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T
öbb ezer ember éle-
tét könnyíti majd 
meg, és a gazdasá-
gi életre is kedvező 

hatással lesz az ELI-hez ve-
zető út, a kivitelező jól halad 
az  építéssel. A  beruházás 
egyaránt javítja a gyalogos, 
a  kerékpáros, az  autós és 
a közösségi közlekedés fel-
tételeit. 

Készül az  új út alapja, 
jó darabon már lerakták 
a betonszegélyt, és kiépült 
a  csapadékelvezető rend-
szer. A  munkások az  első 
körforgalom térkövezését 
végzik a Zápor út folytatá-
sában. 

Az elkészült útalapban 
most még villanykarók áll-
nak, ezek hamarosan eltűn-
nek, és amint megérkeznek 
a szükséges kábelek, a föld 
alá viszik a vezetékeket.

Részletek a 3. oldalon

Inflációs  
rekord

E
gyszerűbb ma már 
azt a néhány árucik-
ket felsorolni, aminek 
az elmúlt hónapok-

ban nem emelkedett draszti-
kusan az ára.  A Privátbankár 
Árkosár-felmérése szerint egy 
év alatt 31 és fél százalékkal 
nőttek az élelmiszerárak, de 
a havi növekedés is nagyon 
durva: májusról júniusra 6,6 
százalékkal szálltak el az élel-
miszerboltok árai. 

Közben a forint egyre 
fájdalmasabban elszakadt 
a régiós versenytársaktól, 
mostanra nem csak Kelet-
Közép-Európa, hanem az 
egész világ egyik leggyen-
gébb devizája lett. Az utolsó 
három hónapban a chilei de-
vizát leszámítva nem találni 
gyengébbet a forintnál.
Összeállításunk a 2. oldalon

Dés László vendégei
Két színművész, Básti Juli és Nagy Ervin 
énekli a zenész-komponista jól ismert dalait.

La Traviata a Dóm téren
Juronics Tamás rendezésében keltik életre 
Violetta és Alfredo tragikus szerelmét.

Szita és a halászlé
Szegedre érkezett Szita Zoltán, a Pick 
kézilabdacsapatának egyetlen nyári igazolása. 

TiSzTeLT OLvaSóink! 

A Szegedi Tükör  
a nyári szabadságolások 

után, július 30-án jelenik meg 
legközelebb. 

7.6. 10.

az 5-ös út mentén, a bevásárlóközpontok mögött épül az út a lézerközpont, illetve Béketelep felé. Fotó: Szabó Luca

Jól halad az ELI út építése
Több ezer szegedi életét teszi könnyebbé a beruházás

a platánfák között zöldfelületet alakítanak ki.  
 Bővebben a 4. oldalon

Felújítják a járdát  
és a kerékpárutat

népviseletben, zenés kísérettel vonult a kárász utcán múlt pénteken a Martin György 
néptáncfesztivál hat részt vevő együttesének száznyolcvan táncosa. A hétvége folklóresttel, 
táncházzal folytatódott. Fotó: Szabó Luca

Néptánccal folytatódott 
a szegedi fesztiválnyár



2022. július 16., szombat2 Aktuális

Már csak a chilei deviza 
gyengébb a forintnál

Az utóbbi hetekben a forint egyre fájdalmasabban el-
szakadt a régiós versenytársaktól, mostanra azonban 
nem csak Kelet-Közép-Európa, hanem az egész világ 
egyik leggyengébb devizája lett. Egy év alatt csak a tö-
rök líra és az argentin peso esett nagyobbat, az utolsó 
három hónapban pedig a chilei devizát leszámítva nem 
találni gyengébbet a forintnál – írta meg a portfolio.hu.

A
z év eleje óta a forint 
majdnem 7,5 szá-
zalékkal gyengült 
az  euróval szem-

ben, amit túl könnyű lenne el-
intézni annyival, hogy nehéz 
a világgazdasági környezet, 
zajlik egy háború a szomszé-
dunkban, és magas az  inf-
láció. Ezek a  problémák 
ugyanis a régiós versenytár-
sakat ugyanúgy sújtják. Per-
sze, február végén érezhető 
volt az orosz–ukrán háború 
hatása, néhány hét alatt ko-
moly kockázatkerülés indult 
el a piacon, és a forint is ak-
kor érte el először a 400-as 
szintet – írta a portfolio.hu.

Az utóbbi két hónapban 
romlott el valami a  forint 
piacán, május elejéig nagy-
jából együtt mozogtunk 
a lengyel złotyval, majd ott 
kezdődött a  szétválás. Ha 

számba vesszük az utóbbi 
két hónap eseményeit, ak-
kor össze is lehet foglalni, 
mi minden szólt a forint el-
len. A portfolio.hu elemzésé-
ből kiderült:

Áprilisban az Európai Bi-
zottság elindította Magyar-

országgal szemben a jogál-
lamisági eljárást, az  uniós 
források folyósításáról pedig 
azóta sincs megállapodás. 
Kormányzati szereplők igye-
keznek optimista nyilatkoza-
tokat tenni azzal kapcsolat-
ban, hogy a tárgyalások jól 
haladnak, és az év második 
felében megszülethet az al-
ku, azonban a  befektetők 
egyre inkább kockázatként 
árazzák azt, hogy esetleg 
nem lesz megegyezés, és 
uniós forrásokat veszít Ma-
gyarország.

 Bedobták a lovak közé a gyeplőt
Kezelhetetlenné válnak lassan az élelmiszerárak 

Egyszerűbb ma már azt 
a néhány árucikket fel-
sorolni, aminek az  el-
múlt hónapokban nem 
emelkedett drasztiku-
san az ára.  A Privátban-
kár Árkosár-felmérése 
szerint egy év alatt 31 
és fél százalékkal nőt-
tek az  élelmiszerárak, 

de a  havi növekedés is 
nagyon durva: májusról 
júniusra 6,6 százalékkal 
szálltak el az élelmiszer-
boltok árai. Hiába emel 
lassan már folyamatosan 
alapkamatot a jegybank, 
még csak lassítani sem 
tudja a pénzromlás üte-
mét. 

A 
Privátbankár próba-
vásárlói tizenöt éve 
folyamatosan moni-
torozzák az üzletek 

élelmiszerárait, és egy nap-
pal a KSH hivatalos havi inf-
lációs adatainak bejelentése 
előtt nyilvánosságra hozzák 
az eredményt, ami hónapok 
óta egyre lesújtóbb. Július el-

ső napjaiban is megnézték, 
hogyan alakult a fi ktív bevá-
sárlókosár tartalma: ebben 
30 termék – 23 étel, illetve 
élelmi anyag, továbbá 7 alko-
holos és alkoholmentes ital 
– található, ezek árának ala-
kulását követték nyomon há-
rom hipermarketben: az Au-
chan, az Interspar és a Tesco 

egy-egy üzletét keresték fel 
ezúttal is.

Az eredmény őket is meg-
döbbentette: „Azt sejtettük, 
hogy lendületes lesz az  ár-
emelkedés, de arra nem 
számítottunk, hogy egyetlen 
hónap alatt is 6,6 százalék-
kal kúsznak fel az  átlagos 
élelmiszerárak. Ami pedig 
az éves adatokat jelenti, ott 
már elfogytak a  jelzők: még 
a legszolidabb áremelkedés 
is 25 százalék fölött volt, míg 
két másik áruházban 33, illet-
ve 35 százalékot meghaladó 
áremelkedést mértünk. Ez 
azt jelenti, hogy az éves élel-
miszerár-emelkedés mértéke 
elérte a 31 és fél százalékot 
a  hazai hipermarketekben” 
– írják.

Júniusban a harminc vizs-
gált termék közül huszonhat 
ára emelkedett több mint tíz 
százalékkal. Egy év alatt pe-
dig több termék ára is meg-
duplázódott. Az  abszolút 
dobogósok: a sajt 102 szá-
zalékkal, a kenyér 98 száza-
lékkal, a margarin 70 száza-

lékkal kerül többe, mint egy 
éve. A dobogóról éppen csak 
lecsúszott a 60 százalékkal 
drágult tojás és tejföl, a több 
mint 50 százalékkal drágult 
krumpli és tészta. Egy átlagos 
családi nagybevásárlás után 
júniusban 7159 forinttal töb-
bet kellett a kasszánál hagy-
ni, mint egy évvel korábban 
ugyanezért. 

A teljes kosárérték júni-
usban két áruházban is 30 
ezer forint fölé emelkedett, 
míg egy áruház hajszállal 
a 28 ezer forintos szint alatt 
tartotta árait. Ez azt jelenti, 
hogy az  átlagos Árkosár-
érték, vagyis  az átlagos 
havi családi nagybevásárlás 
ellenértéke 29 ezer 863 
forintra emelkedett. Ezekért 
az  árucikkekért tavaly 
decemberben átlagosan 
„csak” 24 ezer 482 forintot 
kellett fizetni. Minden 
bizonnyal júniusban utoljára 
sikerült az Árkosár próbavá-
sárlóinak 30 ezer forint alatt 
beszerezni az élelmiszerko-
sár tartalmát. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

TŰZIFAOSZTÁSRA
pályázatot hirdet az önkormányzattól 

szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.

Beadási határidő: 2022. július 25.

A pályázati felhívás és a nyomtatvány Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.

hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető 
a Humán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán, 
továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

Sajt  102% 
Kenyér  98%
Margarin  70% 

Mennyivel 
kerül többe, 
mint tavaly 
ilyenkor? 

Forrás: Privátbankár Grafika: 
Szegedi Tükör

 Szegeden is tüntettek 
a katatörvény miatt

Budapesten a Parlamentnél, a Margit és az Erzsébet hídon, Szegeden a Rákóczi téri 
kormányhivatal előtt (képünkön) tüntettek kedden a katatörvény egyik napról a másikra 
történt áterőltetése miatt. Szeptembertől 450 ezer kisvállalkozónak nőnek többszörösére 
az adóterhei, miközben a kormány állításai szerint fehéríteni igyekszik a gazdaságot az in-
tézkedéssel. Mindezt úgy, hogy a kormány a napokban vállalta Brüsszelben, hogy társadalmi 
egyeztetés nélkül nem lesznek törvénymódosítások. „Most a legkiszolgáltatottabb vállalkozó-
kat hozzák válságos helyzetbe, mintha az elmúlt hónapok áremelkedései miatt nem lett volna 
már gondban a legtöbb magyar háztartás. Mert mindannyian tudjuk, hogy itt nem azokról 
a vállalkozókról van szó, akik magánrepülőgéppel, helikopterrel utazgatnak, a horvát tenger-
parton jachton nyaralgatnak. Nem róluk van szó, hanem a kisvállalkozókról, a kisemberekről. 
Ezeknek az embereknek a kormány súlyos károkat okoz. Ezek az emberek futárok, fodrászok, 
sminkesek, fotósok, tanárok” – mondta a tüntetésen Halász Noémi, a Momentum szegedi 
tagja. Az ellenzék lapzártánk után további demonstrációkat hirdetett. Fotó: Szabó Luca
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A holdról is látható 

L
ehet persze szellemesnek szánt, valójában nyegle 
mondatokat mondani arról, hogy „az erősebb forint 
jobb lenne”, meg hogy „egy fizetést a költségvetés ki 
tud gazdálkodni”, de azért ezt az üzemmódot jól is-

merhetik a kormányzati kommunikáció tapasztalt megfigyelői.
Ezek nem a magabiztosság jelei. 
A fenti idézetek Gulyás Gergely július 7-i sajtótájékozta-

tójáról származnak, jobban mondva „a” sajtótájékoztatón, 
azaz a kormányinfón hangzottak el. Előző nap ugrott (első 
alkalommal) 410 forintra az euró, 400-ra a dollár árfolyama, s 
ezzel kapcsolatosan kérdezték a Miniszterelnökség vezetőjét, 
hogy baj-e a gyenge forint. Mire azt felelte, az erős jobb lenne. 
Hát, igen. Amikor pedig Gulyás azt ecsetelte, hogy a fennálló 
helyzetben miért nem időszerűek a béremelések, az egyik 
kérdező – meglátjuk, legközelebb beengedik-e – azt firtatta, 
hogy akkor miért emelték a miniszterelnök tiszteletdíját? Erre 
jött a válasz, hogy egy fizetés emelése belefér a büdzsébe. 

Ezek jól idézhető mondatok, s az a céljuk, hogy aki eze-
ket olvassa, elismerően csettintsen a szellemességen, vagy 
elképedjen az arcátlanságon, de lehetőleg ne nagyon gon-
dolkodjon el a lényegen. 

Merthogy valójában arról van szó, hogy a kormány és a jegy-
bank látványosan tehetetlennek bizonyul a forintárfolyamot 
illetően, s bár néha sikerül a vissza-
korrigálás, mindig a korábbinál 
magasabb szinten stabilizá-
lódik a helyzet – egy időre. 
Ezenközben a kormány masz-
szív költségvetési megszorí-
tást hajt végre, akárhogyan 
is bűvészkednek a szavakkal, 
hiszen pusztán a közszolgálat-
ban dolgozók inflációkövető bér-
emelésének elmaradása is definí-
ciószerűen költségvetési megszorítás. 
Ebben a helyzetben – egyébként valóban 
szinte érthetetlen módon – mégis kiemelten fontos feladattá 
vált a kormányfői tiszteletdíj emelése. A miniszterelnöki fize-
tés elégségességéről persze lehet vitatkozni, hozzámérhetjük 
például a multicégek vezérigazgatóinak nyilván magasabb 
béréhez és egyéb juttatásaihoz, de azért a  rendszeresen 
semmitmondó vagyonbevallásokat leadó miniszterelnöknek 
bizonyosan nem megélhetési problémái vannak. Éppenséggel, 
gondolhatnánk, az lehetne az igazán látványos kommunikációs 
akció, hogy a miniszterelnök lemond a fizetésemelésről. Ezzel 
könnyen szerezne népszerűségi pontokat, ehelyett béna ma-
gyarázkodás zajlik a gázsi felett. 

Gulyás Gergely azt is megismételte, hogy, úgymond, a ma-
gyar gazdaság fundamentumai szilárdak, vagyis a „háborús 
infláció”, meg a feltehetően „háborús” árfolyam csak a külső 
körülmények összejátszásából adódik. Csakhogy a forint ah-
hoz az euróhoz képest gyengül, amely ugyancsak a háború 
sújtotta Ukrajnával szomszédos országoknak is fizetőeszköze. 

Figyelemre méltó az is, hogy a Miniszterelnökség vezetője 
az uniós pénzek érkezéséhez kötötte a béremelési ígéretek tel-
jesítését, ami nyílt elismerése annak, hogy milyen szinten van 
rászorulva Magyarország a közösségi forrásokra. A magyar 
kormány most leginkább azzal van elfoglalva, hogy a rendszer-
szintű korrupciót a lehető legkevésbé érintő uniós javaslatokat 
befogadja, hátha azzal a brüsszeli Bizottság is megelégszik, 
és felmutathatja Magyarország megregulázásaként. 

Úgy tűnik, újra sikerült feltalálni a pávatáncot, ennek 
az eljárására reaktiválták Navracsics Tibort. Őszre kiderül, 
el lehet-e adni még egyszer ezt a produkciót. 

Habár a mindenkori magyar kormány számos ponton ki 
van téve a nemzetközi folyamatok alakulásának, a tavasszal 
„a holdról is látható” hatalmas győzelmet arató kormánypárt 
a hazai folyamatok alakulásáért nem okolhat mást, nem tol-
hatja másra a felelősséget.

Ennek a kimondásával és szüntelen hangoztatásával kezdőd-
het bármiféle ellenzéki narratívaépítés, persze, ha van rá igény. 

Aktuális

Lakner Zoltán

 
Az lehetne 

az igazán látvá
nyos kommunikáci

ós  
akció, hogy a minisz

terelnök lemond  
a fizetés  

emelésről.

Egyelőre szó szerint útban vannak a villanyoszlopok. Ezeket eltávolítják, és föld alá viszik a vezetékeket. Fotó: Szabó Luca

Jól halad az új ELI út építése
Több ezer szegedi életét könnyíti meg 

Több ezer ember életét könnyíti majd meg, és a gaz-
dasági életre is kedvező hatással lesz az ELI-hez veze-
tő út, a kivitelező jól halad az építéssel. A beruházás 
egyaránt javítja a gyalogos, a kerékpáros, az autós és 
a közösségi közlekedés feltételeit. 

K
észül az új út alap-
ja, jó darabon már 
lerakták a  beton-
szegélyt, és kiépült 

a csapadékelvezető rendszer. 
A munkások az első körforga-
lom térkövezését végzik a Zá-
por út folytatásában, ebből 
összesen három lesz, közben 
folyamatosan érkezik a szük-
séges alapanyag is az építke-
zéshez. 

Az elkészült útalapban 
most még villanykarók áll-
nak, ezek hamarosan eltűn-
nek, és amint megérkeznek 
a szükséges kábelek, a föld 
alá viszik a vezetékeket.

A 4,5 milliárd forintos 
beruházás az ütemezésnek 
megfelelően halad, és 3-4 
ezer ember életét könnyíti 
majd meg, hisz javulni fog 
az  5-ös főút és az  autópá-
lyák megközelíthetősége. 
Továbbá Béketelep, Újrókus, 

Makkosház, Fodorkert, Fel-
sőváros, Petőfitelep, Tápé 
lakói rövidebb úton juthat-
nak el a bevásárlóközpont-
ba vásárolni, és könnyebb 
lesz megközelíteni az  otta-
ni ipartelepeket, valamint 
a  logisztikai központot is. 
Ez pedig lökést adhat, hogy 
az  itteni iparterületekre és 
a kiépülő tudományos park-
ba újabb vállalkozások tele-
püljenek. A beruházás során 
új útszakaszok épülnek, és 
régieket újítanak fel.

Nagy Sándor alpolgár-
mester a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatóján elmond-
ta, egyszerre többféle beru-
házás zajlik. 
•  A  Zsámbokréti soron és 

a  Vértói úton útfelújítást 
végez a kivitelező.

•  A Vinkler László utcát ki-
szélesítik, itt kerékpáros 
infrastruktúra is kiépül.

•  A Vinkler László utca végé-
től a bevásárlóközpontig pe-
dig egy teljesen új út épül, 
amiből egy szintén új útsza-
kasz ágazik el az ELI-hez.

Az alpolgármester kiemel-
te, a beruházás során arra 
törekednek, hogy minden 
közlekedési mód megtalál-
ja a helyét, tehát az új utak 
építése és a régiek felújítá-
sa, kiszélesítése mellett ke-
rékpársávokat alakítanak ki, 

valamint önálló kerékpársáv 
is készül. Emellett arra ké-
szülve, hogy a  tömegközle-
kedés is megindul ezen a ré-
szen a későbbiekben, tíz új 
megállót építenek, és hármat 
felújítanak. 

A beruházásnak a  jövő 
év közepére kell elkészülnie. 
A kivitelező jelenleg ponto-
san tartja az ütemtervet, így 
minden bizonnyal tartható 
lesz a határidő.

A beruházás számokban
•  3,9 kilométer hosszú út épül: ebből 2840 méteren fel-

újítják az útburkolatot, több mint egy kilométeren pe-
dig új út épül.

•  A kerékpárosok által használható utak hossza 4420 
méter.

•  Tíz új buszmegálló épül, három meglévőt felújítanak, 
a buszmegállóknál kerékpártámaszokat telepítenek.

•  Három új körforgalom épül: a Zápor úton a benzinkút-
hoz (Auchan) vezető nagy balkanyar után, a Régi posta 
út és a Vinkler László utca kereszteződésében, a Vinkler 
László utca és a Zsámbokréti sor kereszteződésében.

•  Több ezer négyzetméteren füvesítenek, 160 fát és 1100 
cserjét ültetnek.

•  A csapadékvíz-elvezetést is kiépítik 6703 méteren, és 
2 záportározó készül.
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Hatezer szegedi iskolás étkezését 
támogatja az önkormányzat

Az infláció miatt árat kell emelni 

Két éve nem volt áremelés a szegedi közétkeztetés-
ben, a diákoknak három évvel ezelőtt kalkulált nyers-
anyagárakon készült az étel, de ez a vágtató infláció 
miatt tovább már nem volt tartható. Az önkormányzat 
abban állapodott meg a Suli-Hosttal, hogy szeptem-
ber 1-jétől nagyjából húsz százalékkal emelkedhetnek 
a tarifák. 

A 
város három éve 
kötött szerződést 
a  diákétkeztetést 
biztosító Suli-Host-

tal. A társaság már korábban 
is jelezte, nem jön ki a téríté-
si díjakból, és szeretne árat 
emelni, de ezt az önkormány-
zat eddig nem fogadta el. Ez 
a helyzet azonban nem volt 
tovább tartható, mert az el-
látás biztonságát veszélyez-
tette volna.

– Az  élelmiszerek ára 
csak idén több mint húsz 

százalékkal emelkedett. 
A kormány az év elejétől újból 
megemelte a  minimálbért, 
a garantált bérminimumot. 
Megdrágultak a  szállítási 
költségek, a  konyhai esz-
közök, az energia ára pedig 
az egekben – mondta Kovács 
Tamás gazdasági alpolgár-
mester. Kényszerűen enged-
ve a közétkeztetési cég több-
szöri kérelmének a közgyűlés 
változtatott a díjtételeken. Az 
új tarifák szeptember 1-jén 
lépnek majd életbe.

– Tizenegyezer adag étel 
készül naponta a szegedi di-
ákoknak. Ebből hatezer vagy 
teljesen ingyenes, vagy fél 
árat kell fizetni érte. A város 
már most is évente több mint 
230 millió forinttal támogatja 
a szegedi diákok étkezését, 
ez az összeg jövőre eléri a fél-
milliárd forintot –  mondta 
az alpolgármester.

2020 márciusa óta nem 
volt díjemelés a közétkezte-
tésben Szegeden, de ezeket 
az árakat már nem lehetett 
tovább tartani, az  önkor-
mányzat és a Suli-Host végül 
megegyezett abban, hogy 
19,9 százalékkal emelheti 
a  cég az  árakat, hogy leg-
alább részben lefedje az inf-
láció és a béremelkedések 
hatásait.

F E L H Í V Á S
Tisztelt Szegedi Lakosok!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között 
Magyarország területén népszámlálást tart.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja 
a 2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban való 

közreműködésre.

A jelentkezési határidő: 2022. július 31.

A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. 
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészült-
ségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
•  a körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
•  az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 

(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
•  a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
•  folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17.–november 20.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
•  nagykorú, cselekvőképes személy,
•  saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
•  e-mail-cím, telefonszám.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
•  legalább középfokú végzettség,
•  magabiztos számítógépes ismeret,
•  megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
•  az összeírás területén való helyismeret,
•  rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség,
•  korábbi népszámlálás során szerzett tapasztalat.

A szerződéskötés feltétele:
•  a jelentkező kiválasztása,
•  az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.

A 2022. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételeit 
a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:  

https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni, és a feltételeknek is megfelel, 
kérem, hogy a www.szegedvaros.hu honlapon elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, 
beszkennelve küldje meg a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címre, vagy juttassa el 
személyesen a Szeged, Kiss Ernő utca 3. szám alatti címre.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon.
Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatban, 
azt felteheti a nepszamlalas2022@szeged.eu e-mail-címen, valamint a 62/564-242 és 
a 62/564-135 telefonszámokon.

Szeged, 2022. július 4.

Dr. Martonosi Éva jegyző
települési népszámlálási felelős

Folytatódik a járda és 
a kerékpárút felújítása

A József Attila sugárút két oldalán folytatódik a járda 
és a kerékpárút felújítása. A munkálatok jelentős ré-
sze iskolakezdésre elkészül.

E
lkezdte a  kivitelező 
a József Attila sugár-
úton a nagykörút és 
a  Szent György tér 

közötti szakaszon a kerékpár-
út és a járda felújítását. Két 
ütemben végzi el a munkát 
a vállalkozó. Először a nagy-
körút és a Szent Miklós ut-
ca között dolgozik. Itt a bur-
kolatfelújítás mellett száz 

méter hosszan és két méter 
szélességben zöldfelületet is 
kialakít, gyepesít a platánok 
között. Ez iskolakezdésre be-
fejeződik. A Szent Miklós utca 
és a Szent György tér között 
még egy közműszolgáltató is 
fejlesztést végez, és a burko-
latot csak ennek elkészülte 
után, október közepéig állít-
ják helyre.

A sugárút túloldalán, 
a Lengyel és az Osztrovszky 
utca között is megújul a járda 
az iskolák előtt. Felbontják és 
újraaszfaltozzák a kopóréte-
get. Ez a munka is elkészül 
iskolakezdésre.

Az önkormányzat meg-
bízásából a  munkálatokat 
a Vízép Holding Kft. végzi el 
bruttó 18 millió forint érték-
ben.

A felújítás idejére a gyalo-
gos- és kerékpáros-forgalmat 
korlátozzák. 

Új jegyeket  
vezet be az SZKT

A bevált jegyek mellett 
újabb jegyeket vezet be 
az SZKT. Iskolás csopor-
tokra és home office-ban 
dolgozókra is gondoltak. 
Lesz átszállójegy is. 

A 
kedvezményes cso-
portos tanulójegy 
huszonnégy óráig 
érvényes; minimum 

tíz-, maximum negyvenfős 
általános vagy középiskolás 
diákokból álló csoport vált-
hat ilyen jegyet. Tíz diákon-
ként egy kísérőtanár utazhat 
a menetjeggyel, azaz egy 40 
fős osztály, csoport mellett 
négy felnőtt utazhat a jegy-
gyel.

A körút napijeggyel a nagy-
körúton belül és a nagykör-

úton kívüli első megállóig 
korlátlanul lehet utazni. Ez 
igazából egy P+R-jegy: az au-
tósok megállnak a sárga, il-
letve majd a kék zónában, ott 
vehetnek napijegyet, majd 
egy ilyen jeggyel bejönnek 
a belvárosba. 

Eddig nem volt Szegeden 
átszállójegy, most ez is vál-
tozik. A hatvanperces jegy-
gyel ugyanis át lehet szállni, 
azaz mondjuk a Fecske utcá-
tól a 10-es trolival bejövünk 
a Tisza Lajos körútig és ott át-
szállunk a 3-as villamosra, és 
ki tudunk menni a Belvárosi 
temetőig – egy jeggyel. 

Napijegycsomag ké-
szül a kerékpárosoknak és 
a home office-ban dolgozók-
nak. – Azt szeretnénk, hogy 

a lehető legtöbben rendsze-
resen utazzanak a szegedi 
közösségi közlekedési eszkö-
zökkel. Ugyanakkor a korona-
vírus-járvány alatt keletkezett 
egy olyan piaci helyzet, ami-
re reagálnunk kell. Ha valaki 
most már úgy dolgozik, hogy 
hetente egyszer kell csak be-
járnia, vagy annyira megsze-
rette a kerékpározást, hogy 
most már mindenhova azzal 
jár, azoknak lehet ideális ez 
a jegytípus – ismertette Nagy 
Sándor városfejlesztési alpol-
gármester.

Szeged közgyűlése há-
rom már ismert jegytípusnak 
csökkentette az árát: a 72 
órás jegynek, a hetijegynek 
és a kétheti jegynek csök-
kentették az árát. 
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Tizenegy szegedi szobrász 
huszonkét alkotása lakja be 

nyáron a Wagner-udvart
Az idén harmincéves Szög-Art Művészeti Egyesület 
tizenegy alkotójának Térszögek című szabadtéri szo-
borkiállítása látható a Wagner-udvarban. Szeged egyik 
legszebb mediterrán udvarában 2017 óta rendez nya-
ranta művészeti programokat a Szegedért Alapítvány. 

A
z elmúlt években 
Popovics Lőrinc, 
Bánvölgyi Tamás, 
Brzózka Marek, 

Lapis András szobrászművé-
szek és Sejben Lajos képző-
művész mutatkozott itt be. 
Most tizenegy szobrászmű-
vész hozta el két-két alko-
tását a szabadtéri tárlatra. 
Akadnak közöttük több évti-

zeddel ezelőtt készült alkotá-
sok és olyanok is, amelyeket 
az elmúlt napokban fejeztek 
be a szobrászok.

Volker Beyer, Brzózka 
Marek, Darázs József, Farkas 
Pál, Fritz Mihály, Kalmár Már-
ton, Popovics Lőrinc, Sejben 
Lajos, Szabó Tamás, Szatmá-
ry Gyöngyi és Székó Gábor 
közös szoborkiállítását Weh-

ner Tibor művészettörténész 
nyitotta meg. –  A harminc 
évvel ezelőtt, a  Szög-Arttal 
együtt alakult megannyi egy-
let, céh, egyesület, szövetség 
már régen megszűnt, vagy 
nem működik, elfelejtődött. 
A Szög-Art a magyar művé-
szeti viszonyok között méltán 
nevezhető kisebb csodának, 
nemcsak fennmaradt, de to-
vábbra is hallatlan intenzitás-
sal működik –  fogalmazott 
a művészettörténész.

A fából, bronzból és már-
ványból készült szobrokat au-
gusztus 21-ig tekinthetik meg 
az érdeklődők.

Koncertre is ellátogat-
hatnak az érdeklődők. Július 
27-én, szerdán délután 6 
órakor gitárkoncertet adnak 
Bozóki Andrea és Pavlovits 
Dávid növendékei: Krizsány 
Csenge, Horváth Bálint 
és Kollár Martin a  Bartók 
Béla Művészeti Kar gitár 
tanszékének növendékei. 
A belépés díjtalan.

Színházi körforgalom: 
kétféleképpen is 

át lehet rajta biciklizni 

Az Oskola utca és a Stefánia felújításának részeként 
kétoldali irányhelyes kerékpársávokat alakítottak ki 
a színházi körforgalomnál. Vincze Tibor, a Szeged Pó-
lus Nkft. projektigazgató-helyettese és Csüllög Imre, 
a Magyar Kerékpárosklub szegedi szervezetének ve-
zetője szerint a kerékpárosok már most is sikeresen 
alkalmazkodnak a forgalmi változáshoz. 

– Kétféle lehetősége van 
a  kerékpárosnak: az  egyik 
esetben a  körforgalomhoz 
érve, a  kerékpárosok szá-
mára kiépített behajtóágat 
használva, a körforgalomban 
haladó járművek számára el-
sőbbséget adva besorolhat 
és a körpályán biztonságban 
áthaladhat. A másik lehető-
ség szerint a színház előtti 
zebra mellett kialakított ke-
rékpáros átvezető sávot ve-
hetik igénybe. Ebben az eset-
ben az átkelő kerékpárosnak 
minden irányba elsőbbséget 
kell adnia – mondta Vincze 
Tibor az új lehetséges közle-
kedési módokról hozzátéve, 
hogy bármelyiket is választják 
a kerékpárosok, mindkettő ki-
próbált, biztonságos. Roller-

rel ugyanaz a helyzet: a táb-
láknak megfelelően jobbra 
át kell menni vele a zebrá-
nál; kétszer is elsőbbséget 
kell adni: először a Belvárosi 
híd felől érkező járműveknek, 
majd a terelőszigetnél a kör-
forgalomból érkező, a Belvá-
rosi híd irányába tartó autók-
nak, motoroknak, troliknak 
és  kerékpárosoknak is.

A legfontosabb változást 
tehát az jelenti, hogy a Hungi 
felől érkezőknek, ahol a táb-
lák jelzik, tilos továbbhajtani-
uk a park mentén a járdán, 
helyette vagy a körforgalmi 
behajtót, vagy az áthajtósá-
vot kell választani, ahol azon 
az oldalon a kerékpárút véget 
ér. Az áthaladási kötelezett-
séget tábla is mutatja.

A kerékpárosok körforga-
lomba vezetése Európa más 
nagyobb városaiban is bevált 
megoldás. Szegeden is több 
körforgalomban kialakítot-
tak kerékpáros nyomokat, 
sávokat, így a Mátyás téren, 
a Dugonics téren és a Csillag 
téren. 

Az elsőbbségadáson fe-
lül a körforgalomba behajtó 
kerékpárosnak semmilyen 
kötelezettsége nincsen. Bár-
melyik irányból behajthat 
a  körforgalomba anélkül, 
hogy le kellene szállnia a jár-
műről.

Csüllög Imre szerint a leg-
biztonságosabb közlekedési 
mód az, ha a  kerékpáros 
a  körpálya közepén halad, 
úgy nem akadályozza a jobb-
ra kihajtó járműveket; nem 
alakul ki konfliktus a közleke-
dő felek között. Az átvezető 
sávot használó kerékpáro-
soknak mindenfelé elsőbb-
séget kell adniuk ugyanúgy, 
mint a Csillag téren lévő kör-
forgalomnál is.

Helyreállították Szalay József sírját

K
oszorúzással emlé-
kezett meg a Dugo-
nics Társaság Szalay 
Józsefről, egykori el-

nökéről. Az  egykori szegedi 
rendőrfőkapitány sírja nemrég 
megrongálódott,  ezt újította 
fel a társaság az önkormány-

zat támogatásával. Szalay Jó-
zsef nemcsak hivatásával se-
gítette Szegedet, az irodalmi 
élet jeles alakja is volt. Amel-
lett, hogy húsz évig volt a Du-
gonics Társaság elnöke, a Ta-
nácsköztársaság utáni rendőri 
intézkedésekben a  szegedi 

írókat, többek között Móra 
Ferencet és Tömörkény Ist-
vánt is segítette, mint rend-
őrfőkapitány. Halála előtt ép-
pen Tömörkény temetésén 
járt, ott fázhatott meg, és pár 
napra rá magas lázzal vitte el 
a betegség. 

A biciklisek másik lehetősége, hogy a körforgalom után, a színház előtt hajtanak át a má-
sik oldalra, és folytatják útjukat a menetiránynak megfelelően. 

A Radnóti-gimnázium felől érkező kerékpárosok egyik választása, hogy behajtanak a szín-
házi körforgalomba. Fotók: Szabó Luca 
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A Petőfi életét bemutató táncjáték és a Mamma Mia! után már 
a következő szabadtéri bemutatóra készülnek az alkotók. Elkez-
dődtek a Dóm téri játékok operabemutatójának próbái, egyelőre 
a nagyszínházban. Giuseppe Verdi La Traviata című operáját a Kos-
suth-díjas Juronics Tamás állítja színpadra. Bemutató július 29-én. 

A 
szegedi rendező-koreog-
ráfus, Juronics Tamás 
a 2010-es Armel Fesztivál 
után, tizenkét év elteltével 

ismét színpadra állítja Ale xandre 
Dumas A kaméliás hölgy című re-
gényének operaadaptációját.

– A karakterek igazságáról ma 
sem gondolok mást, úgy érzem, 
nagyon jól fejtettük meg akkor 
a szereplők mondatait és igazsá-
gait, ugyanakkor, mivel a mostani 
produkció szabadtéren játszódik, ez 
méretében és léptékében egy telje-
sen más produkció lesz. Valójában 
a rendezői koncepció maradt, de 

bizonyos dolgokat, amikről koráb-
ban azt gondoltam, kicsit át kelle-
ne formálni, alakítani, azokat most 
visszaalakítom az eredeti verzióra, 
mert annyira jól megírt a szöveg és 
a zene, hogy nem szabad hozzá-
nyúlni, egyszerűen csak meg kell jól 
csinálni az előadást – mondta Juro-
nics Tamás a készülő produkcióról. 

A Kossuth-díjas alkotó hozzá-
tette, hogy két allegorikus szereplő 
mégis megjelenik majd az előadás-
ban. Egy kislány Violetta tiszta és ár-
tatlan lelkét jelképezi majd, Horváth 
Zoltán táncművész pedig a halál fi-
guráját kelti életre. 

Nem kosztümös opera
A történet drámai és megindító: 
a melegszívű, ám tüdőbeteg hősnő 
lemond imádottja szerelméről, hogy 
saját kétes híre ne tegye tönkre 
az ifjú jövőjét. 

Verdi annak idején ragaszkodott 
hozzá, hogy saját korában játszód-
jon a darab, ez a szerzői szándék 
érvényes minden korban, ezért 
a jelenben keltik életre a történetet: 
a Dóm téri előadást nem kosztümös 
operaként szeretnék bemutatni 
az alkotók, hanem modern köntös-
be öltöztetik a nemes lelkű kurtizán, 
Violetta Valéry történetét.

– Nagy kérdése a  darabnak, 
hogy bármely korban képes-e győze-
delmeskedni a szerelem, vagy sem. 
Elegendő-e egyáltalán a  lelki győ-
zelem, vagy sem. Én abban bízom, 
hogy igen – mondta Juronics Tamás.

Sztárénekesek 
az óriásszínpadon

Az egyszerre kacér és tiszta, hatá-
rozott és törékeny, bátor és esen-
dő hősnőt a Liszt- és Kossuth-díjas 
drámai koloratúrszoprán, Kolonits 
Klára, a Magyar Állami Operaház 
magánénekese kelti életre a Dóm 
tér színpadán. Eddig tizenkét ren-
dezésben énekelte Violettát, amely 
mind énektechnikailag, mind a sze-
mélyiség bonyolultsága miatt kü-
lönleges feladat és lehetőség egy 
szopránnak. – Egyszerre van ben-
ne az áldozat és az a fajta nő, aki 
rabul ejti a férfiak szívét, vagyonát, 
belőlük nyer szellemi és anyagi ja-
vakat, a darab végére pedig vissza 
is adja, mert a nagylelkűségével és 
lemondásával a saját életének a vé-
gére tesz pontot – mondta Kolonits 
Klára a Szeged Televíziónak. Az ope-
ra-énekesnő először lép fel a Dóm 
téren. 

Szerelmét, Alfredót László 
Boldizsár énekli, akit  egyetlen 
szegedinek sem kell bemutatni, 
hiszen operakarrierje éppen 
a Szegedi Nemzeti Színházban in-
dult.  Most a  Pillangókisasszony, 
a  Bohémélet, a  Parasztbecsület, 
a Bajazzók után egy újabb hőssze-
relmes tenorszerepet ölt magára, 
amit idehaza még sosem énekelt: 
Violetta imádóját, a forrófejű Alfre-
dót. Azt mondja, 51 évesen szép 
kihívás egy 21 éves szerelmest 
megjeleníteni. –  A szerelme sok 
esetben vállalhatatlanná teszi a je-
lenlétét. Olyan hőfokon ég ez a fiú, 
hogy mindig óva intik végül, hogy 
csak nyugi, nyugi! – mondta róla 
László Boldizsár.

Alfredo és Violetta szerelme 
nem teljesedhet be az  előkelő 
ifjú apja, Germont szigora és ár-
mánya miatt. A  baljós bariton-
szerepet a Dóm téri előadásban 

számos Verdi-mű elismert fellé-
pője, a Budapesten élő, kolozsvá-
ri születésű, világhírű Alexandru 
Agache énekli. A  Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem tiszteletbeli 
professzora olyan neves színhá-
zakban lépett fel világszerte, mint 
a Covent Garden, a Bajor Állami 
Opera, a  Hamburgi és a  Berli-
ni Opera és a Bécsi Staatsoper; 
a Milánói Scala és a Metropolitan 
Opera, Szegeden viszont még so-
ha nem szerepelt. A darabban ő 
énekli az egyik legszebb áriát, de 
az apafigura nem egyértelműen 
pozitív hős. – Kemény ember, de 
hamis, erkölcsösnek mutatja ma-
gát, miközben elmegy a bordély-
házba – jegyezte meg a szerepéről 
Alexandru Agache. 

A további szerepekben többek 
között Vajda Júliát, Horák Renátát, 
Tötös Rolandot, Réti Attilát és Cseh 
Antalt láthatja majd a közönség.

Fiataloknak is élvezetes 
opera-előadást tervez 

Juronics Tamás
Az előadáshoz különleges látvány-
világ készül Tóth Kázmér szegedi 
díszlettervező irányításával. A Sca-
bello díszletgyártó műhely vezetője 
az elmúlt években már több Dóm 
téri előadás díszletét álmodta meg, 
legutoljára az  idei nyitóelőadás, 
a  Petőfi Sándor életét bemutató 
Szabadság, szerelem – Petőfi, a vi-
téz című táncjátékét. 

A La Traviata nyitóképében 
az  arany flitteres díszítés lesz 
hangsúlyos, a kettős forgószínpad 
változásaival bíbor függönyös bálte-
remmé, nyári lakká és párizsi utca-
képpé alakul majd a folyamatosan 
változó díszlet.  

A jelmezeket Jeremias Bianca 
Imelda tervezte, aki elsősorban 
a  színek szimbolikus jelentéseit 
vette alapul munkája során.

– Ez az az opera, amit 1853-
ban a közönség rajongva nézett, 
ma már akár könnyűzenének is 
mondható. Azt gondolom, egy fia-
tal számára is élvezetes lehet majd 
ez az opera-előadás, ha egy kicsit 
is meghallja benne Verdi csodála-
tos dallamait. Csak szándék kér-
dése, hogy ne ijedjen meg a néző 
az opera szó hallatán, mert ez is 
ugyanolyan szépséggel és értékkel 
bíró zenei anyag, mint napjaikban 
a könnyebb műfajok – mondta Ju-
ronics Tamás.

A világ operarepertoárjának 
egyik legsikeresebb darabja, Giu-
seppe Verdi La Traviata című 
operája a  Szegedi Szabadtéri 
Játékok saját bemutatójaként ke-
rül színre a Dóm téren július 29-én 
és 30-án. 

A Dóm téren keltik életre  
Violetta és Alfredo tragikus szerelmét 

Juronics Tamás rendezi a La Traviatát

Juronics Tamás rendez.

Pillanatkép a próbáról. Középen Kolonits Klára (Violetta),  jobbról áll László Boldizsár (Alfredo). Fotók: Szabó Luca
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Dés László vendége Básti Juli és Nagy Ervin lesz 
az Újszegedi Szabadtérin

Gyerekkori szegedi emlékéről és a Centrál Színház nehézségeiről is beszélt a színésznő

Dés László idei műsorába eddigi turnéiból válogatja a legismer-
tebb dalait, és elhangzanak számok az Éjféli járat című legutóbbi 
lemezéről is. Vendége Básti Juli és Nagy Ervin. A koncert az Újsze-
gedi Szabadtéri Színpadon látható, hallható július 20-án. Básti Ju-
lival beszélgettünk több évtizedes munkakapcsolatukról, a Cent-
rál Színházról és gyerekkori szegedi emlékéről.

– Hogyan alakul ki, mikor kit hív 
meg Dés László?

– Dés egész évben koncerte-
zik, sok emberrel áll kapcsolatban, 
engem felhívott, lenne-e kedvem 
folytatni az abbamaradt Férfi és Nő 
koncerteket így, hogy csak én va-
gyok a vendég, és néha Tóth Vera. 
Nagy élmény volt, amikor először 
lép tem fel vele, és hallhattam élő-
ben ezt a csoda nőt. Újabban, mint 
majd Szegeden is, Nagy Ervinnel 
lépünk fel. Nagy öröm, hogy folytat-
juk ezeket a koncerteket, sőt lesz, 
amikor Für Anikó és Mácsai Pál is 
velünk tart. Így Öten címmel ismét 
egy színészkvartett lép fel majd 
Déssel és a zenészekkel.

– Meséljen nekünk a  több 
évtizedes munkakapcsolatukról 
Déssel!

– Ezeréves a kapcsolatunk való-
ban. Először a Hallgass kicsit dalait 
énekeltük lemezre Cserhalmi Gyu-
rival még valamikor az ősidőkben, 
aztán a Férfi és Nő koncertjei kö-
vetkeztek: idestova tizennégy éve 
járjuk az országot kisebb-nagyobb 
kihagyásokkal, és most itt tartunk, 
amiről idáig beszéltem. Közben el-
telt a fél élet. Szeretem a zenéjét, 
remek szövegírókkal dolgozik, él-
mény együtt dolgozni vele és a ze-
nészeivel, a társakkal, fontos része 
az életemnek.

– A  Hallgass kicsit lemezzel 
kezdődött. Hogyan?

– A Katonában éppen bemen-
tem egy előadásra, amikor a portás 
szólt, hogy menjek le, mert a Dés 

keres. Felvettem a telefont, ő kér-
dezte, nincs-e kedvem vele és Cser-
halmi Gyurival csinálni egy lemezt, 
én meg elfelejtettem letenni a tele-
font, még most is ott állok.

– Nem is volt kérdés?
– Nem. Egyrészt imádok énekel-

ni, másrészt nagyon jók voltak a da-
lok, csupa remek szöveg, nagyot is 
szólt a lemez, telibe találta a kort. 
Korosztályos lemez lett, osztályon 
felüli.

– Nagy Ervint láthatjuk majd 
a Szegedi Szabadtéri Chicago cí-
mű produkciójában. Ön is énekel-
te valamikor Velma Kelly szerepét 
ebben a musicalben. Eljön esetleg 
megnézni a darabot?

– Sehová nem megyek 
a nyáron, mert folytatjuk a TV2-n 
a  Pepe sorozatot, és minden 
időmet az köti le. Szóval nem me-
gyek Szegedre, de majd sokat gon-
dolok rá, biztos jó lesz benne, mert 
neki való a szerep, jó hangja van, 
remekül énekel. 

– Emellett a Centrál Színházzal 
nyáron is játszanak Szigligeten. 
Ami viszont korántsem ennyire 
biztató, hogy pár hete Magunkra 
maradtunk! címmel kiáltványt tet-
tek közzé a színház oldalán arról, 
hogy bajban vannak. 

– Nem kaptuk még meg a várt 
állami támogatást, amit egy régebbi 
megállapodás is rögzít.

– Hogy lehet ennek a tudatá-
ban dolgozni?

– Nagyon reménykedünk, hogy 
valaki mégis értékeli a  színház 
egyedülálló sikerét, a 170 ezer né-
zőt, és segít a túlélésben. Szüksé-
ge van erre a nálunk dolgozóknak, 
a  több mint száz családnak, aki 
a  színházunkból él, Budapest és 
az ország kulturális életének. Köz-
szolgálati szerződéssel bíró, kiemelt 
minősítésű színház vagyunk, és 
ennek minden tekintetben meg is 
felelünk.

– Miben reménykednek? Hogy 
megérkezik a szerződés szerinti 
pénz?

– Igen, abban reménykedünk, 
és remélem, nem is oktalanul. 

– Kivált ez helyzet konfliktuso-
kat a szakmán belül?

– A szakmánk sajnos végtelenül 
széttöredezett, mindenki magáért 
küzd, magára maradt. Kevés a szo-
lidaritás, nagy a csend. 

– Mindeközben forgat, nyári 
színházi évadot kezd, fellép, éne-
kel, felszabadultan szórakoztat. 

Hogy marad ennyi mindenre ener-
giája?

– Végzem a dolgom. Egyébként 
meg a nézők, akik a Dés-koncertre 
jönnek, arra kíváncsiak, nem pe-
dig a Centrál problémáira. Nekem 
kötelességem arra az időre, amíg 
fellépek, elfelejteni a  problémái-
mat, és azon igyekezni, hogy ők is 
elfelejthessék a sajátjaikat. Amióta 
dolgozom, volt néhány nehéz hely-
zet az életemben, a munkámat ak-
kor is elvégeztem. 

– Szegedre milyen érzésekkel 
tér vissza?

– Többször is voltam már Szege-
den, de a legerősebb egy gyerekko-
ri élmény. 1959-ben a János vitézt 
játszották a  Szegedi Szabadtérin, 
apám is dolgozott benne, így pár hetet 

lent töltöttünk, és egyszer anyámmal 
bementünk Gobbi Hilda öltözőjébe, 
aki a  gonosz mostohát játszotta. 
Bibircsókos orra volt, erős sminkje, 
és ijesztgetett engem. Visszatérve 

az albérletünkbe, emlékszem, sálból 
patakot csináltam, ahol Iluska a ruhá-
ját mossa, és csak mostam, mostam, 
mostam. Máig eleven emlék.

Dombai Tünde

A Dés
Évtizedek óta fogalom a magyar 
zenei életben. Musicalek, filmze-
nék, népszerű dalok és dzsessz-
lemezek sora fűződik nevéhez. 
Ki ne ismerné az  olyan nagy 
Dés-slágereket, mint a  Nagy 
utazás, Vigyázz rám, Olyan szé-
pek voltunk, A zene az kell, Le-
gyen úgy!, Mi vagyunk a grund! 
és még sorolhatnánk. Ezen 
a  koncerten eddigi turnéiból 
válogatja a legismertebb dalait, 
és elhangzanak számok az Éjfé-
li járat című legutóbbi lemezéről 
is. Dés László vendégei ezúttal 
színészek lesznek, Básti Juli és 
Nagy Ervin. Básti Julival sokat 
dolgozott már együtt, Nagy Er-
vinnel most, ezen a turnén kezd-
tek először együtt dolgozni.

Básti Juli
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja. Édesapja Básti Lajos Kossuth-díjas színművész, édes-
anyja Zolnay Zsuzsa Jászai Mari-díjas színésznő. Férje Puskás Tamás 
rendező, a Centrál Színház igazgatója. Előbb a kaposvári Csiky Gergely 
Színház, majd a budapesti Katona József Színház, a Nemzeti Színház, 
2015 óta pedig a Centrál Színház társulatának tagja. Számtalan szín-
házi, film- és szinkronszerepe mellett 1987-ben jelent meg Cserhalmi 
Györggyel közös lemeze Hallgass kicsit címmel, melyen Dés László és 
Bereményi Géza dalait adták elő. 2008-as Férfi és Nő című albumu-
kon szintén Dés László dalait énekelték Udvaros Dorottyával, Cserhal-
mi Györggyel és Kulka Jánossal. 



2022. július 16., szombat8 Programajánló

Egy anya  
gEorgE W. Bushsal 
szEmBEn
Időpont: július 21-től
helyszín: Belvárosi Mozi

alsóvárosI  
oromdíszEk
Időpont: július 22., péntek, 
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.

szEgEd EsTI fényEkBEn
Időpont: július 22., 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.

BElvárosI séTa
Időpont: július 23., 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 23., 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.

32. ThEalTEr
lEv nyIkolajEvIcs 
TolszToj: az élő  
holTTEsT
Időpont: július 28., csütör-
tök, 19 óra
helyszín: Pinceszínház 
Lakodalmi mulatság az Ara-
di Kamaraszínház előadásá-
ban.

némETh nIkolETT:  
fajankó
Időpont: július 29., péntek, 
19 óra 
helyszín: régi zsinagóga 
A FÜGE Produkció – MASZK 
Egyesület ősbemutatója. 

ToTTh BEnEdEk: holT-
vErsEny – úszás
Időpont: július 29., péntek, 
21 óra 
helyszín: a színház balett-terme 
Az Átrium – Mentőcsónak 
Egység előadása.

BogusłaW schaEffEr: 
szövEgkönyv Egy  
nEmléTEző, ám lEhET-
ségEs InsTrumEnTálIs 
színészrE
Időpont: július 29., péntek, 
21 óra 
helyszín: ZUG Művészeti Tett-
hely 

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv 

a somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Bódi István 
ultrafutó, a magyar ultra terepfutás ikonja robin sharma 
a szent, a szörfös és a vezető című könyvét ajánlja.

A
z első irodalommal 
kapcsolatos em-
lékem, hogy édes-
apám a  vasárnapi 

ebédnél is könyvet lapozgat. 
Így akarva-akaratlanul is 
szenvedélyemmé vált az olva-
sás. Kisiskolásként mesékkel 
szórakoztattam magam, és 
egy kis füzetben katalogizál-
tam az elolvasott története-

ket. Később a kötelező olvas-
mányok foglaltak le. Főiskolás 
koromban sokszor mellőztem 
a jegyzetek tanulmányozását 
egy izgalmas regény kedvéért. 
Később megjelent az életem-
ben a sport, amely azóta is 
meghatározza a mindennap-
jaimat. Manapság futás köz-
ben hangoskönyvet hallgatok, 
szoba-kerékpározás során e-
bookot használok. Így mind-
két szenvedélyemnek tudok 
hódolni. 

Az elmúlt egy évben 
azonban a szakmai könyvek 
mellett főként a személyiség-
fejlesztő irodalmat részesítet-
tem előnyben. Ezek közül is 
a kedvencem Robin Sharma 
A szent, a szörfös és a vezető 
című műve. Az íróval a Hajna-
li 5 óra Klub – Legyen Tied 
minden reggel! című könyv-
nek köszönhetően ismer-
kedtem meg. Elsősorban 
az fogott meg, hogy az ilyen 
típusú könyvek száraz, tény-
szerű megfogalmazásával 
ellentétben a mondanivalót 
regénybe illő, humoros, ak-

ciódús környezetbe helyezi 
az író. Így jutottam el A szent, 
a szörfös és a vezető című 
munkájához. A regényesség 
itt is megfigyelhető, nem le-
het ráunni. Ráadásul olyan 
gondolatokat fogalmaz meg, 
amelyek az  élet, a  sport, 
a kapcsolatok, az üzleti élet 
területén segítettek a fejlő-
désben, az előrelépésben. 

A főhős egy feltörekvő, 
vagány fiatalember, akivel 
már a könyv elején sorsfor-
dító események sorozata 
történik. Majd elkezdődik 
a kaland. Én személy szerint 
ötször hallgattam meg fu-
tás, versenyzés, edzés köz-
ben, és még mindig találok 
benne újat. Mindig van egy 
olyan mondat, ami eddig 
nem is volt benne. Folyama-
tosan változik az  életünk. 
Zúg körülöttünk a világ ten-
gere, így a könyvet olvasva 
újra és újra olyan hatások 
érnek, amik megértetnek 
valamit, felnyitják a szemem 
vagy segítenek átlendíteni 
egy problémán, vagy egysze-
rűen csak megerősítenek 
benne, hogy az  univerzum 
egy jó hely. Szívből ajánlom 
mindenkinek ezt a magával 
ragadó könyvet, és azt kívá-
nom, hogy élvezze az olvasás 
adta végtelen szabadságot.

Robin Sharma A  szent, 
a szörfös és a vezető című 
könyve kölcsönözhető a So-
mogyi-könyvtárból.

A Városháza udvarán
Szeged, Széchenyi tér 10.   

Rossz idõ esetén az IH Rendezvényközpontban

Helyre szóló jegyek válthatók az IH Rendezvényközpontban és online a  
https://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu  (Tel.: 62/423-638)

augusztus 4. csütörtök 20.30 óra
OPERA-SZERELEM
László Boldizsár és Nánási Helga estje
zongorán közremûködik: Rákai András
Mûsoron az operairodalom nagy slágerei  
(Puccini, Verdi, Donizetti, Erkel Ferenc mûveibõl).

július 31. vasárnap 20.30 óra
SWING A' LA DJANGO 

FEAT KOSZIKA
Koszorus Krisztina

július 25. hétfõ 20.30 óra
MARGARET ISLAND 
AKUSZTIK
Lábas Viki - ének
Füstös Bálint - gitár
Törõcsik Kristóf - basszusgitár
Sárkány Bertalan - perka

augusztus 2. kedd 20.30 óra
AZ ÉLET ÉRTELME - egypercesek száz percben

Örkény István születésének 110. évfordulója alkalmából
olvas: Mácsai Pál, cimbalmozik: Lukács Miklós

A koncertek szervezõje:
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Tisztelt Olvasóink!

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

Cserben hagyás

A 
régi-új magyar kor-
mány csalódást 
okozott: ugyan-
is az  új kormány 

sem tartja fontosnak, hogy 
az  egészségügynek önálló 
tárcája legyen, sem pedig 
az  oktatás finanszírozását. 
Mert nem mindegy, hogy 
a kormányülésen képviseli-e 
valaki kellő felkészültséggel, 
tudással és érzékenységgel 
a szakmák területét.

Napjainkban radikális 
változásokra lenne szükség 
az egészségügyi ellátórend-
szerben, míg a pedagógusok 

esetében az  optimális bér-
rendezés volna kívánatos. 
Problémát okoz a  szakdol-
gozók hiánya mindkét terü-
leten, minek következtében 
sok esetben blokkolva van 
az ellátás, illetve a fejlődés. 
Mindkét területen nagy a le-
terheltség, jócskán le vannak 
maradva.

Az elmúlt 12 esztendő 
az amúgy is gyenge lábakon 
álló egészségügyet még mé-
lyebbre süllyesztette! A bete-
gek nem férnek hozzá a szol-
gáltatásokhoz, a Covid miatt 
gyakorlatilag két év alatt nem 

normalizálódott a kezelések 
rendje mind a mai napig.

Érdekes, a Fidesz, amióta 
csak kormányoz, mindig meg 
akarta úszni – meg is úszta –, 
hogy hozzányúljon az egész-
ségügyhöz. És ha ezzel nem 
ért egyet a kormány, akkor 
csak azért is mutassa meg, 
hogy elbír a feladattal. Helyt-
álló Sinkó Eszter közgazdász 
megállapítása, miszerint az új 
kormánynak teljesen új pá-
lyára kell raknia mind a két 
szakterületet, amíg tényleg 
be nem következik a krach.
 Kutnyik Pál

Ördögspirál
Új magyar népmese

H
ol volt, hol nem volt, 
hetedhét országon, 
még az  Óperenci-
ás-tengeren is túl, 

volt egyszer egy szegény em-
ber s egy szegény asszony. Jaj 
nekem, már most eltévesz-
tettem, itt annyi szegény em-
bör és asszony éldegélt nagy 
nyomorúságban, sok gyer-
mekkel, mint bolha a kutyán. 
Az ország az Óperenciást rég 
elveszítette, talán sohasem 
volt neki, de az biztos, hogy 
a szép hegyei is arrébb men-
tek egy határral, véle a gaz-
dag ércbányákkal, díszes 
városokkal. De ez olyan ré-
gen volt, múlt vagy száz éve, 
hogy már nem is emlékezhe-
tünk rá.

Ebben a  megcsonkított 
kis országban a leggyakoribb 
vendég a válság és a meg-
szorítás volt. A legújabb em-
beröltőkben csak választási 
félévben volt kivétel, akkor 
valahonnan, talán a kincstár 
pincéjéből nagy csinnadrat-
tával csak kiseprűztek a nép 
közé pízeket. Volt adó-visz-
szatérítés, a minisztereknek 
fizetésemelés, még a  világ 
legszegényebb miniszterelnö-
kének is megduplázták a jö-
vedelmét. Lett újra országos 
nagy boldogság, még Bodri is 
kapott csirkehátbefőttet, öre-
gemék nyugdíjígéretet, igaz, 
az emelés mindig lemaradt 
az inflációs versenyben. 

Aztán a Holdon ülő árgus 
szemű kémlelők azt vették 
észre, hogy valami nem akar 
stimmelni. Már nem gyur-
csányoznak annyira, hiszen 
akkor 300 forint alatt volt 
az euró, most bőven és grá-
nitszilárdságúan 400 fölé 
tornázta a  felsőbb akarat. 
De akadtak bőven félrema-
gyarázók, akik járvánnyal, há-
borúval riogattak, Brüsszelre 
mutogattak. Azt valahogy 
elfelejtették, hogy lett volna 
pénz a járványügyi helyreállí-
tásra, de a „nekünk senki ne 
pofázzon” jelszóval nem kér-
tük sem a támogatást, sem 
a kedvezményes kölcsönt. 

Elsőként az  Antall-kor-
mány kért pénzügyi segít-
séget 1991-ben, ennek 
visszafizetését Horn Gyula 
jelentette be 1998-ban. Egy 
világválság begyűrűzése mi-

att 2008 őszén fordult az or-
szág az IMF–Európai Bizott-
ság–Világbank hármashoz. 
A megszavazott 20 milliárd 
eurós hitelkeretből két év 
alatt összesen 14,2 milliárd 
eurót hívott le Magyarország, 
vagyis a teljes rendelkezés-
re álló összegnek nagyjából 
a hetven százalékát vettük 
fel hitelként, azonban nem 
a teljes összeget használtuk 
fel. 2009-ben –  noha volt 
fel nem használt keret – a 
Bajnai-kormány kötvényt bo-
csátott ki egymilliárd euróért, 
drágább feltételekkel.

Folyamatosan topon 
lévő kormányunk elítélte 
az elődök ügyetlenkedését, 
2016-ban kifizette a  fenn-
álló tartozást, természete-
sen magasabb kamatú új 
forrásokból. Ezt követően 
a 2021-es európai válságig 
az uniós forrásokra támasz-
kodva igyekezett fejlődésben 
tartani az országot. De a jog-
államiság kényszerét eluta-
sítva inkább lemondott több 
milliárd eurónyi támogatás-
ról. A helyreállítási program 
15,5 milliárd eurónyi kere-
téből pedig 5,9 milliárd euró 
lenne a  támogatás, és 9,6 
milliárd a hitelkeret. Navra-
csics Tibor koldulóminiszter 
60 oldalas magyarázó levél-
lel érkezett Brüsszelbe, de 
a háttérben igazságos Judit 
hegedűművésznőnk most is 
harci marsot húz a gonosz li-
berális szervezettel szemben. 

Arra is felkészültünk, 
hogy a pénzek nélkül is meg 
kell élnünk. Ez nem jó forga-
tókönyv számunkra – nyilat-
kozza a bölcsek kormánya. 
A hatalmas pénzpocsékolást 
drága hitelekkel, a beruházá-
sok visszafogásával remélik 
elfeledtetni. Eddig ilyet nem 
kommunikált a kormány, no-
ha már a tavaly szeptemberi 
és a minapi nagy devizaköt-
vény-kibocsátásokból is le-
hetett látni, hogy nagy a baj.

Bár hivatalosan külön 
szálon fut a jogállamisági el-
járás és az új EU-s programok 
brüsszeli elfogadása, de lát-
hatóan összekapcsolódtak, 
így idő kell a tárgyalások le-
zárásához, amely késő ősszel 
megtörténhet, és így szilvesz-
terig még történhet csoda, 

de a tervezett 2363 milliárd 
forint helyett már csak 1750 
milliárdot sikerülhet lehívni 
év végéig az Európai Bizott-
ságtól.

Volt valaha három gazda-
ságfilozófus, 1968-ban Marx, 
Mao és Marcuse nevét, a há-
rom M-et harsogták a párizsi 
diáklázadók. A  romantikus 
idők elmúltak, egyes diák-
vezérek miniszterek lettek, 
de erre hazánkban is több 
példa adódott. Már tudjuk, 
hogy a  gazdasági fejlődés, 
az infláció ciklikus, egyesek 
szerint 12-14 évente bomlik 
meg valahol a rend, jönnek 
a válságok, a lázadások. Ezt 
hívják ördögspirálnak.  De 
hazánkba elérkezett a három 
M új korszaka: a Magántőke 
Mindent Megelőz. Visszajöt-
tek a vármegyék, tisztogatják 
a királyi koronát, testőrök őr-
zik az auráját. Erkélyt ragasz-
tottak a kolostorra, a nagysá-
gok felköltöztek a várba. Újra 
kélnek a régi mesék is.

Budahegyen volt a temp-
lom. De merthogy az öregek-
nek nehéz volt oda följutni, 
s nem mindenkinek jutott 
itt lakás, meg parkolóhely 
sem, a népgyűlés háza lakói 
elhatározták, hogy demokra-
tikusan eltolják a templomot 
a  völgybe.  Mert ugyan mi 
furcsa van abban, ha az em-
ber eltol egy templomot, 
kikölt egy csikótojást vagy 
megitat egy fűzfát? A nagy 
tüsténkedésbe a Karmelita-
lakó is beállt segíteni. Földre 
vetette a cifra kabátját azon 
az oldalon, amerre a temp-
lomot kellett tolni, a másik 
oldalon meg ő is nekifeküdt 
a templom oldalának, hogy 
jobban haladjon a  munka. 
Amíg ott nyomta a  templo-
mot a  főispánok, ispánok, 
alispánok apraja-nagyja, 
a  másik oldalon megjelent 
egy koldus, meglátta a vezér 
drága kabátját, és mindjárt 
el is vitte. Egyszer a Viktor-
nak eszébe jutott, hogy meg 
kellene nézni, arrébb ment-e 
már a  templom. Odamegy, 
ahová a kabátját tette, hát, 
uramfia, már sehol sem látja. 
Visszaszalad a  többiekhez. 
– Állj! – kiabálja. – Elég! Már 
a  kabátra toltátok! Koráb-
ban a kerékpárt toltátok túl, 
most oda az ünnepi ruháza-
tom! Csak a gyűrött gatyám 
maradt meg, ebben nem is 
merek fényképezkedni Brüsz-
szelben.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Hallja, kend és hé, paraszt!

M
int tudjuk, a meg-
szólítások na-
gyon fontosak 
az ember-ember 

közötti kommunikációban. 
Manapság, amikor Magyar-
ország az egy lépés előre, két 
lépés hátra stílusban megy 
előre az orbáni úton (vö. V. I. 
Lenin), a világért se feledkez-
zünk meg a két világháború 
között bevett megszólítások 
felelevenítéséről sem (!), me-
lyek kifejezték a másik ember 
beosztása, társadalmi rangja, 
vagyoni helyzete iránti elisme-
rést, tiszteletet és megbecsü-
lést. Bíró Ferencné Történe-
lem és állampolgári ismeretek 
8. I. kötetének 94. oldalán be-
mutatja az úri társadalom ré-
tegződését a tekintély szem-
pontjából, és a  nekik járó 
kötelező megszólításokat is.

A tekintetes úr megszó-
lítás dukált a  kistőkésnek, 

a középbirtokosnak és a köz-
hivatalnoknak. A nagyságos 
úr a  magasabb beosztású 
hivatalnoknak és a  tőkés-
nek járt. A  méltóságos úr 
megszólítás a nagybirtokos 
és a  vezető hivatalnokok 
privilégiuma volt. A  kegyel-
mes urak az  arisztokraták 
és a főhivatalnokok voltak. 
Az ezeknél alacsonyabb tár-
sadalmi osztályok tagjainak 
leginkább a „Hé, paraszt!” és 
a „Hallja, kend!” megszólítás 
volt divatban.

Nem árt tehát, a  minél 
előbb, annál jobb jegyében 
mindezeket jól bemagolni 
a magyar embereknek, ne-
hogy úgy járjanak, mint Nagy 
Lajos A szakadék című novel-
lájának két jó szándékú, ám 
tudatlan szereplője. Ha eset-
leg nem ismernék ezt a több 
mint tanulságos sztorit, íme 
röviden: Egy úriember a he-

gyek közti sétálása közben 
megcsúszott és egy szaka-
dékba zuhant. A segélykiál-
tozását, szerencséjére, két 
erdei munkás meghallotta, 
és megpróbálták kimenteni 
a pórul járt embert. Amint egy 
kötéllel húzták ki a szakadék-
ból, a testes áldozat elakadt 
egy kiálló sziklában. Erre 
az egyikük lekiáltott hozzá: 
„Nagyságos úr! Tessék ma-
gát eltolni a kezével.” Az úri-
ember dühösen kiáltott visz-
sza: „Én nem nagyságos úr 
vagyok, hanem méltóságos, 
ezt tudhatná!” A két munkás 
úgy megijedt attól, hogy egy 
előkelő úriembernek nem 
adták meg a kellő tiszteletet, 
hogy ijedtükben eleresztették 
a kötelet, mire a méltóságos 
úr visszazuhant a szakadék-
ba és a nyakát szegte.

Méhes János

Júliusi Tisza. Benda Beatrix olvasónk a szegedi hajóállomásnál járt.

Egy kép, két mondat
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EllEnfElEkEt kaptunk. 
A magyar férfi kézilabda-vá-
logatott Izland, a Koreai Köz-
társaság és Portugália csa-
patával találkozik a  januári 
svéd–lengyel közös rendezésű 
olimpiai kvalifikációs világbaj-
nokság csoportkörében, Kris-
tianstadban. Izlanddal és Por-
tugáliával a januári, részben 
hazai rendezésű Európa-baj-
nokságon is azonos csoport-
ban szerepeltek a magyarok 
a budapesti MVM Dome-ban. 
Az  északi szigetország csa-
patától 31–30-ra kikaptak, 
a portugálokat pedig 31–30-
ra legyőzték. Mind a nyolc vb-
csoportból az első három he-
lyezett jut tovább, és magával 
viszi a másik két továbbjutóval 
szembeni eredményét. A ma-
gyar együttes továbbjutás ese-
tén a göteborgi középdöntős 
csoportban Svédország, Uru-
guay, Brazília, illetve az Afri-
ka-bajnokság ezüstérmese 
közül három csapattal talál-
kozik. Onnan az első kettő jut 
a  negyeddöntőbe. A  január 
11. és 29. között sorra kerü-
lő világbajnokság győztese ki-
jut a 2024-es párizsi olimpiá-
ra, a 2–7. helyezettek olimpiai 
selejtezőn vehetnek részt.

MEgvan az  Első kvó-
ta! A szegedi Rescsik Csa-
ba a  parasportlövők fran-
ciaországi világkupáján 
megszerezte Magyarország 
első kvótáját a 2024-es pá-
rizsi olimpiára. A 17 éves, ju-
nior világcsúcstartó sporto-
ló az R1 légpuska számban 
szerzett az országnak indulá-
si jogot, miután kategóriájá-
ban második helyen zárt.

aranyEső. A Haász SZUE 
úszója, Pádár Nikolett címét 
megvédve aranyérmet nyert 
200 méter gyorson a buka-
resti junior-Európa-bajnoksá-
gon. A szegedi klasszis emel-
lett lapzártánkig még két első 
helyet söpört be: a  4×100 
méteres mix gyorsváltóval és 
a 4×200 méteres női stafé-
tával sem talált legyőzőre. 
Utóbbi számban óriási fölény-
nyel nyert a magyar csapat, 
hiszen majdnem 10 másod-
perccel előzte meg az ezüst-
érmes olaszokat.

CsEhEkEt vErtEk. Tor-
nagyőztes lett a magyar női 
3×3-as kosárlabda-válogatott 
az  U23-as Nemzetek Ligá-
ja első, pozsonyi fordulóján. 
A szegedi Jáhni Zsófia, illet-
ve Pusztai Petra, Tenyér Zsó-
fia és Tóth Orsolya által alko-
tott magyar csapat 14–10-re 
verte a cseheket a fináléban.

Bejárta szegedet szita zoltán
A Pick új igazolása a halászlevet is megkóstolta

Sport

Új szakmai 
igazgató
a szegedi 
rsE-nél

J
an De Brandt visszaköl-
tözött Belgiumba, ám 
kiváló munkája hosszú 
távon is hatással lesz 

a  Szegedi Röplabda Sport-
egyesület jövőjére. Szakmai 
igazgatóként dolgozott, és 
az elmúlt két év egyértelmű-
en bizonyította: erre a pozíció-
ra szükség van, méghozzá egy 
nagy tapasztalattal és konkrét 
elképzelésekkel rendelkező, 
a legnagyobb csapatoknál is 
eredményes edzővel. A klub új 
szakmai igazgatója így Miloda-
novics Andrea lett, akit a veze-
tőség egyhangúlag szavazott 
meg De Brandt utódjának 
– közölte az SZRSE honlapja. 
A női és leány ifjúsági csapatot 
is irányító tréner a belga szak-
ember által kijelölt úton sze-
retné folytatni a munkát.

– Hatalmas megtisztel-
tetés, pályafutásom csúcsa 
ez a  feladat. A vezetőséggel 
rengeteget beszélgettünk 
az elmúlt egy évben, mindig 
őszinték voltunk egymással. 
A beszélgetésekből egy nagy 
projekt rajzolódott ki, feleme-
lő érzés, hogy a megvalósítás 
kapcsán rám gondoltak. A nagy 
kluboknál szerzett tapasztala-
taimat régóta szerettem volna 
ilyen formában átadni, büszke 
vagyok, hogy itt tehetem meg, 
ugyanis az SZRSE elképesztő 
utat járt be mindössze 16 év 
alatt, ebbe mindenki óriási 
munkát fektetett, aminek 
egyre komolyabb eredményei 
vannak. Folytatjuk, fejlődünk 
tovább, konkrét elképzelések-
kel – nyilatkozta az új szakmai 
igazgató.

Kovács Ádám (jobbra) legutóbb a MAFC játékosa volt.  
Fotó: MKOSZ

Szegedre érkezett Szita Zoltán, a Pick férfi kézilabda
csapatának egyetlen nyári igazolása. A válogatott bal
átlövő megismerkedett a várossal, majd a halászlevet 
is megkóstolta látogatása során. 

Egy érkező,  
egy távozó

Nem volt nagy mozgás a Pick 
Szeged férfi kézilabdacsapa-
tánál ezen a nyáron. A ma-
gyar bajnok első keretének 
egyetlen távozója a szlovén 
balátlövő, Nik Henigman, aki 
a francia élvonalban szereplő 
Saint-Raphaël együtteséhez 
került. A helyére a veszpré-
mi születésű és nevelésű, 
magyar válogatott Szita Zol-
tán érkezett a lengyel Wisla 
Plocktól – a 24 éves játékos 

a közelmúltban első látoga-
tását is megejtette Szege-
den Pick-sportolóként. Szita 
a klub vezetőségi tagjai kí-
séretében megismerkedett 
a várossal, majd a halászle-
vet is megkóstolta. A szege-
di csapat július 25-én kezdi 
a felkészülést, Szita is ekkor 
csatlakozik új társaihoz.

Komoly célok
Kiss Bence, a magyar bajnoki 
címvédő cégvezetője a Sport-
rádió Hazafutás című műso-

rában beszélt a  következő 
idény céljairól. 

– Azt tervezzük, hogy jövő-
re újra megvédjük a bajnoki 
címet, a Magyar Kupában és 
a Bajnokok Ligájában viszont 
magasabbra kell tennünk a lé-
cet, mint amit idén elértünk. 
Nem titkolt célunk, hogy mi is 
beverekedjük magunkat a BL 
Final Fourba, és ennek megfe-
lelően dolgozunk. Ettől függet-
lenül a csapatunk nagyjából 
véglegesnek mondható a kö-
vetkező idényre – árulta el.

Rajt szeptemberben
Közben az  is kiderült, hogy 
szeptember első hétvégé-
jén rajtol az  új idény a  fér-

fi NB I.-ben. Az első fordulót 
a férfiak és a nők esetében is 
szep tember 3-án és 4-én ren-
dezik, az utolsó forduló ver-
senynapja május 28. A férfi 
bajnoki döntőre a versenyki-
írás szerint 2023. május 29. 
és június 11. között kerül sor. 
A  férfiaknál a  Pick Szeged 
és a  Magyar Kupa-győztes 
Veszprém a bakonyi városban 
a jelenlegi tervek szerint ok-
tóber 22-én, Szegeden pedig 
április 16-án találkozik egy-
mással rangadón. Decem-
ber 18. és február 12. között 
egyáltalán nem rendeznek 
bajnoki fordulót a  lengyel–
svéd közös rendezésű világ-
bajnokság miatt.

Jó párosítás: Szita Zoltán és a halászlé. Fotó: Pick Szeged

Kovács Ádám személyében tapasztalt magyar játékos
sal erősítette meg keretét a NaturtexSZTESzedeák 
NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata.

A 
29 éves kosaras 
a 2017–2018-as 
és a 2019–2020-
as szezonban is 

szerepelt már a  szegedi 
együttesben, 2020 febru-
árjában egy súlyos térdsé-
rülés vetett véget az  idé-
nyének. Kovács az  előző 
bajnokságban a B csopor-
tos MAFC együttesében 
mérkőzésenként 20 percet 
töltött a pályán az alapsza-
kaszban, 10 pontot, 3,5 le-

pattanót és 2,5 gólpasszt 
átlagolt.

– Nagyon örülök, hogy 
újra Szegeden játszhatok! 
Mindenképpen nagy kihívás 
lesz, már várom a következő 
szezont. Az elmúlt két évben 
megkülönböztetett figyelem-
mel követtem a Szedeák sze-
replését, nagyon egységes, 
jó kosárlabdát játszó csapat 
volt, remélem, hogy ez folyta-
tódni fog. Úgy gondolom, jó 
a magyar állomány, és meg-

felelő légiósokkal szép idény 
lehet a következő is – mond-
ta Kovács Ádám.

Elégedetten fogadta 
a 200 centiméter magas já-
tékos visszatérését Simándi 
Árpád, a Magyar Kupa-ezüst-
érmes Naturtex-SZTE-Szede-
ák vezetőedzője is.

– Örülök, hogy Ádám is-
mét csatlakozik hozzánk, 
a korábbi szegedi időszakok 
során meggyőzött bennün-
ket a tudásáról. Tökéletesen 
ismeri a klubot és a közeget, 
biztos vagyok abban, hogy 
a játékával és a személyiségé-
vel újra a segítségünkre lesz.

visszatér a szedeákhoz kovács Ádám
Edzője szerint tökéletesen ismeri a klubot és a közeget
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Magdolna

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 20. 
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: Halak közös ívóhelye és egyéb állatok csoportja a vermes. A nyertes: Kiss Andrásné. Gratulálunk!

Tarkabarka

Szegeden HázaSSágot 
kötöttek JúLIuS 2-án:
Jánosi Levente Balázs és 
Bakai Anita, Amairi Viktor 
és Nagy Evelin, Jávorszky 
Zoltán Kázmér és Hódi 
Fruzsina, Ürmös Zoltán és 
Szebenyi Csilla, Nagy Sándor 
és Kovács Viktória, Kovács 
Tamás és Tóth Barbara, 
Ferró Szabolcs Zsolt és Ollai 
Orsolya Zsuzsanna.

gratuLáLunk!

Képviselői 
fogadóóra

JúLIuS 20., 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.
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