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Fejlesztések
forgalmi  

változásokkal

E
lkészült a Pulz utcai 
önkormányzati ivó-
vízvezeték-felújítás, 
és az ütemtervnek 

megfelelően halad a kivite-
lező a Veres ács utcában a 
több mint 300 millió forin-
tos fejlesztéssel. Ugyancsak 
több mint 300 millió forintos 
közmű-rekonstrukció kezdő-
dött Tápén, a Bencfahát ut-
cában. Folytatódik a termál-
vízvezeték fektetése, ezúttal 
a Bakay Nándor utcában dol-
gozik a kivitelező. Újabb sza-
kaszához érkezett a Tóth Pé-
ter-palota egyházmegyei fel-
újítása. A fejlesztések a kö-
vetkező időszakban forgalmi 
változásokkal járnak.
Írásaink a 3., 4. és 5. oldalon

Legjobb márkák között  
a Szabadtéri Játékok

M
ost hétvégén még látható a Dóm 
téren a Chicago (képünkön), Új-
szegeden pedig az Anconai sze-
relmesek című komédia. Ezekkel 

a zenés darabokkal zárul a Szegedi Szabad-
téri Játékok idei nyara. Az intézményt közben 

a rangos Superbrands 2022 díjasok közé vá-
lasztotta a bírálóbizottság. Az Anconai szerel-
mesek rendezőjével, a Szegedért emlékérmes 
Szilágyi Annamáriával készítettünk interjút. 
Fotó: Szegedi Szabadtéri Játékok/Szabó Luca

Írásunk a 6., interjúnk a 7. oldalon

Több magyar uralkodó, köztük Szent László király föl-
di maradványait azonosították a Szegedi Tudományegye-
tem kutatói a Székesfehérvári Középkori Romkertben ta-
lált csontleletek elemzése révén. Neparáczki Endre archeo- 
genetikus, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Mú-
zeum igazgatója és Varga Gergely, a múzeum tudományos 
munkatársa a leletekkel.  Fotó: SZTE/Bobkó Anna 

Részletek a 6. oldalon

Azonosították  
Szent László maradványait

Folytatódik a sikertörténet
30 bérlakás pályázható Szegeden

SZ
eged ed-
dig is szo-
ciális bér-
l a k á s o k 

kiadásával segítette a rá-
szorulókat. Most, a lakás-
rendelet megváltozása után 
sem áll meg ez a fajta támo-
gatás. Lakbérkedvezmény 
mellett lehet bérlakást pá-
lyázni szeptember 16-ig. 
Garzontól a nagy lakásokig 
hirdetnek bérleményeket, a 
bérleti díj jövedelemfüggő, 
lehet akár havi 10 ezer fo-
rint is. A lakásokat augusz-
tus 23-án és 24-én lehet 
megnézni. A pályázati doku-
mentáció augusztus 23-ától 
térítésmentesen beszerez-
hető az IKV ügyfélszolgála-
tán a Dáni utcában, vagy az-
naptól letölthető a társaság 
honlapjáról.

Részletek a 3. oldalon

Elszabadult az infláció, 
akadozik az ellátás
A kormány intézkedéseinek is köszönhetjük

24 éve nem volt példa olyan mértékű 
áremelkedésre, mint júliusban. Legjob-
ban, több mint 50 százalékkal a margarin, 
a kenyér és a sajt drágult. Beütött az élel-
miszerhiány, akadozik az üzemanyag-ellá-
tás. Elemzők szerint az infláció oka nem a 

háború, hanem a kormány elhibázott gaz-
daságpolitikája. A folyamat javulása egyha-
mar nem várható, legnagyobb vesztesei az 
alacsony fizetésű alkalmazottak és a nyug-
díjasok.

Bővebben a 2. oldalon
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Orbán Viktor két éve még azt mond-
ta, több Balaton, kevesebb Adria, 
és akkor még a járvány is kevésbé 
terjed. Ezzel szemben idén Horvátor-
szágban jelent meg a kormányfőről 

a Jutarnji.hr oldalán, hogy elromlott 
a motorcsónakja nyaralás közben 
Vistől nem messze, és a Slobodna 
Dalmacija egykori munkatársának, 
Boris Vrkićnek kellett kimentenie. 

Egy másik képen az adriai Konoba 
Gajeta étterem közösségi oldalán pó-
zol pálmafás ingben, aminek a hvg.
hu nézett utána, és 40 ezer forintba 
kerül. 

Több Balaton, kevesebb Adria

Elszabadult az infláció, akadozik az ellátás
A kormány intézkedéseinek is köszönhetjük a szakértők szerint

A 
Központi Statiszti-
kai Hivatal által ki-
adott adatok sze-
rint az élelmiszerek 

ára egy év alatt 27 százalé-
kot emelkedett. Legjobban, 
több mint 50 százalékkal a 
margarin, a kenyér és a sajt 
drágult. Emelkedett a burgo-
nya és a friss zöldségek ára 
is, ez azonban csak kicsivel 
haladta meg a 10 százalé-
kot. A tartós fogyasztási cik-
kek ára 14, a gépkocsiké 
pedig 18 százalékkal emel-
kedett egyetlen év alatt. A 
szolgáltatások díjai közül a 
taxi több mint 30 százalék-
kal lett drágább. Tizenkét 
hónap alatt jelentősen nőtt 
a javítások ára is. Az elem-
zők ennél sokkal kisebb 
inflációt vártak. A szakér-
tők szerint a rosszabb ered-
mény többek között a forint 
jelentős gyengülésének, az 
energia- és nyersanyagá-
rak brutális emelkedésének 
és a különadóknak köszön-
hető. Dávid Ferenc közgaz-
dász a Szeged Televíziónak 
elmondta: nyáron rendsze-
resítették az extraprofit- 
adót, emelték a jövedéki 
adót, szinte megduplázták 
a cégautóadót, megemelték 
a népegészségügyi adót, 
a rezsicsökkentés meg át-
váltott rezsiemelésre. Ez a 
DK szakértője szerint mind-
mind gerjeszti, táplálja az 
inflációt, ezért nem számít-
hatunk a pénzromlás üte-
mének a lassulására. 

A közgazdász szerint az 
infláció oka nem a háború, 
hanem a kormány elhibázott 
gazdaságpolitikája. Szerin-
te már inflációs pszichózis 
alakult ki. Az elemzők úgy 
látják, még nem ért véget 
az árak gyorsuló ütemű 
emelkedése. A rezsiemelés 
többszázalékos ársokkot je-
lenthet, ezért az őszre 16-17 
százalékon tetőzhet az inflá-
ció, ami aztán az év végére 
egy keveset szelídülhet. Ez 
a nagymértékű pénzromlás 
pedig nagyon sokaknak fog 
fájni. 

– Kimondható, hogy a 
magyar gazdaság inflációs 
pályára került, az őszi bértár-
gyalások és a várható nyug-
díjemelések között egyértel-
műen látható, hogy ennek a 
folyamatnak a legnagyobb 
vesztesei az alacsony fizeté-
sű alkalmazottak és a nyug-
díjasok – tette hozzá a szak-
értő. Ilyen mértékű inflációra 
senki sem számított. Január-
ban 3,4 százalékos volt az 
előrejelzés, áprilisban már 
8,6 százalék, és most az 
év végén ennek a dupláját, 
16,5 százalékot vár a piac. 
Mivel sok a bizonytalan-
ság, ez az előrejelzés sem  
biztos.

 

Beütött  
az élelmiszerhiány

Van, ahol már csak naponta 
egy kiló cukrot lehet venni, 
de majdnem minden üzlet-
ben van mennyiségi korláto-
zás, csak kettő–öt kilót lehet 
egyszerre hazavinni belőle. 
Ez nemcsak a cukorra, ha-
nem a lisztre, olajra, csir-
kemellre is vonatkozik.

A cukor azért kevés, mert 
hazánk nem tud annyit elő-
állítani a szakértő szerint, 
mint amennyire igény lenne. 
A magyarok évente 300 ezer 
tonnát fogyasztanak belő-
le, az importnak pedig nem 
kedvez a nemzetközi hely-
zet, mivel drágulhat a szál-

24 éve nem volt példa olyan 
mértékű áremelkedésre, 
mint júliusban. Beütött az 
élelmiszerhiány, akadozik 
az üzemanyag-ellátás. A 
szakértők szerint a helyzet 
a kormány költséges és al-
kalmatlan intézkedéseinek 
köszönhető. 

lítás, és nőttek az előállítás 
költségei. 

Azonban nem csak a cu-
kor hiánycikk a boltokban. 
Korlátozzák például a vásá-
rolható liszt, olaj vagy éppen 
a csirkemell mennyiségét. 
Ez leginkább a hatósági áras 
termékekre igaz. Bod Péter 
Ákos szerint ezzel azonban 
inkább csak az inflációt lep-
lezik. – Nagyon költséges, 
nagyon szerencsétlen és 
hosszú távon fenntarthatat-
lan megoldás, ezt mindenki 
tudta előre. És azt lehetett 
gondolni, remélni, hogy a 
választásokon túljutva a vá-

lasztási fogásokat elfelejti a 
kormány, de úgy látszik, nem 
sikerült még eljutni idáig. Az 
árrögzítés nem segít sem az 
infláció ellen, sem pedig a 
családi szegénység ellen. A 
jövedelmekben mutatkozó 
elmaradás ellen például a 
családi pótlék emelése se-
gítene, amihez viszont nem 
nyúltak hozzá – mondta a 
közgazdász. Hozzátette, a 
helyzeten tovább ronthat, ha 
kitör a pánik, és mindenki 
taktikai felvásárlásba kezd, 
ezzel viszont a készletek 
nem fognak tudni lépést tar-
tani. 

Akadozik az ellátás

A pánikvásárlások miatt le-
het átmeneti üzemanyaghi-
ány, ez logisztikai problémák-
ból adódik – nyilatkozta a 
Magyar Ásványolaj Szövetség 
főtitkára a Szeged Televízió-
nak. Grád Ottó mindenkit ta-
karékosságra kért, hogy csak 
akkor használják a járművei-
ket, ha valóban szükség van 
rá, és hagyjanak fel a pánik-
vásárlásokkal, hiszen pont ez 
indíthatja be a hiányt. 

A főtitkár szerint ez még 
nem jelent valódi hiányt. 
Annak, hogy a töltőállomá-

sokon rövidebb-hosszabb 
ideig átmenetileg nem ér-
hető el gázolaj, benzin vagy 
akár egyik sem, elsősorban 
logisztikai okai vannak. 
A szakértő szerint a MOL 
igyekszik ellátni a kutakat, 
de a saját meglévő eszköze-
ivel nem tudja olyan szinten 
biztosítani, ahogy a vásárlók 
eddig megszokhatták. Bízik 
benne, hogy legalább ezen a 
szinten biztosított marad az 
üzemanyag-ellátás, de nem 
zárja ki, hogy lesz kisebb-na-
gyobb zavar, különösen, ha 
a kormány nem változtat a 
hatósági áron. 

ENNYIT EMELKEDTEK AZ ÉLELMISZERÁRAK TAVALY JÚLIUS ÓTA

Tojás 38%

Margarin 66%

Kenyér 58%

Sajt 53%

Száraztészta 49%

Tejtermékek 44%

Baromfihús 39%

Péksütemények 39%
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Lakner Zoltán

A rezsiszámla találkozása  
a kormányzati valósággal

H
azugság az, amit bevallunk – talán ez lehet a fő 
szabály, amit a kormánykommunikáció követni 
igyekszik. 

Tizenhat évvel ezelőtt a választási ígéretek 
jelentős részének visszavonását és megváltoztatását az 
akkori miniszterelnök a közös hazugságokkal való szakítás-
sal próbálta összekötni, szétterítve a felelősséget az egész 
politikai osztályon. Volt is ebben valamennyi igazság, de a 
fő üzenet mégiscsak az volt, hogy elismerte: ő maga is ha-
zudott. S mivel nem akadt egyetlen politikustársa sem, aki 
a nyílt színi össznemzeti gyónásban társául szegődött vol-
na, egyedül állt a politikai aréna – ezúttal – megszégyenítő  
reflektorfényében. 

Az akkori fő ellenfél, a mai miniszterelnök ebből a tör-
ténetből a hazugság beismerését fogta fel olyan hibaként, 
amelyet kihasználhat, és amit neki magának soha nem sza-
bad elkövetnie. 

Ez nem azt jelenti, hogy önostorozó őszinteséggel beszél, 
hanem azt, hogy felszámolta azokat a közéleti fórumokat, 
amelyeken őt magát szembesíteni lehetne a korábbi és je-
lenlegi szavai és tettei közötti differenciával. Nemcsak va-
lódi interjúkat nem ad, de még választási programja sincs. 
Ugyanaz az Orbán Viktor, aki éles nyelvű felszólalásokban 
brillírozott a mindenkori kormányprogramok parlamenti vitá-
in, 2014 óta már csak azt követően ismerteti terveit a Ház-
ban, amikor az általa kiválasztott tagokból álló kormánypárti 
frakciók miniszterelnökké választották. Hozzászólás, vita 
nincs, csak kinyilatkoztatás.

Mindez arról jutott eszembe, hogy a most zajló megszorí-
tás nem csupán egy választási ígéret megszegéseként minő-
síthető hazugságnak, de azon a módon is, hogy a kormány 
nem hajlandó néven nevezni. Több ez, mint játék a szavak-
kal, a szóhasználat maga is politikacsinálás, amely formálja 
azt, hogy egy jelenségre vagy történésre miként gondolunk, 
hogyan ítéljük azt meg. 

Két évvel ezelőtt, a világjárvány idején sokan mondtuk, 
hogy a kormány ezúttal valódi válsággal szembesül, nem 
az általa kitalált fantomokkal kell megküzdenie. Önkriti-
kusan hozzá kell tenni, ez nem volt teljesen igaz, hiszen 
2015 nyarán–őszén a menekültválság valódi volt. Az a 
hazugság, hogy azóta is „ostromállapotról” szólnak a kor-
mányzati beszámolók. Valódi válság volt a tíz évvel ezelőtti 
költségvetési helyzet is, amikor a kormány még nem any-
nyira Brüsszel, inkább a Nemzetközi Valutaalap ellen viselt 
hadat. Ünnepeltette magát, hogy nem hajol meg a költség-
vetési előírások előtt és nem vesz fel újabb hitelt. Ezen-
közben valójában kőkemény megszorító politikával végre-
hajtotta azt, amit a pénzügyi szervezet elvárt, és sok-sok 
újabb hitelfelvétel is lefolyt már azóta a Dunán, a Tiszán, 
meg ahol csak elfért. 

A járványhelyzetben így már begyakorolt politikai 
módszereket lehetett alkalmazni, és a kormány nagyon 
hamar rájött arra, hogy még egy vírussal szemben is le-
het bűnbak az ellenzék és Brüsszel, elég csak ezt állítani 
róluk.  

Azonban még innen nézve is merész húzásnak tűnik a 
gázáremelést a rezsicsökkentés megvédésének nevezni, 
de tulajdonképpen ez a mostani kommunikációs helyzet 
egyetlen gyenge pontja. A választópolgárok nem gazdasági 
elemzők, nem kötelesek emlékezni rá, hogy már a „háborús” 
infláció előtt elkezdtek felszaladni az árak, mint ahogy azt 
sem tudják sokan, hogy a kormány szerinti „átlagfogyasz-
tás” nem átlagos, a „világpiaci” ár pedig nálunk valamitől 
magasabb a németországinál. Mindössze az a feladat, hogy 
a kitalált valóság képét nem szabad fegyelmezetlen viselke-
déssel megzavarni. 

Egyedül az a kérdés, hogy a fűtési szezon első gázszám-
láit is ki lehet-e majd dumálni. 

Harminc felújított bérlakásra  
lehet pályázni 

Folytatódik a szegedi sikertörténet

Szeged eddig is szociális 
bérlakások kiadásával segí-
tette a rászorulókat. Most, a 
lakásrendelet megváltozása 
után sem áll meg ez a fajta 
támogatás. Lakbérkedvez-
mény mellett költségelven 
lehet bérlakást pályázni 
szeptember 16-ig.

K
ovács Tamás gaz-
dasági alpolgár-
mester tájékoztatta 
a napokban a bér-

lakáspályázat kiírásáról dön-
tő pénzügyi bizottságot, hogy 
harminc újabb önkormányza-
ti bérlakást adnak bérbe fel-
újítás után, már az új lakás-
rendelet értelmében. A reno-
válással végez az IKV a bér-
beadásig.

– A lakbér költségelvű 
lesz. Beindul az a progresz-
szív rendszer, hogy vizsgálja 
az önkormányzat, milyen az 
anyagi helyzete a pályázó-
nak, azt neki igazolnia kell. 
A jelentkezők között lehet-
nek olyanok is, akik jelentős 
kedvezményeket kaphatnak 
a bérleti díjból. A pályázók 
sorrendet is felállíthatnak a 
lakások között, azaz választ-
hatnak az ingatlanok közül. 
Az IKV egy pontrendszer 
alapján állítja sorrendbe a 
jelölteket. A bérlők óvadék 
mellett vehetik bérbe a la-
kásokat. Az óvadékkal kap-
csolatosan kérelmet is lehet 
benyújtani, tizennyolc hóna-
pos kamatmentes részletek-

ben is meg lehet fizetni az 
óvadékot – mondta az alpol-
gármester. A bizottság meg-

szavazta a pályázat kiírását. 
Garzontól a nagy lakásokig 
szerte a városban hirdetnek 

bérleményeket, a bérleti díj 
jövedelemfüggő, de lehet 
akár havi 10 ezer forint is. A 
lakásokat augusztus 23-án, 
kedden és 24-én, szerdán 
lehet megnézni, a címek és 
időpontok az IKV honlapján 
(www.ikv.hu) és a Szegedi Tü-
kör augusztus 13-i számában 
is megtalálhatók. A pályázati 
dokumentáció, valamint a 
jövedelemigazoláshoz és a 
meghatalmazáshoz szüksé-
ges nyomtatvány augusztus 
23-ától térítésmentesen be-
szerezhető az IKV ügyfélszol-
gálatán a Dáni utcában, vagy 
aznaptól letölthető a társa-
ság honlapjáról. A pályázatok 
benyújtási határideje szep-
tember 16., péntek 13 óra 
az ingatlankezelő Dáni utcai 
ügyfélszolgálatán.

Öt év alatt hétszáz bérlakást újított fel és 
adott kedvezményesen bérbe az önkor-
mányzat, olyan szegedi családoknak, akik 
nem tudtak volna önerőből otthont terem-
teni. Az idő azonban mára eljárt a város 
korábbi lakásrendelete felett, ezért toldo-
zás-foldozás helyett egy teljesen újat foga-
dott el májusban a közgyűlés: átláthatóbb 
és igazságosabb lett az új szabályozás. 

A korábbi szociális bérlakások helyett 
lakbértámogatás mellett, de költségelvű 
számítások alapján adják bérbe az önkor-
mányzati otthonokat.

–  Ez egy igazságosabb és differen-
ciáltabb rendszer, hiszen a támogatás 
mértéke nem egységes, hanem a jövede-

lemtől függő lesz – mondta a rendeletről 
májusban Kovács Tamás gazdasági al-
polgármester. Az új szisztéma előnye az 
is, hogy ha időközben változás következik 
be a családi állapotban – például gyermek 
születik –, akkor ezt követni tudja majd a 
támogatás mértéke is, azaz ha csökken az 
egy főre jutó jövedelem, nagyobb lakbértá-
mogatásra lesz jogosult a bérlő.

A jövőben jobban segítik a fiatalok la-
káshoz jutását is, ezért a pályázati pont-
rendszerben pluszpontot jelent a 35 év 
alatti életkor. Az új rendelet lehetővé teszi 
az azonnali megoldást igénylő, krízishely-
zetben lévő személyek lakhatásának át-
meneti megoldását is.

Szociálisan érzékenyebb elbírálás 

A legutóbbi pályázat eredményhirdetésén Botka László 
polgármester köszönti az egyik nyertest. 

Termálvezeték épül, megújul  
a megálló, renoválják a palotát 

Victor Hugo utca

A belvárosi Tóth Péter-palota 
állványozási és daruzási mun-
kái miatt a Victor Hugo utcát 
csak egy irányban, az Oskola 
utcától a Deák Ferenc utca 
felé használhatják a gépjár-
művek. A kerékpárosok me-
hetnek továbbra is mindkét 

irányban. Az útlezárás várha-
tóan novemberig tart.

Szent Gellért utca

A Mars téri buszmegállók 
mellett a Szent Gellért ut-
cában is felújítják a busz-
megállókat, a peronokat és 
szegélyeket, valamint helyre-

állítják a zöldfelületeket. Asz-
falt helyett térkő burkolatot 
kapnak a peronok. Miután a 
Mars téri megállók elkészül-
nek, megállóáthelyezésre 
kell készülni. A Szent Gellért 
utcai megállókat költöztetik 
át a Mars térre, és a Szent 
Gellért utcán csak áthajtani 
lehet a buszoknak.

Bakay Nándor utca

Folytatódik a termálvíz-
vezeték építése a Bakay 

Nándor utcában, a Cédrus-
liget lakópark oldalában, 
egészen a Pozsonyi Ignác 
utcáig. A szállítási és kivi-
telezési munkálatok miatt 
szeptember végéig szaka-
szosan lezárják a lakópark 
melletti forgalmi sávot, 
csak a tömegközlekedési 
járművek hajthatnak be, a 
többieknek kerülniük kell. 
A csőfektetés után a kivite-
lező az önkormányzat által 
előírt módon helyreállítja a 
burkolatot. 

Újabb forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közleke-
dőknek a következő hetekben. Újabb szakaszába lép a Bel-
városi híd lábánál a Tóth Péter-palota renoválása, folytatódik 
a termálvízvezeték fektetése, és buszmegállók újulnak meg.
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Pályázati felhívás

Az épített környezet elemeinek fenntartásához nyújtható támogatás 2022
Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 27.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet) 34. § (1) 
bekezdése alapján pályázat útján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 

támogatást igényelhet

a) a helyi egyedi védelem alatt álló,
b) az épített környezetet érintő, városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt 
beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, a 
településképi rendelet 1.3. mellékletében meghatározott,
c) a településképi rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésű terüle-
ten lévő, valamint
d) a műemlék

ingatlanok tulajdonosa az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció 
érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

A támogatás mértéke nem lehet több, mint nyílászáró-felújítás, -csere esetén a bruttó be-
kerülési költség 65%-a, egyéb felújítási, rekonstrukciós munkák, valamint tervezés esetén 
a bruttó bekerülési költség legfeljebb 50%-a. Támogatást nem lehet értékvizsgálati mun-
karészek elkészítésére, már megkezdett építési munkálatokra, valamint kizárólag terve-
zésre igényelni.
Amennyiben a döntéshozó az igényeltnél kevesebb támogatást ítél meg, akkor a bekerülé-
si költséghez hiányzó részt (további önerőt) a pályázónak kell vállalnia, és erről (is) igazo-
lást kell csatolnia a Támogatási Szerződés megkötése előtt.

A támogatás pályázók között felosztható keretösszege: 50.000.000 forint.

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem 
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben 
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevé-
kenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és 
természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazda-
sági tevékenységnek), vagy
b) amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevé-
kenység kizárólag helyi hatással bír, a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok kö-
zötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2. (szerda) 17 óra.

Pályázati kiírás és útmutató Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Építési Iroda Hatósági Osztály Általános Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 
11., földszint) igényelhető, valamint letölthető Szeged város honlapjáról.

Ivóvízvezetéket újítanak fel 
a Bencfahát utcában 

Az utolsó tápai földes utca is szilárd burkolatot kap  
a 300 milliós fejlesztésnek köszönhetően

Ivóvízvezeték-felúj ítási 
munkálatok kezdődnek lap-
zártánk után a tápai Benc-
fahát és Muskátli utcákban 
a Pajtás utcától egészen 
a Kölcsey tér sarkáig. A 
munkákat több ütemben, 
szakaszosan végzik. Első 
lépésként kiépítik a lakóhá-
zakhoz az ideiglenes vízbe-
kötéseket, utána jöhetnek 
a munkagépek. 

– Korábban több panasz is 
érkezett az itt lakóktól az ivó-
víz minőségére, egyrészt ez 
az oka a mostani rekonst-
rukciónak, másrészt a víz-
mű is folyamatosan vizsgál-
ja azokat a csöveket, amiket 
nagyon régen fektettek le, 
és ha kell, cseréli. Most ez 
a két dolog találkozott. Rá-
adásul a beruházásnak kö-
szönhetően az utolsó tápéi 
földes utca is szilárd burko-
latot kap – mondta a helyszí-
nen Szécsényi Rózsa, a vá-
rosrész önkormányzati kép-
viselője. A Szegedi Vízmű a 
fejlesztést az önkormányzat 
vízügyi építési alapjának ter-
hére végezteti el pályázaton 
nyertes kivitelezővel, bruttó 
325 millió forint értékben.

Mivel a lakosok ivóvízel-
látását a munkák idején is 
biztosítani kell, a kivitelező 
lapzártánk után az ideigle-
nes ívóvízvezetékek kiépí-
tésével, bekötésével kezdi 
el a munkát. A tényleges 
rekonstrukció csak ez után 

kezdődhet meg, ekkor jelen-
nek meg az első munkagé-
pek és kezdik kiásni a mun-
kagödröket. 

A régi, rossz állapotban 
lévő vezetékek cseréjét kö-
zel nyolcszáz méter hosszan 
végzik el, a bekötő vezeték-
kel együtt. A munkák miatt 
félpályás útlezárás, forga-
lomterelés és parkolási kor-
látozás is várható a munka 
üteméhez, előrehaladásá-
hoz igazodva.

– Félpályán bontják fel 
végig az utakat, közlekedni 
ugyanis muszáj, hiszen au-
tóbusz is jár erre, ezért sza-
kaszosan fogják biztosítani 

a házakhoz a bejárást és a 
parkolást. Az itt lakókat a ki-
vitelező mindenről időben tá-
jékoztatja majd. A vízcsövek 
cseréje után az aszfaltburko-
latot is helyreállítják. Így az 
itt lakók novembertől jobb 
minőségű utakon tudnak 
majd közlekedni, sőt Tápé 
utolsó földes utcája is szilárd 
burkolatot kap a beruházás 
keretében – tette hozzá az 
önkormányzati képviselő. 
Szécsényi Rózsa az itt élő-
ket időről időre tájékoztatja 
majd a több mint három és 
fél ezer tagot számláló Tá-
péiak Facebook-csoporton 
keresztül. 

Ízek napja: családok és barátok főztek

A Gáz utcánál igazi séfmesterek várták családi napra a helyieket múlt szombaton. Az 
Északváros ízei elnevezésű rendezvényen látványfőzés és kóstolás volt Móni Ákossal, a 
Katedrális étterem séfjével, de Bálint Ferenc, a Forrás séfje is megvillantotta tudását a 
helyieknek. A házigazda, Tóth Károly önkormányzati képviselő meghívására Szabó Sándor 
országgyűlési képviselő is kilátogatott.  

Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő tájékoztatott a 
helyszínen a munkálatokról. Fotó: Iványi Aurél

Névadójára emlékezett Kecskéstelep

Múlt szombaton névadójára 
emlékezett Kecskéstelep. 
Kecskés István unokája is 
eljött. 

S
imon-Fiala Do-
nát önkormány-
zati képviselő kö-
szöntőjében úgy 

fogalmazott: – Sajnálom, 
hogy nem kortársunk Kecs-
kés István, hiszen ő is em-
bert próbáló időkben alko-
tott nagyot és maradandót, 
és ember tudott maradni. 
Őszintén remélem, hogy si-
kerül mindannyiunknak ép-
ségben átvészelni ezt az 

időszakot, melyhez, úgy ér-
zem, komoly kitartásra lesz 
szükségünk a közeljövő-
ben, ami kitartás megvolt 
Kecskés Istvánban. Legyen 
bennünk egy kicsi Kecskés 
István hagyatékából, szük-
ségünk lesz rá – mondta a 
képviselő Kecskés István 
szobránál. 

A megemlékezésre eljött 
Szombathelyről Kecskés 
László, aki Kecskés István 
unokája, és arról beszélt, 
hogy Szegeden született 
és 1985-ig itt is dolgozott 
a klinikán sebészként. Az 
ünnepségre nagyapja iránti 

tisztelete hozta vissza Sze-
gedre, aki letelepítette és 
munkalehetőséghez juttatta 
a trianoni békediktátum mi-
att a határon túlról menekü-
lő magyarokat és a háborút 
megjárt katonákat, család-
jukkal együtt. A leszárma-
zottak nevében Kecskés 
László köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik élettel és 
szeretettel töltik meg Kecs-
késtelepet. 

A megemlékezésen Pro 
Communione díjat kapott 
Szekeres Eszter védőnő,  
Honismereti Munkáért Érmet 
vehetett át Markos Györgyi. 

– Sajnálom, hogy nem kortársunk Kecskés István, hiszen ő is embert próbáló időkben 
alkotott nagyot és maradandót, és ember tudott maradni – mondta a városrész névadó-
jának szobránál Simon-Fiala Donát önkormányzati képviselő. 
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Díszünnepség  
a városháza előtt

Háromnapos programsoro-
zat várja a szegedieket és a 
városba látogató vendége-
ket az augusztus 20-i hétvé-
gén a Széchenyi téren, ahol 
a koncertek mellett közel 
száz vendéglős és kereskedő 
kínálja majd portékáját.

A
z egyre súlyosabb 
gazdasági válság és 
a rendkívüli száraz-
ság miatt úgy dön-

tött az önkormányzat, hogy 
idén lemondja a tűzijátékot, 
amelynek költségét a rászoru-
lók támogatására fordítja.

Az államalapítás ünnepén, 
idén is benépesül a Széchenyi 
tér, ami három napra kézmű-
ves- és gasztronómiai piaccá 
változik. Közel száz kereske-
dő kínálja majd portékáit. A 
borászatokon kívül lesznek 
kisüzemi sörkülönlegessé-
gek, pálinkák és ínycsiklan-
dó ételek is. Kézművesek és 
kismesterek is kínálják majd 
termékeiket.

A háromnapos rendez-
vény augusztus 19-én délután 
kezdődik a Széchenyi téren, 
ahol koncertek, zenés-táncos 
bemutatók és utcabál is várja 
a szórakozni vágyókat.

Az esti koncertek sorát 
pénteken az Apostol együttes 
nyitja, majd szombat este a 
Kozmix, vasárnap este pedig 
az Animal Cannibals lép fel.

Szeged város önkormány-

zata augusztus 20-án a Szé-
chenyi téren, a városháza 
előtt emlékezik Szent István 
királyra és az államalapítás-
ra. Fél 10-től térzene és tánc 
várja az érdeklődőket, majd 
felvonják az országzászlót. A 
10 órakor kezdődő díszün-
nepségen Botka László pol-
gármester mond beszédet. Az 
új kenyeret Kiss-Rigó László 
megyés püspök áldja meg. Az 
ünnepségen közreműködik: a 
Szegedi Kortárs Balett, a Sze-
ged Táncegyüttes, a Tápai Ha-
gyományőrző Együttes, Antal 
Kinga Kincső, Iski Roland és 
a Fricsay Ferenc Városi Kon-
certfúvószenekar.

Felszállhatnak a subasaiak  
és a sziksósiak szegedi bérlettel  

a helyközi buszra

Az Öreghegy dűlőig lesznek 
érvényesek a bérletek szep-
tember 1-jétől. 

E
gyre többen költöz-
nek, költöztek ki Su-
basára és Sziksósra, 
nekik jelent segítsé-

get az, hogy ősztől a Volán-
busz Bordányi úton közleke-
dő helyközi járataira szege-
di helyi bérlettel is fel lehet 
szállni. A Városüzemelte-
tési, Fejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság jóvá-
hagyta azt a megállapodást, 
amit Szeged a Technológi-
ai és Ipari Minisztériummal 

köt azért, hogy a közleke-
dési szolgáltatás így bő- 
vüljön.

A bővítést Komjáti Zol-
tán javasolta, akinek a do-
rozsmai időközi 
önkormány-
zati válasz-
táson ez 
volt az 
e g y i k 
megva-
lós í tan-
dó ígére-
te. Komjáti 
a bizottság kül-
sős tagjaként szor-
galmazta azt, hogy legyen 

egy ilyen megállapodás. A bi-
zottsági döntésnek köszön-
hetően Szeged aláírhatja a 
szakminisztériummal és a 
Volánbusszal a szerződést, 

ami december 31-éig 
lesz érvényben. 

Szegednek ez a 
megállapodás 
2 millió 325 
ezer forintjá-
ba kerül, eny-
nyit kell fizet-

ni azért, hogy 
a Volánbusz 

helyközi járataira 
felszállhassanak a szik-

sósiak, subasaiak.

Ütemesen halad a vízvezetékek cseréje, 
elkészült a Pulz utca

Lezárják egy részét a Kálvária téri körforgalomnak

Ideiglenes  
forgalmi rend

Az ünnepség előkészí-
tése miatt augusztus 
19-én, pénteken 18 
órától 20-án 14 órá-
ig megállási tilalom 
lép életbe a Széchenyi 
tér városháza előtti ré-
szén, a Kiss Ernő és a 
Károlyi utca között. A ti-
losban parkoló gépjár-
műveket elszállítják. Az 
ünnepség napján 6-tól 
12.30-ig mindkét irány-
ból tilos behajtani a vá-
rosháza sárga és szür-
ke épülete elé. 

A 
bővítést 

Komjáti Zoltán 
javasolta, akinek a 

dorozsmai időközi ön-
kormányzati választá-

son ez volt az egyik 
megvalósítandó 

ígérete. 

Az önkormányzat két helyszí-
nen végeztet nagy, tervezett 
vízvezeték-felújítást Móravá-
rosban: a Pulz utcában és a 
Veres ács utcában. A Pulz utca 
elkészült, a Veres ács utca is 
terv szerint halad: augusztus 
21-től szeptember 12-ig rész-
legesen lezárják a Kálvária 
téri körforgalmat. A városból 
kifelé terelik a közlekedőket.

Pulz utca

A Pulz utca Pozsonyi Ignác és 
Boros József utca közti szaka-
szán márciusban kezdődtek 
el a munkálatok, és már befe-
jeződtek. A 150 méteren vég-
zett vízvezeték-rekonstrukció 
után aszfaltoztak, valamint az 
érintett zöldterület helyreállí-
tása is megtörtént. A költsége 
40 millió forint volt. A rekonst-
rukció kivitelezője a vízmű, az 
aszfaltozást végeztette alvál-
lalkozóval.

Veres ács utca

– A Veres ács utca Kolozsvá-
ri tér és Kálvária tér közötti 
részén júliusban kezdődött 
a 300 millió forint értékű víz-
vezeték-rekonstrukció. Há-
rom szakaszra bontva halad 
a 622 méter hosszú építési 
területen a pályázaton nyer-
tes kivitelező, a szegedi HÉB 

Kft., és novemberben elké-
szül – mondta el a helyszínen 
Koromné Fenyvesi Rózsa, a 
körzet önkormányzati kép-
viselője. Az első szakasznál, 
a Kolozsvári tér és a Hajnal 
utca között a befejező mun-
kák zajlanak, a burkolat hely-
reállítása és a nyomáspróbák. 
Augusztus 15. és előrelátha-
tólag szeptember 15. között 
a kivitelező a Nemes takács 
utca és a Kálvária tér közötti 
részen dolgozik. 

A munka érinti a Kálvária 
téri körforgalmat is, emiatt 
forgalomkorlátozásokra kell 
számítani augusztus 21-től 
szeptember 12-ig. Kérik a kör-
nyéken lakók és közlekedők 
türelmét és figyelmét. 

Forgalmi változások

A 3-as és 3F-es villamos vá-
gányai alatt csőbéleléses 

technológiával (nem teljes 
útfelbontással) történik a 
munkavégzés. A tervek sze-
rint szükség lesz átmeneti 
vágányzárra is, ekkor a villa-
mosközlekedés pótlóbuszok-
kal lesz biztosítva augusztus 
21-én, vasárnap, szeptember 
6-án, kedden és szeptember 
12-én, hétfőn az Anna-kút és 
a vadaspark, illetve a Fonó-
gyári úti végállomás között.

Augusztus 21. és szep-
tember 12. között a 36-os és 
76-os buszjáratok is terelőút-
vonalon közlekednek majd a 
Dugonics tér és a Kálvária su-
gárút között Kiskundorozsma, 
illetve Szentmihály irányába. 
A 36-os a Dugonics tér – Kál-
vária sugárút – Londoni kör-
út – forgalom függvényében 
Rigó utca/Bakay Nándor utca 
– Boros József utca – Kálvária 
sugárút terelőútvonalon jár. A 
76-os a Dugonics tér – Kál-

vária sugárút – Londoni kör-
út – forgalom függvényében 
Rigó utca/Bakay Nándor utca 
– Boros József utca – Kálvária 
sugárút – Katona József utca 
terelőútvonalon jár.

Az 55-ös főúton közleke-
dőket is csak a városból kife-
lé terelik: a Mars tér – Bakay 
Nándor utca – Boros József 
utca – Kálvária sugárút irá-
nyába. 

A munkák előrehaladásá-
nak függvényében – várha-
tóan szeptember közepéig 
– visszaáll a közlekedésben 
a megszokott rend ezen a 
szakaszon is. Ezt követően 
a harmadik szakaszon, azaz 
a Hajnal utca és a Nemes 
takács utca között dolgo-
zik a kivitelező. A vízveze-
ték-rekonstrukcióval érintett 
területen a munka a teljes 
aszfalt kopóréteg helyreállí-
tásával zárul.

Koromné Fenyvesi Rózsa tájékoztatott a Veres ács utcai munkálatokról. Fotók: Iványi Aurél
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Ismét a legjobb márkák között  
a Szegedi Szabadtéri Játékok

Tizenegy év után ismét Super- 
brands díjjal tüntették ki a Szege-
di Szabadtéri Játékokat. A függet-
len szakértőkből álló zsűri idén 
második alkalommal ítélte oda 
hazánk legnagyobb szabadtéri 
színházának a nívós elismerést.

I
dén tizennyolcadik alkalommal 
ítélte oda a Superbrands Ma-
gyarország Szakértői Bizottsá-
ga a Superbrands díjakat. A Su-

perbrands a széles nagyközönség 
számára is ismert, a magas minő-
séget szimbolizáló védjegy. A nem-
zetközi programban a legkiválóbb 
fogyasztói és üzleti márkák része-
sülnek díjazásban. A díj odaítélé-
séről többlépcsős előszűrést köve-
tően összesen negyventagú, füg-
getlen, marketingszakmai és vál-
lalatvezető szakemberekből álló 
bizottság dönt minden évben. Az 
elismerés a kitüntetett márkák ed-
digi sikerességét és szakmai hi-
telességét díjazza. A jelölés kizá-

rólag professzionális szempontok 
alapján történik, arra sem pályázni, 
sem jelentkezni nem lehet.

A bírálóbizottság a Szegedi Sza-
badtéri Játékokat is érdemesnek 
találta a Superbrands 2022 véd-
jegy viselésére. Az idei évadban 
nagyszabású technikai fejleszté-
sek történtek mindkét játszóhe-
lyen, és bővült a repertoár is egy 
koncertsorozattal. A rangos elisme-
rést nem először ítélik oda Magyar-
ország legnagyobb szabadtéri nyári 
fesztiváljának: először 2011-ben 
büszkélkedhetett a kitüntetéssel a 
Szegedi Szabadtéri. 

A most odaítélt díjak ünnepélyes 
átadására várhatóan novemberben 
kerül sor. A Superbrands díjas Sze-
gedi Szabadtéri Játékok ezen a hét-
végén is várja látogatóit a Chicago 
(képünkön) és az Anconai szerelme-
sek zenés előadásaival. 

Az Anconai szerelmesek rende-
zőjével, Szilágyi Annamáriával ol-
vasható interjú a 7. oldalon.

Azonosították Szent László maradványait a szegedi kutatók

S
ikerült bizonyí-
tani, hogy a szé-
kesfehérvári osz-
száriumban, azaz 

csonttárban Árpád-házi ki-
rályok földi maradványai ta-
lálhatók. Neparáczki End-
re, a Magyarságkutató Inté-
zet Archeogenetikai Kutató-
csoportjának igazgatója, az 
SZTE Természettudományi 
és Informatikai Kar Biológia 
Intézet Genetikai Tanszéké-
nek munkatársa vezetésé-
vel folyó projektben befeje-
ződött azoknak a koponyák-
nak a vizsgálata, amelyeket 
az SZTE munkatársai a Szé-
kesfehérvári Középkori Rom-
kertből szállíthattak el Sze-
gedre. A csontmaradványo-
kat visszajuttatják Székes-
fehérvárra. A csonttárolóban 
több mint kilencszáz ember 
csontmaradványa találha-
tó összekeveredve. A Szege-
den vizsgált négyszáz embe-
ri maradványból DNS-mintát 
vettek. A kutatók célja, hogy 
ezeket a mintákat a koráb-
ban meghatározott profilok-

kal összevetve több magyar 
uralkodót is azonosítsanak. 
A csontokat szénizotópos 
kormeghatározásnak is alá-
vetették, így kiderült, hogy 
a székesfehérvári sírhelyet 
a 9.-től a 16. századig hasz-
nálták temetkezésre.

A szegedi tudósok vizsgá-
latának biztos kiindulópont-
ja a korábban megtalált III. 
Béla király DNS-mintája volt. 
Ennek segítségével sikerült 
feltérképezni az Árpád-házi 
rokonokat. Eddig Antiók-
hiai Anna (1154–1184), 

III. Béla magyar király első 
feleségének csontjait, va-
lamint Szent László király 
(1040–1095) földi marad-
ványait – melyek a Győri Egy-
házmegye által őrzött Szent 
László-hermából származ-
nak –, továbbá Halicsi End-
rét (1210–1234), II. András 
magyar király harmadszülött 
fiát azonosították.

A kutatók Corvin János-
tól (1473–1504), Mátyás 
király (1443–1490) fiától 
és unokájától, Kristóftól 

(1499–1505) is rendelkez-
nek DNS-mintával, ezért már 
csak néhány lépésre vannak 
attól, hogy Mátyás király föl-
di maradványait is azono-
síthassák. Árpád-házi Mária 
nápolyi királyné (1257–
1323) koponyája vizsgálata 
után pedig kiválaszthatók 
lesznek a csontkamra lele-
tei közül az Anjou-királyok 
maradványai is. Ehhez azon-
ban a kutatóknak Nápolyba 
kell utazniuk, hogy az ottani 
uralkodói sírokból mintát ve-
gyenek.

A székesfehérvári csont-
maradványok vizsgálatának 
célja egyrészt, hogy méltó 
sírhelyet kaphassanak egy-
kori uralkodóink, másrészt, 
hogy – az összegyűlt infor-
mációk feldolgozása alap-
ján – jobban megismerjék 
a magyar uralkodókat. A 
szegedi kutatók ugyanis 
minden koponyát beszken-
neltek, és ennek alapján 
arcrekonstrukciót készíte-
nek. Mivel a DNS-információ 
a szem- és hajszínt is magá-
ban hordozza, az érdeklődők 
hamarosan egy VR-szem-
üvegen keresztül szembe-
nézhetnek több Árpád-házi 
uralkodóval is – áll a közle- 
ményben.

A csontkamra rejtelmei
– A székesfehérvári csontkamrában őr-
zik a koronázási bazilika területén feltárt 
maradványokat. A Nagyboldogasszony-ba-
zilikát maga Szent István alapította, és ő 
maga is oda temetkezett. Továbbá itt ko-
ronázták meg a magyar uralkodókat – né-
hány kivételtől eltekintve – egészen ad-
dig, amíg a törökök el nem foglalták. Te-
hát szakrális és jelentős központja volt 
a középkori Magyarországnak, és azóta 
is talán az egyik legfontosabb történelmi 

helyszínünk – mondta Neparáczki Endre 
egy korábbi interjúban a leletekről. A tö-
rök időkben földúlták a sírokat, viszont a 
csontmaradványokkal nem foglalkoztak, 
inkább az ékszerekkel. Így a csontok nagy 
részét otthagyták, és feledésbe merült. 
Később, 1848-ban megtalálták az első és 
egyetlen azonosított Árpád-házi uralkodót, 
III. Bélát és feleségét, Antiókhiai Annát. A 
kutatóknak azért sikerülhetett, mert azok 
a sírok háborítatlanul maradtak.

Fotó: Szegedi Szabadtéri Játékok/Szabó Luca

Szegedi kutatók vizsgálták a királyi csontleleteket. Fotó: SZTE/Bobkó Anna

Több magyar uralkodó, köztük Szent László király földi 
maradványait azonosították a Szegedi Tudományegyetem 
kutatói a Székesfehérvári Középkori Romkertben talált 
csontleletek elemzése révén – írta közleményében az 
SZTE.
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Első szegedi szerepét az Anconai szerelmesek 
című komédiában játszotta

Szilágyi Annamária most Újszegeden rendezi a darabot

– Mikor találtak egymásra 
a veresegyházi színházzal, 
és hogyan kérték fel az An-
conai szerelmesek rende-
zőjének? Hiszen Ön tizen- 
nyolc éve a kultikus szegedi 
Anconai egyik főszerepét, 
Viktóriát játszotta.

– A színházzal friss volt 
a kapcsolatunk, de Venyige 
Sándorral, Alexszel évszáza-
dokkal ezelőtt találkoztunk, 
amikor Molnár Lacival csi-
nálták a Musical Színházat, 
amiben aktívan részt vettem, 
fiatal csitriként táncoltam, 
bár ez az én alkatommal 
elég érdekes. (Nevet.) De so-
kan közreműködtünk benne 
a békéscsabai színházból, 
ahol akkoriban stúdiós vol-
tam. Amikor Alex megalapí-
totta a saját színházát, a rá-
következő évben meghívott 
a Ne most, drágám! című 
produkciójukba, és én nagy 
örömmel mentem. Veres-
egyházon tartanak három 
bérletes előadást, a többit 
vidéken játsszák. Egy ilyen 
turnén felmerült Alexben, 
hogy mi lenne, ha az Anco-
nai szerelmeseket elővenné, 
és én rendezném. Első kör-
ben megijedtem a feladattól, 
mert már játszottam a da-
rabban Szegeden, Megyeri 
Zoli rendezésében, és azon 
gondolkoztam, mennyire 
tudok elrugaszkodni attól a 
kultikus előadástól. Végül 
azt mondtam, ha szabad 
kezet kapok, és Varsányi 
Annával csinálhatom a dísz- 
letet és jelmezeket, akkor 
vállalom. Annával leültünk, 
picit megújítottuk, nem má-
soltuk, áthelyeztük a hang-
súlyokat pár szereplőnél, és 
annyira sikeres az előadás, 
hogy ha jól tudom, már több 
mint százat játszottak belőle 
négy év alatt. 

– Nem vágyott rá, hogy 
szerepeljen is a komédiá-
ban?

– Érdekes módon nem, 
pont az volt benne a kihívás. 

Ott ült a veresegyházi bemu-
tatón Megyeri Zoli is, én meg 
árgus szemekkel figyeltem, 
hogy reagál. Megdicsért a 
végén, ami nagyon jólesett. 

– Sokfelé, sokféle ját-
szóhelyen adják elő a Veres 
1 társulatával a darabot. 
Ön mindegyiken ott van és 
hozzáigazítja a darabot az 
adottságokhoz?

– Nem, ennyire szoro-
san nem tudok részt venni 
a munkában a távolságok 
miatt, de felhívnak, ha egy 
szereplő nem ér rá, és mást 
kell felkérni, vagy ha ők java-
solnak valakit, az áldásomat 
adom-e rá. 

– Az Újszegedi Szabad-
téri viszont egészen más, 
mint a színház. Van vele sok 
feladata?

– Igen, megkerülhetetlen 
vagyok. (Nevet.)

– A veresegyháziak Ne 
most, drágám! előadása 
most is megy. Miért nincs 
benne?

– Szintén egyeztetési 
problémák miatt. 

– Ön járt már Anconá-
ban, ha színészként és ren-
dezőként is megtalálta már 
az Anconai szerelmesek?

– Nem, de nyugdíjas ko-
romban Olaszországban sze-

retnék élni, és akkor megné-
zem. 

– Ahogy említette, a sze-
gedi társulat 2004-es Anco-
nai szerelmesek előadásá-
ban lépett először szegedi 
színpadra. Szép élmény ma-
radt a közönségnek. Önnek 
is?

– Végtelenül hálás va-
gyok a sorsnak és Megyeri 
Zolinak, hogy rám gondolt 
abban a szerepben, mert 
nem is én voltam az első sze-
reposztásban, hanem Varga 
T. Zsuzsa, aki akkor éppen 
babát várt, és ezért jöttem 
én a képbe, hiszen még nem 

voltam a Szegedi Nemzeti 
Színház tagja, csak úgy volt, 
hogy jövök. Hálás vagyok 
érte, hogy azzal nyithattam 
Szegeden, mert azt gondo-
lom, nagyon fontos, hogyan 
mutatkozik be az ember egy 
új városban. Ezzel nyertem 
el az első Dömötör-díjamat. 

– A következő tizenhét 
évben pedig további hat Dö-
mötör-szoborral jutalmazta 
önt a szegedi közönség. De 
vissza oda, hogy Székhelyi 
József akkori főigazgató 
hozta önt Szegedre. Ki ta-
lálta meg erre a darabra?

– Megyeri Zoli, ő rendsze-
resen rendezett Békéscsa-
bán, ismert engem. Amikor 
felhívott, hogy én lennék Vik-
tória, ellenkeztem, hogy azt 
a szerepet mindig törékeny, 
filigrán nők játsszák. Mire 
ő, hogy „igen, de a Borovics 
lesz a partnered”. Akkor 
igent mondtam.

– Egy nem tervezett vic-
ces jelenet is adódott ab-
ban az előadásban.

– Igen, kiesett a mikro-
port a szoknyám alól a nagy 
jelenetünkben Borovics Ta-
mással, és hiába próbáltuk 
visszatenni úgy, hogy a né-
zők ne vegyék észre, önálló 
életre kelt és egyfolytában 
kihullott. Amikor már min-
denki ezen nevetett, Bori 
kiszólt, hogy „álljunk meg”, 
megfogta a szoknyámat, 
visszatette a mikroportot, 
majd intett, hogy „mehe-
tünk tovább”. Ilyenek tör-
ténnek, nem is szeretem 
a kellékeket a kezemben, 
mert azok életre kelnek és 
bosszút állnak, inkább mi-
nél kevesebbet használok  
belőlük. 

– Borovics Tamással jó 
párost alkotnak a színpa-
don, a saját rendezésében 
őt is szokta férjének válasz-
tani. 

– Mi még Békéscsabáról 
ismerjük egymást, ő akkor 
volt negyedéves, amikor én 
elkezdtem a tanulmánya-
imat. Ő rögtön Szegedre 
szerződött, utána Zsuzsival, 
a feleségével volt jó a kap-
csolatunk, és amikor én is 
átjöttem, az Anconaiban 
kihoztuk egymásból a maxi-
mumot. Legközelebb a He-
gedűs a háztetőn-ben lesz 
a férjem, Tevje. Nagyon jó 
barátságot ápolunk amúgy 
a magánéletben, mi elmond-
juk egymásnak, ami nem 
kerek, még akkor is, ha az 
fáj. Lehet, hogy nem tudunk 
okosat mondani rá, de meg-
hallgatjuk a másikat. 

– Milyen új darabokban 
láthatjuk ősztől? 

– A Hegedűs a háztetőn 
című musicalben leszek Gol-
de, a Kakukkfészekben Rat-
ched nővér, valamint az Egy 
csók és más semmiben és a 
Ludas Matyiban játszom. 

– Rendezni is fog?
– A színházon belül nem 

tartanak rá igényt; a nyáron 
elkészült és a városháza 
udvarán bemutatott Esküvő 
után című darabunkat visz-
szük művelődési házakba. 
Reméljük, a rezsicsökkentés 
csökkentése nem sújt ben-
nünket annyira, hogy az em-
bereknek nem lesz kedvük 
és lehetőségük színházba 
járni. 

Dombai Tünde
A 2022-es előadás Viktóriája, Laurinyecz Réka és Tomao Nicomacója, Buch Tibor. Fotó: 
Szegedi Szabadtéri Játékok/Veres 1 Színház

Szilágyi Annamária első szegedi szerepe a kultikus Anco-
nai szerelmesek egyik főszerepe volt, most a rendezésé-
ben kerül színpadra ez a komédia a Veres 1 Színház előa-
dásában. A nézők augusztus 19-én és 20-án láthatják a 
darabot az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A Szegedért 
emlékérmes, hétszeres Dömötör-díjas színész-rendezőt 
első szegedi emlékei közt arról is kérdeztük, amikor elsza-
badult a mikroport a szoknyája alól.

A 2004-es kultikus szegedi előadás szerelmesei: Borovics Tamás és Szilágyi Annamá-
ria. Fotó: Szegedi Nemzeti Színház
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

ÉJSZAKAI VÁROSNÉZŐ 
KISVONAT
Időpont: augusztus 20., 27., 
21 óra
Találkozó: a Szeged Étterem 
előtt

SZIA, ÉLETEM!
Időpont: augusztus 25., csü-
törtöktől
Helyszín: Belvárosi Mozi

Fantasy elemekkel dúsított, 
új magyar vígjáték. 

BŰVÉSZNAP
Időpont: augusztus 25., csü-
törtök, 8-tól 16 óráig 

Bűvésznap és legek tere

A Somogyi-könyvtár könyv- 
ajánló sorozatában Schwim-
mer-Tóth Tímea, az SZTE 
Alma Mater alumni referen-
se, valamint a Szegedi Mály-
vapont önkéntes vezetője 
Krusovszky Dénes Akik már 
nem leszünk sosem című re-
gényét ajánlja.

M
ióta az eszemet 
tudom, szeretek 
olvasni, imádom 
a könyveket, és 

csak ritkán tudok úgy kijön-
ni egy könyvesboltból, hogy 
ne kelljen megvenni valamit, 
amit egyszerűen nem lehet 
otthagyni. 

Anyukám óvónőként, 
nagymamám gondozónőként 
nagy hangsúlyt fektetett a me-
sélésre. Bár apukám téesz-
ben dolgozott, volt könyv ott-
hon bőven. Ő is, és anyukám 
is rendszeresen olvasott. 

Amikor kisgyerekként 
néptáncra jártam, egy 
házban volt a próbánk 
és a makói gyerek-
könyvtár. Emlékszem, 
amikor felfedeztem 
azt, hogy a könyvtár-
ba egyedül is járhatok 
már, a szünetekben 
vagy próbák után gyak-
ran odavezetett az 
utam. Nagyon barát-
ságos és varázslatos 
helyként él bennem. 
Volt kedvenc helyem, 
fotelem, könyvtáros 
nénim… 

Filmekből, zenék-
ből, könyvekből mindene-
vő vagyok, nehezen tudok 
egyet kiválasztani, szinte le-
hetetlennek tűnt ez most is. 
Sok dilemma és szűrő után 
versenyben maradt Bodor 
Ádám, Dragomán György, 
végül pedig Krusovszky Dé-
nes Akik már nem leszünk 
sosem című könyvére esett 
a választásom. A generációm 
regényének érzem, remekül 
reflektál a 2010-es évek Ma-
gyarországára. Szinte lete-
hetetlen, beszippant az első 
pillanattól fogva, mégsem 
mondanám könnyed olvas-
mánynak. A cselekmény több 
szálon fut. Van egy történet 
a történetben, amiben szin-
tén van egy külön történet. 
A keretregény 2013/17-ben 
játszódik, a „betétregény” 
1986-ban egy tüdőgondozó-
ban. Végül szépen egymásra 
épülnek a különböző réte-
gek, és hagymahéjként alkot-
nak majd végül egy egészet. 
Egy felelősséget vállalni nem 

tudó ember szemüvegén lát-
juk ezt a világot, aki körül van 
véve szeretetteljes, de disz-
funkcionális kapcsolatokkal, 
kifulladt szerelmekkel, barát-
ságokkal, széthulló családok-
kal és elhallgatott vagy elfe-
ledett történetekkel. Őszinte, 
esendő és összetett figurák-
kal találkozunk, és valahol 
mindenkit meg lehet érteni, 
még ha nem is tudunk so-
kukkal azonosulni, vagy akár 
elítéljük a viselkedésüket. 

Nagyon jól komponált tör-
ténet. Összefonódik a múlt, a 
jelen és a jövő. Ezt már a cím 
is zseniálisan jelöli, ahogy a 
múltból ered a jövőre vonat-
kozó hiány. A regény címe 
egy, a történetben szereplő 
festmény címe is, valamint 
a mű végén a főhős további 
pontosítást is ad: „Akik már 
nem leszünk sosem, épp 
annyira mi vagyunk, mint 
akiknek hisszük magunkat.” 

Elmúlt és meg nem valósított 
énjeink épp úgy határoznak 
meg bennünket, viszonyun-
kat a világhoz, a többiekhez, 
mint az, akik valójában va-
gyunk. 

Nem venném el azt az 
örömet senkitől, hogy ki-ki 
megélje, ahogy a könyv végé-
re összeáll minden, és fény 
derül a titkokra.

Talán a regény egyik leg-
fontosabb üzenete számomra 
a cím adta tételmondat mel-
lett, hogy a legtöbb gondunk 
a kommunikáció hiánya, a 
szőnyeg alá söpört problé-
mák, az elhallgatott történe-
tek miatt van, holott hiába 
teszünk úgy, mintha minden 
rendben lenne, ezek a felszín 
alatt befolyásolják a viselke-
désünket, és hatással vannak 
arra, hogy mennyire találjuk a 
helyünket a világban.

Krusovszky Dénes Akik 
már nem leszünk sosem 
című regénye kölcsönözhető 
a Somogyi-könyvtárból.

Augusztus 28-ig látható a tárlat
Meghosszabbították  a XIX. Táblaképfestészeti Biennálé nyitvatartását

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel meghosszabbí-
totta a XIX. Táblaképfesté-
szeti Biennálé időtartamát 
a szegedi REÖK. Hazánk 
egyik legrangosabb kép-
zőművészeti seregszemlé-
jét augusztus 28-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők. 

J
únius végi megnyitó-
ja óta komoly figye-
lem övezi a XIX. Táb-
laképfestészeti Bien- 

nálét. A nagyszabású tárlat 
a Reök-palota mindkét eme-
letét elfoglalja, és mintegy 
120 alkotás kiállításával át-
fogó keresztmetszetet nyújt 
a táblaképfestészet kortárs 
irányairól. A biennálé erede-
tileg július végéig lett volna 
látogatható, ám a szervezők 
a helyi művészetkedvelők 
és a Szegedre látogatók ki-
emelt érdeklődésére való 
tekintettel a tárlat meghosz-
szabbítása mellett döntöt-
tek. Így egészen augusztus 
28-áig meg lehet majd tekin-

teni a lenyűgöző festménye-
ket, hétfő kivételével.

A kortárs képzőművészeti 
találkozó képeit ráadásul akár 
ingyenesen is megtekinthetik 
azok, akik jegyet váltanak a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
valamely előadására. Nem 
kell mást tenniük, mint ma-

gukkal hozni és a jegypénz-
tárban felmutatni szabadtéris 
belépőiket, hogy térítésmen-
tesen nézelődhessenek a ki-
állítás tágas tereiben.

A meghosszabbított nyit-
vatartásnak köszönhetően 
a Szabadtéri Játékok utolsó 
hónapjában Szegedre ér-

kező nézőknek is alkalma 
nyílik ellátogatni a csaknem 
600 jelentkező pályaművei-
nek válogatásával és orszá-
gos elismertségnek örvendő 
képzőművészek meghívásá-
val összeállított tárlatra, és 
változatos kultúrprogramok-
kal tölteni a szegedi nyarat.

 ef Zámbó István: Zenés beszélgetés. Fotó: Szabó Luca

Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Bűvészelőadás, bűvésztrük-
kök tanulása.

ALSÓVÁROSI NAPSUGA-
RAK
Időpont: augusztus 26., 
péntek, 9 és 14 óra 
Találkozó: Alsóvárosi Nap-
sugaras Tájház
A másfél órás kultúrséta re-
gisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Telefon: +36-
30/501-2822, e-mail: sze-
gedalsovarosi.tajhaz@gmail.
com.

SZEGED ESTI FÉNYEKBEN
Időpont: augusztus 26., 
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.

CSILLAGLES
Időpont: augusztus 26., 
péntek, 21 és 24 óra között 
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Űrkutatással kapcsolatos 
látványos kísérletek.

BELVÁROSI SÉTA
Időpont: augusztus 27., 
szombat, 10 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.

SZINKÓPÉ
Időpont: augusztus 27., 
szombat és 28., vasárnap, 
10 órától
Helyszín: újszegedi liget
Bábfesztivál a Kövér Béla 

Bábszínház szervezé- 
sében.

LEGEK TERE
Időpont: augusztus 28., va-
sárnap, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda

A Széchenyi téri séta regiszt-
rációhoz kötött és részvé-
teli díjas. Tourinform-iroda, 
Széchenyi tér 12.; telefon: 
+36-62/488-690, 488-699;  
e-mail: szeged@tourinform.hu.

RAJZPÁLYÁZAT
Határidő: szeptember 10., 
szombat 
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Kedvenc táncos élményem 
témában várják az A4 méretű 
pályamunkákat postán vagy 
személyesen. Eredményhir-
detés a Szegedi Nagy Táncvá-
lasztón, szeptember 25-én. 
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M
ost jöttem rá 
arra, hogy több 
hasonlóság is 
van Orbán Vik-

tor és énközöttem. Ő is Ame-
rikában volt július 4-én, és 
én is. Őt is meghívták a ven-
déglátói, és engem is. Ame-
rikában engem is nagyon 
kevesen ismernek, és Or-
bán Viktort sem ismeri szin-
te senki. 

Azért különbségek is 
vannak. Én saját pénzemen 
vettem meg a repülőjegyet, 
míg ő az adófizetők pén-
zén. Akikkel én beszéltem, 
azoknak nem fizettem egy 
árva centet sem, míg 
M a g y a r o r s z á g 
miniszterelnö-
ke azért be-
szélhetett a 
Konzervatív 
Unió rendez-
vényén (ami 
messze nem 
a Republikánus 
Párt), mert az előa-
dás lehetőségét megvette 
neki az az amerikai lobbi-
cég, amelyik százmillió forin-
tokat kap a kormányunktól. 
Megint csak az adófizetők 
pénzéből.

Van más különbség is. 
Orbán Viktor nem beszélt 
sok mindenről, amiről mi 
igen. Ő nem említette, hogy 
mennyi pénzt szórt ki a vá-
lasztások előtt azért, hogy 
bebiztosítsa a választási 
győzelmét. Nem beszélt ar-
ról, hogy a világon nálunk 
haltak meg a legtöbben lét-
számarányosan a Covidban, 
hogy szétesett az egészség-
ügy, az oktatás, hogy az is-
kolákban nincs már tanár, 

hogy az iskola csak növeli 
a társadalmi egyenlőtlen-
séget, míg máshol (Ameri-
kában is) csökkenti, hogy a 
világon a legmagasabb ná-
lunk az áfa, és a fejlett(ebb) 
országok közül a legrövi-
debb és a legalacsonyabb a 
munkanélküli segély, hogy a 
gáz árát hétszeresére emel-
te a kormány, és hogy pont 
kint tartózkodása idején 
hozta meg a parlament azt a 
világon egyedülálló döntést, 
hogy a védett erdőkben is le-
het tarvágást végezni, ahová 
még újratelepíteni sem kell 
az erdőt. 

Mert Amerikában 
nem lehet. Ott a 

nemzeti par-
kokban a 
fűrész csak 
akkor mű-
ködik, ha 

egy kidőlt fa 
pont a túraút-

ra esett, pedig 
a nemzeti parkok 

összterülete több mint két-
szerese Magyarország terü-
letének (211 ezer négyzetki-
lométer). 

A nemzeti parkok az or-
szág megbecsült értékei, 
ezért őrzik, vigyáznak rájuk. 
Ahogy az állampolgáraikra 
is. Valahogy azt érzi az em-
ber, hogy az az ország az ál-
lampolgáraiért van. Nem for-
dítva. Ott nem azért vannak 
a miniszterek, képviselők, az 

ország vezetői, hogy egy szűk 
elit az ország pénzét lopja 
el, helikopterről vadász- 
szon, stadiont építtessen a 
kertje végébe vagy korrupci-
ós jachton szelje a habokat 
– megint csak az adófizetők 
pénzéből.

Azt nem tudom, Orbán 
Viktor beszélt-e kint – ahogy 
ő nevezte – „kevert fajú” em-
berekkel, afroamerikaiak-
kal, kínaiakkal vagy spanyol 
ajkú bevándorlókkal. Én be-
széltem. Mindenki nyitott és 
barátságos volt. Még ukrán 
anyukával is találkoztam, 
aki Herszonból költözött ki. 
Ő volt azon kevesek egyi-
ke, aki ismerte Orbán Viktor 
nevét. És nem dicsérte sem 
őt, sem Magyarország külpo-
litikáját. Sőt, nagyon nem. 
Én pedig csak mentegetőzni 
tudtam...

Amerikai barátaim me-
sélték, éltek olyan elnök ide-
jében, hogy amikor külföldre 
mentek, úgy szégyellték ma-
gukat az elnökük miatt, hogy 
mindenkinek azt mondták, 
hogy ők kanadaiak – mert 
az angolt mindkét ország-
ban körülbelül ugyanúgy 
beszélik. De mit mondjunk 
mi, ha szégyenkeznünk kell 
hazánk miniszterelnöke 
miatt, helyett? Más ország-
nak nem hivatalos nyelve  
a magyar...

Brandt István

9Olvasóink írták

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! 

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

 Valahogy azt 
érzi az ember, 

hogy az az ország 
az állampolgáraiért 

van. Nem fordít-
va.

A lovakat lelövik, ugye?

A
z 1969-ben for-
gatott Sydney Pol-
lack-film történe-
te 1932-ben, az 

akkori gazdasági világvál-
ság csúcsán játszódik, egy 
óceánparti amerikai kisvá-
ros sportcsarnokában, ahol 
táncmaratont rendeznek. A 
fődíj 1500 dollár (ami ma 
nagyjából 25 ezernek fe-
lel meg, mintegy 7,5 millió 
forintnak), de a résztvevők 
számára biztosítják a napi 
többszöri étkezést, szállást 
és tisztálkodási lehetősé-
get – s ez utóbbiak legalább 
annyira csábítóak voltak a 
nincstelenségtől senyvedők-
nek, mint a nyeremény. 

Csakhogy hamar kiderül, 
a táncmaraton kifulladásig 
tartó szenvedés, a nézőket 
nem az érdekli, ki nyer, ha-
nem hogy lássák elesettebb 
embertársaik küszködését. 
„Egyszerűen egy kis nyomo-
rúságot akarnak látni, hogy 
jobban érezzék magukat. Jo-
guk van hozzá” – mondja ki 
a verseny szervezője, az Os-
cart nyert Gig Young.

A maratoni táncverseny 
szereplői és közönsége a 
kietlen valóságból menekül-
nek a csillogó csarnokba, 
ahogy hazánkban (még ha 
más pozícióban is) a gagyi 
tv-vetélkedők, valóság- 
show-k, elérhetetlen luxus-
cikkek kábítják az embe-
reket. Idézhettem volna az 
Éhezők viadalát, ahol azon-
ban már ébred a valódi el-
lenállás, de nálunk a Holdról 
is látható diadal árnyékában 
vígan mehet a ki nem mond-
ható „megszorítások” sora. 
A film ijesztően sötét vízió 
az emberi méltóság lealjasí-
tásáról, s az ezzel sáfárko-

dó és ebből profitáló média 
mindent a nézettségért elvet 
követő íratlan szabályairól.

A rezsiválság nagy po-
foncsapása a hívőknek, hi-
szen nem tudja mindenki 
százezrekkel megdobni a 
jövedelmét. Eddig is éven-
te elfogadhatatlanul sokan, 
csak 2021. október eleje 
és 2022. január vége között 
összesen 118 ember hunyt 
el fagyhalálban, egy évvel 
korábban „csak” 82-en.  Az 
áldozatok többsége tovább-
ra is magányos, idős, legyen-
gült szervezetű emberekből 
került ki. Túlnyomó többsé-
gükben fűtetlen lakások-
ban hűlnek ki végzetesen. 
A nyugdíjak inflációt nem 
követő, utólagos korrigálása 
szépségtapasz, nem meg-
oldás. A szétzilált szociális 
háló nem védi meg az idős, 
beteg, gyakran a gyógyszere-
iket kiváltani sem tudó ma-
gányos embereket.

Orbán Viktor még tavaly 
a Fidesz tisztújító kongresz-
szusán azt nyilatkozta, hogy 
míg a nyugati  országok 
kormányai azt teszik lehe-
tővé, hogy „a férfiak is gye-
reket szülhessenek”, addig 
a magyar kormány megbi-
zonyosodik arról, hogy télen 
senki sem fagy meg.  A KSH 
továbbra is rendszeresen 
publikálja a korábban a „túl-
ságosan nagy hideg” követ-
keztében beálló halálnak, 
újabban pedig a „természe-
tes eredetű excesszív hideg 
okozta ártalomnak” neve-
zett esetek számát.  

Újra lehet kilakoltatni, 
ezen szerencsétlenek csak 
az aluljárók, erdőszélek né-
pességét növelik. Kukagu-
berálók, koldulók, csavargók 

lesznek, akár felkerülnek a 
koldustérképre, akár nem. 

Ráadásul ez a válság 
még bőven súlyosbodhat, 
miközben a jobboldal domi-
nanciája már most is a 20-
as, 30-as éveket idézi. Nem 
véletlen, hogy a Fidesz mos-
tanra a központi propagan-
da részévé tette azt, amit tíz 
éve még csak a szélsőjobb-
tól hallhattunk. Egyre inkább 
tolják az összeesküvés-el-
méletekkel megtámogatott, 
egyre vállalhatatlanabb, 
akár rasszista kijelentése-
ket. Valószínűleg azért, mert 
erre vevő a magyar lakos-
ság. 

Puffancs miniszterelnö-
künk azt állítja, hogy ab ovo 
nem rasszista, a szóhasz-
nálata akkor is a fajelmélet 
kidolgozóinak szóhaszná-
latával rokon. Már sokszor 
úgy tűnt, itt a gödör alja, de 
hazánk előre megy, nem fel-
felé. Abból, ahogy próbálják 
erősíteni a rendőri védelmet, 
arra következtethetünk: ők 
is tudják, hogy baj van, sőt 
már egy éve is tudták.  

A film mérhetetlen pesz-
szimizmusa ugyanakkor 
nem a boldog befejezés hiá-
nyából, az öngyilkosság-gyil-
kosság végkifejletéből, az 
odáig vezető útból fakad. 
Miután levonulnak a rend- 
őrök, visszatérünk a tánc- 
csarnokba, az ott maradt pá-
rokhoz, akik folytatják több 
hete megkezdett táncukat, 
ami egyre inkább enervált 
ténfergésre hasonlít. Pollack 
élethasonlatában nincsenek 
nyertesek, csak egy végtelen 
derbi rogyadozó lábú, vesz-
tésre ítélt lovai. A lovakat le-
lövik, ugye?

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Már csak nyolc év

SZ
egény Ör-
kény Ist-
ván a 
Nézzünk 

bizakodva a jövőbe című 
egypercesében (ajánlott ol-
vasmány!) arról írt, hogy 
száz-száztizenöt év múlva 
milyen nagyszerű lesz ma-
gyarnak lenni. Visegrád lesz 
a székhelye a Dunai Magyar 
Köztársaságnak, melynek 
négy vagy öt tenger mossa 
partjait, és a többi.

Bezzeg a mi miniszter-
elnökünk szerint mindösz-
sze nyolc év múlva olyan 

változások lesznek itt, hogy 
ihaj, és ennek érdekében a 
kormány kínai artistaként 
már most 2030-ra gyúr. 
Akkorra fognak ugyanis 
a nyugati világ problémái 
megsokszorozódni, lesz egy 
komoly válság az USA-ban, 
és az eurózóna összes prob-
lémái miatt Közép-Európa 
az élre tör. Mi, magyarok is 
nettó befizetők leszünk, és 
mi rendeljük a zenét, mint-
hogy az erő velünk lesz. 
A legerősebb ambíciónk 
pedig az, hogy behajthas-
suk a tartozásunkat a világ 

felé. Imigyen szólott Orbán  
Viktor.

Nos, bárhogy is számo-
lom, a nyolc év belátható 
idő, akármennyi víz is folyik 
le addig a Tiszán. Minden-
esetre nagy bátorságra vall 
Orbán úrtól ez a jóslat, mert 
ez számon kérhető lesz ám 
rajta, hisz remélhetően so-
kan megérik a 2030-at. Tart-
sanak bár pesszimistának, 
de szerintem az örkényi áb-
rándnak több az esélye, mint 
az orbáninak.

Méhes János

Amerikából jöttem

Az artista boltba ment. Méhes János olvasónk vette észre a témát és küldte el a fotót.
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KERÉKPÁRON IS REMEK 
JÁSZAPÁTI. A magyar hár-
mas hatodikként zárt női 
csapatsprintben a müncheni 
multisport-Európa-bajnokság 
pályakerékpáros versenyei so-
rán – Kercsó-Magos Zsuzsan-
na, Sáry Boglárka és a rövid-
pályás gyorskorcsolyában öt-
karikás bronzérmes, szegedi 
Jászapáti Petra alkotta a triót. 
A háromkörös táv teljesítése 
44,605 másodperc alatt sike-
rült a csapatnak, így a britek 
bukása nyomán a hatodik idő 
lett a magyar hármasé, amely 
ezáltal nem volt érdekelt az 
éremcsatákban.
ÚJ VEZETŐ A PICKNÉL. Új 
taggal bővült a Pick Szeged 
csapatának vezetése: a Pick 
Kézilabda Zrt. igazgatóságá-
hoz Kolics Gábor, az OTP Cso-
port külföldi terjeszkedésért 
felelős ügyvezető igazgatója 
csatlakozott. A Dunaújváros-
ból származó pénzügyi szak-
ember több szálon kapcsoló-
dik a kézilabdához.

„Édesapám NB I.-es játé-
kos, majd sikeres edző volt, 
én pedig a nyomdokaiban 
több mint 20 évet töltöttem 
a pályán. A kézilabda a csalá-
dom és a munkám mellett a 
mindennapjaim fontos részé-
vé vált. Bízom benne, hogy a 
sportág iránti szeretetem, va-
lamint az OTP Banknál szer-
zett 18 éves pénzügyi és veze-
tői tapasztalatom hozzájárul 
majd a Pick Szeged további 
fejlődéséhez” – mondta Ko-
lics Gábor.
TIZENEGY HAZAI VB- 
RÉSZTVEVŐ. Az olimpiai 
ezüstérmes Varga Ádám és 
a világbajnok Adolf Balázs is 
tagja az augusztus utolsó nap-
ján kezdődő szegedi ifjúsági 
és U23-as kajak-kenu világ-
bajnokságon induló magyar 
csapatnak. A szövetség hírle-
vele szerint Makrai Csaba és 
Foltán László, a két szövetségi 
kapitány a lehető legerősebb 
keretet állította össze, ame-
lyet az elnökség elfogadott. 
Az is kiderült, hogy tizenegy 
MVM Szeged VE-versenyző in-
dul az eseményen. A szegedi 
névsor, ifjúsági csapat: Gyányi 
Levente, Kiss Ágnes, Molnár 
Csanád, Molnár Csepke, Ozs-
gyáni Bence, Szarka Krisztián, 
Szilágyi Balázs, U23-as csa-
pat: Balogh Gergely, Molnár 
Csenge, Nagy Bianka, Zom-
bori Dominik. A vb-ig a kaja-
kosok Dunavarsányban, a ke-
nusok Szolnokon és Szege-
den készülnek. Magyarország 
2014 után ad újra otthont az 
ifjúsági és U23-as gyorsasági 
világbajnokságnak.

Lemaradt  
az Eb-ről

Márton Anita

R
ekordlétszámú ma-
gyar csapat, csak-
nem ötven verseny-
ző utazott el a mul-

tisport-Európa-bajnokság ke-
retében sorra kerülő atlétikai 
Eb-re, amelyet ezen a héten 
rendeznek Münchenben. Nincs 
ott azonban a mezőnyben Már-
ton Anita: a magyar szövetség 
a múlt héten közölte, hogy az 
olimpiai bronzérmes, fedett pá-
lyás világbajnok súlylökő meg-
betegedett, így nem utazik – a 
szegedi nehézatléta koronaví-
russal fertőződött meg. Eperje-
si László, Márton edzője a köz-
médiának elmondta, csalódot-
tak, mert egész évben az Eb-re 
készültek, ennek érdekében 
a vb-t is kihagyták, a súlylökő 
Münchenben térhetett volna 
vissza szülése és sérülése után 
arra a szintre, ahol régen volt. 
Most próbálnak majd közeleb-
bi célt kitűzni, ami várhatóan 
a fedett Eb lesz, mivel a jövő 
augusztusi budapesti világbaj-
nokság még messze van.

Szintet lépett Pádár Nikolett
A szegedi úszó bronzérmet nyert a felnőttek Eb-jén

A szegedi Pádár Nikolett, 
illetve Hosszú Katinka, Ké-
sely Ajna és Ábrahám Lilla 
Minna alkotta 4×200 mé-
teres magyar női gyorsváltó 
bronzérmet nyert a római 
úszó-Európa-bajnokság nyi-
tónapján.

A 
k o n t i n e n s v i a -
dal döntőjében a 
4×200 méteres 
magyar női gyors- 

váltó első embereként állt 
rajthoz Pádár Nikolett, aki 
1:58.52 perces időt úszva 
első helyen adta át a stafé-
tát Hosszú Katinkának. A le-
genda után Késely Ajna re-
mekelt, majd Ábrahám Lilla 
Minna is kiváló teljesítményt 
nyújtott. A Haász SZUE tehet-
ségének már van érme vi-
lágversenyről, a tavalyi világ-
kupán lett ezüstérmes, de a 
felnőtt-Eb egy újabb mérföld-
kő, rögtön egy fantasztikus 
kezdéssel. Pádár tehát már 
Európa-bajnoki bronzérmes 
úszó, mindössze 16 évesen!

– Megérte visszalépni 
az egyéni elődöntőtől, fan-
tasztikus érzés, hogy Euró-
pa-bajnoki bronzérmes let-
tem ezzel a szuper magyar 
csapattal. Az úszásom vége 
már nagyon fájt, de mindent 
a váltóért! – nyilatkozta Pá-
dár az M4 Sportnak.

– Boldog vagyok! Ígére-
tes jövő elé néz ez a csapat, 

a következő években kivá-
ló eredményeket érhet el a 
nemzetközi porondon. Pádár 
Nikolett élete harmadik leg-
jobb idejét érte el 200 méter 
gyorson, de ami fontosabb, 
hogy először teljesítette a 
táv második felét egy percen 
belül – nyilatkozta Gellért 
Gábor, a SZUE vezetőedzője.

Pádár lapzártánk után 

még a tervek szerint 200 
méteren egyéniben állt rajt-
hoz, illetve a váltókban is 
volt jelenése – további ered-
ményeiről következő szá-
munkban olvashatnak. Pá-
dár mellett a szegedi klubból 
Olasz Anna és Vas Luca a 
nyílt vízi megmérettetéseken 
érdekelt, ők ezen a hétvégén 
bizonyíthatnak.

A bronzérmes női váltó: Hosszú Katinka, Késely Ajna, Ábrahám Lilla Minna és Pádár 
Nikolett. Fotó: MTI

pályafutása legeredménye-
sebb felnőtt-vb-jén van túl. 
Kása Péter versenyzője há-
rom bronzot nyert, kettőt 
párosban Bragato Giadával 
200 és 500 méteren, egyet 
pedig négyessel 500 méte-
ren. A C2 hosszabbik távján 
nyert bronz különösen érté-
kes, hiszen olimpiai szám-
ban lettek harmadikok.

Érmet nyert Kanadában 
a parakenus Varga Katalin 
is. A tavaly ősz óta Karnok 
Marcell-lel dolgozó verseny-
ző márciusban súlyosan 
megsérült, így veszélybe 
került a szereplése, mégis 
kijutott a világbajnokságra, 
ahol csakúgy, mint a tokiói 
paralimpián, harmadik lett a 
KL2 200 méter döntőjében.

Zombori Dominik a férfi 
kenu négyessel a negyedik 
helyen zárt 500-on. Nagyot 
küzdött, de ezúttal nem 
nyert érmet Suba Róbert, aki 
egy negyedik (KL1 férfi 200 
méter) és egy ötödik (VL2 
férfi 200 méter) helyezéssel 
utazhatott haza Kanadából. 
Balogh Gergely a jövő nagy 
reménysége, ezt bizonyította 

azzal, hogy egy nagyon erős 
mezőnyben is közel volt az 
A döntőhöz K1 500 méte-
ren, végül összesítésben 12. 
lett. A férfi kajak négyesnek 
azonban nem sikerült ez a 
világbajnokság, a Kuli Ist-
vánnal és Nádas Bencével 
rajthoz álló egység csak a 
tizenegyedik helyen végzett 
500-on.

A magyar küldöttség négy 
arannyal, egy ezüsttel és 
hét bronzzal zárt a kanadai 
Halifaxben rendezett ka-
jak-kenu világbajnokságon. 
Elemükben voltak az MVM 
Szeged VE sportolói is, akik 
egy aranyban és négy bronz-
ban játszottak szerepet.

SZ
e g e d i 
s z e m -
p o n t -
ból ki-

váló eredménnyel zárult a 
kanadai Halifaxben rende-
zett gyorsasági kajak-kenu 
és parakenu-világbajnok-
ság, hiszen az MVM Szeged 
VE versenyzői egy arany- és 
négy bronzéremmel térhet-
nek haza a tengerentúlról.

Nádas Bence az algyői 
Kopasz Bálinttal párosban 
egészen elképesztő utolsó 
100 métert produkálva világ-
bajnoki címet szerzett a K2 
férfi 500 méter döntőjében. 
Hüvös Viktor tanítványa 2014 
után lett ismét vb-aranyér-
mes, nyolc évet várt arra, 
hogy újra a dobogóról hallgas-
sa végig a magyar Himnuszt.

Klubtársa, Nagy Bianka 

Parádés szegedi szereplés a kajak-kenu vb-n
Nádas Bence világbajnok lett, Nagy Bianka három bronzot szerzett

Nádas Bence és Kopasz Bálint öröme a célban. Fotó: MTI
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Szeretne ajándék könyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, tele-
fonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 24. 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: Szeged legrégebbi építménye a Dömötör-torony. A nyertes: Szilágyiné Kovács Ágota. Gratulálunk! 
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁ-
ZASSÁGOT augusztus 5-én: 
Mikházi Bence és Kiss Dani-
ella, Hevesi Richárd Árpád és 
Mészáros Anita, Szűts József 
Edvárd és Mag Beáta Zsófia, 
Bucskó Bálint és Varga Ágnes 
Katalin, Tóth Dániel Dezső és 
Dávid Szilvia, Majdán Lász-
ló Alex és Sajben Regina; au-
gusztus 6-án: Bollok Tibor és 
Kószó Irén, Kiss Tamás és Tö-
rök Viktória.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Hoffmann Péternek és Herke 
Szilviának 2022. 08. 01-jén 
Nóra, Kovács Gábornak és 
Mészáros Mónikának 2022. 
08. 02-án Enikő, Birtalan Ró-

bertnek és Bozó Viviennek 
2022. 08. 03-án Annabella, 
Ács Zoltánnak és Kovács Kitti-
nek 2022. 08. 03-án Levente, 
Dillmann Dénesnek és Bunda 
Nórának 2022. 08. 03-án Do-
monkos, Góbor Csabának és 

Csúszó Viktóriának 2022. 08. 
04-én Jázmin, Laczkó Balázs 
Istvánnak és Endrődy Eszter-
nek 2022. 08. 06-án Teodó-
ra Anna  nevű gyermeke szü-
letett.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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21.
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szerda
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csütörtök

Augusztus
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29/20
Állami 
ünnep

István, Vajk

Közepesen
felhős 

28/18
Sámuel,
Hajnalka

Közepesen
felhős

28/17
Menyhért,

Mirjam

Közepesen
felhős

29/17
Bence,

Minerva

Gyengén
felhős

30/18
Bertalan,

Detre

Gyengén
felhős

31/18
Lajos,

Patrícia

Gyengén
felhős

32/18 
Izsó,

Natália

AUGUSZTUS 24., 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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