila csík, fehér csík,
játszódó, idős sze- nem így hívják –, valószínű- készül róla. Amikor megjeküldök neki egyet.
replőkkel operá- leg megszűnik, amikor ő lent, adtam neki egyet, de
A
megjelenés
Az emlékeló könyv nem meghal, mert a családja már nem tudtam, hogyan fog
napján hívtam,
zés természekövetkezne az nem így beszél. Nem an�- erre reagálni. A jelenlétemkérte, hogy a
téről is szól a
életművéből.
nyira a tájszólás a lényeg, ben olvasni kezdte, a fikciós
Terefere pres�könyv.
– A vidék inkább az egyéni szókép- részeknél néha felkiáltott:
szóban találkozspeciel következ- zései, illetőleg az ebből kö- „Nahát, ez a Zoltán miket
zunk. Csodálkozne, hiszen a Portugál vetkező gondolkodásmód. ír!” Nagyjából a hetvenedik
tam, mert a presszó
szerepel a könyvben. Né- egy falusi kocsmában játszó- Bele kellett helyezkednem a oldalnál tartott, amikor azt
hány évvel a könyv megírása dik, de nem ez az oka. Sze- nyelvbe. Jolkává kellett vál- mondta: ha meghal, a könyelőtt ott ültem, amikor egy- rintem kétfajta író létezik. Az nom. Ahogy monomániásan vet temessék el vele, mert
szer csak belépett Törőcsik. egyik mindig ugyanazt írja, meséli élete néhány nagy ez az ő élete. Aztán elolvaLeült mellém, és beszélgetni ugyanazon a nyelven. A má- történetét, mindig kicsit sott újabb húsz oldalt, és
kezdtünk. Ez a jelenet sze- sik kísérletezik, mindig más másképpen, kiszínezve, bi- megváltoztatta a vélemérepel a könyvben. Adtam érdekli. Nyelvben, témában, zonyos részleteket felnagyít- nyét. Mégse temessék melvolna át a regényt, de Éva mindenben. Én az utóbbi- va, ahogy látja a világot a kis lé, ezt másnak is el kell olmár vette elő a táskájából a ak közé tartozom. Újabb és faluból, ahol az egész életét vasni. Megnyugtattam, hogy
magáét. Reggel beszerezte, újabb témák találnak meg, eltöltötte. A nagy történelmi több példány készült – tette
elolvasta, így tudott a tere- egy darabig ellenállok, aztán események csak érintőle- hozzá Egressy Zoltán.
Bod Péter
ferés találkozásról. Éppen megadom magam… Most is gesen foglalkoztatják. Ke-
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Szaszák Zsolt játssza Sky szerepét
a Mamma Mia! című musicalben a szabadtérin
A fiatal művész két éve szerepel a szegedi színházban
2014 óta töretlen a Mamma Mia! sikere a szegedi szabadtérin. Az ország legnagyobb színpadán tizenhétszer tűzték
eddig műsorra. Idén négyszer, július 8-án, 9-én, 15-én és
16-án adja elő a Madách Színház. Sky szerepét Szaszák
Zsolt játssza, aki második éve szerepel a Szegedi Nemzeti
Színházban. Vele beszélgettünk.

Szaszák Zsolt.
– Hogy csöppent bele ebbe
a példátlan sikerű előadásba?
– Kaptam egy meghívást
a Madách Színháztól az ő
musicalversenyükre, amit
fiataloknak hirdettek meg.
Elindultam, meneteltünk is
a fordulókon át a kollégáimmal, de a Covid félbeszakította. Néhányunkat viszont
behívtak a Tizenötödik című
Kazinczy-musical
castingjára. Elmentem, nagyon
megtaláltuk a közös hangot
Szirtes tanár úrral (Szirtes
Tamás a Madách Színház
igazgatója, rendező – a
szerk.), és hívott, hogy gondolna rám címszereplőként,
de azt sajnos a szegedi színházzal nem tudtam egyeztetni, mert akkor volt a Parasztopera bemutatója. Szirtes
tanár úr azt mondta: „nem
baj, Zsolt, kezdjük el a közös zenés színházi násztáncunkat a Mamma Mia!-val”,
mert az egyeztethető. Így
kaptam meg Sky szerepét.
Fülig ért a szám. Milyen érdekes a sors, ha az ember jó
helyen van, és jó úton halad,
akkor kap valamilyen szintű kárpótlást. Nagyon hálás
vagyok Barnák Lacinak is (a
Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója – a szerk.), hogy
kiengedett erre a produkcióra, mert én nagyon élvezem,

pláne hogy a Madách Színház után most Szegeden is
játszhatom. Szabadtériztem
már korábban is, de nem
ilyen nagy szerepet, úgyhogy
kicsit félek.
– Az Apácashow-ban
és a Titanicban lépett fel a
szabadtérin.
– Igen, az Apácashowban még szurkolóként, rajongóként hátul, a Titanicban már utolsó előtti szereplőként ki is voltam írva, pedig
még stúdiós fiatal gyerek
voltam az Operettszínházban. Most újabb fantasztikus lépcsőfok következik,
ugyanazzal az izgalommal
várom, mint az előzőeket.
– Nehéz beszállni egy
ilyen évek óta futó kész produkcióba?
– Azzal szembesülsz,
amikor megkapsz egy ilyen
szerepet, hogy mindenki
jobban tudja nálad a dolgát.
Vicces szituációkat szül, én
meg kellemetlenül éreztem
magam, és türelmetlen voltam, hogy miért nem megy
olyan profin. De hát hogy is
tudhatnám, ha még nem
csináltam? Végül minden
összeállt. Ráadásul a Madáchban a négyszázadik
előadásban
debütáltam,
amit kerek szám lévén át is
rendeztek, mert az ilyeneknél az összes szereposztás

benne van, összepacsiznak,
összekacsintanak a szereplők, szóval nagyon izgalmas
helyzet volt. Annyira túlizgultam, hogy az első előadáson
sajnos nem is voltam magammal megelégedve, de
most már bízom benne, hogy
zsebben van. Remélem,
még négyszáz előadásunk
lesz belőle úgy, hogy benne
vagyok!
– Hogy száll be egy új
játékos? Meg kell nézni az
elődöket?
– Ez egy folyékonyan
működő gépezet; a beállás
úgy kezdődik, hogy kapok
egy felvételt a szöveg mellé, majd abból lemásolom,
melyik mondatnál hol állok,
hová fordulok. Nem az önmegvalósítás az első, hanem hogy tökéletesen beilleszkedjek a rendszerbe. Az
ötödik-hatodik
előadástól
benne voltam én is, onnantól Szaszák Zsoltot láthatták
a nézők.
– Ketten is éneklik a
Madáchban ezt a szerepet.
– Először, ha jól tudom,
Sánta Laci és Pásztor Ádám
játszotta, most Kiss Ernő
Zsolt és én játsszuk. Mivel
fontos az egészségünk, nekem is van váltótársam arra
az esetre, ha szükség lenne
rá. Azt azért elárulom, hogy
akarva-akaratlanul kialakul
bennünk a versenyszellem,

Rádiós A Padlásban.

Roland a Parasztoperában. Fotók: Szegedi Nemzeti Színház
hogy a rendező az én fejemet simogassa meg. Lényeges, hogy nem legyőzni akarjuk egymást a kollégáimmal,
de mi már csak olyan állatfajta vagyunk, akik nagyon ki
vannak éhezve ezekre a vis�szajelzésekre, amiket nemcsak a nézőtérről, hanem
szakmai oldalról is kapunk.
Ez persze nem csupán a váltótársammal van így, mi még
a női kollégákkal is képesek
vagyunk versengeni.
– A kőszínház után
ugyanolyan az előadás a
szabadtérin is, vagy arra
másképp kell felkészülni?
– Legendásak a szegedi
szabadtéri méretei, úgyhogy

bár eddig több mint négyszázszor ment, három hetet próbálunk csak az idei
négy előadásra. Persze nem
én vagyok az egyetlen új, a
tánckar is kibővül legalább
húsz fővel. Azt is nagyon élvezem, hogy nincsenek külön kasztokban a színészek,
a tánckar, az énekkar, a
statisztéria, hanem vagyunk
mi, a szereplők. Erre nagyon
ad a Madách Színház, hogy
olyan képzett együttessel
rendelkezzen, ami még talán az Operettszínházban
található meg. A szabadtérin
mindent újra kell rendezni,
nagyobb érzelmi amplitúdókat kell bejárni, ugyanis van
olyan néző, aki tőlünk százötven méterre ül, és hozzá is
el kell jutnia az energiának
és a gondolatnak. Ahhoz,
hogy ne csak haknishow-t
adjunk, nagyon kell a tanár
úr, hogy takkra pontosan beállítsa a jeleneteket, pláne
ezen a hatalmas színpadon.
– Ősztől már nem társulati tag Szegeden. Látjuk
még a színházban?
– Hangsúlyozom: semmilyen
probléma
vagy
konfliktus nem adódott a
szegedi színházvezetéssel.
Szimplán 23 éves vagyok,
visszautasíthatatlan ajánlatokat kaptam, amikről nem
beszélhetek egyelőre, és
azok nemhogy a szegedi, de
semmilyen társulati tagsággal nem egyeztethetők ös�sze. Ezt elmondtam Barnák
Lászlónak, megértett és elengedett, ráadásul minden

előadásomat megtarthatom,
sőt vissza is hívott még egy
bemutatóra, amiért nem
győzök köszönetet mondani. Ez Laci emberségéről és
odafigyeléséről tesz tanúbizonyságot.
– Mik a publikus szerepei?
– Marad a szegedi nemzetiben két szerepem A Padlásban, Roland a Parasztoperában, Bulcsú az Időfutárban. Fix a szabadtérin
és a Madáchban a Mamma
Mia!, az Új Színházban a
Fatia Negra, Székesfehérváron a Fame, a Déryné Program vándortársulatában a
Gül baba, A boldog herceg
és egy független színházas
János vitéz-feldolgozás. Új
felkérés Szegeden az Egy
csók és más semmi Juronics
Tamás rendezésében, Székesfehérváron pedig a Vadak ura főszerepe. Ezekről
beszélhetek.
– Marad ideje ennyi minden mellett a magánéletre?
– Az, hogy ilyen fiatalon
ennyire beindult a karrierem,
azzal jár, hogy nincs magánéletem. Akármennyire szeretném, és nagyon-nagyon
szeretném, mert eszméletlen
módon vágyom egy társra,
párkapcsolatra nincs időm.
Olyan szintű időhiány alakult
ki, hogy az előző szerelem is
elmúlt. Mondhatnám, hogy a
kapcsolatunk nem volt elég
erős, pedig erős volt, csak mi
nem voltunk elég erősek. De
valamit valamiért.
Dombai Tünde
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A 85 éves Pál Tamást, Szeged világhírű karmesterét
köszöntötte Botka László a szabadtéri megnyitóján

SZ

eged polgármesterének
köszöntőjével megnyílt a Szegedi
Szabadtéri Játékok 91. évada. A nyitóelőadás a Petőfi
Sándor életéről szóló Szabadság, szerelem! – Petőfi,
a vitéz című tánc-szín-játék
ősbemutatója.
– A Dóm tér nemcsak a
legnagyobb, de talán a legszebb csillagfödeles színpad is a világon, pedig egy
katasztrófa után született.
Az 1879-es tiszai nagyárvizet követően a szegediek
megfogadták, hogy építenek egy nagyobb és szebb
templomot. Kilencvenkét
évvel ezelőtt készült el a
dóm, a város már abban
az évben nagy ünnepséget
rendezett. A rákövetkező
évben, 1931-ben pedig
útjára indult a Szabadtéri Játékok, amely kilencven év alatt Szeged város
szimbóluma lett – mondta

Jelenet a Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című című tánc-szín-játékból. Fotók:
Szabó Luca

Botka László polgármester és Pál Tamás karmester.

a polgármester, majd így
folytatta:
– Ehhez nemcsak az kellett, hogy a Dóm tér ilyen
gyönyörű, hanem kellettek
szegedi és vendégművészeink nagyszerű alkotásai is.
Szeretnék köszönetet mondani annak a sok száz táncosnak, színésznek, zenész-

átnyújtotta Pál Tamásnak
Szeged város aranyérmét,
és megnyitotta a Szegedi
Szabadtéri Játékok kilencvenegyedik évadát.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Petőfi Sándor életéről szóló Szabadság, szerelem! – Petőfi, a vitéz című
tánc-szín-játékát Zsuráfszky

nek, hogy idén is elhozzák
hozzánk a csodát. Ha már
művészekről
beszélünk,
szeretnék köszönteni az
önök nevében is egy kiváló
művészt, Pál Tamást, Szeged világhírű karmesterét,
aki kettős évfordulót ünnepel az idén, mert éppen 60
évvel ezelőtt lépett először

erre a színpadra, és most
nyolcvanöt éves. Karmesterként, a szegedi szimfonikusok vezetőjeként ő vezényelte ezen a színpadon
legtöbbször a zenekarunkat. Azt gondolom, méltó,
hogy az idei évadot az ő köszöntésével nyitjuk meg –
mondta Botka László, majd

Zoltán, az együttes Kossuth-díjas művészeti igazgatója állította színpadra,
Zs. Vincze Zsuzsa társrendezővel közösen. Több száz
táncos – köztük hatvanfős
szegedi gyermektánckar –
elevenítette fel a költő életútját, néptáncokkal és versekkel.

Legeslegjobb szülinap és szomszédolás népzenével
TÉRZENE
Helyszín: Móra-park.
Időpont: szombatonként 19
óra.
Július 9. és 16: MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar, július 23.: Mórahalmi Fúvószenekar, július 30.: Szentes Város Fúvószenekara.
III. SZEGEDI VÍZI SZÍNHÁZ
BEATRIX, AVAGY MÁTYÁS
OKOS FELESÉGE
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart.
Időpont: július 10., vasárnap, 11 óra.
Történelmi bábjáték.
NŐI NEM
Helyszín: Huszár Mátyás
rakpart.
Időpont: július 10., vasárnap, 21 óra.
A Magyarock Dalszínház
előadása.
PENGETŐS TRIÓ
Helyszín: IH Café.
Időpont: július 12., kedd, 19
óra.
Szomszédolás népzenével.

LEGESLEGJOBB
SZÜLINAP
Helyszín: Belvárosi mozi.
Időpont: július 14., csütörtöktől.
Charlie régóta ábrándozott
arról, milyen klassz is lesz a
szülinapi bulija, ám sajnálatos módon kishúga éppen
a születésnapján betegedik meg, így a buli elmarad.
A kis szülinapos úgy dönt,
ha nincs buli, akkor elindul
a nagyihoz, és ott is marad
örökre.

ALSÓVÁROSI
OROMDÍSZEK
Időpont: július 15., péntek,
10 és 14 óra között.
Találkozó: Alsóvárosi Napsugaras Tájház.
A kultúrséta regisztrációhoz
kötött, és részvételi díjas. Telefon: +36-30/501-2822,
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Időpont: július 15., péntek,
19 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690,
488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: július 16., szombat,
10 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690,
488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu
KIS SZEGEDI SZÍNHÁZTÖRTÉNET
Időpont: július 16., szombat,
17 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztrációhoz kötött, és részvételi díjas. Tourinform-iroda, Széchenyi tér 12.; telefon +3662/488-690,
488-699;
e-mail: szeged@tourinform.
hu
ALSÓVÁROS AZ IRODALOMBAN
Időpont: július 16., szombat,
10 és 14 óra között.
Találkozó: Alsóvárosi Napsugaras Tájház.
A kultúrséta regisztrációhoz
kötött, és részvételi díjas. Te-

lefon: +36-30/501-2822,
e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com
EURÓPAI NÉPEK FESZTIVÁLJA
Helyszín: Móra-park.
Időpont:
vasárnaponként
18 óra.
Július 17.: Moraczewo
Néptánc Együttes – Lengyelország, Suncele Néptánc Együttes – Lettország, Macastre Fúvószenekar – Spanyolország.
Július 24.: Ostrołęka Néptánc Együttes – Lengyelország, Rība Néptánc Együttes – Lettország, Zambrówi
Önkormányzat Ifjúsági Fúvószenekara – Lengyelország. Július 31.: Vizovjánek
Gyermek Néptánc Együttes – Csehország, Mēmelīte Ifjúsági Néptánc Együttes – Lettország, Slováček
Gyermek Néptánc Együttes
– Csehország. Augusztus
7.: Izartxo Néptánc Együttes – Franciaország, Stoabacher Néptánc Együttes
és Ifjúsági Zenekara – Németország.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
MARGARET
ISLAND
AKUSZTIK

Időpont: július 25., hétfő,
20.30 óra.
Helyszín: a városháza udvara.
SWING Á LA DJANGO FEAT
KOSZIKA
Időpont: július 31., vasárnap, 20.30 óra.
Helyszín: a városháza udvara.
AZ ÉLET ÉRTELME
Időpont: augusztus 2., kedd,
20.30 óra.
Helyszín: a városháza udvara.
Egypercesek száz percben,
Örkény István születésének
110. évfordulója alkalmából.
OPERA – SZERELEM
Időpont: augusztus 4., csütörtök, 20.30 óra.
Helyszín: a városháza udvara.
László Boldizsár és Nánási
Helga estje.

Olvasóink írták
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Üzenet csendben és némán

A

minap egy internetes csoporton
belül Szeged 1-es számú választókörzetében az új megválasztott önkormányzati képviselő megköszönte, hogy rá szavazott 1055 dorozsmai választópolgár. Ebben még nem is lenne semmi kivetnivaló, de valahogy a számok világában
egy kicsit sántítanak az adatok, arányszámok, és ez arra sarkallt, hogy mint a másik
körzetben lakó, véleményt nyilvánítsak.
Előre leszögezem, soha nem politizáltam,
az értelmes és jó kezdeményezéseket mindig támogattam és támogatni fogom, legyen
az balos vagy éppen jobbos kezdeményezés.
A lényeg, hogy megalapozott legyen.
Természetesen gratuláltam, és sikerekben gazdag jó munkát kívántam, mint
ideszületett, de a kifogásaimat az alábbiak
szerint továbbra is fenntartom (nem csodát
várok az újtól, mert a 2-es körzet képviselője
mint „szellem” jár-kel a városrészben, olyan,
mint a népmesében az „ajándék”: van is,
meg nincs is).

Nézzük hát a számtani részt! Pontosan
a szavazatra jogosultak 24,48 százaléka
(1790 fő) ment el voksolni. Tehát az eredmény: 7312 főből 1055 fő volt az, aki a megválasztottat részesítette előnybe. Ha ez a
14,43 százalék nagyarányú győzelem, akkor
valaki itt nagyon rossz jegyet kapott matematikából. Ismétlem: sem egyik, sem másik
oldalt nem támogatom, nem politizálok, a
jó dolog mellé állok, de itt csak szavakat látok, tettet nem sokat. A jó számomra az, ha
tényleg annak adnak, aki rászorul, és nem a
„holdudvarnak” osztanak.
Máskor véleményeztem a képviselőjelöltek dorozsmai kötődését. Igen, valóban, mi,
ideszületettek nehezen fogadjuk be az úgynevezett gyüttmönteket. Miért? Nagyon jó a
kérdés. A válasz nagyon egyszerű: mi nem
kérkedünk azzal, hogy mit, miért és mikor teszünk, csak tesszük csendben és némán, a
csinnadrattát kihagyva.
Lukovicsné Nagy Ibolya

Végre visszakapjuk
az utcáinkat!

H

amarosan a nagykörúton kívül és
Újszegeden
is
lesznek
fizetős
övezetek, ha a szegedi közgyűlés megszavazza az elképzelést. És bármilyen
furcsán hangzik, én ennek
örülök – és nem vagyok
vele egyedül!
Sokan voltak, akik rögtön fölháborodtak a fizetős
övezetek
kiterjesztésén.
Pedig csak meg kellene
kérdezniük olyan autósokat, akik ezeken a területeken laknak. Szerintünk ezt
már hamarabb meg kellett
volna lépni. És nem, nem
környezetvédelmi vagy gazdasági érvek miatt!
Aki Szegeden autózik,
az tudja, hogy elképesztő mértékben növekedett
meg a forgalom az utóbbi
években. Olyan érzésem
van, mintha megsokszorozódott volna a kocsik száma a városban, de az illetékeseknek biztosan van
ehhez pontos kimutatásuk.
Egy biztos, a közlekedés
és a parkolás is egyre nehezebb. A legkeményebb
leckét pedig a koronavírus tanította meg, jobban
mondva az, hogy a járvány
alatt a kormány kötelezően
ingyenessé tette a parkolást mindenhol az országban. Élénken él bennem
az emléke annak, milyen
frusztráló volt akkor autóval

járni Szegeden. Egy csapásra eltűntek az üres helyek,
a lassúmenetben parkoló
után kutató autósok megakasztották a forgalmat.
Azt hiszem, akkor értettem
meg először, hogy a fizetős parkolásra milyen nagy
szükség van.
Azóta a kormány visszavonta ezt az egyébként teljesen átgondolatlan intézkedést, de a rémálom sok
városrészben azóta sem ért
véget. Aki spórolni akar, az
most a kocsiját a Belváros
peremén lévő, eddig ingyenes útszakaszokon rakja
le reggel. Csakhogy ezek
a szűk, lakóövezeti utcák
nem erre lettek kialakítva.
Sok helyen gyakorlatilag
megszűnik a kétirányú közlekedés, annyian parkolnak az út szélén. És ezek
a kocsik az ott lakó emberektől veszik el ilyenkor a
helyet.
Nincs annál rosszabb,
mint hazaérni a munkából, és szembesülni azzal,
hogy a lakásomtól csak
két-három sarokra tudom
letenni az autót. Mindezt
azért, mert mások az én
kis utcámat használják a

kocsijuk tárolására egész
nap.
A parkolóövezetek kiterjesztésével végre a lakók visszakapják ezeket a
városrészeket: Móraváros
és Alsóváros belső utcáit,
Odesszát és Újszegedet.
Amíg az itt élőknek biztosítva van, hogy ingyenesen
vagy jelképes összegért ott
parkolhassanak, addig ez
nemcsak hogy elfogadható,
de az eddiginél sokkal igazságosabb helyzetet teremt!
Szerintem ez nem egy autósellenes intézkedés, hanem éppen autósbarát. Aki
nem vezet, annak az élete
nem változik meg. Aki viszont napi szinten ül be a
volán mögé, annak mostantól nagyobb eséllyel lesz
a saját háza előtt parkolóhelye, és kulturáltabb lesz
az utcájában a közlekedés.
Fogadok, hogy ha egy év
múlva valaki körbejárja az
új övezeteket, becsönget a
házakba, és megkérdezi a
lakókat, mi a véleményük a
rendszerről, ugyanazt fogják neki mondani, mint én:
ezt már rég meg kellett volna csinálni!
Hajdu András

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

A háborús infláció hazugság

A

z áremelkedés sajnos nagyon is valódi, csak a fideszes
magyarázata nem

Mert ha minden bajunkat a ről vásárlunk, megdrágul.
háború okozza, akkor
• Nagyban hozzájáegyrészt nem a
rult az árak emel„Hákormány tekedéséhez az
borús infláigaz.
het róla,
is, hogy a
ció”. Senkit ne
Honnan tudjuk, hogy m á s Fidesz
tévesszen meg ez az
tényleg nagy baj van a gazda- r é s z t
példátorbáni szójáték. A frapságban? Például abból, hogy m e g o l lan vápáns kifejezés egyetlena szerény körülmények kö- d a n i a
lasztási
egy
célt
szolgál,
mégpezött élő, megtakarításokkal s e m
osztogadig azt, hogy elkenje a
nem rendelkező miniszterel- neki kell.
tást folykormány felelőssénök épp most emeltette meg
Csaktatott idén,
gét.
a fizetését havi bruttó 4,8 hogy ez így
és évek óta
millió forintra. Nyilván úgy hazugság!
Mi
felelőtlenül gazérezte, hogy az elszabadult sem bizonyítja ezt jobdálkodott a közpénzzel.
élelmiszerárak miatt egyre ban, mint hogy valójában
• És akkor még nem is
nehezebben jön ki a pénzből. 2021 júliusa óta, vagyis egy említettük a koronavírus-járMilyen kár, hogy a pedagó- teljes éve gyorsuló ütemben vány hatását, a nemzetközi
gusok és az egészségügyi értéktelenedik el a fizeté- ellátási láncok problémáit,
dolgozók bérét nem tudja az sünk. Azóta nő folyamato- az évek óta tartó alacsony
országgyűlés ilyen egysze- san az infláció, amit Putyin kamatokat.
rűen, egyetlen szavazással háborúja csak súlyosbított.
Súlyos, összetett és glomegemelni! (A fenéket nem, Ha véletlenül most vasár- bális problémáról van szó,
csak akarni kellene.)
nap kitörne a béke, az sem amit a magyar kormány edSzintén a helyzet sú- oldaná meg egy csapásra a dig nem kezelt, hanem csak
lyosságát mutatja, hogy a gazdasági problémáinkat. súlyosbított. Megoldani röFideszben kitaláltak az árak Ugyanis:
vid távon nagyon nehéz. De
emelkedésének egy fantázi• Az Orbán-kormány azt elvárnánk, hogy egyrészt
anevet: „háborús infláció”. évek
óta
szándékosan vállalják a felelősséget a hiSenkit ne tévesszen
konfliktust szít az Európai báikért, másrészt pedig sürmeg ez az OrbáUnióval, ami miatt a gősen nyújtsanak segítséget
Súlyos,
ni szójáték.
nekünk járó mil- azoknak, akiknek a megélösszetett
és
A frappáns
liárdos fejlesz- hetés egyre nagyobb kihíglobális problékifejezés
tési pénzek vást jelent. Most a szolidáris
máról
van
szó,
amit
egyetlennem érkez- politikának jött el az ideje,
a magyar kormány
egy célt
nek meg.
nem pedig a hatvanpusztai
eddig nem kezelt,
szolgál,
• Ennek is kastély és a Budai Vár kömégpedig
köszönhetően zött ingázó miniszterelnök
hanem csak súazt,
hogy
a forint történel- fizetésemelésének.
lyosbított.
elkenje a kormi mélyponton van,
mány felelősségét.
így minden, amit külföldNemes István

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
43/A. § (6) bekezdés a) pontja értelmében
közzéteszi
Szeged Megyei Jogú Város településkép-védelméről
szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításának
elkészült tervezetét, valamint lakossági fórumot hirdet,
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról
szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés c) pontja szerint az észrevételeket a
tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,
legkésőbb 2022. július 25-éig lehet megtenni,
kizárólag elektronikus úton, a fehereva@szeged.eu e-mail-címre megküldve.
A közzététel ideje:
2022. július 11-étől 2022. július 25-éig.
A tervezet megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján, a főépítészet közleményei alatt (https://www.szegedvaros.hu/foepiteszet-kozlemenyei).
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Sportmix
DUPLÁN BAJNOK. Két
aranyérmet nyert az idei atlétikai országos bajnokságon
a budapesti Lantos Mihály
Sportközpontban a fedett
pályás világbajnok, olimpiai
bronzérmes Márton Anita, aki
a súlylökés (17,63 m) után
diszkoszvetésben (56,07 m)
is győzött, utóbbi elsőségével már tizenhét szabadtéri
országos bajnoki címnél tart.
Súlylökésben ugyanúgy, mint
a székesfehérvári Honvéd-kupán, egy különleges háziverseny volt: a második helyezett ezúttal is Veiland Violetta,
míg a harmadik Beregszászi
Renáta, a SZVSE versenyzői
lettek, azaz a szegedi klub atlétikai szakosztályának vezetője újra legyőzte szakosztálya indulóit.
VILÁGBAJNOKOK ÉRKEZTEK. Három játékos érkezését jelentette be a Zengő Alföld Szegedi TE férfitekecsapata. A szerbekkel egyaránt
világbajnok Szél Tibor egyéves távollét után visszatért,
míg Milan Jovetics első alkalommal szerepel majd Szegeden. A harmadik igazolás a
Zalaegerszegről távozó, magyar válogatott Kozma Károly,
míg Brancsek János elhagyja
a szegedi klubot, és Kaposváron folytatja.
ÚJ ARCOK A KERETBEN.
Sorra jelenti be új igazolásait
a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata. Érkezett a válogatott
védő Tóth Bence a Vasastól, a
belső védő Kovács Gergő és a
szélső Pintér Ádám Debrecenből, a szegedi születésű Gera
Norbert a Honvéd akadémiájáról, a belső védő Könczey
Márk a Ferencvárostól, a hódmezővásárhelyi születésű kapus, Vaits Marcell a holland
NAC Bredától, a középpályás
Micsinai Miklós Budafokról,
valamint a Portugáliát is megjárt fiatal támadó, Bíró Bence
az MTK-tól. Ami a távozókat illeti, az előző évi keretben több
kölcsönjátékos szerepelt, közülük Horváth Krisztofer a
legeredményesebb játékossá vált a szezonban. A támadót az olasz Torino várja vis�sza soraiba, így a Szegeden
mutatott teljesítménye után
a Serie A-ra készülő keretben
kezdi a munkát. A Videotontól kölcsönben játszó Csoboth
Kevin is visszatért csapatához, ahogy Kovács Milán a Vasashoz és Debreceni Ákos a
Pakshoz. Emellett a szegedi
klub nem hosszabbította meg
Danilo Pejovics és Bencze
Márk szerződését sem.

Simándi Árpád
marad az edző

Olasz Anna hazai közönség előtt szerezte meg második vb-érmét. Fotó: MTI

A
Csodás ezüstöt nyert a vb-n Olasz Anna
A szegedi nyílt vízi úszó a váltóval szerzett érmet, míg egyéniben a hatodik helyig jutott
A magyar váltó ezüstöt nyert
a nyílt vízi úszók csapatversenyében a Lupa-tavon rendezett
világbajnokságon.
A Rohács Réka, a szegedi
Olasz Anna, Betlehem Dávid
és Rasovszky Kristóf által
alkotott négyes 1:04:43.00
órás eredménnyel végzett a
második helyen a németek
mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve.

A

Haász SZUE klasszisa, Olasz Anna második vb-ezüstérmét
szerezte: 2015-ben,
Kazanyban 25 kilométeren
lett vb-ezüstérmes.
– Megbeszéltük a taktikát
a jól bevált sorrendű váltóval,
mindenki azt a teljesítményt
hozta, amivel számoltunk,
mindenki kihozta magából
a maximumot. Fantasztikus

ez az eredmény, óriásit fejlődött ez a csapat az elmúlt
években. Szeretjük egymást,
egymásért úszunk – nyilatkozta Olasz Anna. A 2013
óta minden világversenyen
kiváló eredményeket szállító
magyar versenyző az MTI-nek
beszélt a csapat taktikájáról
is.
– Ha megnézzük a medencés időinket, nem vagyunk annyira jók, viszont
Gellért Gábor kitalált egy
olyan taktikát, ami fekszik nekünk. Réka és én is gyengébbek vagyunk medencében,
viszont bárkinek a lábvizén
elúszunk, és erre próbáltuk
helyezni a hangsúlyt. Hiába
versenyeztem egy olyan lán�nyal, aki medencében 30-40
másodperccel jobb nálam, a
lábvizén elvagyok, és ha ott
nincs leszakadás, akkor a

fiúk sebessége ki fog jönni –
tette hozzá.
– Szóhoz se jutok. Fantasztikus csapatmunka ez a
siker! A tavalyi Európa-bajnoki bronzérem után most
egy világbajnoki ezüstérem,
hihetetlen! Rasovszky Kristóf
bizonyította klasszisát, Betlehem Dávidon pedig látszik,
hogy Rasóval készül, ő is igazi ragadozóként úszott. Olasz
Anna rendkívüli rutinja és
formája is rengeteget adott
ehhez a sikerhez, ahogy Rohács Réka remeklése is, hiszen fantasztikusan tartotta
a tempót a legjobb váltókkal
– értékelt az M4 Sportnak
Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE
vezetőedzője és a nyílt vízi
szakág szövetségi kapitánya.
Ami az egyéni versenyeket illeti, Olasz a hatodik
helyen végzett a 10 kilomé-

teres versenyben, míg a 25
kilométeres távtól visszalépett.
– Egyáltalán nem reménykedtem ilyen eredményben,
nem úgy mentek az edzések
május körül, ahogy szerettem
volna, de a váltóval szerzett
ezüst például nagyon motivált. Viszont most jólesett az
úszás, jó döntéseket hoztam.
A többiek kezdtek „meghalni” körülöttem, kint pedig a
lelátón ott volt mindenki, aki
fontos nekem, és nekik is
szerettem volna megmutatni,
mit tudok, minden bizonnyal
utoljára egy hazai világversenyen – nyilatkozta a szegedi
sportoló.
Hozzátette: a célja továbbra is a párizsi olimpia, ezért
nem hagyta abba Tokiót követően, augusztusban pedig ott
lesz a római Eb-n.

Naturtex-SZTE-Szedeák NB I. A csoportos férfi-kosárlabdacsapata kiválóan szerepelt a 2021–
2022-es idényben, ezek
után egy pillanatig sem volt
kérdés, hogy az MK-ezüstérmes csapatnál Simándi Árpád marad a vezetőedző. A
39 éves szakember hároméves, 2025. június 30-áig
szóló szerződést írt alá a
szegedi együttessel.
– Simándi Árpáddal 16
éve dolgozunk együtt, egy
pillanatra sem volt kérdéses
a folytatás. Árpi bejárta azt
az utat, amit be kellett járnia
a vezetőedzői pozícióhoz.
Szakmailag és emberileg is
kész a feladatra, ahogy ezt
már bizonyította is. A hároméves szerződés aláírása mutatja azt a lojalitást, ami a felekben kölcsönösen megvan
egymás iránt – mondta Kardos Péter, a Szedeák elnöke. A szegediek vezetőedzője is elégedetten nyugtázta a
szerződés létrejöttét.
– Természetesen hatalmas
megtiszteltetés
számomra, hogy további
három évre bizalmat szavazott nekem a klubvezetés.
Az elmúlt időszakban szép
eredményeket értünk el,
és a jövőben is a tudásunk
legjavát fogjuk adni annak
érdekében, hogy a szurkolóink büszkék lehessenek a
Szedeákra!

Bivalyerős csoportban a Pick
Sorsoltak a Bajnokok Ligájában
A címvédő Barcelonával is
azonos csoportba került a
magyar bajnok Pick Szeged
a Bajnokok Ligája sorsolásán.

A

férfi BL végjátékában 2010 óta rendeznek négyes döntőt, és a katalánok
voltak az elsők, akik a kölni
tornán meg tudták védeni címüket, mivel a tavalyi sikerüket követően idén is győztek.

A júniusi fináléban hétméterespárbajban nyertek a lengyel Kielce ellen, amely szintén a Szeged csoportjába került. A Bécsben megtartott
sorsoláson elhangzott, hogy
mindkét magyar csapatnak
lesz német, francia, lengyel és
dán ellenfele. Az első fordulót szeptember 14-én és 15én rendezik, a mérkőzéseket
minden esetben szerdán és
csütörtökön játsszák. A csoportok első hat helyezettje jut

A csoportbeosztás
A csoport: Veszprém (magyar), PSG (francia), Magdeburg (német), GOG Gudme (dán), Porto (portugál), Wisla
Płock (lengyel), Dinamo București (román), PPD Zagreb
(horvát), B csoport: Pick Szeged, Barcelona (spanyol),
Kielce (lengyel), Nantes (francia), THW Kiel (német), Celje (szlovén), Aalborg (dán), Elverum (norvég).

tovább, az első és a második
közvetlenül a negyeddöntőbe,
a harmadik, negyedik, ötödik
és hatodik pedig a rájátszás
első fordulójába. A négyes
döntőt jövőre is a kölni Lanxess Arénában rendezik.
– Nagyon erős a B csoport, szerintem jóval erősebb, mint az A. Három olyan
csapat is nálunk szerepel,
amely az idei Bajnokok Ligája négyes döntőjének a résztvevője volt. A Barça, a Kielce
és a Kiel is az ellenfelünk
lesz, de még ott van a bombaerős Aalborg is. Most egy
dologra kell koncentrálnunk,
hogy jól felkészüljünk az
idénykezdésre, egészségesek legyünk. Ha ez rendben
lesz, akkor bárkit képesek
vagyunk legyőzni. Egy kezdés mindig fontos, így az első

Juan Carlos Pastor csapata a bajnoki cím után a BL-ben
bizonyíthat. Fotó: Pick Szeged
találkozó, amelyet a francia
Nantes ellen idegenben vívunk, kiemelten fontos lesz,
erre kell majd összpontosítanunk. Egy biztos, hogy a szurkolóink remek meccseket,
remek csapatokat láthatnak

majd. A mi táborunk minden
találkozón segít bennünket,
így most is nagy szükség lesz
arra a hangulatra, amit ők
tudnak teremteni – értékelt
a klub honlapján Juan Carlos
Pastor szegedi vezetőedző.
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Anyakönyvi hírek
rienn, Vasi Zoltán és Kiss
Kata, Csapó Krisztián
Zsolt és Kiss Georgina.

SZEGEDEN
KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT június 24én: Tóth Ármin és Molnár
Alexandra Réka, Dombi
Szabolcs András és Balla
Renáta, Azrak Resat Genco és Borbély Lilla Ilona;
június 25-én: Túri Lász-

Képviselői
fogadóóra

ló és Rózsa Éva Krisztina, Tóth Tamás Viktor és
Pető Anikó, Vastag Viktor
és Taskovics Mónika, Bessenyei Norbert és Galicz
Rita, Ábrahám Kristóf Gábor és Vajda Barbara, Kövér Zoltán és Tipszics Ad-

SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Szatmári Tibornak és Szakácsi Erikának 2022. 06.
24-én Tibor, Bense András Nándornak és Fábián
Alexandrának 2022. 06.
24-én Izabella, Kis Dániel Márknak és Meskó Mercédesznek 2022. 06. 25én Johanna, Kiss Ákosnak
és Hodován Renátának
2022. 06. 25-én Tamás
Áron nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
enyhül a forróság
Július
9.
szombat

Július
10.
vasárnap

Július
11.
hétfő

Július
12.
kedd

Július
13.
szerda

Közepesen Közepesen Közepesen Közepesen Gyengén
felhős
felhős
felhős
felhős
felhős
29/16
Lukrécia,
Veronika

28/16
Amália,
Ulrika

28/15
Nóra,
Lili

29/16
Izabella,
Dalma

31/17
Jenő,
Indra

Július
14.
csütörtök

Július
15.
péntek

Gyengén
felhős

Gyengén
felhős

32/18
Örs,
Stella

33/19
Henrik,
Roland

GRATULÁLUNK!

JÚLIUS 13., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)

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 két ajándék belépőt nyerni a Szegedi Vadasparkba? 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: július
13. 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 vízbe esett, jéggé nem fagyott hónak szotyé volt a neve. A nyertes: Fodor Ágnes. Gratulálunk!
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Hirdetés

2022. július 9., szombat

