
M
enjünk Szeged-
re! – ez már 
szinte állandó-
sult felkiáltás 

az utóbbi években a turisták 
körében, akik az év turiszti-
kai városának választot-
ták Szegedet az 
ország vezető 
utazási és 
életmódma-
gazinjának 
és testvér-
lapjának kö-
zönségszava-
zásán. Szeged 
évek óta az egyik 
legnépszerűbb magyar-
országi úti cél. A vendégéj-
szakák és foglalások száma 
alapján Szeged már egy év-

tizede benne van abban az 
öt városban, amely a leg-
több vendéget vonzza. A vá-
ros hangulata, szolgáltatá-
sainak magas színvonala és 
kulturális életének sokszínű-

sége tízezreket csábít 
a különböző ren-

dezvényekre 
– a borfesz-
tiválra, a 
szabadtéri 
előadásai-
ra, a SZIN-

re, a kará-
csonyi vásárra. 

Nincs olyan hosz-
szú hétvége, amelyen ne 

lenne a legnépszerűbb úti 
célok között Szeged.

Cikkünk a 3. oldalon

2022. július 30., szombat

A 
város hangulata, 

szolgáltatásainak 
magas színvonala és kul-
turális életének sokszínű-
sége tízezreket csábít a 

különböző rendezvé-
nyekre.

Tűzijáték helyett tűzifa
Lemondta az augusztus 20-i tűzijátékot a vá-
ros. A rászorulókat segítik a pénzből.

Okoszebra Kecskéstelepen 
Biztonságosabbá vált az átkelés a Szabad-
kai út egyik forgalmas csomópontjában. 

Hat szegedinek szurkolhatunk
Az MVM Szeged hat sportolója képviseli hazán-
kat az augusztusi kajak-kenu vb-n.

4. 10.

Önismereti tábor
Idén is megrendezték a kamaszoknak a petőfitele-
pi művelődési házban az önismereti tábort.

2. 5.

Szeged az év turisztikai városa

 Rezsicsökkentett ár Átlagfogyasztás fölötti ár

Áram   36 Ft/kWh   70 Ft/kWh

Gáz 102 Ft/m3 747 Ft/m3

Szegedi anzix. Szeged évek óta az egyik legnépszerűbb magyarországi úti cél. Fotók: Szabó Luca, Iványi Aurél, Szeged Tourinform

RezsiáRak augusztustólHétszeresére nő a gáz,
duplájára az áram ára

az átlagfogyasztás felett
Az ellenzék szerint becsapta az embereket a Fidesz, 

amely a választási kampányban még azt ígérte, hogy 

megvédi a rezsicsökkentést

A 
Fidesz által egy év-
tizedig hangozta-
tott „megvédjük a 
rezsicsökkentést” 

politikáját felváltja a rezsi-
csökkentés csökkentésének 
politikája. Most mindenki 
számolgat: havonta hány tíz-
ezer forinttal kerül majd töb-
be a rezsi a következő hóna-
pokban. A kormány az átlag-

fogyasztást hangsúlyozza, 
azt, hogy havi 210 kilowatt- 
órás áram- és 144 köbméte-
res gázfogyasztásig marad-
na a csökkentett árú rezsi.

„Átgondolatlan” – így jel-
lemezte Holoda Attila ener-
getikai szakértő a Szeged 
Televíziónak azt, hogy az 
átlagfogyasztás felett piaci 
árat kell fizetni az áramért 

és a gázért. Szerinte egy 
nem luxuskörülmények kö-
zött élő család is könnyen 
kerülhet az átlag fölé, válhat 
nagyfogyasztóvá.

A szakértők jelentős ré-
sze azt is elmondta, hogy 
nem az orosz–ukrán háború 
az oka az emelkedő ener-
giaáraknak, hiszen a növe-
kedés még tavaly ősszel, a 
háború kirobbanása előtt 
kezdődött. Már akkor lát-
ható volt, hogy a rezsicsök-
kentés nem tartható fenn az 
eddigi formájában. Ezért is 
mondja azt az ellenzék, hogy 
az Orbán-kormány hazudott 
a választási kampányban 

az embereknek. Ezt mondja 
Szabó Sándor, Szeged szo-
cialista képviselője is, aki 
rámutatott: szép lassan be-
bizonyosodik az is, hogy a 

kormány képtelen kezelni a 
jelenlegi gazdasági és ener-
getikai helyzetet.

Miközben a gáz ára a hét-
szeresére, az áramé pedig 

a duplájára nő, a kormány 
több mint 50 százalékkal 
megemelte az államtitkárok 
fizetését.

Írásaink a 2. oldalon

Orbán Viktor és a Fidesz azt ígérte a választási kampány-
ban, hogy nem lesz megszorítás, nem lesz adóemelés, és 
megvédik a rezsicsökkentést. Ehhez képest lett megszorí-
tás, adót emeltek, a rezsicsökkentést pedig úgy megvéd-
ték, hogy a háztartások, magyar családok milliói fizetnek 
majd augusztustól havi több tízezer forinttal többet, mint 
eddig. Nagy hátraarc, amit most csinál a Fidesz.

A kata mellett és a rezsicsökkentés eltörlése ellen tüntettek kedden több százan Sze-
geden. Fotó: Iványi Aurél 
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Szabó Sándor: A Fidesz 
becsapta az embereket

Az ötödik Orbán-kormány 
első száz napja a megszo-
rításokról, a katás adózók 
ellehetetlenítéséről és a 
korábban működő rezsi-
csökkentés részleges fel-
számolásáról szól – állítja 
Szabó Sándor. Szeged szo-
cialista országgyűlési kép-
viselője egy sor módosítást 
nyújtott be a 2023-as költ-
ségvetéshez, de a Fidesz 
mindet lesöpörte az asztal-
ról.

SZ
abó Sán-
dor köz-
leményé-
ben azt 

írta: a Fidesz választási ígé-
retei ellenére brutális meg-
szorításokat vezetett be, 
a kata szigorításával dur-
ván megemelte a munkából 
élő emberek adóját, a ko-
rábban működő rezsicsök-
kentést részlegesen felszá-
molta, és megszavazta a 
létbizonytalanság költség- 
vetését.

A szegedi országgyűlé-
si képviselő szerint maguk 
a kormánypárti képviselők 
sem hiszik el az elfogadott 
költségvetés tervezéséhez 
használt számokat, az 5,2 
százalékos inflációt, a 4,1 
százalékkal növekvő GDP-t 
és a 377 forintos eurót, 
amellyel a kormány jövőre 
számol. Szabó Sándor úgy 
látja, a fenti számok- 
nak ellentmond, hogy 
a kormánypárti kép-
viselők recesszióról 
és válságról be-
szélnek, az infláció 
pedig már kétszám- 
jegyű.

A képviselő meg-
jegyzi, „a Fidesz költ-
ségvetésében arányai-
ban megint kevesebb pénz 
jut 2023-ban az oktatási, 
egészségügyi és szociális 
kiadásokra. Az Orbán-kor-
mány most elveszi azt a csa-
ládosoktól, fiataloktól, nyug-
díjasoktól, amit kegyként 
osztogatott novembertől 
februárig. Sokkal több adót 
szed be, ahogyan nőnek az 
árak.” Közölte: a szocialisták 
mindezért nem szavazták 
meg a 2023-as költségve-
tést a parlamentben, ahol 
több módosító javaslatot is 
beadtak. Így például:

• Növelnék az egészség-
ügyre fordított költségvetést, 

fokozatosan az uniós átlag 
szintjére.

• Átfogóan és igazságo-
san növelnék minden egész-
ségügyi dolgozó bérét.

• 6-6,5 százalékra növel-
nék a közoktatás GDP-ará-
nyos költségvetését.

• A pedagógusbéreket 
felzárkóztatnák a diplomás 
átlagbérekhez.

• Kezdeményeznék, 
hogy 2023-tól a teljes jogú 
öregségi nyugdíj minimuma 
érje el az adott esztendei 
nettó minimálbér 50 szá-
zalékát; ez most nagyjából 
66 ezer 500 forint lenne 28 
ezer 500 forint helyett.

• Bevezetnék 2023 ja-
nuárjától az évenkénti nyug-
díjemelés vegyes indexálá-
sát, ami az infláció mellett 
figyelembe venné a nettó 
keresetek növekedését is, 
és azonos, az átlagnyugdíj-
nak megfelelő összegben 

fizetné ki a „13. havi nyug- 
díjat”.

• Az anyasági támoga-
tás radikális emelésére van 
szükség; az alanyi jogon 
járó családi támogatásokat 
(családi pótlék, GYES, GYET) 
meg kell duplázni.

• Kiegészítő családtá-
mogatást vezetnének be 
(kiegészítő családi pótlék 
formájában).

• Széles körű energiaha-
tékonysági, lakásfelújítá-

si támogatási progra-
mot indítanának.

• Újra teljes 
egészében önkor-
mányzati bevétel 
lenne a gépjár-
műadó.

• Az üzem-
anyag után besze-

dett jövedéki adó 20 
százaléka az önkormány-

zatokat illetné meg, amit az 
utak felújítására, fenntartá-
sára kell fordítaniuk.

Szabó Sándor szerint 
az lenne a megoldás, ha a 
Fidesz, a kormány és Or-
bán Viktor nem az Európai 
Unióval való folyamatos 
háborúzással foglalkozna, 
hanem végre megegyezne 
vele. A megegyezés sok ezer 
milliárd forintot jelentene 
Magyarországnak. A szocia-
listák szerint ebből csökken-
teni lehetne az energiafüg-
gőséget, és valódi védelmet 
lehetne biztosítani a csalá-
doknak.

Több mint 50 százalékos
fizetésemelést kaptak

a képviselő államtitkárok
52 százalékkal megemelték 
az illetményét azoknak az 
államtitkároknak, akik képvi-
selők is – írta a 24.hu. Ez a 
közel 700 ezer forintos eme-
lés tizenhat államtitkárt érint, 
és visszamenőleges hatályú. 
Az új illetmény így 1 millió 
974 ezer forint. Ez a tizenhat 
képviselő az 1,3 millió forin-
tos képviselői alapfizetéssel 

együtt így már bruttó 3,3 mil-
lió forintot keres.

A Telex megírta: bár Gulyás 
Gergely, Miniszterelnökséget 
vezető miniszter július elején 
azt mondta, hogy a kormány 
saját magán spórol, az elmúlt 
időszakban sokan kaptak fi-
zetésemelést, többek között 
a miniszterek és Orbán Viktor 
is. Az új kormányban havi 650 

ezer forinttal több a miniszte-
rek fizetése. Orbán Viktor havi 
fizetése 2 millió forinttal emel-
kedett. A miniszterelnök a ko-
rábbi 1,5 millióval szemben 
havi bruttó 3,5 millió forintot 
keres kormányfőként, plusz 
jár még neki a havi bruttó 1,3 
millió forint képviselői tiszte-
letdíj is. Így összesen bruttó 
4,8 millió forint a fizetése.

A gázár hétszeresére,
az áramár duplájára nő

az átlagfogyasztás felett

A 
rezsicsökkentés 
részleges kiveze-
téséről szóló kor-
mányrendelet sze-

rint meghatároztak egy li-
mitet, ameddig a gázt és a 
villanyt mindenki rezsicsök-
kentett áron kapja. Ez a li-
mit a földgáz tekintetében 
1729 köbméter/év, vagy-
is 144 köbméter/hónap, a 

villamos energiánál pedig 
évenként 2523 kilowattó-
ra (kWh), ami 210 kWh ha-
vonkénti fogyasztásnak felel 
meg. Bevezettek egy új tari-
fát, az úgynevezett lakossá-
gi piaci árat, amely jóval ki-
sebb, mint a versenypiaco-
kon tapasztalható ár: 2523 
kWh/év fogyasztásig 36 fo-
rintért kapjuk kWh-ként az 

áramot, fölötte pedig 70 fo-
rint 10 fillérért. A földgáznál 
a kedvezményes tarifa az 
1729 köbméter/év fogyasz-
tásnál 102 forint köbméte-
renként, fölötte pedig 747  
forint.

A kormány negyedévente 
fogja felülvizsgálni a rezsi-
rendeletet – legközelebb te-
hát 2022. december 30-án.

A Fidesz 
költségvetésé-

ben arányaiban megint 
kevesebb pénz jut 2023-ban 
az oktatási, egészségügyi és 
szociális kiadásokra. Az Or-

bán-kormány most elveszi azt a 
családosoktól, fiataloktól, nyug-
díjasoktól, amit kegyként oszto-

gatott novembertől februárig. 
Sokkal több adót szed be, 

ahogyan nőnek az 
árak.

Szabó Sándor a parlamentben. Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője szerint a Fidesz a választási ígéretei elle-
nére brutális megszorításokat vezetett be. 

Tűzijáték helyett tűzifára költ
idén a szegedi önkormányzat

L
emondta az augusz-
tus 20-i tűzijátékot 
az önkormányzat az 
egyre súlyosabb gaz-

dasági válság és a rendkívüli 
szárazság miatt. A tűzijáték 
megrendezésének költségét 
a rászorulók támogatására, 
a tűzifaprogram kiterjeszté-
sére költi a város – írta köz-
leményében az önkormány-
zat.

A közlemény teljes szö-
vege:

„Augusztus 20-a, Szent 
István napja kiemelten fon-
tos ünnep számunkra, az 
egyre súlyosabb gazdasági 
válság és a rendkívüli szá-
razság miatt azonban idén 
lemondjuk a tűzijátékot. A 
tűzijáték megrendezésének 
költségét a rászorulók támo-
gatására, a tűzifaprogram 
kiterjesztésére fordítjuk. A 
kisvállalkozókat sújtó év köz-
beni adóemelés, a lakossági 
gáz- és áramáremelés több 
tízezer szegedi polgár és 

család életét keseríti meg. 
Az egekbe szökő infláció mi-
att egyre több ember meg-
élhetése kerül veszélybe. 
Mindezt tetézi a soha nem 
látott hőhullám és száraz-
ság, amelynek eredménye-
ként környékünkön is több 
tűzeset történt az elmúlt he-
tekben. Szeged Megyei Jogú 

Város Önkormányzata ezért 
úgy döntött, az idei tűzijáté-
kot lemondja, annak forrása-
it pedig a rászorulók megse-
gítésére fordítja. Több száz 
szegedi családot tudunk így 
segíteni tűzifával. A városi 
ünnepség egyéb programjait 
a korábbi évek szokásaihoz 
hasonlóan megtartjuk.”

A tűzijáték költségeit a rászorulók megsegítésére fordítja 
a város. 
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Ceglédi Zoltán

Hő!
„Újra itt van a kánikula. Szegeden az országos átlagnál is 
melegebb időre, harminc fok feletti hőségre számíthatunk 
az elkövetkezendő napokban” – így kezdődik a szegedi pol-
gármester bejegyzése, melyet e cikk írása előtt dobott fel a 
Facebook. Igazi nyár van a napfény városában is, mindenhol 
beindult a kánikula, hömpölyög a városi hő, kora reggeltől 
szikrázik a fény.

De a magyar mégis kilowattot meg gázköbmétert számol-
gat, konvektort és villanykörtét kopogtat, közös képviselőt 
nyomaszt. Hogy mi lesz télidőben. Mert a helyi Botka-poszt 
mellett az is most van, hogy Tusványosról a rezsibizonytalan 
hazaüzente: áramban dupla, gázban hétszeres árral szá-
moljon mostantól az „átlag fölött fogyasztó” magyar.

Hő, mondok. Álljunk meg. Lett itt hirtelen egy kioktató 
revizor-stíl, egy spúr-narratíva, hogy ezek a felelőtlen ma-
gyarok, dúskálnak meg pazarolnak, hovatovább urizálnak. 
Föléfogyasztanak az átlagnak. Aham. Egyfelől a magyar ma-
gáningatlanok energiafogyasztása azért is magasabb a kívá-
natosnál, mert a szomszédvár kapitánya, Lázár János az EU 
által lakossági szigetelésre szánt pénzeket jobb helyen látta 
az állami intézmények korszerűsítésében, még 2015-ben. 
Maga az állam sem jeleskedett olyan programok futtatásá-
ban, amelyek segítettek a kispénzűek ajtaját-ablakát jobban 
szigetelőre cserélni, a falakon kiszökő hőt odabent tartani.

Másfelől meg tényleg ne ez a 
magánröpülős, oligarchával 
jachtozós népség jöjjék rá 
hirtelen, hogy a luxus-
nyaralásában akár a 
Tisza partjáig merész-
kedő közmagyar, hő, 
az mekkorát pazarol; 
dévaj mulatásiban 
csapja fel a villanyórát 
a magosba, és hát a né-
zését meg a gázóra járá-
sát, ugye. Mit képzelnek ezek 
az alakok, akik pár nap eltéréssel 
duplázzák meg a parlamentben a miniszterelnöki fizetést és 
az emberek áramszámláját?

A legrosszabb pedig a kiszámíthatatlanság és kiszolgál-
tatottság. Ez a harmadik gondom. Az ember végképp tehe-
tetlen játéka a kormányzati improvizációnak. Hazudtak a 
kampányban a megszorításokról, a rezsicsökkentésről és 
a katáról is. Milliók sorsa vált kiszámíthatatlanná, és nem 
lehet tudni, mi jön még. Lehetett volna egy élő párbeszéd, 
nem a kamu konzultációk sora – apropó, ezekről a húzások-
ról hogyhogy nem indítottak nemzeti konzultációt? Hm? A 
gyermekek fiktív átoperálásáról még népszavazást is kellett 
rendezni, ezt meg így idecsapták az asztalra. Nem tudni, mi 
lesz a vége. Kétségtelen tény az energiaválság, ami az esz-
telen lezárásokkal agyonvert Európára zuhant. Szörnyű va-
lóság a szomszédos háború. Szeged az elsők között érzékeli 
a menekültválság erősödését is. Mit kell még tenni?

Most kellene megbeszélni. Ha nem a szívjóság meg a 
demokrácia szeretete okán, ha nem ezek motiválják a kor-
mányt (és nem), akkor tegyék önös politikai érdekből. Ha 
ideállnának, hogy „emberek, nagy a baj, ennyi a tartozás, 
ennyi a bevétel, mi erre gondoltunk, önök mit javasolnak, és 
mit vállalnak?”, a lakosság sokkal együttműködőbb lenne, 
és sokkal jobb ötleteket adna. Ha összehívnák legalább a 
polgármestereket, mert bizony az ország sorsa is sok-sok 
helyi ügyből áll össze, ha interaktívan használnák a kom-
munikációs csatornáikat, akkor kiderülhetne, hogy vannak 
kiváló helyi gyakorlatok a rezsicsökkentésre, szándék és 
infrastruktúra az együttműködésre, egymás megsegítésére. 
Ehelyett mindenki egyéni megoldásokat keres, itt tragédiák 
sora, ott meg a számlagyárak és illegális rákötések felpörgé-
se várható a föntről lefelé dobált intézkedések miatt.

Tudom, hogy nehéz ebben a nagy melegben, de most 
kéne hideg fejjel gondolkodni.

A legros�-
s�abb pedig a 

kis�ámíthatatlanság 
és kis�olgáltatottság. A� 

ember végképp tehetetlen 
játéka a kormány�ati imp-
rovi�ációnak. Ha�udtak a 
kampányban a megs�orí-

tásokról, a re�sicsök-
kentésről és a 

katáról is.

S�egedet válas�tották
a� év turis�tikai városának

Nagyon jó emlékekkel távoznak városunkból a turisták 

Szegedet választották az 
év turisztikai városának az 
ország vezető utazási és 
életmódmagazinjának és 
testvérlapjának olvasói a 
közönségszavazáson. Sze-
ged évről évre egyre több 
vendéget vonz.

A 
díj értelemszerűen 
az előző évi telje-
sítménynek szól – 
válaszolta a sze-

ged.hu érdeklődésére Érsek 
M. Zoltán. Az Utazó magazin 
főszerkesztője annyit árult 
el a lapnak a szavazás rész-
leteiről, hogy a voksolók-
nak nem kellett indokolni-

uk a választásukat, hanem 
arról kellett dönteniük, 
hogy összességében 
melyik magyaror-
szági várost tar-
tották turiszti-
ka szempontjá-
ból a legjobbnak 
2021-ben. Érsek 
M. Zoltán annyit 
mondott még, hogy 
a végső versenyben 
öt város szerepelt Sze-
geden kívül, amely végül 
szoros eredmény mellett 
lett az első. Az Utazó ma-
gazin főszerkesztője elzár-
kózott attól, hogy felsorolja 
a Szegeddel versengő váro-

sokat, 
de azt elárulta, hogy Szeged 
az elmúlt években folyama-
tosan versenyben volt a cí-
mért.

A főszerkesztő úgy véli: 
a komoly idegenforgalmi 

fejlesztések hatása érett 
be Szeged esetében a 

tavalyi teljesítmény ér-
tékelésekor. Hozzátet-
te, hogy a statisztikák 
alapján is az egyik 
legkedveltebb hazai 
idegenforgalmi célpont 

Szeged, ahonnan na-
gyon jó emlékekkel távoz-

nak a turisták.
Harminc kategóriában 

adtak át díjakat Budapesten 
az elmúlt év legjobb turisz-
tikai szolgáltatóinak. Az év 
turisztikai városa díjat Ács 
Szilvia, a szegedi Tourin-
form-iroda ügyvezetője vette 
át Potápi Árpád Jánostól, a 
Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtit-
kárától. Ács Szilvia a Szeged 
Televíziónak elmondta: bár 
a díjat nem a vendégéjsza-
kák száma alapján osztották 
ki, Szegeden 2021-ben 270 
ezer vendégéjszakát töltöt-
tek a kereskedelmi szállás-
helyeken, amihez jött még 
70 ezer az üzleti szálláshe-
lyeken.

– Szeged hangulata és 
a város szolgáltatásainak, 
kulturális életének sokszínű-
sége miatt is nagyon kedvelt 
turisztikai célpont a belföldi 
turisták körében, és nyilván-
valóan a számadatokból az 
is látszik, hogy a külföldiek 
körében is – hangsúlyozta 
Ács Szilvia.

2021-ben 270 e�er 
vendégéjs�akát töltöt-

tek a kereskedelmi s�állás-
helyeken S�egeden, amihe� 

jött még 70 e�er vendégéjs�a-
ka a� ü�leti s�álláshelyeken. 
S�eged hangulata és a város 
s�olgáltatásainak, kulturá-
lis életének soks�ínűsége 

miatt is nagyon kedvelt 
turis�tikai célpont.

Szeged – paprika, halászlé, dóm. Forrás: Szeged Tourinform

A borfesztivál minden évben tízezreket vonz Szegedre. Fotó: Szabó Luca 
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Közérdekű közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2022. július 15-i hatállyal
 a Szeged I. ker. külterület 0124/4 hrsz.-ú ingatlan Vízügyi parkként,

 a Szeged I. ker. 85/4 hrsz.-ú magánút Örökzöld közként,
 a Szeged II. ker. 01406/27 hrsz.-ú magánút Merkapt közként,

 a Szeged II. ker. 16896/124 hrsz.-ú magánút Wimmer Fülöp közként,
 a Szeged II. ker. 16848/19 hrsz.-ú magánút Tűzoltó utcaként,

 a Szeged II. ker. Tápé 02032/86 hrsz.-ú közterület Vadszőlő utcaként,
 a Szeged II. ker. zártkert 38062/2 hrsz.-ú magánút 60. utcaként,

 a Szeged II. ker. 01223/45 és 01223/74 hrsz.-ú magánutak Karotin közként,
 a Szeged III. ker. 21809/2 hrsz.-ú közterület Téli-kikötő útként,

 a Szeged III. ker. 21013/44 hrsz.-ú magánút Horgosi közként és
 a Szeged III. KKD 0475 hrsz.-ú közterület Pöszméte utcaként történő elnevezésére 

került sor.

Dr. Martonosi Éva
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

Szegedi fagyi
a harmadik

Ö
sszesen 74 fagylalt 
nevezett négy kate-
góriában idén az év 
fagylaltja verseny-

re. Ezen a Reök Kézműves 
cukrászdából Novák Ádám és 
Elek Rita tökmagos-málnás 
fagyija harmadik helyezést ért 
el, amivel kiérdemelte a régió 
kiváló fagylaltja címet. Az első 
helyet egy balatonfüredi, a 
másodikat pedig egy szeghal-
mi cukrász szerezte meg.

H
orgos, Röszke és Sze-
ged a hasonló élet- és 
munkakörülményekből 
adódóan szorosan kö-

tődnek egymáshoz. Együtt kell 

szembenézniük olyan hátrányok-
kal, mint például a kerékpárút 
hiánya. A Horgos–Röszke–Sze-
ged – A jó út összeköt minden-
kit projektben Szeged és Rösz-

ke önkormányzata partnerként 
vesz részt, a vezető partner Ma-
gyarkanizsa. A projekt július vé-
géig tart. A projekt költségvetése 
400 ezer euró (160 millió forint), 
amelyet az Európai Unió 85 szá-
zalékban támogat; Szeged része 
28,6 millió, amihez a város közel 

8 milliós önerőt biztosít. A projekt 
a Magyarország–Szerbia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Prog-
ramban valósul meg. A nyertes 
ajánlattevő, a szegedi HPQ Plus 
Kft. két kerékpáros-pihenőt épí-
tett Szentmihályon, illetve Kecs-
késtelepen, a Szabadkai úton.

Kerékpáros-pihenők

Tíz diák tábori költségét
vállalta át Szénási Róbert

Idén is megrendezték a petőfitelepi művelődési házban 

az önismereti tábort

– Már harmadik alkalom-
mal rendeztük meg az idén 
a Ne szójjá be! önismereti 
tábort, ahol tizenöt vakáció-
zó felső tagozatos diáknak 
igyekeztünk példákon ke-
resztül bemutatni a passzív, 
az agresszív és az asszertív 
kommunikációt. Azt tapasz-
taljuk, hogy a kamaszoknál 
általános probléma, hogy 
nehezen kezelik a konflik-
tusokat. Az ötnapos tábor-
ban jobban megismerhették 
magukat, bátran kommu-
nikálhattak és állhattak ki 

önmagukért – mondta a tá-
bor vezetője, Fekete Marian-
na, aki egyben a művelődési 
ház szakmai munkatársa és 
mentálhigiénés szakembe-
re is. A táborvezetőnek idén 
is akadt segítője: Szilágyi An-
namária színművész tréner-
ként vett részt a foglalkozá- 
sokon.

A tábort meglátogat-
ta Szénási Róbert is. Az 
önkormányzati képviselő 
hetedik éve támogatja a 
petőfitelepi táborokat – jég- 
krémmel is, és azzal, hogy át-

vállalja több résztvevő tábori  
díját.

– Nyolc éve vagyok a 
városrész képviselője, hét 
éve támogatom a táborozó 
gyerekeket. A képviselősé-
gem első éveiben is voltak 
olyanok, akik nem tudták 
volna kifizetni a tábor dí-
ját. A helyzet sajnos azóta 
sem változott. Így az idén 
tizenöt táborozó közül tíznek 
vállaltam át a tábor teljes 
költségét, amit a képviselői 
alapomból fizettem ki, mert 
fontosnak tartom, hogy az itt 
élő gyerekek, fiatalok nyáron 
is biztonságban legyenek 
napközben, és értelmesen 
töltsék el a szabad idejüket 
– mondta Szénási Róbert.

Idén is megrendezték a petőfitelepi művelődési házban az 
ötödik, hatodik és hetedik osztályos kamaszoknak az ön-
ismereti tábort. Szénási Róbert, a városrész önkormányza-
ti képviselője tíz résztvevő tábori díját is átvállalta.

Szénási Róbert, Petőfitelep önkormányzati képviselője több résztvevő tábori díját is 
átvállalta. Jégkrémmel is meglepte a diákokat. Fotó: Szabó Luca

Szobrot állítottak Varga 
Mátyás Kossuth-díjas dísz- 
lettervezőnek, Szeged dísz- 
polgárának a Dóm téri 
Nemzeti Emlékcsarnokban.

– Olyan társak közé került 
itt Varga Mátyás, mint Hont 
Ferenc, Vaszy Viktor, Gregor 
József és Simándy József – 
mondta ünnepi beszédében 
Kozma József. A közgyűlés 
kulturális bizottságának elnö-
ke hangsúlyozta: a Dóm téri 
Nemzeti Emlékcsarnokba ki-
zárólag olyanok szobra kerül, 
akik nyomot hagytak a nem-
zet életében és kultúrájában.

Barnák László, a Szege-
di Nemzeti Színház főigaz-
gatója kiemelte: Varga Má-
tyás 1936 és 1996 között a 

Szegedi Szabadtéri Játékok 
meghatározó alakja volt, ő 
képviselte a folytonosságot 
a fesztivál művészeti veze-
tésében. Nevéhez csaknem 
száz játék- és tévéfilm lát-
ványvilágának megteremté-
se is kötődik.

– Ennél a térnél nincs 
fontosabb tere Magyaror-

szágnak – mondta a Dóm 
térről Szinetár Miklós Kos-
suth-díjas színházi, opera-, 
tévé- és filmrendező, utalva 
ezzel a Nemzeti Emlékcsar-
nokra és az ottani szobrok 
képviselte kulturális, tudo-
mányos és művelődéstör-
téneti értékekre. A szobor 
Grantner Jenő alkotása.

Szobrot állítottak Varga Mátyásnak
A Kossuth-díjas díszlettervező, Szeged díszpolgára
60 évig meghatározó alakja volt a szabadtérinek

Tíz rendőrt kerestek a Chicagóba

Á
tlagos testalkatú, 
18 és 38 év közöt-
ti férfiakat keresett 
statisztaszerepre a 

Szegedi Szabadtéri Játékok. 
A tíz kiválasztottnak rendőrt 
kell alakítania a világhírű 
Chicago című musicalben, 
amelyet először tűznek mű-
sorra a szabadtéri történe-
tében. Augusztusban hat al-
kalommal mutatják be a da-
rabot a Dóm téren, parádés 
szereposztásban.

A castingot Barta Dóra 

koreográ -
fus és Papp 
Janó jel-
meztervező 
vezette a 
n a g y s z í n -
h á z b a n . 
Három kör-
ben több 
mint harmincan jelentkez-
tek. Amíg sajtónyilvános volt 
a válogatás, a jelentkezők já-
rását nézték, akiknek előbb 
egyedül, majd párban kellett 
meghatározott útvonalon 

végigmenniük a balett-te-
remben. Olyan férfiakat ke-
restek, akik jelenlétükkel, 
kiállásukkal meg tudják je-
leníteni a rendőri szigort a 
színpadon.

Barnák László főigazgató és Szinetár Miklós rendező lep-
lezte le Varga Mátyás szobrát. Fotó: Iványi Aurél
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Villanybiciklikkel bővül
a Lime Szegeden

Augusztusban már villany-
bicikliket is lehet bérelni 
Szegeden. A szolgáltatást 
nyújtó cég számára Szeged 
az egyik legsikeresebb vá-
ros, ahol sokan pattannak 
rollerre.

N
agy Sándor város-
fejlesztési alpol-
gármester elmond-
ta: a Lime már ta-

vasszal jelezte, hogy villany-
biciklikkel szeretné bővíteni 
szegedi kínálatát. Az önkor-
mányzat nem gördített aka-
dályt a fejlesztés elé, de el-
lentétben a használatban 
lévő 330 rollerrel, a villanybi-
cikliket nem lehet akárhol le-
tenni a városban.

A tervek szerint a 90 
elektromos kerékpárnak száz 
mobilitási pontot állítanak fel 
városszerte, és ezekről lehet 
elhozni, majd ezekre lehet 
visszavinni a bicikliket. A rol-
lerek kölcsönzési szabályai 
nem módosulnak.

Szegeden a Lime-okkal 
kapcsolatos háttérszolgál-
tatást a kezdetek óta a vá-

ros közlekedési társasága 
végzi. Az SZKT szállítja el a 
rossz helyen hagyott rollere-
ket, végzi az akkuk töltését 
és cseréjét. Más magyaror-
szági városokhoz képest a 
szegedi Lime-szolgáltatással 
kapcsolatos gondok száma 
ennek betudhatóan is ala-
csonyabb – mondta az alpol-
gármester.

A rollerekkel szemben az elektromos kerékpárokat nem 
lehet akárhol letenni a városban.

Okoszebra Kecskéstelepen 
Biztonságosabbá vált az átkelés a Szabadkai út egyik 

forgalmas csomópontjában

Ö
römmel fogadták 
a környék lakói az 
új gyalogátkelőt. 
Magyarné Tóth 

Éva az Újvidéki Utcai Óvoda 
képviseletében elmondta: 
olyan nagy a forgalom ezen 
az útszakaszon, hogy nehéz 
átjutni a másik oldalra, pe-
dig itt iskola, óvoda és szá-
mos üzlet működik.

A helyszínt az önkor-
mányzat szakemberei java-
solták. Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester 
elmondta: korábban két 
komoly baleset is történt 
a kereszteződésben. Ezen 

az útszakaszon naponta 
9 ezer jármű közlekedik, 
hosszú, egyenes szakasz, 
ahol lankadhat a vezetők 
figyelme. Ezek miatt esett 
a választás erre a helyre. 
Nagy Sándor hozzátette: 
a városban eddig egy ha-
sonló eszköz működött, 
az Agyagos utcában, a De-
ák-gimnázium mögött. Az 
alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy az önkormány-
zat eddig is nagy figyelmet 
fordított a biztonságos köz-
lekedés feltételeinek meg-
teremtésére, ezért több 
helyen készültek járdaszi-

getek, a lakóövezetekben 
30-as övezeteket alakítot-
tak ki. Ezt a munkát a jövő-
ben is folytatja a város.

Az okoszebra működése 
nagyon egyszerű: amint egy 
gyalogos megközelíti az át-
kelőhelyet, azt érzékeli egy 
kamera, majd az úttestbe 
süllyesztett LED-prizmasor 
villogással jelez az autósok-
nak. Ezek a világítótestek 
nagy fényerejűek, nappal is 
jól láthatóak 50-100 méter-
ről, este pedig még látványo-
sabb a működésük.

Szeged városa a Genera-
li a Biztonságért Alapítvány-
hoz pályázott a telepítésre, 
amely a 2,8 millió forintos 
költség felét finanszírozta. A 
másik felét az önkormányzat 
állta, saját forrásból.

A Szabadkai út és a Palánkai utca kereszteződésében ad-
ták át az ország ötvenedik, Szeged második okoszebráját. 
Itt naponta kilencezer jármű közlekedik; a környéken isko-
la, óvoda és számos üzlet működik.

Strapabíróbb lesz a felújított
buszmegálló a Centrumnál

Bazaltbetonra cserélik a megsüllyedt burkolatot a Mikszáth Kálmán utcai Centrum- 
megállóban. Fotó: Iványi Aurél 

– A Centrum-megálló az egyik 
legsűrűbb utas- és jármű-
forgalmat lebonyolító váro-
si megállónk. A strapabíróbb 
bazaltbeton-burkolat minden-
képpen növeli a biztonságot, 
és javít a környezet esztétiká-
ján is. Nagyon várjuk a megú-
jult megállót, a környékbeliek-
kel és az itt felszálló utasokkal 
– mondta Hekáné Szondi Ildi-
kó, a belváros önkormányzati 
képviselője.

A kivitelezési munkát 
végző Norbo-Ép Kft. projekt-
menedzsere, Terhes Gergő 
elmondta: még az iskolakez-
dés előtt felújítják az autó- és 
trolibuszmegállót a Centrum 

oldalában. Hatvan centimé-
terre visszabontják az asz-
faltréteget, annak 
érdekében, hogy 
a jelenleginél 
sokkal teher-
bíróbb, ko-
pástűrőbb 
és a téli só-
zásnak job-
ban ellenálló 
útfelületet ala-
kítsanak ki. Mindezt 
olyan technológiával végzik, 
amelyben darabolt betont és 
bazaltbetont is felhasznál-
nak – főként az utóbbinak 
köszönhető, hogy sokkal stra-
pabíróbb útfelületet tudnak 

kialakítani. Ez azért is fontos, 
mert gyakori jelenség, hogy 
az útpálya megsüllyed a nagy 
tömegű autó- és trolibuszok 
alatt.

A technológia már bevált 
Szegeden, több helyen 

újították fel így a 
megállóhelye-

ket és az uta-
kat. A felújí-
tási munkák 
egyébként a 

Vásárhelyi Pál 
utcában és a 

Kálvin téren is foly-
tatódnak – előbbi he-

lyen szintén a bazaltbetonos 
technológiát alkalmazzák. A 
Centrum-megállót a pálya-
felújítás idejére ideiglenesen 
áthelyezték, közel a Bartók 
térhez.

Teljes egészében önkormányzati forrásból, bruttó tízmillió fo-
rintból újítják fel a Mikszáth Kálmán utcai Centrum-megállót. 
A megsüllyedt burkolatot strapabíróbb bazaltbetonra cserélik.

A 
technológia 
már bevált 

Szegeden, több 
helyen újították fel 

így a megállóhe-
lyeket és az 

utakat.
Az okoszebra érzékeli a gyalogost, és jelez a járművezetőnek, hogy lassítania kell. Fotó: 
Iványi Aurél
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Négy-öt fokkal melegebbek az éjszakák  
a városokban – megoldás a zöldítés

Kéthavi eső hiányzik a Tiszából

Az elkövetkezendő nyara-
kon a magyar városokban 
akár 40-50 napon át is tró-
pusi hőség lehet, amikor a 
levegő éjjel sem tud 25 fok 
alá hűlni. Ezért is fontos, 
hogy minél több legyen a 
zöldfelület, sőt ott is le-
gyen, ahol nem is gondol-
nánk, hogy lehet. 

A 
hőérzetünket meg-
határozza a levegő 
páratartalma, a su-
gárzó hő és a lég-

mozgás, azaz a szél. A hőér-
zetet az is befolyásolja, hogy 
a városokban a beépítések 
miatt rosszabbak a klima-
tikus viszonyok, ami azt je-
lenti, hogy „kezdésből” me-
legebb van, melegebbnek 
érezzük a levegőt.

– A hőtöbblet lényegében 
abból adódik, hogy a város 
sokkal lassabban hűl, mint a 
külterület. Ezért, ha az időjá-
rási helyzet is engedi, akkor 
éjjelente akár négy-öt fokkal 
is magasabb lehet a városok 
levegőjének hőmérsékle-
te – mondta Gál Tamás, a 
Szegedi Tudományegyetem 
Éghajlattani és Tájföldrajzi 
Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi docense.

Szeged harmada zöld

Ahol csak lehet, zöldítsünk! 
A villamosvágányok füvesí-
tése közel 1435 milliméter 
szélességű biztos zöldfelüle-
tet jelent. A tetőre telepített 
élőkert 8-10 százalékkal is 
csökkentheti az épület hő-
terhelését, télen pedig körül-
belül ugyanennyivel a fűtés-
re fordítandó energiát.

Becsüljük meg azt is, 
hogy Szeged belterületének 
harminc százalékán fák áll-
nak; ez az országban magas-
nak számít, de nemzetközi 
összehasonlításban is jól ál-

lunk: Sydney-ben ez az érték 
21, Párizs belvárosában 8-9 
százalék.

Hogy megértsük, ez mi-

ért jelentős: ha egy Széche-
nyi téri platánfa tetejére 
megérkezik százszázaléknyi 
napsugárzás, abból a pa-
don üldögélőkhöz 8-10 szá-
zaléknyi sugárzási energia 

jut csak el; tehát egy ilyen 
nagy fa, ha egészséges, leg-
alább két nagyságrenddel 
tudja csökkenteni a hőér-
zetet. Ez azért is fontos, 
mert a klímakutatók szerint 
az elkövetkező nyarakon a 
magyar városokban 40-50 
napos forró időszakok is  
lehetnek.

Tartósan  
csapadékmentes

Az aszályos, tartósan csapa-
dékmentes időjárás a Tisza 
vízállására is hatással van. 
Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vi-
déki Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója azt mondta, két-
havi teljes csapadékmennyi-
ség hiányzik a folyóból.

A hetek óta tartó száraz-
ság és csapadékhiány miatt 
folyamatosan csökken a Ti-
sza vízszintje, Szegednél a 
vízmércénél lapzártánkkor 
egy méteren állt a folyó. Ko-
zák Péter azonban minden-
kit megnyugtat: ez a vízszint 
normál értéknek minősül.

– Az utóbbi hetek aszá-
lyos időjárása miatt kisvi-
zes állapotról beszélhetünk 
az Alsó-Tiszán. A kilencven 
centiméteres átlagszint nem 
kirívóan alacsony, de az el-
múlt évek adataihoz képest 
kevés. Jelenleg nagyjából 
kéthavi teljes csapadék-
mennyiség hiányzik. A júni-
us szokatlanul száraz volt, 
inkább a nyár végi időszak-
ra jellemző a mostani vízál-
lás – nyilatkozta a Szeged 
Televíziónak Kozák Péter, 
aki hozzátette, hogy bár az 
Alsó-Tisza víztározója még 
a rendes értékeken belüli 
állapotot mutat, a mező-
gazdaság egyre komolyabb 
bajba kerülhet, mind nehe-
zebb ugyanis öntözni, és ez 

nemcsak a növénytermesz-
tésben jelent problémát. A 
csapadékhiányhoz az Ati-
vizig igazgatója hozzátette: 
júniusban mindössze 29,7 
milliméternyi eső hullott a Ti-

sza vízgyűjtő területén, ami a 
sokéves átlag mindössze 35 
százaléka.

– A Tisza élővilágát alap-
vetően nem fenyegeti ve-
szély, a holtágas részeken 
nincs nagy elváltozás, de a 
hőség miatt a folyókon oxi-
génhiányos pontok alakul-
hatnak ki, ami a halaknak 
ártalmas lehet, ám még ez 
sem jelent komoly kockázati 

tényezőt – fogalmazott Ko-
zák Péter.

A történelmi mértékű 
szárazság az éghajlatválto-
zás egyre erőteljesebben 
mutatkozó tünete, ami azt 
jelenti, hogy néhány éven 
belül – akár csak részlege-
sen is – átalakulhat Magyar-
ország vízrajzi és vízgazdál-
kodási térképe.

– A természet folyamato-
san változik, a felmelegedés 
egyre inkább tapasztalható 
nálunk is, de a rendelke-
zésünkre álló eszköztárral 
igyekszünk a folyó tiszta-
ságát és rendben tartását 
biztosítani – összegezte az 
Ativizig igazgatója.

Vigyázzunk egymásra!

Botka László polgármester 
Facebook-oldalán hívta fel a 
figyelmet a Szegeden az or-
szágos átlagnál is melegebb 
időre. Arra is, hogy városunk 
határában többször lángra 

lobbant a kiszáradt növény-
zet, de szerencsére a tűzol-
tók el tudták hárítani a ve-
szélyt. A polgármester arra 
kért mindenkit, „vigyázzon 
magára, vigyázzunk egymás-
ra! A kánikulában keressük 
az árnyékos, hűvösebb he-
lyeket, fogyasszunk lehető-
ség szerint minél több vizet, 
folyadékot!

Aki teheti, látogasson el 
Szeged ingyenes Tisza-parti 
strandjára, a Laposra vagy 
bármelyik fürdőnkbe. A 
belvárosban napvitorlákat 
helyeztünk ki, hogy mér-
sékeljük a felmelegedést, 
a Klauzál téren párakaput 
állítottunk fel, amelynek víz-
permetében bárki hűsölhet. 
Figyeljünk oda egymásra a 
következő napokban, külö-
nösen az idősekre és a gye-
rekekre!”
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Florát énekli a Traviatában Vajda Júlia
Először a Szegedi Szabadtéri Játékokon Giuseppe Verdi klasszikusa

Énekelt a Traviata kórusában, 
játszotta már a főszerepét, 
most Florát alakítja a Szege-
di Szabadtéri Játékok szín-
padán Vajda Júlia Liszt-díjas 
operaénekes. A világ opera-
repertoárjának egyik legsike-
resebb darabja július 29-én 
és 30-án látható a Dóm téren. 
A közkedvelt szegedi énekes-
nőt merész jelmezéről, régi 
szabadtérikről és haknikról is 
kérdeztük.

– Mikor lépett először a 
szegedi szabadtéri színpa- 
dára? 
– 1968-ban az I-es gyakor-
ló gyerekkórusával Szinetár 
Háry Jánosában Melis György-
gyel, Tompa Sándorral és Daj-
ka Margittal, Matyi bácsi (Var-
ga Mátyás díszlettervező – a 
szerk.) tervezésében. Felké-
szítettek a tanáraink, de a szü-
lők is, mert ugyan akkoriban 
ki volt gazdag, de jártunk szín-
házba, tudtuk, kivel állunk egy 
színpadra. A minap idéztük fel 
Szinetár Miklóssal, hogy bár 
előtte ment már a Háry félhá-
zakkal, abban az évben rob-
bant be, akkor értette meg a 
közönség, mennyire hozzánk, 
magyarokhoz, szívhez szóló 
daljáték ez. Milyen érdekes, a 
kilencvenes évek Háryjában 
már udvarhölgy voltam Mol-
dován Stefivel, Melis György-
gyel, és akkor nagyon össze-
barátkoztam Melissel. Nem 
volt közvetlen típus, de vala-
miért engem nagyon megsze-
retett, és onnantól egészen a 
haláláig amikor csak tudtunk, 
szerepeltünk is együtt, és ha 
én Pesten énekeltem, ő min-
dig eljött meghallgatni. Annyi-
ra tökéletes volt az az ember, 
ha hallgatjuk, ahogy nótát vagy 
operettet énekel, ha figyeljük 
a szövegkiejtését, az alakítá-
sát… Olyan maximalista volt, 
hogy nehezen tűrte maga mel-
lett a kevésbé tehetségeseket. 
Talán innen fakadt a morózus-
sága. Nem is tudom, pótolja-e 
valaki azt az űrt, amit maga 
után hagyott.

– Ön a szegedi színháztör-
ténet nagy ismerője és doku-
mentumainak gyűjtője. A Tra-
viatát hányszor játszották?
– Amióta 1979-ben idekerül-
tem, őrzöm a plakátokat, aján-
dékkártyákat, műsorfüzeteket, 
a naptáraim is mind megvan-
nak. Utánanéztem, a szabad-
térin nem volt Traviata, szerin-
tem nem is kimondottan ek-
kora színpadra való, hiszen a 

szabadtéritől elvárás volt, hogy 
több legyen, mint a kőszínház, 
a Traviatába pedig nem lehet 
elefántokat, lovashintót, me-
dencét, helikoptert bevinni. 
1972 és 1982 között ment a 
színházban, Horváth Zoli ren-
dezésében, mert volt még re-
pertoárjátszás. Amikor 1979-
ben idekerültem, a kórusban 
énekeltem. Aztán tíz évig nem 
volt, pedig alapmű, négy Tra-
viatánk is volt akkor, mert a 
társulat hat baritont foglalkoz-
tatott, négy basszust, három 
koloratúrszopránt, és még so-
rolhatnám. Nem azért nem ját-
szottuk, mert ne lett volna, aki 
énekelje. 1992-ben játszottuk 
újra, Bor Józsefet hívták ren-
dezni, akkor lettem én Violetta, 
máig őrzöm a plakátját, hár-
mas-négyes szereposztásban 
adtuk, és ebben nincs vendég. 
Azóta megint nem ment. Ti-
zenkét éve Juronics Tamás vet-
te elő az Armel Operafesztivál-
ra. A szabadtérire inkább olyan 
nagy formátumú darabokat vá-
lasztottak, mint az Aida, a Na-
bucco, a Carmen, mert követ-
hető a sztori, emberekről szól, 
érzelmekről, nagyon jó dalla-
mokkal, lírai duettekkel, áriák-
kal, kórussal, tánccal. És most 
először Juronics Tamás rende-
zi a Traviatát a szabadtérin. Ta-
más megbolondítja a Traviata 
látványát a forgószínpaddal, 
és az a Violetta lelkét megjele-
nítő, szalagokon tekergőző ak-
robata, aki Violettát mint gyer-

meklányt személyesíti meg! 
Sőt van egy több mint két mé-
ter magas táncos fiúnk, aki a 
halált és az angyalt táncolja 
hatalmas szárnyakkal, vagy a 
torreádor dal alatt arany bika-
fejjel, az még az utolsó sorból 
is látható lesz kukker nélkül. 
Mozognak az énekesek is, és 
van egy óriáscsillárunk, amin 
Violetta ereszkedik alá.

– Verdi a maga korában 
ragaszkodott az aktuális  
díszletekhez és jelmezekhez. 
Az önök jelmeze milyen és 
milyen benne próbálni a hő-
ségben?
– Nagyon nehéz ilyen időjárá-
si körülmények között, de ilyen 
vékony leszek benne. (Nevet.) 
Még ki kell találnom, hogy tu-
dok stabilan ugrabugrálni a 
vastag talpú csizmámban. 
Csak a meleg!

– Más rendezésben, más 
szerepben meg lehet újulni 
ugyanabban az operában?
– Hogyne. Figyeltem oldalról, 
hogy Tamás hogy rendez, mit 
gondol, sok mindent átgon-
dolt, és nem azért, mert mo-
dern, hanem mert normál re-
akciókat kér, hogy ne játsszunk 
rá semmire. Ne zizegjünk ösz-
szevissza, mert a szabadtérin 
még sokkal fontosabb, hogy 
aki énekel, arról ne vonjuk el a 
figyelmet. Érzelmileg és reakci-
ókban, a két főszereplő viszo-
nyában is kért érdekes dolgo-
kat, és teljesen igaza van. Én 
még régen úgy kezdtem a pá-

lyámat, hogy bár nagyon ér-
telmesen rendeztek, akik ren-
deztek, mégis volt rajta egy kis 
máz, egy kis mache, talán ez 
is volt az elvárás a műfaj iránt. 
Most meg le akarják szedni 
ezeket róla, miközben a zené-
ben azért ott az ember, aki ví-
vódik a helyzetekben. Nyilván 
mi, Violetta és Flora, kitartot-
tak vagyunk, mi abból az élet-
ből ismerjük egymást, megért-
jük egymást. Én vagyok a ba-
rátnő, aki félti őt, aki pontosan 
tudja, hogy Violetta mit él át a 
betegségben, a szerelemben. 
Persze ilyen mélységig nincs 
megírva ez a Flora, csak egy 
hangulatelem, inkább csak 
a bulikon, kártyapartikon de-
rül ki. Amikor viszont Violet-
ta egyedül marad, egy fia-
tal, könnyűvérű lány, Annina  
ápolja.

– Ön otthonosan mozog 
a szabadtérin. Hogy érzi ott 
magát?
– Nem szeretem az új dobo-
zos öltözőrendszert, a fémfázas 
színpadot, nem olyan, mint ré-
gen, amikor természetes közeg 
fogta körbe a színpadot, a dóm, 
a Dömötör-torony. Hiányzik a 
régi. Ha már nosztalgiázunk, ko-
rábban is előfordult nagyon szél-
sőséges időjárás, emlékszem, 
amikor olyan esők voltak, hogy 
feltört a víz a pincei öltözőben, 
térdig ért, és pallókon jártunk. 
Megesett, hogy nagykabátban, 
sapkában próbáltunk, bundá-
ban jöttek a nézők, olyan hideg 
volt éjjelente. Mindig végigsö-
pört valami vihar; az egyik össze 
is törte a Tosca díszletét, a Há-
ryban félóránként szakadt le az 
ég, a közönség beszaladt az ár-
kádok alá, a zenekar az öltöző-
be, vártunk, szóltak, hogy elállt, 
folytatjuk, akkor visszaálltunk, 
aztán újra le, és megint fel. Elő-
fordult, hogy hajnali egyig tartott 
az előadás meg-megállva. A Ri-
golettóban én voltam az apród, 
és éppen színpadra léptem a 
második felvonásban, amikor 
elkezdett zuhogni az eső. Az az 
előadás félbe is szakadt. 

– Az idei színházi évad 
végén két Dömötör-díjat is 
átvehetett: az életműdíjat és 
a legjobb mellékszereplőét. 
Mintha az utóbbinak jobban 
örült volna.
– Valóban, szerintem a mel-
lékszereplő díj nagyon érté-
kes, mert jelzi, hogy arra is fi-
gyelnek az emberek, és meg-
jegyzik.

– Énekmestere is pár ope-
ratagozatos és sok színész 

kollégájának. Ez muszáj, vagy 
ezt is szívesen csinálja? 
– Először szívességből segítet-
tem, mert akkoriban Gyimesi 
Kálmán és Karikó Teréz voltak 
az énekmesterek, de mikor Te-
rike abbahagyta, Gyüdi Sándor 
kinevezett. Nagyon élvezem, 
bár jobban is izgulok a taka-
rásban a kollégákért. Én is így 
kezdtem, hogy ha prózát kap-
tam, mentem Rácz Tibihez, 
hogy mutassa, hogyan csinál-
jam, ha táncolni kellett, a tán-
cosoktól kérdeztem, hol legyen 
a súlypontom, kezem-lábam. A 
padlás Mamókájától is nagyon 
féltem, hiszen az első Mamó-
ka Tábori Nóra volt 1988-ban, 
aki itt kezdte a pályáját. Aztán 
az első szegedi előadásban 
Markovits Bori játszotta, majd 
Fekete Gizi, merthogy ez nem 

énekes szerep. Kérdeztem Gi-
zit is, hogy csináljam, ő csak 
biztatott, hagyjam, ne ideges-
kedjek. Ki kellett ám azért kín-
lódni. Régen ugyanis olyano-
kat írtak az itteni kritikusok: 
„hogy meri elénekelni a Kari-
kó Teri vagy a világsztár után”. 
Gondoltam, jöjjön a világsz-
tár énekelni ezért a fizetésért. 
Tehát be voltak gyöpösödve a 
szerepkörök. Meg hogy „üveg-
házi szereposztás”. Tudtuk 
mi, hogy nem vagyunk drámai 
hangok, de olyanokat játszot-
tunk el az operákban, amiket 
addig soha senki, mert „aki-
nek nincsen akkora hangja, az 
pótolja játékkal”. Visszatérve 
A padlásra: még születésnapi 
meglepetésvendég is voltam 
a múltkor egy kislánynál, aki a 
musical rajongója, és minden 
dalt tud kívülről. Nemrég meg 
egy kisfiú kedvéért változtat-
tam a szövegen, aki nyolcad-
jára jött el A padlásra, mert ő 
azt kérte, hogy ne ugyanaz a 
rajzfilmcím legyen mindig. So-
kat gondolkoztam, míg végül 
azt mondtam helyette: Kung 

Fu Panda – A rendkívüliség le-
gendája. Nézett is rám Krausz 
Gergő kollégám, akinek a Her-
ceg szerepében ezt utánam 
kell mondania.

– Ön kihozta a színházból, 
amit csak lehetett. Volt része 
operából, operettből, színmű-
ből, musicalből.
– Jövőre a Falstaffban leszek 
benne, ami új. Amikor ideke-
rültem, azt mondtam, pfuj, 
operett, pfuj, nóta. Na miből 
éltem? Operetthakniból. Ezért 
is maradtam Szegeden, mert 
mindent lehetett játszani ez-
zel a nagy társulattal. A tájolást 
is nagyon szerettem, tájoltunk 
az operettel és az operával is. 
Orosházán vettük a libateper-
tőt, Békéscsabán a csabai kol-
bászt. Mindenki mondta a bu-
szon a magáét, ki építkezett, 

kinél születtek gyerekek, uno-
kák. Én építkeztem, és mert 
kellett a pénzt, a nagymamá-
mék hagymaföldjén is dol-
goztam, oda is jöttek a kollé-
gák kalákában segíteni. Éne-
keltünk zsákolás közben, öt-
ven fokban ránk égett a kosz 
is, igaz, volt, aki estére nem 
bírt megmozdulni. Mindennap 
előadásunk volt, hétvégeken 
négy, reggelente próba. Min-
den éjjel énekeltem a Szeged 
bárban, később, amikor a Sze-
ged bezárt, a Nagyáruház bár-
ban, a Jégkunyhóban, a Pepsi-
ben, a vásárhelyi strand mel-
letti bárban, egy makói kocs-
mában, minden ünnepen, 
vállalati nőnapon, szilveszter 
éjszakákon. Ahogy befejeztük 
a színházi évadot, utána két 
hét Bükfürdő környékén, aho-
vá a legjobb előadásainkat vit-
tük. Napközben énekkar-zene-
kar focimeccs a strandon, ka-
kastökepörkölt. A nyarak hát-
ralévő részében a szabadtérin 
játszottunk, utána jött az új 
évad ősszel. Bírtuk.

Dombai Tünde

– Amióta 1979-ben Szegedre kerültem, őrzöm a plaká-
tokat, ajándékkártyákat, műsorfüzeteket, a naptáraim 
is mind megvannak – mesélte Vajda Júlia. Fotók: Szegedi 
Szabadtéri Játékok

Vajda Júlia (Flora Bervoix) merész jelmeze. 
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Nemzetközi színházi fesztivál 
és éjszakai futás

A programokról minden meg-
található a http://szeged-
tourism.hu/hu/esemeny/ ol-
dalon.

32. THEALTER
A nemzetközi színházi fesz-
tivál programja elérhető a 
maszk.hu oldalon.

SZIGET
Időpont: július 30., szombat, 
16 óra.
Helyszín: Grand Café.
A Káva Kulturális Műhely – 
MU Színház részvételi szín-
házi előadása felnőttek szá-
mára.

HÁY JÁNOS: A BOGYÓS-
G Y Ü M Ö L C S K E R T É S Z  
FIA
Időpont: július 30., szombat, 
16 óra.
Helyszín: a színház balett- 
terme.
Az Átrium – Mentőcsónak 
Egység előadása.

DEMERUNG
Időpont: július 30., szombat, 
18.30 óra.
Helyszín: Kisszínház.
A Narratíva Kollektíva pro-
dukciója. Csehov Meggyes-
kertje.

NÉMETH VIRÁG: AZ UTOL-
SÓ VELENCEI KALMÁR
Időpont: július 30., szombat, 
21 óra.
Helyszín: régi zsinagóga.
A Gólem Színház előadá- 
sa.

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Erdélyi Ág-
nes Szvetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink című 
kötetét ajánlja. Erdélyi Ágnes első munkahelye a Somo-
gyi-könyvtár volt, majd a JATE/SZTE Móra Ferenc (Szak)
Kollégium tanáraként, később igazgatójaként dolgozott. 
A szegedi Grand Café egyik alapítója, jelenleg önkéntes 
munkatársa.

A
z olvasás számomra napi gyakorlat, életforma, 
hogy amennyire lehet, próbáljam megérteni a vi-
lágot, és benne magamat is. Bizonyos szintátlépé-
sekkel ez folyik gyermekkorom óta. A könyvet, ame-

lyet választottam, orosz nyelven írta Szvetlana Alekszijevics, 
származására nézve belarusz író. Moszkvában 2013-ban, 
nálunk 2015-ben jelent meg. 2018-ban az író irodalmi No-
bel-díjban részesült.

Kevés aktuá-
lisabb könyv van 
most, mint ez. Ami-
kor megjelent, már 
akkor is reveláci-
ószámba ment. 
Érdekelt a könyv, 
mint egykori orosz 
szakost, aki fél évet 
töltött a brezsnyevi 
Moszkvában, és 
járt arrafelé más-
kor is, tehát vala-
mennyire ismerős 
ebben a világban. 
Érdekel most is, a 
jelen rémült idejé-
ben, mert aggódom 
az orosz embere-
kért és az orosz 
kultúráért. A kortárs orosz íróknál mindig is azt kerestem, 
hogy a szétesett szovjet birodalom romjain, frusztrációk és 
traumák között, ebben az összezavarodottságban mi mehet 
végbe az emberek gondolkodásában, és mindez hová vezet-
het. Ez a könyv arról beszél, hogy a még belátható múltban 
és a jelenben hogyan vélekednek az orosz emberek hazáról, 
történelmi kataklizmákról, önmagukról. Az újraolvasás meg-
rázóbb és szívszorítóbb, mint az első volt. Mélységes mély a 
kútja az orosz múltnak is.

Alekszijevics nem a tradicionális epikai formák közül vá-
laszt, nem fikciós regényt, nem szatírát ír, se nem disztópiát. 
A tényirodalom, a riportregény mellett dönt, amely töredékes 
narratívát kínál, ám közelebbről érinti a valóságot. Teszi ezt 
a 24. órában, és ezzel történelmi tettet hajt végre. Hiszen a 
most élő emberektől még feljegyezhető személyes életala-
kulásuk mellett családjaik sorsemlékezete is. Feltárulhat a 
még mindig fel nem dolgozott szovjet és posztszovjet törté-
nelem máig ható számos paradoxonja. Hiszen még mindig 
él a „homo sovieticus” öntudata és ragaszkodása, őszinte 
és vakhitek összeomlásán téveszmék élednek újra, és fel-
sejlik az emlékezések mögül valamiféle készenlét is valami 
újra. Erről sorjáznak monológok túl peresztrojkán, káoszon 
és válságokon, túl Afganisztánon, Csernobilon, csecsen há-
borúkon, innen egy ismét totalitáriussá váló államon, egy 
szegénységtől, alkoholizmustól, öngyilkosságoktól is terhelt 
társadalomból üzenve. Koronatanúk tesznek vallomásokat 
egy következő háború előtti történelmi pillanatban. Az előtt, 
ami most történik, karnyújtásnyira tőlünk.

A történelmi emlékezet mélyrétegeibe hatol, emberi 
lelkekről és szívekről, az egyes emberről tudósít Szvetlana 
Alekszijevics. Egy nehézsúlyú könyvben, amely alatt, ahogy 
mondják, beszakad az asztal.

Egyik vallomástevője mondja – mi is kérdezhetnénk: 
„Már régen várok arra, hogy valaki elmagyarázza, mi is tör-
ténik velünk?”

Szvetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink című kötete 
kölcsönözhető a Somogyi-könyvtárból.

BANQUET FOR BEES – 
MÉHEK
Időpont: július 31., vasár-
nap, 13 és 16 óra.

Helyszín: újszegedi liget.
A Pro Progressione – Secret 
Hotel (DK) – Triage Live Art 
Collective (AU) előadása.

BÍRÓ BENCE – BENKÓ 
BENCE: REBELLISEK
Időpont: július 31., vasár-
nap, 15.30 óra.
Helyszín: régi zsinagóga.
A k2 Színház előadása.

SZOKOL JUDIT – FABA-
CSOVICS LILI: CSEND- 
ETŰDÖK 
Időpont: július 31., vasár-
nap, 18 óra.
Helyszín: Kisszínház.
Az ESZME – Szkéné Színház

– Szentendrei Teátrum pro-
dukciója.

SOLYMOS TAMÁS: NÉLKÜ-
LED
Időpont: július 31., vasár-
nap, 20 óra.
Helyszín: Grand Café.
A Tér12 Kulturális Egyesület 
előadása.

TERÉK ANNA – MOLNÁR 
G. NÓRA: CSÖND 
Időpont: július 31., vasár-
nap, 22 óra.
Helyszín: régi zsinagóga.

MUZSIKÁLÓ UDVAR
AZ ÉLET ÉRTELME
Időpont: augusztus 2., kedd, 
20.30 óra.
Helyszín: városháza udvara.
Egypercesek száz percben, 
Örkény István születésének 
110. évfordulója alkalmából.

OPERA – SZERELEM
Időpont: augusztus 4., csü-
törtök, 20.30 óra.
Helyszín: városháza udvara
László Boldizsár és Nánási 
Helga estje. 

ALSÓVÁROSI OROMDÍ-
SZEK
Időpont: augusztus 5., pén-
tek, 9 és 14 óra.
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

EGYÜTT KEZDTÜK 
Időpont: augusztus 4-étől.
Helyszín: Belvárosi mozi.
Bor, Balaton, szerelem – új 
magyar film a moziban. A 

12.C tagjai tíz év után egyi-
kük esküvőjének alkalmá-
ból újra találkoznak. Régi 
spanok, ellenségek és sze-
relmek töltenek együtt egy 
hétvégét egy balatoni pan-
zióban. Persze semmi sem 
úgy sikerül, ahogy tervezték. 
Lehet, hogy eltelt tíz év, de a 
12.C tagjai nem komolyod-
tak meg, és úgy tűnik, nem 
is terveznek ilyesmit.

SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Időpont: augusztus 5., pén-
tek, 19 óra.
Találkozó: Tourinform-iroda.
A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött, és részvételi dí-
jas. Tourinform-iroda, Szé-
chenyi tér 12.; telefon +36-
62/488-690, 488-699; 
e-mail: szeged@tourinform.
hu

ÉJSZAKAI VÁROSNÉZŐ 
KISVONAT
Időpont: augusztus 5., 6., 
19., 20., 27. 21 óra
Találkozó: a Szeged étterem 
előtt.

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: augusztus 6., 
szombat 10 és 14 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 IRODA-
LOMBAN
Időpont: augusztus 6., 
szombat, 10 óra.
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

RUN4NIGHT 
Időpont: augusztus 6., 
szombat, 18 órától hajnali 
6-ig.
Helyszín: újszegedi liget.
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G
o n d o l k o d t a m , 
merjem-e a gyö-
nyörűséges tró-
jai hercegnő, Cas-

sandra nevét leírni, hiszen 
hiába akarom jelezni, hogy 
baj van, közeleg az összeom-
lás, a fosztogatás, a nemzet 
megszégyenülése. Cassand-
ra hitegette Apollót, a jóslás 
képességét kérte kegyeiért 
cserébe, de mikor ezt követő-
en is kikosarazta az istent, az 
büntetésül kirótta: lássa a jö-
vőt, de senki se higgyen neki. 
A hitegetés magyar virtus, 
be is dőltek neki április 3-án, 
még a holdról is láthatóan.

Nem a vészt akarom 
megjósolni, az már itt van a 
kertek alatt a rendszervál-
tás óta legnagyobb infláció 
képében. Kormányunk az 
elmúlt 12 év alatt mindent 
megtett, hogy a feszültség 
növekedjen, robbanáshoz, 
akár éhséglázadáshoz ve-
zessen. Ördögi csapdák 
sokaságát telepítette, s a 
balga nép megtapsolta érte. 
Kezdjük az igazmondást a 
rezsicsökkentéssel!

2012. januártól 10 szá-
zalékkal csökkent a lakos-
ság számára a távhő, a vil-
lamos energia és a földgáz 
ára. A rendelkezés indoklá-
sa demagóg volt: a lakossági 
rezsiköltség csökkentésével 
mérséklődik az érintett szol-
gáltató cégek „átlagot jóval 
meghaladó haszna”. A való-
ságban az ártámogatás tor-
zítja a fogyasztói viselkedést 
és a piaci viszonyokat, az 
általános csökkentés ráadá-
sul rosszul célzott, hiszen 
éppúgy haszonélvezője lesz 
az is, akinek eddig sem volt 
problémája a számlák fizeté-

sével (lásd medencék fűtése 
stb.). Nem ösztönzött meg-
takarításra, egyetlen igazi 
célja a külföldi energiacégek 
kiszorítása volt. Arról is sze-
mérmesen hallgattak, hogy 
az energiaárak csökkentése 
nem segít az igazán rászo-
rulókon: egymillió lakásban 
ugyanis nincs gáz, tűzifával, 
hulladékkal tüzelnek, a vil-
lanyhoz is előrefizetéssel jut-
nak hozzá.

2014-től kezdtek esni 
látványosan az olajárak. 
Emiatt az oroszoktól is egy-
re olcsóbban szereztük be a 
gázt, az államháztartás egy-
re gazdagodott, a hatósági 
áras rezsicsökkentéshez 
nem nyúlt a kormány. Ezen 
akkor a lakosság veszített. 
2021 végén a trend radiká-
lisan megváltozott. 

Orbán Viktor évek óta pa-
pagájként mondja, hogy az 
EU támadást indított a rezsi-
csökkentés és annak nyerte-
sei, a magyar családok ellen, 
illetve újra a multik kezébe 
akarja adni az energiaárak 
megállapításának jogát. Hol-
ott az EU sehol sem írja elő, 
hogy mennyi legyen az ener-
giaár, ezt éppen a magyar 
kormány teszi meg.

Egyik nagy hibája ennek 
a rezsiharcnak, hogy mára 
elfogyott a lőszer! Szólnak 
a fanfárok, de a diadalmas 
bevonulás szégyenteljes 
menekülést takar. 2021. 
áprilisban a villamos energia 

átlagosan 45 százalékkal 
drágult, a földgázszolgálta-
tás ára pedig közel duplájára 
emelkedett. Őszre ez tovább 
nőtt. Ekkor még a háború 
nem volt sehol.

De jött az árrobbanás, 
ami hetek alatt elvitte a ko-
rábbi évek tartalékát, ha volt 
egyáltalán ilyen. Az önkor-
mányzatokat, egyes kisvál-
lalkozásokat kivettek a ked-
vezményezettek közül. Mivel 
a magyar lakosság gázfo-
gyasztása évi 3,5-4 milliárd 
köbméter, ez az árkülönb-
ség éves szinten ezermilliárd 
feletti lyukat üt a rezsicsök-
kentés rendszerében. 

Ezt kell kipótolnia az ál-
lamnak, amit nyilván csak 
adóforintok átcsoportosí-
tásával tud megtenni. Azaz 
alaphelyzetben mégis a 
lakosság fizeti meg. A kor-
mány a különadókból 700 
milliárd forintot gyűjtene 
be direkt ilyen céllal, ami a 
különbözet bő felét fedezi. 
Az összeg másik felét is elő 
kell teremteni, mégpedig 
úgy, hogy csökkentik a rezsi-
csökkentést a lakosság egy 
részének. Még nem tudni, 
hogyan. Ha olyan átgondol-
tan, ahogy eddig, akkor to-
vább nő a belső feszültség, 
nem elég az ukrán háborúra 
kenni a dolgokat, s jő az el-
képzelhetetlen. A rezsim fa-
lai leomlanak, remélhetőleg 
békésen!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

9Olvasóink írták

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

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

Játszik a tűzzel

A 
bejelentésből csu-
pán annyi derült 
ki, hogy honvédel-
mi és rezsivédelmi 

alapot hoztak létre. Ebbe a 
bankok, a biztosítók, a nagy 
kereskedelmi vállalatok és 
légitársaságok, amik extrap-
rofitra tesznek szert – a há-
borús veszélyhelyzetre tekin-
tettel, a kormány nyomásá-
ra – a profitjuk nagyobb ré-
szét idén és 2023-ban is be 
kell hogy fizessék. Kormány-
főnk vajon elárulja-e, hogy 

a játékkaszinók miért nem 
szerepelnek a fenti felsoro-
lásban? Mert ha valahol, ott 
van extraprofit! De Orbán nyi-
latkozatában megnyugtat-
ja a lakosságot, hogy nincs 
félnivalójuk, ez az imént em-
lített lépés a kormánynak, 
a törvényhozásnak ad na-
gyobb mozgásteret a gyors 
döntésekhez. Azaz Orbán 
Viktor különadót vet ki a mul-
tikra. 

Európában lassan már 
teljes egy éve megállítha-

tatlanul nő az energia ára. 
A gyártásban és a szolgálta-
tásban is árat kellett emel-
niük a szereplőknek, és en-
nek eredményeként egekbe 
szökött az infláció, az élelmi- 
szerárak emelkedése mel-
lett. Ezért (is) „mindent meg 
kell tenni a rezsicsökkentés, 
a családtámogatások és a 
nyugdíjak megvédéséért” – 
hangoztatta Gulyás Gergely 
miniszter májusban. Hol van 
az már?

Kutnyik Pál

A hitegetés magyar virtus

Egy képet nemcsak nézni kell, hanem el is kell gondolkodni a látottakon. Lehet kreálni 
belőlük egyéni képzettársításokat, vagy játszani tovább a „kiolvasott” üzenettel – írja a So-
mogyi-könyvtárban augusztus 27-ig látható fotóiról Hajdú Mónika.Miért nem védi meg a kormány

a katások családját?

A 
kormány azt állítja, megvédi a csalá-
dokat. Most már tudjuk, ez legfeljebb 
a miniszterelnök családjára igaz. A 
pedagógusokhoz és az egészségügyi 

dolgozókhoz hasonlóan a katások családjai 
sem érdemlik meg a védelmet a Fidesz szerint.

1. A kata (leánykori nevén kisadózó vál-
lalkozók tételes adója) egy rendkívül (egye-
sek szerint igazságtalanul) olcsó és egyszerű 
adózási forma volt, isten nyugosztalja. Ti-
borcznak, Mészárosnak meg a többi fideszes 
nagytőkésnek ott vannak az off-shore meg az 
átláthatatlan magántőkealapok, a kisember-
nek meg itt volt a kata – amíg el nem vették. 
Nahát, nahát, a NER-elit ezt a megszorítást is 
megúszta!

2. A kata ugyanaz volt az Orbán-rendszer-
nek, mint a maszekolás a Kádár-rendszernek: 
az európai viszonylatban alacsony jövedelem-
ből, alacsony életszínvonalon, rossz egészség-
ügyi állapotban élő átlagmagyarnak nyújtott 
lehetőséget, hogy a belét is kidolgozva, folya-
matos önkizsákmányolás árán, de egy kicsit 
jobban tudjon élni. Szimbolikus módon ezt 
röviddel azután sikerült megszüntetni, hogy 
több mint duplájára emelték a miniszterelnök 
fizetését – az Orbán családnak nem kell félnie 
a válságtól!

3. A kata tönkretétele körülbelül 400 ezer 
kisvállalkozó megélhetése kerül veszélybe egy 
súlyos gazdasági válság közepén. Választhat-
nának másik adózási formát, amely több ad-
minisztrációval, valamint magasabb adókkal 

és járulékokkal jár. Akik eddig az alacsony fize-
tésük kiegészítésére használták, azok inkább 
abbahagyják, vagy feketén folytatják, a többi-
ek pedig kénytelenek árat emelni – mindenki 
rosszabbul jár!

4. Ha a katás vállalkozók a módosítás miatt 
visszaterelődnek a hagyományos alkalmazot-
tak körébe, ki kell fizetni utánuk a nemzetközi 
viszonylatban kiemelkedően magas adókat és 
járulékokat, és így több pénz lesz az államkasz-
szában. Erre nyilván nagy szükség van most, 
mert Rogán Antal minisztériuma jövőre majd-
nem dupla annyit költhet majd kommunikáci-
óra, mint idén, és sportra is még többet fordít 
majd a kormány – mégis vannak nyertesei en-
nek a döntésnek!

5. Az állítólag vállalkozói érdekeket kép-
viselő kereskedelmi és iparkamara elnöke, 
Parragh László maga is támogatta a kata „át-
alakításnak” csúfolt megszüntetését. Ő az az 
ember, akik ettől a 400 ezer pórul járt vállal-
kozótól évi közel 2 milliárd forintot szedett be 
kötelező kamarai hozzájárulás címén, hogy 
cserébe képviselje az érdekeiket – ezt nálunk 
úgy hívják, csalás!

A katát nem átalakítják, hanem gyakorla-
tilag megszüntetik, közben pedig százezrek 
megélhetését teszik tönkre. Persze a minisz-
terelnök családja és az azzal nagy átfedésben 
lévő fideszes elit be van védve.

Az orbáni válságkezelés jelszava: „Fizesse-
nek a kisemberek!”

Nemes István

Gatni-getni

H
ogy mit szeretek 
tenni-venni, azaz 
hogyan telnek a 
napjaim mosta-

nában? Nos, minthogy nem 
akadt senki, aki az utóbbi 
időben ezt megkérdezte vol-
na tőlem, ezért kénytelen 
vagyok a magam által fel-
tett kérdésre saját magam 
válaszolni: a magad uram, 
ha szolgád nincs jegyében. 
Tehát: szeretek olvasgatni, 

írogatni, rajzolgatni, zenél-
getni, hallgatni, beszélgetni, 
sétálgatni, eszegetni, iszo-
gatni és a többi. Vagyis ke-
véske intenzitással ugyan, 
de sokfélét csinálgatni, vagy-
is nem leragadni egyvalami-
nél. Majdnem úgy vagyok ez-
zel, mint szegény Kabos Gyu-
la a fürdővize hőmérsékleté-
vel. Vagyis ne legyen az se 
hideg, se meleg, hanem eb-
ből is egy kicsi, meg abból is 

egy kicsi. Ajvé, én is langyos 
lennék? Jaj nekem! A Jelené-
sek könyve 3:16-ból tudha-
tó, hogy az Úr a langyosakat 
kiköpi. „Tudok cselekedete-
idről, hogy nem vagy sem hi-
deg, sem forró. Bárcsak hi-
deg volnál, vagy forró! Így 
mivel langyos vagy, és sem 
forró, sem pedig hideg: ki-
köplek a számból.” De akkor 
„kiköpött Isten” lennék? Na-
hát, ezentúl ne is tessenek 
engem riogatni semmivel és 
senkivel!

Méhes János
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ELKEZDTE A PICK. Hét-
főn elkezdte a felkészülést a 
2022–2023-as évadra a Pick 
Szeged kézilabdacsapata. Az 
első két nap orvosi vizsgála-
tokból, tesztekből állt, szerdá-
tól indultak az edzések. Pén-
teken buszra szállt a keret, 
és a szlovéniai Kranjska Go-
ráig utazott. Egy hetet tölte-
nek magaslati edzőtáborban, 
majd augusztus 8-ától a Pick 
Arénában folytatják a felké-
szülést. Augusztus 10-én vív-
ják az első edzőmeccset, a 
Balatonfüredet fogadják, míg 
12-én a Gyöngyös érkezik. Au-
gusztus 19-én és 20-án Nagy-
szentmiklóson lépnek pályá-
ra, előbb a Constanța, majd 
a Nagybánya lesz az ellenfél. 
Az utolsó felkészülési találko-
zókat Németországban játsz-
szák: augusztus 30-án a TVB 
Stuttgart, 31-én a Bergischer 
HC ellen. A kiírás szerint szep-
temberben előbb a bajnok-
ságban, majd a Bajnokok Li-
gájában is éles meccseket 
vívnak.
HAT ÉREMMEL ZÁRT. Leg-
utóbbi számunkban megír-
tuk, hogy a Haász SZUE úszó-
ja, Pádár Nikolett aranyérmet 
nyert 200 méter gyorson a bu-
karesti junior Európa-bajnok-
ságon, illetve a 4 × 100 méte-
res mix gyorsváltóval és a 4 × 
200 méteres női stafétával is 
első lett. Ezt követően tovább 
remekelt a szegedi tehetség, 
hiszen 100 méter gyorson is 
elsőként zárt, míg a 4 × 100 
méteres női gyorsváltóval má-
sodik, 400 méter gyorson 
egyéniben pedig harmadik 
lett. Pádár hét számban indul-
va hat éremmel zárt, így nagy 
szerepet vállalt abban, hogy a 
magyar csapat az éremtáblá-
zat élén végzett.
KÖZÖSEN KÉSZÜLNEK. Kö-
zös edzőtáborokban készül-
tek és készülnek a korosztá-
lyos válogatott tollaslabdá-
zók, akiknek fókuszában már 
a közelgő kontinensviadalok 
állnak. Az U19-esek augusz-
tusban vesznek részt a szer-
biai Európa-bajnokságon, 
míg szeptemberben az U15-
ös nemzeti válogatott is kon-
tinensviadalon méreti meg 
magát, Spanyolországban. A 
többi korosztály esetében Eb 
nem lesz, de számos nem-
zetközi verseny van tervben. 
Ami a kereteket illeti, az EL-
CO Tech Tisza Tollas SE-ből 
az U13-asoknál Tóth Gábor és 
Susányi Vera, az U15-ösöknél 
Pápai Luca, az U17-eseknél 
Bozsogi Mira, az U19-eseknél 
pedig Könczöl Ádám kapott 
meghívót.

Féltucat szegedi indulhat a kajak-kenu vb-n
Rutinos és fiatal versenyzők alkotják a 40 fős magyar csapatot

Újra bajnok lett 
Olasz Anna

Szegeden, a Maty-éren védte meg címét

A 
címvédő Rasovsz-
ky Kristóf és 
Olasz Anna győ-
zött a szegedi 

Maty-éren rendezett nyílt 
vízi úszó országos bajnok-
ságon. 

A férfiaknál indult az 
ausztrálok Magyarorszá-
gon készülő két legjobbja; 
közülük Nicholas Sloman 
a magyar olimpiai ezüstér-
messel és klubtársával, a 
juniormezőnybe nevezett 
Betlehem Dáviddal együtt 
rontott a célba. A kőke-
mény hajrában ezúttal a 
legfiatalabbnak, Betle-
hemnek jött ki legjobban 
a beütés. A szabályok ér-
telmében Betlehem a ju-
niorok aranyérmét vehette 
át, a felnőtt bajnoki cím 
Rasovszky Kristófot illette. 

Mögötte klubtársa, Kalmár 
Ákos lett az ezüstérmes, 
míg a levezetésképp még 
benevező, ám már a civil 
életére készülő Huszti Dá-
vid mindenkit meglepve 
elhalászta a bronzérmet a 
25 kilométeren vb-harma-
dik Gálicz Péter elől. 

Hasonlóan nagy csatát 
hozott a nők viadala is. Há-
rom korosztályos versenyző 
haladt a cél felé a leggyor-
sabban, közülük az idén 
már nemzetközi nyílt vízi 
kupát is nyerő Szimcsák 
Mira ütött be elsőként. Né-
hány méterrel mögöttük 
óriási csata dúlt a felnőtt 
elsőségért a vb-ezüstérmes 
váltó két hölgytagja, Olasz 
Anna és Rohács Réka kö-
zött, végül a célfotó döntött 
a szegedi Olasz javára.

Eb-ezüst 400 méteren
Kovács Árpád egyéni csúcsot futott Jeruzsálemben

A szegedi síkfutó, Kovács 
Árpád kiválóan szerepelt a 
jeruzsálemi U18-as atlétikai 
Európa-bajnokságon: ezüst- 
érmet szerzett 400 méteren. 
A versenyről edzője, Meny-
hárt Zoltán számolt be.

– Az eddigi legfontosabb ese-
ményhez érkeztünk, az U18-
as Európa-bajnoksághoz. Ren-
geteg edzőtáboron keresztül 
vezetett az út a dobogó má-
sodik fokára, amit szeretnénk 
megköszönni támogatóinknak 
és városunknak, akik és amely 
anyagilag segítették utunkat. 
A kiutazás után az első napon 
egy laza átmozgatást csinál-
tunk, majd délután teljes pi-
henő volt. A második nap dé-
lelőttjén jöttek a 400 méteres 
selejtezők, Árpi a harmadik fu-
tam 8-as pályáján kapott he-
lyet, ami nem a legkedvezőbb. 
A bemelegítés előtt azt mond-

tam neki, hogy nincs rossz pá-
lya, ha elég elhivatott vagy! 
Jött is egy 47,82 másodperces 
egyéni csúcs, így a második 
legjobb eredménnyel került a 
döntőbe. Itt a 3-as pályát kap-
ta, majd kicsit bátortalan első 
120 méter után a fokozatokat 
szépen kapcsolgatva, egy fan-
tasztikus hajrának köszönhe-

tően a dobogó második fokára 
állhatott fel, 47,87 másodper-
ces idővel. Az utolsó 80-120 
métert edzőként a helyszínen 
megélni, majd látni verseny-
zőm arcán azt a boldogságot, 
amit egy 16 éves srác őszin-
tén kimutat, felejthetetlen él-
mény lesz – értékelt Menyhárt  
Zoltán.

Az épeknél 32, a paraver-
senyekben nyolc sportoló 
képviseli hazánkat a kana-
dai Halifaxben augusztus 
3. és 7. között sorra kerülő 
kajak-kenu világbajnoksá-
gon. Az MVM Szegedi VE-
ből hatan lesznek ott az 
eseményen.

A csapatbemutató sajtótá-
jékoztatón Szakács Bálint, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség ügyvezető igazgatója elő-
retekintett az év két fő verse-
nyére, a vb-re és a münche-
ni multisport-Eb keretében 
ugyancsak augusztusban 
sorra kerülő kontinensviadal-
ra. Emlékeztetett, hogy a ta-
valyi, tokiói olimpián a ma-
gyar kajak-kenu csapat az 
éremtáblázaton és a pontver-
senyben is az élen végzett.

– Az idei versenyek nem 
számítanak bele a párizsi 
kvalifikációba, de ezúttal 
sem lehet más a célunk, 
mint hogy bizonyítsuk, to-
vábbra is a világ élvonalához 
tartozunk – fogalmazott.

Az épek csapatát Hüttner 
Csaba szövetségi kapitány, 
a paraválogatottat pedig az 
ebben a minőségében első 
világversenyére készülő pa-
rakenu szövetségi kapitány, 
Hajdu Botond mutatta be.

Hüttner emlékeztetett 
arra, hogy megváltozott 
az olimpiai program; ez-
zel együtt az a céljuk, hogy 
2024-ben, Párizsban is min-
den számban legyen magyar 
induló. Az idei esztendőt 
„próbaévnek” szánják, hogy 
felkészüljenek a jövő évi, 
duisburgi kvótaszerző vi-
lágbajnokságra. A csapatot 
rutinos, világbajnoki címmel 
rendelkező, olimpiát meg-
járt versenyzők és feltörekvő 
fiatalok alkotják – a szak-

ember megjegyezte: tavaly 
még nem tudhatták, hogy 
a hat tokiói aranyérmesük 
közül csak egy, Kopasz Bá-
lint lehet ott az idei vb-n. A 
női kajaknégyes tagjai kü-
lönböző okok miatt hagyják 
ki a 2022-es szezont, Tótka 
Sándor pedig olyan súlyos 
koronavírus-fertőzést kapott 
a májusi, račicei világkupán, 
hogy nem volt esélye felké-
szülni a válogatóversenyek-
re.

Ami a szegedieket illeti, 

az épeknél négyen kerültek 
be a keretbe. Nádas Bence 
K2 500 méteren Kopasz Bá-
linttal indul, de ott lesz a K4 
500 méteres hajóban is a 
szintén szegedi Kuli István, 
illetve Csizmadia Kolos és 
Varga Ádám mellett. A kenu-
soknál Zombori Dominik a C4 
500 méteres egységbe került 
be, míg Nagy Bianka három 
számban indul: Bragato Gia-
da párjaként C2 200 és 500 
méteren, illetve a négyessel 
az 500 méteres távon. 

Hajdu Botond nyolcfős 
együttesének bemutatá-
sakor úgy fogalmazott: re-
ménykednek az éremszer-
zésben. A csapatnak tagja 
lesz Kiss Péter Pál, a tavalyi 
paralimpia bajnoka, illetve 
két szegedinek is szurkol-
hatunk. Az egyikük Suba 
Róbert, aki a KL1 és a VL2 
200 méteres távokon indul, 
míg női KL2 200 méteren 
vagy Varga Katalin, vagy 
Boldizsár Dalma kap lehe-
tőséget.

Nagy Bianka három számban bizonyíthat Halifaxben. Fotó: MTI

Kovács Árpád és Menyhárt Zoltán az Eb-ezüsttel.
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi moziban vetített filmre? 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: augusztus 3. 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: Gyakran 
durván sérteget, ha valaki szutyongat vagy kúrol. A nyertes: Bari Gyöngyi. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT július 8-án: Szeke-
res Gábor és Csóti-Gyapjas Vivi-
en, Szabó Zoltán és Dovalovsz-
ki Dóra, Pechl Tamás és Dévai 
Klaudia; július 9-én Reisch Dá-
niel és  Krámli Barbara Piros-
ka, Oláh Péter és Böcskei Anna 
Dóra, Németh Krisztián és Sza-
bó Nóra Bernadett, Szabó Atti-
la és Bajnóczi Eszter Gabriella, 
Vuncs Zoltán Gergely és Lupsa 
Nikolett; július 15-én: Magya-
rósi Zsolt és Paronai Zsuzsan-
na Nóra, Kovács János és Pa-
lásti Mónika Ibolya, Gyöngyösi 
Martin és Szikszay Eszter, Gu-
lyás Dániel és Dobó Emese; jú-
lius 16-án: Bite Bálint Csaba 
és Szarka Viktória, Sipos Ger-

gő Lajos és Kolumbán Adrienn, 
Dudás Dávid Kornél és Szabó 
Kitti, Gera László és Szabó Tí-
mea Erzsébet, Pantea Tamás 
és Kiss Gréta, Rostás István 
László és Köböl Zsuzsanna, 
Kovács Péter László és Baranyi 
Andrea Katalin.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Szarvas Szabolcsnak és Deák 
Tímeának 2022. 06. 30-án Vivi-
en, Bárdos Richardnak és Kádár 
Annamáriának 2022. 07. 05-én 
Léna Zoé, Major Edvinnek és 
Illés Reginának 2022. 07. 05-
én Eliza, Sári János Pálnak és 
Paska Ágotának 2022. 07. 05-
én Nadett, Megyesi Józsefnek 
és Borszáki Ritának 2022. 07. 
06-án Laura, Győri Lászlónak 

és Baracsi Bettina Renátának 
2022. 07. 06-án Janka és Blan-
ka, Csáki Norbertnek és Sándor 
Izabellának 2022. 07. 07-én Lil-
la Izabella, Bozóki Arnoldnak és 
Szirovicza Nórának  2022. 07. 
11-én Diána, Hajós Bélának és 
Molnár Zsófiának 2022. 07. 12-
én Réka, Besenyei Tibornak és 
Bene Zsuzsannának 2022. 07. 
13-án Nimród Gyula, Szarvadsz-
ki Lászlónak és Gyüre Enikő Mó-
nikának 2022. 07. 13-án Lász-
ló, Varró Péternek és Kovács 
Nórának 2022. 07. 14-én Zita, 
Kocsis Tamásnak és Tóth Niko-
lettnek 2022. 07. 14-én Lara 
nevű gyermeke született.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Judit,
Xénia

Zápor, 
szél

28/17
Oszkár,
Ignác

Közepesen
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29/15
Boglárka,
Nimród

Közepesen
felhős

32/16
Lehel,
Alfonz

Közepesen
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Hermina,

Lídia

Gyengén
felhős
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Dominika,
Domonkos

Közepesen
felhős

36/20 
Krisztina,
Abelina

AUGUSZTUS 3., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és 
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)

Képviselői 
fogadóóra
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