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Több munkát vállal Szegedért Binszki József Mérlegen
a képviselők

Új sorozatot indítunk Mérlegen a képviselők címmel, ami-
ben bemutatjuk, hogy az elmúlt években milyen eredmé-
nyeket értek el az önkormányzati képviselők, munkájuk 
nyomán hogyan fejlődött Szeged. Elsőként Tarján, valamint 
Fodorkert és Gedó egy részének képviselőjét kérdeztük. Mé-
száros Tamás (képünkön), egy főleg paneles városrész egyé-
ni önkormányzati képviselője a belső-tarjáni fejlesztéseket, 
valamint az itt található közintézmények felújítását tartja 
legnagyobb eredményeinek. Összeállításunk 6. oldalon

R
engeteg munka 
szakadt a városve-
zetés nyakába eb-
ben a nehéz idő-

szakban, amelyből várospo-
litikai alpolgármesterként 
veheti ki a részét Binszki Jó-
zsef, ha október 7-én megvá-
lasztja őt a tisztségre a köz-
gyűlés. A politikus társadalmi 
megbízatású alpolgármester-
ként dolgozik majd, így lénye-
gesen kevesebb lesz a tiszte-
letdíja, mint ha főállásban vé-
gezné a munkát. Binszki sze-
rint az eddigieknél is jobban 
kell egyesíteni az erőket an-
nak érdekében, hogy Szeged 
eredményesen tudja kezelni 
a válságos helyzetet, amely 
szerinte csak fokozódni fog a 
jövőben.

Cikkünk a 4. oldalonBinszki József: Én munkára jelentkeztem, nem pénzre. Fotó: Szabó Luca

Botka László: A válságra is az a megoldás,
hogy fizessenek a gazdagok!

N
ehéz évek jönnek, 
gazdasági vissza-
eséssel, tovább 
emelkedő infláci-

óval. Magyarország letért a 
2010-ben felállított egyensúly 
és növekedés útjáról, vége 
az olcsó pénz időszakának – 
ezeket a megállapításokat a 
Szegeden megrendezett köz-
gazdász-vándorgyűlésen tet-
ték a szakemberek. A résztve-
vőket Botka László is köszön-
tötte. Szeged polgármestere 
beszédében elmondta: már 
az ukrán háború előtt, a tava-
lyi év végén 14 éves csúcsra 
ugrott az infláció. A választási 
osztogatások miatt már az év 
elején rekordmértéket öltött a 
költségvetési hiány. Majd arról 
beszélt, hogy Szegeden min-
den erejével azon dolgozik az 

önkormányzat, hogy ebben a 
nagy kihívásokkal teli időszak-
ban segítsen a szegedi csalá-
doknak. A város több mint 1,2 
milliárd forintos szociális há-
lót hozott létre, amit évről évre 
bővít.

– Nekem mindig is az 
volt a meggyőződésem, hogy 
nem csak a válságok idején, 
de mindenkor azoknak kell 
többet tenni a közösségért, 
akiknek jobbak a lehetősé-
geik. Ezt kívánja az igazsá-
gosság és a szolidaritás is. 
Most is erre van szükség: 
a tehetőseknek kell többet 
tenniük a közösbe. Egysze-
rűbben fogalmazva, a vál-
ságra is az a megoldás, hogy 
fizessenek a gazdagok! – 
hangsúlyozta Botka László.

Bővebben a 3. oldalon Közgazdászok vándorgyűlése Szegeden. Botka László polgármester köszöntötte a résztvevőket. Fotó: Iványi Aurél 
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Cservenák  Zoltán

Szabó Sándor kérdezett
a napelemes rendszerről

SZ
eged szo-
c i a l i s t a 
o r s z á g - 
g y ű l é s i 

képviselője, Szabó Sándor 
Termelhető-e villamos ener-
gia a konnektoros napelem-
rendszer segítségével? cím-
mel írásban tett fel kérdést 
Palkovics László technológiai 
és ipari miniszternek. Ebben 
egyebek mellett azt írta, hogy 
a hazai sajtóban nagy nyilvá-
nosságot kapott az a német-
országi hír, miszerint olyan – 
akár társasházi lakások erké-
lyére helyezhető – napelemes 
rendszert hoztak forgalomba, 
amely villamos energia ter-
melésére alkalmas. A beren-
dezés nagy előnye, hogy az 
üzemeltetéséhez mindössze 
egy konnektorra van szük-
ség, sőt a napelemek telepí-
tésekor megszokott bonyo-
lult engedélyeztetési eljárást 
sem kell lefolytatni. A megol-
dás a magyar családoknak is 
segítséget jelenthet, ameny-
nyiben a nyári hónapokban 

szükséges elektromos áram 
gyakorlatilag ingyenesen elő-
állítható. Kiderült: ez a lehe-
tőség Magyarországon jogi 
akadályokba ütközik. Szabó 
Sándor megkérdezte, vizs-
gálja-e a kormány a Német-
országban alkalmazott, er-
kélyre szerelhető napele-
mes rendszer Magyarország-
ra való adaptálását, illetve 
alkalmassá teszik-e a hazai 
jogi környezetet arra, hogy 
az egyszerű konnektoros 
napelemrendszer segítségé-
vel a magyar családok is vil-
lamos energiát termeljenek  
maguknak?

A miniszter helyett Koncz 
Zsófia válaszolt Szabó Sán-
dornak. Az államtitkár azt 
írta a kormányzati propagan-
dapaneleken túl, hogy „a mi-
nisztérium vizsgálja a plug-in 
napelemes rendszerek te-
lepítésének lehetőségét, ki-
emelt figyelemmel arra, hogy 
a lehetséges felhasználók 
megfelelő műszaki és jogi ga-
ranciákat kaphassanak”.

Kérik az óvodákban, isko-
lákban, kollégiumokban 
és szakszolgálatokban 
dolgozókat, hogy ezen a 
napon ne vegyék fel a mun-
kát. Szolidaritást kérnek 
továbbá a közszféra és a 
versenyszféra szakszerve- 
zeteitől.

A 
Pedagógusok De-
mokratikus Szak-
s z e r v e z e t é n e k 
(PDSZ) Országos 

Választmánya szeptember 
23-án döntött a közeljövő 
akcióiról. A gördülő sztrájk 
folytatása mellett rendsze-
resen megneveznek olyan 
napokat, amikor országos 
munkabeszüntetésre hív-
ják az oktatásban dolgozó-
kat – írta közleményében  
a PDSZ.

Első alkalommal október 
5-re – az oktatás világnap-
jára – országos, egységes 
sztrájkot hirdetett a szer-
vezet. Kérik az óvodákban, 
iskolákban, kollégiumokban 

és szakszolgálatokban dol-
gozókat, hogy ezen a napon 
ne vegyék fel a munkát. Ké-
rik továbbá a közszféra és a 
versenyszféra szakszerveze-
teit, hogy szervezzenek szo-
lidaritási sztrájkot, szolidari-
tási akciókat erre napra.

Ugyanezen a napon, 
október 5-én délután a Pe-
dagógusok Szakszervezete 
és a PDSZ közös delegációi 
felkeresik az alapvető jogok 
biztosának budapesti, győri, 
miskolci és pécsi irodáit, 
hogy átnyújtsák a hivatalnak 
az összegyűjtött panaszokat.  
A debreceni, székesfehérvá-
ri és szegedi irodákat az elő-
ző napon, október 4-én láto-
gatják meg, mivel ezeken a 
helyszíneken szerdán nincs 
ügyfélfogadás.

Ezt követően október 
5-én délután 5 órától részt 
vesznek a diákok által Utol-
só óra – Vészhelyzet az ok-
tatásban címmel meghirde-
tett, tervezett hídfoglaláson 
Budapesten.

Október 5-re sztrájkot
hirdetett a PDSZ

Európában nálunk drágult
a legjobban a kenyér

Messze Magyarországon 
drágult legdurvábban a ke-
nyér az egész Európai Uni-
óban.

M
indenki érzéke-
li a boltokban, 
hogy hatalma-
sat drágult a ke-

nyér. A legalapvetőbb élel-
miszerünkből már alig lehet 
800 forintos kilónkénti árú-
nál olcsóbbat találni, ezt az 
árat is leginkább a saját pék-
séggel rendelkező hipermar-
ketek engedhetik meg ma-
guknak, a pékségek és sü-
tödék egyre kevésbé. Nem 
ritka az 1000 forintos kilós 
kenyér sem.

Az Eurostat most bemu-
tatta, hogy amit érzünk és 
látunk, az bizony számokkal 
is alátámasztható, sőt euró-
pai összehasonlításban is 
durva. Ugyanis az Európai 
Unióban nálunk drágult a 
legjobban a kenyér az elmúlt 
évben, 66 százalékkal.

Drágulásban a hozzánk 
legközelebb eső országokban 

– Litvániában, Észtországban 
és Szlovákiában – is csak fe-
leekkora, 32-33 százalékos 
az áremelkedés. 2022 au-
gusztusában a kenyér ára az 
Unióban átlagosan 18 száza-
lékkal volt magasabb, mint 
2021 augusztusában. Ez 
hatalmas növekedés 2021 
augusztusához képest, ami-
kor a kenyér ára átlagosan 
3 százalékkal haladta meg a 
2020. augusztusit. A drágu-

lás üteme tehát az ötszörösé-
re nőtt éves viszonylatban az 
Unión belül is.

Érdekesség, hogy a na-
gyobb áremelkedés legin-
kább Kelet-Közép-Európá- 
ban jellemző: Horvátország-
ban, Lengyelországban, Lett- 
országban, Bulgáriában, 
Csehországban és Romániá-
ban is 20 százalékkal nőtt a 
kenyér ára.

Az is feltűnő az Eurostat 

adataiban, hogy míg a kenyér 
18 százalékkal drágult, addig 
az uniós infláció nagyjából 
„csak” 10 százalékos. Ugyan-
akkor nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy a kenyérké-
szítéshez szükséges minden 
alapanyag nagyot drágult 
az elmúlt hónapokban az 
orosz–ukrán háború miatt: 
a gabona, a liszt, az áram, a 
gáz, miközben a munkaerő is 
egyre többe kerül.

Brutálisan megdrágult a kenyér Magyarországon.

Az utolsó csatlós

M
egint az utolsó csatlósok vagyunk. Mondhat-
nánk, hogy a magyar külügyminiszter a józan 
középen állás miatt találkozott az orosszal az 
ENSZ New York-i közgyűlésén, de nincs szó jó-

zanságról. Nézzék meg, a tárgyalóteremben Putyin képe 
lóg a falon, elkészültek a fotók, videók – biodíszletnek kel-
lett a magyar delegáció. Lavrovék otthon mutogathatják, 
lám, akad még velünk szóba álló uniós ország, nem szi-
geteltük el magunkat. Nekünk, magyaroknak az egészből 
nincs semmi hasznunk, csak kárunk. Az orosz gáz Magyar-
országnak is drága. Szijjártóék csak azért is „tárgyaltak”, 
hiába kérte az Unió, hogy egyik tagország se tegye, hiszen 
a háborús bűnök sorát elkövető oroszoknak nem az uni-
ós külügyminiszterekkel kell békét kötniük. Szergej Lavrov 
legutóbb az ENSZ-ben közel másfél órás késést követően 
mondta el a beszédét, majd kisétált a teremből, esélyt sem 
adva a párbeszédnek. A kamubékegalambbá változó Szij-
jártóék azt mondják, a békéhez párbeszéd kell. Ez igaz. 
Ezek szerint Szijjártó Péter az orosz–ukrán béke érdeké-
ben megpróbált Szergej Lavrovék lelkére hatni New York-
ban? Ugyan, ezt senki nem hiszi el. Mit mondott orosz kol-
légájának? Azt, hogy Putyinék sérelmeire nem megoldás 
lerohanni egy szuverén országot, gyerekeket, nőket és idő-
seket legyilkolni? Esetleg azt mondta, hogy talán mégsem 
kellene kamunépszavazással, orosz fegyverek árnyékában 
elcsatolni területeket Ukrajnától? Netán azt, hogy a béke-
tárgyalások megkezdéséhez legalább a 2014-es határok 
mögé vonuljanak vissza? Kizártnak tartom, hogy ezek a ja-
vaslatok elhangoztak volna a Vlagyimir Putyin portréjával 
díszített teremben.

Diplomáciai és politikai színház az egész. Mindez szink-
ronban van a honi politikai színházzal, aminek legújabb 
darabja a milliárdokba kerülő „nemzeti konzultáció” az 
uniós szankciókról. Találós kérdés: a hét uniós szankciós 
csomagból mennyit szavazott meg Orbán Viktor az Unió-
ban? Igen, hatot. Melyik oroszországi nyersanyagra nem 
vonatkozik uniós szankció? Igen, a gázra. A kőolajra is 
csak 2023. január 1-jétől. Orosz Barátság-érdemrend ide, 
Lavrovval és Putyinnal smúzolás oda, nem igaz, hogy a pi-
aci ár ötödéért kapjuk az orosz gázt, akármit is állított Pu- 
tyin, és akárhogyan is bólogatott a háború előtt erre a 
teljes Orbán-rendszer a hosszú távú gázszerződést reklá-
mozva. Nem igaz, hogy Európa megfagy majd, és az sem 
igaz, hogy az oroszoknak nem fájnak a szankciók. Az orosz 
gazdaság 11 százalékot zsugorodhat idén, Európában 40 
százalékról 9-re esett az orosz gáz részesedése a teljes 
felhasználásból. Európa leszokik az orosz gázról, leszokik 
a kitettségről, a zsarolhatóságról, még akkor is, ha ennek 
ára van. Magyarok milliói is leszoktak a demokráciáról, ki 
pénzért, ki rajongásért, ki vélt vagy valós sérelmek állítóla-
gos gyógyításáért cserébe.

Oroszország végleg egy zavarodott keleti hadúr dikta-
túrájává vált. Elveszítették szavahihetőségüket, lassan el-
veszítik fizetőképes európai vásárlóikat. Mindezt egyetlen 
ember elmeháborodottsága, tájékozatlansága, komplexu-
sai és birodalmi törekvései miatt. 

Ne felejtsük el, Putyinék villámháborúra készültek Uk-
rajnában. Azt tervezték, hogy néhány nap alatt bevonulnak 
Kijevbe, ahol éljenező ukránok segítségével leváltják a 
népnyúzó, nyugatbarát, szerintük náci kormányt, és elza-
varják Volodimir Zelenszkij elnököt is, majd „tisztességes” 
– értsd: oroszbarát –, ukrán vezetőt ültetnek a helyére, 
akinek meg sem fordul a fejében az európai uniós és a NA-
TO-tagság. Most ott tartunk, hogy Krím és Luhanszk után 
újabb területek annektálása, ellopása lehet a különleges 
hadműveletnek csúfolt véres háború „eredménye”. Ehhez 
is asszisztál az Orbán-kormány, amikor annak fő diploma-
tája Lavrovval találkozik. Ezért is vagyunk megint az utolsó 
csatlósok.
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Botka László: A válságra is az a megoldás,
hogy fizessenek a gazdagok!

Szegeden tartották a közgazdászok a jubileumi vándorgyűlésüket, amelyen Matolcsy György,  

Csányi Sándor és Varga Mihály is előadást tartott

– Szeged egyetemi város, a tu-
dás városa. Mi a tudásban, a 
tehetségben és a szorgalom-
ban hiszünk, és mindig oda-
figyelünk a tudomány képvi-
selőire, a szakemberek érté-
kes tanácsaira – mondta kö-
szöntőjében Botka László. A 
polgármester elmondta: a fel-
merülő legfontosabb témák, a 
poszt-Covid időszak, a hábo-
rú és az energiaválság okoz-
ta gazdasági válság külön-kü-
lön konferenciát is érdemelné-
nek.

– Magyarországot is sú-
lyos válság fenyegeti. Az egek-
be szökő infláció, az áram- és 

gázár elszabadulása, a fize-
tések elértéktelenedése, a 
növekvő adóterhek, a mind 
drágább hitelek jelzik, nehéz 
időszak vár a magyar csalá-
dokra. És egyes vélekedések-
kel ellentétben ez nem csak 
a háború miatt van így. Már 
az ukrán háború előtt, a tava-
lyi év végén 14 éves csúcsra 
ugrott az infláció. A választási 
osztogatások miatt már az év 
elején rekordmértéket öltött 
a költségvetési hiány, az év 
első két hónapjára az egész 
évre tervezett hiány 45,5 szá-
zalékát sikerült kimeríteni a 
túlköltekezés miatt. A közbe-

szerzések igazságtalanságát 
sem lehet a háborúra fogni: az 
uniós értékhatár feletti közbe-
szerzések 39 százalékán csak 
egy cég pályázik. A rendszer-
szintű korrupció miatt 3000 
milliárd forintnyi uniós forrást 
zároltak – hangsúlyozta a pol-
gármester. Majd arról beszélt, 
hogy Szegeden minden ere-
jével azon dolgozik az önkor-
mányzat, hogy ebben a nagy 
kihívásokkal teli időszakban 
segítsen a szegedi családok-
nak. A város több mint 1,2 
milliárd forintos szociális hálót 
hozott létre, amit évről évre 
bővít.

– Nekem mindig is az volt 
a meggyőződésem, hogy nem 
csak a válságok idején, de 
mindenkor azoknak kell töb-
bet tenni a közösségért, akik-
nek jobbak a lehetőségeik. Ezt 
kívánja az igazságosság és a 
szolidaritás is. Most is erre 
van szükség: a tehetőseknek 
kell többet tenniük a közösbe. 
Egyszerűbben fogalmazva, 
a válságra is az a megoldás, 
hogy fizessenek a gazdagok! 
– mondta Botka László.

Elhangzott: az elmúlt 
12 évben soha nem látott 
mennyiségű forrás érkezett 
Magyarországra az Unióból. 
Szegeden az uniós támoga-
tásokat önkormányzati for-
rásokkal kiegészítve tették 
korszerűbbé és energiataka-
rékosabbá a városi intézmé-
nyeket.

– Fölújítottuk óvodáinkat, 
iskoláinkat és bölcsődéinket, 
rendbe tettük az orvosi ren-
delőket, szociális ellátó rend-
szerünket. Európa második 
legnagyobb geotermikus fűté-
si rendszerét építjük ki, felére 
csökkentjük így a távfűtésben 
elhasznált gáz mennyiségét. 
Szigeteljük épületeinket, a 

háztetőkre napelemet sze-
relünk, hogy minél kevésbé 
szoruljunk rá a külső energia-
forrásokra. Így tudjuk legjob-
ban megvédeni városunkat a 
kedvezőtlen külső hatásoktól 
– hangsúlyozta Botka László.

– A koronavírus-járványon 
túl, a háború kitörését köve-
tően most újabb recesszióra 
kell készülnünk. A választások 
előtti osztogatás, a betartha-
tatlan ígéretek miatt egyre 
nagyobb az emberekben a 
bizalmatlanság és az elége-

detlenség. Szeged történelme 
arra tanított meg bennünket, 
hogy minél nagyobb a baj, 
annál nagyobb szükség van 
az összefogásra. Az előttünk 
tornyosuló problémákra is 
közös megoldásokat kell talál-
nunk. Mert csak együtt fogjuk 
tudni leküzdeni a válságot. 
Az önkormányzatok nélkül, a 
helyiek bevonása nélkül kép-
telenség lesz a viharos se-
bességgel közeledő válságot 
leküzdeni – mondta a polgár-
mester.

Varga Mihály: Bajba kerülhet
Varga Mihály pénzügyminiszter szerint…
• Nem állunk könnyű évtized előtt. Az elkövetkező 
években bajba kerülhet, akinek magas az adóssága, 
és akinek a finanszírozása nincsen rendben.
• Recesszió felé közeledik a világgazdaság, benne Európa.
• Vége az olcsó pénz időszakának.
• Az év hátralévő részében tovább fog emelkedni az 
infláció, melynek év végére várható a tetőzése.
• Módosítani kell a tavasszal elfogadott 2023-as költ-
ségvetést, mert azóta romlottak a makrogazdasági ki-
látások.
• Energiahatékonysági beruházások kellenek, mivel 
Magyarországon mindössze 20 százalék a szigetelt 
lakások aránya. Ez Lengyelországban 59, Ausztriában 
80 százalék.

Matolcsy György:  
Megengedhetetlen

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint…
• Magyarország letért a 2010-ben felállított egyensúly 
és növekedés útjáról.
• Tudomásul kell venni, hogy vége van a lineáris világ-
nak, elhagyjuk a régi, biztonságosnak hitt közgazda-
ság világát, és evezünk a fenntarthatóság felé.
• Európa, Magyarország akkor tud fennmaradni, ha 
fenntarthatósági fordulatot hajt végre. 
• Megengedhetetlen, hogy míg tavaly 1,9 százalékos 
volt a költségvetési hiány Lengyelországban, addig ná-
lunk 6,8 százalék, és a számok idén is hasonlóak.
• A siker kulcsa a digitális átállás.
• Megismétlődhet az 1970-es évtized, tartós marad-
hat a magas infláció, ami alacsony növekedéssel pá-
rosulhat.

Csányi Sándor: Kedvezőtlenül hat
Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója szerint…
• A legnagyobb problémát az infláció jelenti. A háború csak tetézte a problémákat.
• Nagy szüksége lenne az országnak az uniós forrásokra. Ezek elmaradása 0,5 száza-
lékkal csökkenthetné a gazdasági növekedést, a forintra pedig további leértékelődési 
nyomást gyakorolna.
• A világgazdaság kilátásai nem túl kedvezőek, majdnem biztos, hogy globális, euró-
pai és magyarországi szinten is recesszió következik.
• Egyes kormányzati intézkedések, így a különadók versenyhátrányt okoznak a hazai 
pénzintézeteknek, ami a gazdaság szereplőire, a hitelfelvevőkre is kedvezőtlenül hat.
• Nem megoldás a kamatstop bevezetése, illetve az sem fenntartható, hogy egyes 
ágazatok ne fizessék vissza a hiteleiket.
• Problémák forrása a jogrend kiszámíthatatlansága.

Nem túl kedvezőek a kilátások, recesszió következik magas 
inflációval – állapították meg a szakemberek a Szegeden 
megrendezett jubileumi, 60. Közgazdász-vándorgyűlésen, 
amelyen Matolcsy György jegybankelnök, Varga Mihály 
pénzügyminiszter és Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-ve-
zérigazgatója is előadást tartott. A hazai közgazdász szak-
ma legnagyobb konferenciáján Botka László polgármester 
is köszöntötte a résztvevőket.

Az asztalnál balról jobbra: Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, a Gránit Bank elnök-vezérigazga-
tója, Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Botka László polgármester és Rovó László, a szegedi egye-
tem rektora. A pulpitusnál Matolcsy György jegybankelnök. Fotó: Iványi Aurél 
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Idősek
világnapja

M
inden évben ok-
tóber 1-jén tart-
ják az idősek vi-
lágnapját. Egy 

friss adat szerint világszerte 
703 millió 65 évnél idősebb 
személy él. Az elkövetkező 
évtizedekben világszerte nö-
vekedni fog az idősek szá-
ma, és 2050-re elérheti az 
1,5 milliárd főt.

Szegeden immáron negye-
dik éve az idősek világnapjá-
hoz kötődően kapnak a nyug-
díjasok alanyi jogon 10 ezer 
forint támogatást a várostól. 
Idén ezt közel harminckétezer 
szegedi nyugdíjas kapta meg. 
Szegeden október 4-én 15 
órától az IH Rendezvényköz-
pontban ünneplik az idősek 
világnapját. A rendezvényen 
fellép Éles István humorista, 
Bardóczy Attila színész pedig 
sanzonokat énekel.

Szőri László állítja, hogy a jókedvének,
erős akaratának köszönheti a hosszú életét
Szőri László az Energiabiz-
tonság-technikai Felügye-
lettől vonult nyugdíjba, ami 
után új hobbija is akadt.

A
z 1932. szeptem-
ber 20-án, Szege-
den született Sző-
ri László Algyőn 

töltötte a gyermekkorát. Fi-
atalon került Budapestre, 
ahol mintakészítőnek ta-
nult. Szakmája szerint ő ál-
lítja össze és javítja a fából 
készült öntőmintákat, sablo-
nokat, amelyek a vas-, acél- 
és színesfém öntvények elő-
állításához szükségesek. 
Később mérnökként végzett 
a Budapesti Műszaki Egye-
temen. A Vegyipari Gépgyár 
tervezési osztályán helyez-
kedett el mérnökként, de 

mivel nem találta megfele-
lőnek a fizetését, mintaké-
szítő munkakörbe kérte ma-
gát. Visszaköltözött Szeged-
re, 1970-től a Szegedi Vas- 
ipari Szövetkezetnél, majd 
a Söprűgyárban, később a 
Dégáznál dolgozott tervező-

mérnökként, majd az Állami 
Energetikai és Energiabiz-
tonság-technikai Felügyelet-
nél, ahonnan nyugdíjba vo-
nult. Új hobbija a kertészke-
dés lett egy négyszáz négy-
szögölös domaszéki telken. 
Betegségei miatt azonban 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, 
Szociális és Sportbizottsága

pályázatot hirdet az alábbi keretre:

Keret megnevezése Benyújtási határidő
Idősügyi támogatási keret 2022. október 14.

A Pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető, beszerez-
hető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hu-

mán Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálatán 
(6720 Szeged, Széchenyi tér 11.), illetve letölthető 

a www.szegedvaros.hu honlapról.

ma már nem tudja gondozni  
a kertjét.

Szőri László életében 
mindig fontos volt a mozgás, 
fiatalként teniszezett, súlyt 
emelt és úszott. Közel negy-
ven évig élt házasságban, két 
gyermeke és három unokája 
van. A mindennapjaiban fia 
és menye segíti. Meggyő-
ződése, hogy hosszú életét 

jókedvének, kitartásának és 
erős akaratának köszönheti. 
Fontos számára, hogy törődik 
vele a családja, és még éve-
kig szeretné látni szerettei 
életének alakulását. Szeged 
városa nevében Farkas Kata-
lin, a humán közszolgáltatási 
iroda munkatársa köszöntöt-
te a kilencvenedik születés-
napján Szőri Lászlót.

A 90 éves Szőri László a fiával. Fotó: Szabó Luca 

Több munkát vállal Szegedért Binszki József

– Kritikus állapotban van Ma-
gyarország. Most nagyjából 
úgy állunk, mint a huszadik 
emeletről zuhanó ember, aki 
még minden emeletnél élet-
ben van, de a becsapódás el-
kerülhetetlen. Magyarország 
a jövő év elején, közepén áll-
hat földbe, ha nem segít az 
Európai Unió – mondta a je-
lenlegi válságos helyzetről 
Binszki József.

– Az Orbán-kormány már 
eddig is iszonyatos megszorí-
tásokat vezetett be. Minden 
képzeletet, logikát és raci-
onalitást felülmúl az ener-
giaár-emelés. Ne felejtsük: 
Pakson 12 forintért termel-
jük meg magunknak azt az 
áramot, aminek a mennyisé-
ge teljes mértékben kielégíti 
a lakossági fogyasztást. Ezt 
a 12 forintos áramot adja 
nekünk a kormány 70 forint 
fölötti összegért. Ez extra- 
profit, aminek semmi köze 
a világpiaci árhoz. Ebben az 
esetben a világpiaci ár torz 
mutató, amit azért emleget 
a kormány, hogy magasabb 
árat tudjon szabni nekünk, 
fogyasztóknak. Elhibázott 
gazdaságpolitika és az ab-

szolút hatalommal való visz-
szaélés – így vonható meg 
az elmúlt tizenkét év mérle-
ge. És döbbenten olvassuk, 
hogy ezért nem Orbán Viktor 
és kormánya a felelős, ha-
nem Gyurcsány Ferenc és 
egy külföldön élő idős em-
ber, ami rendkívül szánalmas 
kommunikáció – magyarázta 
Binszki József.

Szerinte a brutális infláció 
és az egekbe szökő energiaá-
rak minden önkormányzatot 
megviselnek, így Szegedet 
is. Úgy véli, arról órákig le-
hetne beszélni, hogy hogyan 
lehetetlenítette el, vérezteti 
ki a kormány az önkormány-
zatokat, de nekünk az ezzel 
szembeni megoldást kell 
megtalálnunk.

– Szeged mindig észsze-
rűen és takarékosan gazdál-
kodott. Ennek is köszönhe-
tő, hogy még mindig jól áll 
a város országos viszonylat-
ban, de a kormány nagyon 
komoly károkat tud okozni a 
szisztematikus rombolással 
az önkormányzatoknak, így 
Szegednek is. Éppen ezért 
kell az eddigieknél is jobban 
egyesíteni erőinket annak ér-

dekében, hogy Szeged ered-
ményesen tudja kezelni ezt 
a nagyon nehéz helyzetet. 
Rengeteg munka szakadt a 
városvezetés nyakába ebben 
a válságos időszakban, ami 
– meglátásom szerint – csak 
fokozódni fog a közeli jövő-
ben. Szeged önkormányzata 
eleve egy 1+3 fős vezetési 
modellre lett felépítve. Ezt 
tartalmazza az önkormány-
zat szervezeti és működési 
szabályzata is. A rendszer-

váltás éve, 1990 óta szinte 
folyamatosan három alpol-
gármester volt, de volt olyan 
időszak is, hogy négy alpol-
gármester dolgozott a város-
házán. A harmadik alpolgár-
mesteri tisztség tehát nem új 
pozíció, az eddig is szerepelt 
az szmsz-ben. Különleges 
időszaknak tekinthető a cik-
lus eddigi része, amikor csak 
két alpolgármestere volt Sze-
gednek. A rengeteg munka 
és megoldandó feladat mi-

att ez ma már nem tartható 
fenn tovább. Botka László 
polgármester már a ciklus 
elején felajánlotta számomra 
a várospolitikai alpolgármes-
teri tisztséget, de az ügyvédi 
praxisomba akkor még nem 
tudtam beleilleszteni ezt az 
egész embert kívánó mun-
kát. Viszont mostanra annyi-
ra nehéz helyzetet teremtett 
a kormány az intézkedése-
ivel, az antidemokratikus, 
hatalomközpontú, önkor-
mányzat-ellenes politikájá-
val, hogy el kellett döntenem, 
miért ülök a közgyűlésben, 
ha nem vállalok komolyabb 
feladatot Szegedért és a 
szegediekért. Én munkára 
jelentkeztem, nem pénz-
re. Nem főállásban, 
hanem társadalmi 
megbízatású al-
polgármester-
ként dolgozom 
egyelőre. Sze-
ged város ön-
kormányzata 
jelenleg nincs 
abban a hely-
zetben, hogy a 
különböző tisztség-
viselőknek magas jö-
vedelmeket osszon. Ez nem 
az Orbán-kormány, ahol a 
válság közepette jócskán, 
több százezer forinttal meg-
emelték a miniszterek és az 
államtitkárok fizetését. Tár-
sadalmi megbízatású alpol-
gármesterként fele lesz az 

illetményem, mint ha főállás-
ban dolgoznék, és alig maga-
sabb, mint az eddigi bizottsá-
gi elnöki tisztségemmel járó 
illetményem volt, miközben 
nagyságrendekkel több mun-
kával és felelősséggel jár – 
hangsúlyozta Binszki József.

Amennyiben október 
7-én megválasztja a közgyű-
lés Binszki Józsefet város-
politikai alpolgármesternek, 
úgy lemond a jogi bizottság 
elnöki tisztéről. Binszki a kul-
turális, oktatási és szociális 
intézmények működését fel-
ügyeli majd alpolgármester-
ként. Elmondta, Szegedért 
fog dolgozni, ezért reméli, 

h o g y 
valamennyi képviselő támo-
gatja majd a tisztségében, 
hiszen ők is mind Szeged 
érdekében dolgoznak, és a 
város érdeke a hatékonyabb 
városvezetési struktúra visz-
szaállítása.

Binszki József: Az eddigieknél is jobban kell egyesíteni 
erőinket. Fotó: Szabó Luca 

Mielőtt bárki 
sokallná a három 

alpolgármestert Magyar-
ország harmadik legnagyobb 

városában, Szegeden, csak je-
lezni szeretnénk, hogy a fideszes 

vezetésű városokban, Győrben 
és Székesfehérváron is három, 
Debrecenben négy, Kecskemé-

ten pedig öt alpolgármester 
dolgozik a városházán.

Rengeteg munka szakadt a városvezetés nyakába ebben 
a nehéz időszakban, amelyből várospolitikai alpolgármes-
terként veheti ki a részét Binszki József, ha október 7-én 
megválasztja őt a tisztségre a közgyűlés. Binszki társadal-
mi megbízatású alpolgármesterként dolgozik majd, így lé-
nyegesen kevesebb lesz a tiszteletdíja, mint ha főállásban 
végezné ezt a munkát.
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Megszüntetik
az illegális parkolókat,
növelik a zöldfelületet

a Lengyel utcában

Az önkormányzat azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy Sze-
ged legyen az ország legzöl-
debb magyar városa. Töb-
bek között belvárosi parkok 
és játszóterek újultak már 
meg a zöldítés jegyében. A 
belváros zöldterületeinek 
felújításához kapcsolódva 
kezdődik el október elején 
a Lengyel utcai zöldsáv re-
konstrukciója – mondta 
Tóth Károly (képünkön), a 
körzet önkormányzati kép-
viselője.

T
óth Károly elmond-
ta: az elmúlt évtize-
dekben fokozatosan 
csökkent a zöldfe-

lületek aránya a megnöve-
kedett gépkocsiforgalom és 
az intenzív beépítések mi-

att, ugyanis parkolókat, le-
állósávokat, rakodófelülete-
ket alakítottak ki engedély 
nélkül a zöldsávokban. Emi-

att egyes utcákban fizikailag 
– pollerekkel, fémrudakkal, 
növényekkel – korlátozták az 
ott lakók az ingatlanuk előtt 
az újabb és újabb parkolófe-
lületek és leállósávok kiala-
kítását. A növénytelepítések 
azonban sokszor már a for-
galmat is akadályozták, aka-
dályozzák más belvárosi ut-
cákhoz hasonlóan a Lengyel 
utcában is.

Tóth Károly hangsúlyoz-
ta: a Lengyel utca rehabili-
tációja során felszámolják, 
elbontják az illegálisan ki-
alakított parkolókat, és hely-
reállítják a zöldsávot. Ezek 
védelmében az útburkolat 
és az útcsatlakozások felől 
pollereket helyeznek ki, va-
lamint fákat és cserjéket te-
lepítenek a már meglévő, de 
hiányos zöldsávba.

A képviselő elmondta: ok-
tóber elején burkolatbontás-
sal kezdődnek a munkálatok 
a Lengyel utcában. A kivite-
lező a József Attila sugárút 
felől halad majd a Csongrádi 
sugárút felé. A bontás végez-
tével pollereket, majd várha-
tóan novemberben fákat és 
cserjéket telepítenek az idő-
járás függvényében.

Tóth Károly kérte a köz-
lekedők megértését és türel-
mét.

Ízek napja a Honfoglalás parkban

Út és parkolók újultak meg
a Vedres utcai tömbbelsőben
Lapzártánk után fejeződött 
be a Vedres utcai tömbbel-
ső útjának és az ott talál-
ható parkolóknak a helyre-
állítása. Tavaly végeztek a 
felújítás első, most pedig a 
második ütemével, jövőre 
fejezik be a teljes munkát.

M
ég 2021-ben 
kezdődött el a 
tíz panelház ál-
tal körülhatá-

rolt területen az út és parko-
lók felújítása a Vedres utcá-
nál. A körzet önkormányzati 
képviselőjének, Mihálik Ed-
vinnek több lakó is jelezte, 
hogy a panelházak építése 
óta nem újították fel ezt a te-

rületet. A kivitelező Norbo-Ép 
Kft. felbontotta és elszállítot-
ta a régi aszfaltburkolatot, 
majd leaszfaltozta. 

Mihálik Edvin lapunknak 
elmondta: az önkormány-
zat több mint másfél millió 
forintot fordít saját költség-

vetéséből a fejlesztésre. Az 
önkormányzati képviselő 
hozzátette: a felújítással egy 
sokkal jobb minőségű út-
szakasz áll majd az itt lakók 
rendelkezésére. Az érintett 
terület harmadik részét jövő-
re újítják fel.

Bontással indult a munka a Vedres utcai tömbbelsőben. 
Fotó: Vass Imre 

Családias hangulat, finom 
illatok, jó beszélgetések: en-
nél sokkal több nem is kell 
ahhoz, hogy egy összetartó 
közösség jól érezze magát. 
Makkosházon ilyen közös-
ség él.

M
akkosháza ízei 
– Az ízek napja 
címmel gasztro-
napot rendeztek 

múlt vasárnap a Honfoglalás 
parkban, ahol Kozma József 
önkormányzati képviselő tá-
mogatásával családi és bará-
ti társaságok főztek. A rendez-
vényre két séfet is elhívtak: 
Goda Gábort, a Corall Hunga-
ry fejlesztő séfjét és Bede Ró-
bert mesterszakácsot, a TV 
Paprika séfjét.

Mindketten készítettek 
egy-egy pazar menüt – lát-
ványfőzéssel: ott csináltak 
mindent az érdeklődők orra 
előtt. Goda Gábor burgonya-
fánkokat készített előételnek 
kapros lazactatárral, 
habart tojással 
és feketesze-
zám-ropogós-
sal, Bede 
Róbert pedig 
levest és főételt 
főzött: spenótos, 
kolbászos bablevest 
készített parmezánnal, va-
lamint sertéshúsgombócokat 
főzött fehérboros, mustáros, 
tejszínes zöldségmártással.

De főztek a makkosházi-
ak is: tizenegy csapat neve-
zett be a versenyre. A vasla-
pon sültek, bográcsban főttek 

a finomságok. A szervezők 
gondoltak a gyerekekre is, 
akiknek ugrálóvárat állítottak 
fel, és mindenki kapott egy 
arcfestést, aki kért.

A rendezvényen ott volt 
Kozma József képvi-

selőtársa, Tóth 
Károly is, de 
ellátogatott a 
Honfoglalás 
parkba Sza-

bó Sándor, 
Szeged szocia-

lista országgyűlési 
képviselője is, aki a Face-

book-oldalán azt írta a ren-
dezvényről: „Óriási szükség 
van napjainkban a közösség 
összetartására, egymás segí-
tésére. Erről szólt a Makkos-
háza városrészben szervezett 
program.”

A közösség ereje Tarjánban

Takarítottak, parkot rendeztek és virágot ültettek 
Tarjánban, a Bihari utca 30. tömbbelsőjében a la-
kók A közösség ereje uniós projektben. A környezet-
szépítő akciót Fazekas Piroska szervezte. Lefestették 
és teleültették virágokkal az egykori szürke medencét, 
amire rá sem lehet ismerni. Nagy Sándor, a körzet 
önkormányzati képviselője azt írta közösségi oldalán, 
Szeged ettől is szép, mert figyelnek rá a lakói. A be-
jegyzésből kiderül, már korábban is szépítették itt a 
környezetet a lakók.

Senki sem maradt éhen Makkosházon. Tizenegy csapat sütött-főzött. Fotó: Iványi Aurél

Óri-
ási szük-

ség van most a 
közösség össze-
tartására, egy-

más segíté-
sére.
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Mérlegen a képviselők
Mészáros Tamás szerint nyoma sincs ma már a régi szürke lakótelepnek

Új sorozatot indítunk Mér-
legen a képviselők címmel, 
amiben bemutatjuk, hogy 
az elmúlt években milyen 
eredményeket értek el az 
önkormányzati képviselők, 
munkájuk nyomán hogyan 
fejlődött Szeged. Elsőként 
Mészáros Tamást, Tarján, 
valamint Fodorkert és Gedó 
egy részének képviselőjét 
kérdeztük.

M
észáros Tamás, 
egy főleg pane-
les városrész 
egyéni önkor-

mányzati képviselője a Zöld 
Város Projektben megvaló-
sult belső-tarjáni fejlesztése-
ket, valamint az itt található 
közintézmények – óvodák, 
iskolák, bölcsődék és ren-
delők – épületeinek felújítá-
sát tartja az utóbbi évek leg-
nagyobb eredményeinek, de 
jelentősen javította a szege-
diek életminőségét a Buda-
pesti körúti útfelújítás is.

A képviselőt először 
2014-ben tisztelték meg bi-
zalmukkal a választók, majd 
ötéves munkájának ered-
ményeként 2019-ben ismét 
nagy fölénnyel nyerte el a 
körzetet kihívóival szemben.

A Zöld Város Belső-Tar-
ján Projekt jelentősen javí-
totta a Szeged legrégebbi 
lakótelepén élők életminő-
ségét: megújultak a zöldfe-
lületek, a járdák és az utca- 
bútorok.

Megfiatalodott  
Belső-Tarján 

– A közel egymilliárd forint 
uniós támogatásból és 41 
millió forint önkormányzati 
önrészből megvalósult fej-
lesztés három képviselői 
körzetet is érintett. Az én 
választókerületemből a Bu-
dapesti körút–József Attila 
sugárút–Retek utca–Sza-

mos utca által határolt terü-
let újult meg benne. Az egyik 
leglátványosabb változás 
éppen a Retek utcában tör-
tént, ahol szinte faltól falig 
megújultak a közterületek 
– mondta Mészáros Tamás. 
A zöldterületek megújítása 
során Belső-Tarjában ösz-
szesen 227 fát ültettek, 37 
ezer négyzetméter gyepet 
vetettek, és több mint 1100 
négyzetméter cserjét és 
évelőt telepítettek, valamint 
kutyafuttatót alakítottak ki 
többek között a Budapes-
ti körúton. Közösségi kert 
létesült a Bite Pál utcai pa-
nelházak tövében, ahol több 
itt élő család az egész évre 
való zöldséget is megtermel-
heti magának. Emellett ját-
szóterek fiatalodtak meg, új 
padok, utcabútorok kerültek 
ki a közterületekre.

Mészáros Tamás hozzá-
tette: más jelentős fejlesz-
tések is megvalósultak Tar-
jánban az utóbbi években. 

Utakat és járdákat állítottak 
helyre. Döntően európai uni-
ós támogatással és a szege-
di önkormányzat önrészével 
felújították a Budapesti kör-
úti rendelőt, az intézmények 
közül az Építő utcai, a Kemes 
utcai és a Tünde téri óvodát. 
Megújult a Tarjáni Kéttan- 
nyelvű és a Weöres Sándor 

Általános Isko-
la. Átadták a 
Tarján szé-
le és Algyő 
közötti ke-
r é k p á r u -
tat. Ezek 
együttesen 
több milliárd 
forintnyi fej-
lesztést jelentenek 
az itt élőknek és a szege-
dieknek egyaránt.

Átadták a Tarjáni Óvodát

Szeged tizenegyedik felújí-
tott óvodája is Tarjánban ta-
lálható, mindössze néhány 
napja adták át a városrész 
legújabb ékességét, a Tar-
jáni Óvodát. A Bölcsőde ut-
cai épületegyüttes a város 
kiemelt óvoda- és bölcsőde-
felújítási programjának már 
a tizenegyedik megújult in-
tézménye, ezekre eddig ösz-
szesen 3,8 milliárd forintot 
költött a szegedi önkormány-
zat, többségét európai uniós 

forrásból fe-
dezték, de 

a város 
is hoz-
zájárult 
8 0 0 
m i l l i ó 

f o r i n t -
tal. Az 

1 97 7 - b e n 
épült, az idén 

negyvenöt éves óvo-

dán eddig nem végeztek ek-
kora korszerűsítést: most 
390 millió forintból újítot-
ták fel kívül-belül. Új szigete-
lést, új nyílászárókat kapott 
az épület, és napelemeket 
a tetőre, a Zöld Város Prog-
ram része, hogy a mostani 
felújításnak köszönhetően 
60 százalékkal csökken az 
intézmény energiafelhasz-
nálása. Az energetikai fej-
lesztések mellett új játéko-
kat, utcabútorokat is kapott  
az óvoda.

Évek óta folyamatosan, 
szakaszosan zajlik a Buda-
pesti körút felújítása, koráb-
ban a Csillag tértől a Vízto-
rony térig újult meg a terület, 
ebben a ciklusban pedig egy 
második ütem keretében a 
Sólyomtól az Űrhajós utcáig. 
A tervek szerint a munkák 
hamarosan folytatódnak, és 
új burkolatot kap a körútnak 
az Űrhajós utca és József At-

tila sugárút közötti szakasza 
is.

Közösséget építenek 

Az intézmények, középületek, 
utak és járdák megújítása 
mellett Mészáros Tamás ki-
emelkedően fontosnak tartja 
a közösségi élet fejlesztését: 
– Az elmúlt években többször 
is osztottunk egynyári virágot, 
árvácskát vagy rózsatöveket 
az itt élőknek, amik a panel-
házak előkertjeiben találtak 

otthonra, ezzel segítve, hogy 
az egykor szürke panelváros 
élhető, zöld, otthonos lakó-
körzetté váljék. Emellett rend-
szeresen szervezünk nagy 
sikerrel családi napokat, a 
közösségi programok új hely-
színe pedig a Tarjáni Infopont 
lett.

Arról is beszélt a képviselő, 
hogy nagyon fontosnak tartja, 
hogy folyamatosan támogatja 

a körzethez tartozó oktatá-
si-nevelési intézményeket kü-
lönféle eszközbeszerzéssel, 
játékvásárlással, a felmerülő 
kisebb-nagyobb kéréseik tel-
jesítésével. – Természetesen 
folyamatosan a lakosság igé-
nyeinek megfelelően telepí-
tünk padokat, biciklitárolókat, 
szállítunk ki a társasházakhoz 
komposztot, védjük a lakóhá-
zak előkertjeit telepített va-
dászkerítésekkel – tette hoz-
zá Mészáros Tamás.

Rafai Gábor

Mészáros Tamás (MSZP)
Körzete: Tarján, valamint Fodorkert és Gedó egy része
Eredményei a ciklusban
• Belső-Tarján közterületeinek teljes felújítása a Zöld 
Város Programban.
• A Tarjáni Óvoda felújítása.
• A Budapesti körút felújítása a Sólyom utcától az Űr-
hajós utcáig.
• Felújították a Budapesti körúti rendelőt, az intézmé-
nyek közül az Építő utcai, a Kemes utcai és a Tünde 
téri óvodát.
• Megújult a Tarjáni Kéttannyelvű és a Weöres Sándor 
Általános Iskola.
• Átadták a Tarján széle és Algyő közötti kerékpárutat.

Elégedett gyerekek a megújult Tarjáni Óvodában.

Tarjáni családi nap. 

Mészáros Tamást megtalálják a körzete lakói. 

A Zöld Város 
Belső-Tarján 

Projekt jelentősen 
javította a Szeged leg-

régebbi lakótelepén élők 
életminőségét: megújul-

tak a zöldfelületek, a 
járdák és az utca-

bútorok.
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Bodor Johanna: Bodor Johanna: 
TáncművészkéntTáncművészként
az életünket az életünket 
tettük fel tettük fel 
a minőségi a minőségi 
előadásraelőadásra

Carl Maria von Weber A bűvös va-
dász című operáját állítja színpad-
ra Szőcs Artur rendező Bodor Jo-
hanna koreográfiájával. Bemutató 
október 14-én a Nagyszínházban. 
Bodor Johanna Imre Zoltán- és Eu-
róPAS-díjas táncművésszel, a Hal-
hatatlanok Társulatának tagjával 
beszélgettünk. 

– A Bűvös vadászról Dinyés Dá-
niel zenei vezető azt nyilatkozta: 
a nézőket az eddig megszokottól 
eltérő operabemutató várja, tele 
végletességgel, amit Szőcs Artur 
nagyszerűen fog össze. Ön is így 
látja?

– Az én szemszögemből nézve 
Szőcs Arturnak nagyon jó színházi 
ízlése van, nála mindig vannak tit-
kok a darabbal kapcsolatban, amik 
a próbafolyamat alatt derülnek ki. 
Sokszor dolgoztunk már együtt, ren-
dezőként tud költői módon gondol-
kodni és láttatni a színpadon, soha 
nem elégszik meg a felszínnel. Mi-
vel rendkívüli módon szereti és tisz-
teli az operát, biztos vagyok benne, 
hogy ebben a darabban is sok ilyen 
szép pillanat lesz. 

– Hány embert mozgat ön a 
színpadon?

– Mindenkit, 28 tagú kórus és 
12 táncos lép színpadra a szereplők 
mellett. Vannak olyan jelenetek, ahol 
az én felelősségem, hogy a rendező 
kérésével összhangban mi történik 
fizikailag. Elsődleges, hogy a zene és 
a hang minden fölösleges terhelés 
nélkül, szabadon áramoljon. 

– Korábban Szőcs Arturral 
állították színpadra Szegeden a 
Valahol Európában-t gyerekekkel, 
tánckarral. Ugyancsak sok szerep-
lőt koordináltak Horgas Ádámmal 
az 1984-ben. 

– Különbség van a tánc, a moz-
gás és a mozgatás közt. Mohácsi 
János rendező fogalmazta meg, 
hogy az is a koreográfus döntése, 
ha nincs mozgás. Annak is van ere-
je, mikor és miért nem mozgunk.

– Szőcs Arturral sokat dolgoz-
tak együtt. Hogyan kerülik el a ru-
tinmegoldásokat?

– Ugyanazzal a társulattal nem 
csináljuk meg még egyszer ugyan-
azt a darabot. Ha más a közeg, tel-
jesen más az energiaszint. Minden 
előadást elölről kezdünk felépíteni. 

– Mi az ön módszere? Mondja, 
mutatja, rajzolja?

– Hol ez, hol az, hol mindhá-
rom. Minden eszközt bevetek an-
nak érdekében, hogy minél hama-
rabb érjünk el jó eredményt úgy, 
hogy lehetőleg ne stresszeljenek 
az énekkarosok, a táncosok, az 
énekesek vagy a színészek. Hiszen 
a próba minden pillanata fontos, 
semmi nem véletlen, és vallom, 
hogy mindig nyitottnak kell lenni a 
javaslatokra. Ehhez is kell egyfajta 
tudás és magabiztosság, és hogy 
jól válasszunk abból, amit tehetsé-
ges művészek javasolnak. Ez fan-
tasztikus csapatmunka. Része az 
is, hogy mindig szükséges asszisz-
tens egy előadás színvonalának 
megőrzéséhez, itt most László Lí-

viával, a szegedi színház tánckará-
nak művészével dolgozom együtt. 
Invitáltam még a társulatból Fülöp 
Ádámot, aki erős néptáncos hát-
térrel rendelkezik, mert Artur kicsi 
német és magyar néptáncot kért 
egy jelenetben. Koreográfusként 
ismerek ugyan motívumokat, ám 
ha a társulatban van olyan ember, 
aki szerintem jobban ért egy mű-
fajhoz, mint én, megkérem, segít-
sen, mert többre tartom az 
eredetiséget.

– Milyen benyo-
mást szerzett az 
elmúlt években 
a szegedi tánc-
karról?

– 2018-ban 
alakultak, elké-
pesztő fejlődésen 
mentek keresztül, 
nagyszerű csapatmunkát 
végeznek Hajdú Anita vezetésé-
vel. A Szegedi Nemzeti Színházhoz 
méltó minőséget képviselnek. Rá-
adásul abban a városban, amely-
nek van egy olyan híres tánc-
együttese, mint a Szegedi Kortárs 
Balett, amit Juronics Tamás és 
Pataki András vezet, és már ilyen 
kultúrája alakult ki a táncművé-
szetnek. Ezért a tánckar elszántsá-
gát nagyra becsülöm, nagyon nagy 
érték, benne van sok-sok ember 
munkája és hite egy színházi sors-
ban. Ezt érdemes hangsúlyozni egy 
olyan világban, ahol annyi remény-
vesztett embert látunk magunk  
körül.

– Ön a balett világában nőtt 
fel, balettintézetet végzett, balett-
mesteri diplomát szerzett. 

– Valóban professzionális kép-
zés állt a hátam mögött, majd No-
vák Ferenc Tatával dolgoztam, és a 
Győri Balettből kerültem a Szegedi 
Baletthez a Bokor Roland–Krámer 
György–Imre Zoltán korszakban. 
Imre Zoltán maradt, akkor alakult 
a mai Szegedi Kortárs Balett. A kor-

társ táncművészet külön-
böző reprezentánsai 

jöttek hozzánk Eu-
rópából és nem 
csak Európából, 
másfél-két hó-
nap alatt épí-
tettek fel velünk 

e l ő a d á s o k a t . 
Huszonéves bale-

rinaként így kaptam 
a diplomám mellé alapos, 

pontos, kemény anyagrendszert; 
a kortárs balett és a kortárs tánc 
sokféle stílust képvisel. Rengeteget 
köszönhettünk Imre Zolinak, azt a 
korszakot soha egyikünk sem felejti 
el, mindig mesélünk róla. Nem vé-
letlenül látható Imre Zoli portréja a 
szegedi színház előcsarnokában, és 
az ő tiszteletére működik az orszá-
gos Imre Zoltán Program. 

– Hogyan dolgozott ő? Mit le-
het átadni ebből A bűvös vadász 
próbáin az operaénekeseknek, il-
letve az ének- és tánckarnak? 

– Zoli, amikor énekkari művé-
szekkel, színészekkel vagy opera-
énekesekkel próbált, akkor is mes-

terként tudott bánni velük, hogy a 
szerepükhöz mérten a legmegfe-
lelőbb mozgás megszülessen. Ez 
annak a nagy tudásnak, művelt-
ségnek köszönhető, amelynek Zoli 
a birtokában volt, és az is alapvető-
en fontos, hogy nyitott, kíváncsi és 
értékteremtő ember maradt egész 
életében. A színházi előadásokban, 
ahol igénylik a rendezők az össze-
hangolt mozgásrendszert, legyen 
az zenés darab, musical vagy prózai 
előadás, mi, Zoli szakmai gyerekei 
mindent megteszünk azért, hogy 
emelkedjen a tánc vagy más moz-
gás színvonala. A mozgás világa is 
tud hangulatot, többletérzelmeket 
teremteni. Magyarország tudtom-
mal az egyetlen hely, ahol ezt al-
kalmazott művészetnek nevezik, 
amivel én egyáltalán nem tudok 
azonosulni. Szerintem a legnagyobb 
tiszteletlenség megbélyegezni azt a 
munkát, amire mi az életünket tet-
tük fel.

– Nem vágyik vissza a színpad-
ra?

– Utoljára kilenc éve, 48 évesen 
léptem fel. Számomra az az elsőd-
leges, hogy amit koreográfusként 
kitalálok egy-egy szerephez, az 
hozzáadjon és gazdagítson. Ha vi-
szont azt érzem, hogy egy rendező 
végiggondolta: egy szerepre pont 
Bodor Johanna kell, aki ennyi idős, 
így néz ki, ennyi van mögötte, így 
működik, ezt akarom tőle, és meg 
tudja csinálni – akkor mindig igent 
mondok.

Dombai Tünde

Különbség 
van a tánc, a 

mozgás és a mozga-
tás közt. Mohácsi Já-

nos rendező fogalmazta 
meg, hogy az is a ko-
reográfus döntése, 
ha nincs mozgás. 
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Indiános, cowboyos képeket 
gyűjt a Móra-múzeum

A 
középkorosztály, 
idősebb korosztály 
tagjai közül bizo-
nyára sokan öltöz-

tek be gyermekkorukban, 
fiatalkorukban farsangkor 
cowboynak vagy indiánnak. 
A Móra-múzeum a cow-
boy-indián kiállítás kapcsán 
szeretné ezeket a képeket 
összegyűjteni és virtuális fo-
tóalbumba rendezni.

Ezért várják azokat a fo-
tókat, melyeken indiánnak 
és/vagy cowboynak öltö-

zött szereplők láthatóak. A 
fotók lehetnek régebbiek 
és frissebbek is, a lényeg, 
hogy megidézzék a fotók a 
cowboy-indián világot. A be-
küldők között ajándékokat is 
kisorsolnak majd.

A kezdeményezéshez 
bárki csatlakozhat földrajzi 
megkötöttségek nélkül. A fo-
tóbeküldés pontos meneté-
ről a Móra Ferenc Múzeum 
honlapján található bővebb 
információ: www.moramuze-
um.hu/cowboy-indian-fotok.

Indul az őszi szezon 
a Régi Zsinagógában

Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Bálint János-
né Ilike, a Somogyi-könyvtár Íróklubjának tagja Németh 
László Iszony című regényét ajánlja.

A
z idei szegedi Ünnepi Könyvhét jelmondata Drago-
mán György József Attila-díjas írótól: „Nem tehe-
tünk mást, az esetleges pusztulás ellenére is hin-
nünk kell a könyvekben, az olvasásban.”

Kisiskolás koromtól nagyra becsülöm a könyveket, ezzel 
együtt az írókat, költőket is. Az internet világának megjelené-
séig nagyrészt a betűk által, a könyvekből nyertük történel-
mi ismereteinket és más, számtalan tudásanyagot, emellett 
szórakoztatott, és ma is ezt a szerepet tölti be.

Emlékszem, nagyon felháborodtam, mikor megláttam, 
hogy drága emlékű nagyanyám a Révai lexikonból kitépett 
egy lapot és azzal gyújtott be. Első olvasmányaimból egy 
királylányos mesére emlékszem (írójának nevére, címére 
már nem), ami any-
nyira megtetszett, 
hogy én is kitéptem 
a lapokat, majd 
nagy izgalommal 
vittem vissza a 
könyvtárba, ne-
hogy észrevegyék. 
Ezt a tettet később 
megbántam és 
ma is szégyellem, 
de a mesét sokáig 
őriztem. Első saját 
könyvem, ami a 
mai napig megvan, 
Fazekas Anna örök-
becsű Öreg néne 
őzikéje volt. Ezt fi-
amnak, unokámnak is sokszor elolvastam. Emlékszem még 
Tersánszky Józsi Jenőtől a Misi mókus kalandjaira, amit este 
elolvastam, reggelente iskolába menet elmeséltem Márti 
osztálytársamnak. Petőfi verseit is nagyon megkedveltem; 
Kukorica Jancsi és Iluska történetét megkönnyeztem.

Az irodalmat Fazekas László, Ady költészetét Földesi Fe-
renc tanár úr szerettette meg velem, 

áldom emléküket. Iskoláskorban 
a kötelező olvasmányok, főképp 
Jókai Mór nyelvezete nehéz 
volt, de később megkedveltem. 
Legkedvesebb íróm az 1901-
ben született, ma méltányta-

lanul elfeledett, Kossuth-díjas 
Németh László lett; egykori lakó-

házán emléktábla őrzi nevét és mél-
tatja munkásságát. 1945–48 között a Hódmezővásárhelyi 
Főgimnáziumban irodalomtörténetet tanított. Ma gimnázi-
um, általános iskola és a városi könyvtár őrzi emlékét. Gaz-
dag életművet hagyott ránk, mert a különböző hivatali és 
tanári teendői mellett állandóan írt és fordított. 

Első könyvét, az Iszony című regényét – melyből film is 
készült – 1965-ben vásároltam és olvastam, melyet még 14 
kötet követett. A családregény két össze nem illő, szeretetre 
éhes emberről szól, akik belekényszerülnek egy boldogtalan 
házasságba, mely tragédiával végződik. Központi nőalakja, 
Kárász Nelli örökös vívódása, majd megbékélése annyira le-
köti a figyelmet, hogy nem lehet az olvasást abbahagyni. Nel-
li bűnös, mert megöli férjét, Németh László mégis felmenti; 
csodáltam/csodálom, ahogy azonosulni tudott regényalak-
jainak lelkivilágával. Nagyon ajánlom a kedves olvasóknak, 
vegyék kézbe az Iszony című regényt. Remélem, megszeretik 
Németh László munkásságát.

Németh László Iszony című regénye kölcsönözhető a So-
mogyi-könyvtárból.

Előadások láthatók szere-
lemről, születésről, vágyak-
ról és egy föld fölött lebegő 
tökéletes városról a MASZK 
Egyesület őszi kollekciójá-
ban, a Régi Zsinagógában. 

I
zgalmakban bővelkedő 
előadásokból lesz gazdag 
az októberi kínálat: a Tü-
net Együttes elhozza No- 

thing personal című új moz-
gásszínházi előadását. A lé-
tezés eufóriája című filmjé-
vel világszerte ismertté vált 
rendező, Szabó Réka ezúttal 
a kiégés témájával foglalko-
zik. A darabban a három sze-
replő saját meséjét és saját 
belső démonaikkal szembe-
forduló mesehőseit alkotja 
meg. 

Jön az Andaxínház a Bu-
kowski-versekből összeál-
lított – és élőzenével kísért 
– Az én cellám című estje, 
a Másik Produkció pedig 
Az óceánjáróval zenés ha-
jóútra viszi majd a nézőket. 
Max Tooney egykori jazz- 
trombitás feldúltan érkezik 
a kikötőbe. Mindenáron fel 
akar jutni a Virginian nevű 
óceánjáróra, azonban útját 
állja egy fiatal katona, aki 
parancsa szerint senkit sem 
engedhet fel. A háborúból 
hazatért trombitás mindent 
elkövet annak érdekében, 
hogy a hajóra léphessen, 
ezért úgy dönt, elmeséli a 
történetét. A titkokkal teli 
elképesztő meséből kiraj-
zolódik a huszadik század 
viharvert, mégis reményteli 
izzása, a jazz megszületése, 
és egy titokzatos zongorista, 

akinek sorsa egybefonódott 
az óceánjáróéval. Az előa-
dás egyik különlegessége, 
hogy minden szerepet két 
színész kelt életre, így idézve 
meg az óceánjáró hihetetlen 
történetét.

Októberben eljön a kecs-
keméti Ciróka Bábszínház 
is, ez alkalommal Orwell 
Állatfarmjának aktualitását 
vizsgálják a szereplők. A drá-
mapedagógiai foglalkozás-
sal egybekötött darab nem 
történelmi parabola, hanem 
jelen idejű játék a regény 
alapkérdéseiről: hatalomról, 
egyenlőségről, korrupcióról 
és manipulációról. Négy szí-
nész folyamatosan szerep-
köröket váltva, időnként a 
nézőket is bevonva idézi fel 
az egykorvolt Állatfarm tör-
ténetét. A felmerülő közös-
ségi és erkölcsi dilemmákat 
pedig feldolgozó foglalkozás 
keretében vitatják meg a di-
ákokkal. 

Bepótolják a Thealteren 
elmaradt Sziget című részt-

vevő színházi előadást, ami 
a Káva Kulturális Műhely 
és a MU Színház együtt-
működésében született, és 
korlátozott nézőszámmal 
megy majd, valamint a Stú-
dió K Színház Heilbronni 
Katicáját Hegymegi Máté 
rendezésében. Heinrich 
von Kleist Heilbronni Kati-
ca, avagy a tűzpróba című 
darabja a vésztörvényszék 
ülésével kezdődik, és eskü-
vői készülődéssel végződik. 
A Stúdió K Színház a roman-
tikusok közé sorolt német 
szerző szövegéből készült 
előadása az edzőteremben 
futó címszereplővel nyit, és 
azzal is végződik. Közben 
azért a szerelemben törté-
nik ez meg az. Kleist 1807-
ben írt, műfaji megnevezése 
szerint nagy történelmi lo-
vagdrámáját szertelensége, 
hihetetlen fordulatai miatt 
sokáig játszhatatlannak  
tartották.

Mindemellett visszahoz-
zák a Tér12 Kulturális Egye-

sület Nélküled című mono- 
drámáját, ami nagy sikert 
aratott a fesztiválon, és a 
hasonlóan népszerű Rebel-
liseket is a most már Aper-
túra név alatt működő volt 
k2 Színháztól. Az októbert 
egy friss Apertúra és KV Tár-
sulat koprodukcióval zárják: 
október 25-én, a budapesti 
bemutató másnapján Sze-
geden is látható lesz majd 
Fábián Péter Felhőkakukk-
vár című, abszurdba hajló 
szatírája.

Arisztophanész, az antik 
görög komédiaíró egy hábo-
rúkkal terhes korban álmod-
ta színpadra színdarabjait. 
Hősei hétköznapi emberek, 
akik a legkülönbözőbb öt-
letekkel állnak elő, hogy 
megfékezzék a közvetlen 
közelükben dúló vérontást. 
A nők szex-sztrájkba kezde-
nek, egy vidéki földműves 
különbékét köt az ellenség-
gel, két fővárosi fiatal pedig 
annyira megelégeli ezt a 
zord világot, hogy elvonul a 
természetbe, és a madarak 
népével összefogva mega-
lapítja Felhőkakukkvárat, a 
föld fölött lebegő tökéletes  
várost.

A KV Társulat és az Aper-
túra koprodukciója arra 
igyekszik választ keresni, 
hogy mit tehet a kisember, 
ha a nagyemberek úgy dön-
tenek, ideje fegyvert rántani. 
Abszurdba hajló szatíra ké-
szül sok humorral és nem 
kevés félelemmel arról, hogy 
az elmúlt kétezer-ötszáz év-
ben az emberi természet 
mit sem változott.

Állatfarm a Ciróka Bábszínház előadásában. Fotó:  
ciroka.hu

Kisisko-
lás koromtól 

nagyra becsülöm 
a könyveket, ezzel 

együtt az írókat, 
költőket is. 



2022. október 1., szombat

C
icero szerint a tör-
ténelem az idők 
tanúja, az élet ta-
nítómestere. Ez a 

megállapítás nagyon pasz-
szol az idősek világnapjá-
hoz, mert kinek másnak le-
hetne élettapasztalata, ha 
nem az idős embereknek. 
Mégsem kezelik a helyze-
tet úgy, ahogy illene és kel-
lene. Sebaj, mi már nem-
csak idősek (én például 81 
éves múltam), de – a sze-
rencsésebbek – bölcseb-
bek is lehetünk. A bölcses-
ség kegyes adomány. És 
az jár jó úton a bölcsesség 
felé, aki a túlontúl okosko-
dókkal nem áll le vitatkozni. 
Ha pedig rájöttünk arra is, 
hogy nincs rövid út a tartós 
boldogsághoz, akkor bizony 
közel járunk az igazsághoz. 
Mert tudják: „a boldogság a 
szív mosolya.” Legyen hát 
minden ember legalább az 
ünnep napján mosolygó 
szívvel boldog ember.

Október 1-jén, az idő-
sek világnapján, ha 
megengedi a tisztelt 
olvasó, Szegedről, 
az ország igen ked-
velt és szeretett 
városából köszön-
töm az időseket. 
Sajnos, egy bizonyos 
kor után igencsak 
gyorsjárásúak az évek. 
Szabó Magda írta: „Míg fia-
tal az ember, ahogy leteszi 
a fejét, már szunnyad, ha 
pedig megöregszik, elszun-
dít ugyan hamar, de fel is 
ébred, aztán csak néz, töp-
reng, mintha úgy rendezte 
volna a természet, hogy 
mikorra már nagy darab idő 
van a háta mögött, legyen 
módja végiggondolni.” Rá-
adásul minden ember szü-
letése pillanatától kezdve 

napról napra idősebb lesz. 
Sebaj! Úgyis mindenki any-
nyi idős, amennyinek érzi 
magát.

Amikor a tor-
tánkon egy-
re több 
g y e r t y á t 
f ú j u n k 
el, egy-
re in-
k á b b 
f o n t o s 
e l h e s -
s e g e t n i 
minden olyan 
gondolatot, mi-
szerint ehhez vagy ahhoz 
már túl öreg vagyok… Pró-
báljuk az időt társnak fel-
fogni, mert az időben egy-
szerre létezik a múlt és a 
jövő Einstein szerint.

Fontos dolog az időskori 
aktivitás. Ezért mozogjunk, 
sportoljunk, de csak módjá-
val. Az idő múlásával nem-

csak a világ, de mi magunk 
is változunk. A változás 
folyamatos, az emberi aka-
rattól független. Számunk-
ra a nagyobb változás az 
élet egyszerűségét mutatja 
meg, mivel annak egyik leg-
elemibb tulajdonsága a kör-
forgás, ezért elmondható: 
az ember olyan, mint a folyó 
– körbeöleli mindazt, amit 

elé vet a sors: vagy kike-
rülheted, vagy elengedhe-
ted, vagy lerombolhatod. A 

választás a tiéd, hiszen 
úgyis tovább 

sodródsz a 
t o r k o l a t 

f e l é , 
a h o l 
i s m é t 
ú j j á -
szület-
h e t s z 

egy egé-
szen más 

a n y a g b a n 
és formában. 

Erre mondják azt, hogy 
örökkévalóság. Különben is 
az öregedés nem betegség, 
csak egy életen át tartó fo-
lyamat.

Azt javaslom, minden 
idős ember őrizze meg ifjon-
ti, vidám és játékos kedvét, 
tanulja meg elengedni a 
lelkét és testét terhelő gon-
dokat. Szeressünk, hogy 
szerethessenek bennünket! 
Jöjjön vissza a kéz a kézben 

sétálgatás, csempésszünk 
romantikát az életünk-
be. Ha egyedül érezzük 
magunkat, nyissunk a 
világ felé! Ismerked-
jünk – persze kerülve 
a csalókat, szélhámo-

sokat –, hiszen az idő-
sebb kor is hozhat társat, 

barátot, sőt még szerelmet 
is. Mert a szerelem korta-
lan, a szerelem örök! Mi 
sem vagyunk másért a vilá-
gon, mint hogy szeressünk 
és szeressenek bennünket.

Kívánom a hölgyeknek, 
hogy amíg élnek, viruljanak 
és szépüljenek jó egész-
ségben. Férfitársaimnak is 
hasonlókat kívánok, annyi 
megjegyzéssel, hogy hűen 
szeressék párjukat.

Kutnyik Pál

9Olvasóink írták

     Postabontás Egy kép, két mondat

A
z atomerőművi ka-
pacitásfenntartás-
sal kapcsolatban 
a magyar Ország- 

gyűlés 2009. március 30-
án (330 igen, 6 nem szava-
zat és 10 tartózkodás mel-
lett) elvi hozzájárulását adta 
új atomerőművi blokk(ok) lé-
tesítéséhez.  A 2014. április 
1-jén létrejött magyar–orosz 
hitelszerződés fogalmaz-
ta meg a beruházás kulcs-
fontosságú feltételeit, lé-
vén, hogy az országnak egy 
lyukas garasa sem volt. Az 
orosz fél maximum 10 milli-
árd euró összegű – a teljes 
beruházás 80 százalékát fe-
dező –, az akkori piacinál 
kedvezőbb kamatozású ál-
lami hitelt nyújt a magyar fél 
részére, melyet a magyar fél 
önrésze egészít ki.

Magyar oldalról mintegy 
százezer munkaóra ráfordí-
tással történtek meg a tár-
gyalások és készültek el a 
megvalósítási megállapodá-
sok, az egyeztetések az Eu-
rópai Unióval. A megállapo-
dás ugyanakkor azt is rögzíti, 
hogy az új blokkok létesítése 

során a fővállalkozónak 40 
százalékos hazai beszállítói 
arány elérésére kell töre-
kednie. A szerződésben fog-
lalt garanciák értelmében 
a beruházás ütemtervének 
betartása mindkét fél kö-
zös érdeke. Hát ez az, ami 
sehogy sem sikerült. Lázár 
János szerint ősbűn, hogy 
2023 helyett csak 2030-
ra lesz üzemképes az új  
reaktor. 

Megtérülése a hétszere-
sére ugrott villamosenergia-
árak ellenére még mindig 
vitatott, a rezsicsökkentés 
csökkentése ugyan maga-
sabb lakossági terheket je-
lent, de az európai piacon 
– ha lesz kereslet – maga-
sabb áron értékesíthetünk. 
(Szomszédaink jóval olcsób-
ban importálnak áramot 
Ukrajnából, de mi vagyunk 
Putyin legvidámabb barakk-

ja.) A mai számítások szerint 
már 5 eurós szén-dioxid-kvó-
taár mellett is gazdasá-
gos lehet Paks 2, nem 
beszélve arról, hogy azóta 
25-30 euróra emelkedtek a 
szén-dioxid-jegyzések a pia-
con, ami tovább növelheti a 
beruházás megtérülési szá-
mait. (A magyar kvótafeles-
leget jó pénzért adjuk el más  
országoknak.)

A kormány 7,35 százalé-
kos megtérülést prognoszti-
zál az egész Paks 2-es beru-
házásra, az erőmű teljes 60 
éves időtartama alatt. Az EU 
azt is elfogadta, hogy a klí-
macélok atomenergia nélkül 
nem valósíthatók meg. Csak 
azok a fránya kamatok ne 
lennének 10 százalék fölött! 
Majd az unokáink ellenőrzik 
a megszépült prognózist.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Unokáink is nyögni fogják

V
ajon hányan mondhatják el ma-
gukról Szeged városában, hogy 
november 7-ére kaptak időpontot 
csontsűrűség-vizsgálatra? Nos, 

büszkén jelentem, hogy a kiválasztottak 
közt vagyok, de talán még az első is, mint-
hogy nyolc órára kell mennem, ahova men-
nem kell majd. Bevallom, nagyot dobbant 

kicsi szívem, mint az Auróra ágyúja azon 
a szent napon, amikor közölték velem a 
jó hírt. November 7. Bizony, valaha mun-
kaszüneti nap volt ez a mi hazánkban is, 
ám amilyen vehemenciával „nyal” ismét 
pártunk és kormányunk az oroszoknak, ki 
tudja, mikor lesz piros betűs ünnep ismét? 
Abban reménykedem, hogy az idén talán  
még nem.

Méhes János

Múló idő. Tiszai csönd. Fotó: Szerdahelyi Péter 

Minden idős ember őrizze meg
ifjonti, vidám és játékos kedvét

Szeressünk, hogy 
szerethessenek ben-

nünket! Jöjjön vissza a 
kéz a kézben sétálgatás, 

csempésszünk romantikát 
az életünkbe. Ha egyedül 
érezzük magunkat, nyis-

sunk a világ felé!

A bölcsesség ke-
gyes adomány. És az 

jár jó úton a bölcsesség 
felé, aki a túlontúl okosko-

dókkal nem áll le vitatkozni. 
Ha pedig rájöttünk arra is, 
hogy nincs rövid út a tar-
tós boldogsághoz, akkor 

bizony közel járunk az 
igazsághoz.

Tisztelt Olvasóink! 

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

November 7.
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ÉRKEZŐ A VIDUXNÁL. 
Új játékos csatlakozott a Vi-
dux-Szegedi RSE NB I.-es férfi 
röplabdacsapatához: a Kecs-
kemétről érkező Kasnyik Ben-
ce 4-es ütő poszton vethető 
be. A tanulmányait is a vá-
rosban folytatja, a célja pedig 
egyértelmű: Extraligába sze-
retne jutni új együttesével.
DÍJAZTÁK HORVÁTH 
KRISZTOFERT. A szegedi 
születésű, a Paks színeiben az 
elmúlt szezonban 31 találattal 
gólkirály Ádám Martint válasz-
tották meg a legjobb mezőny-
játékosnak az OTP Bank Ligá-
ban a Hivatásos Labdarúgók 
Szervezetének (HLSZ) szava-
zásán. A legjobb kapus, aho-
gyan tavaly és tavalyelőtt is, 
a ferencvárosi Dibusz Dénes 
lett, míg a legjobb külföldön 
futballozó játékosnak váloga-
tottbeli társát, Sallai Rolan-
dot választották. Baráth Péter 
(Debrecen) a legjobb 21 éven 
aluli játékos, Bognár György 
(Paks) a legjobb edző, Horváth 
Krisztofer (Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia) a legjobb 
NB II.-es labdarúgó lett.
SORSOLTAK. A címvédő Fe-
rencváros a harmadik vonal-
ban szereplő Iváncsa ellenfele 
lesz a labdarúgó MOL Magyar 
Kupa negyedik fordulójában, 
a nyolcaddöntőbe jutásért. A 
sorsoláson nem volt kieme-
lés, össze is jött egy élvonal-
beli párharc: a MOL Fehérvár 
a Puskás Akadémiát fogadja. 
Az NB II.-es Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia az „osztály-
társ” Budafok vendége lesz. A 
továbbjutás egy mérkőzésen 
dől el, a kijelölt játéknap októ-
ber 19., szerda.
EZÜSTÉRMES SERDÜ-
LŐK. Az Erdélyi Blanka és 
Szögi Szonja alkotta serdü-
lő leánycsapat nagyszerűen 
versenyezve a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel az or-
szágos serdülő leány csapat-
bajnokságon. A csoportküz-
delmeket veretlenül nyerték 
az ATSK Szeged lányai, majd 
az elődöntőben a Debrece-
ni AK csapatát verték 3–1-
re. A döntőben a két váloga-
tottal felálló Statisztika már 
nem volt megoldható feladat, 
a 3–1-es vereség így is tisztes 
helytállást jelentett, főleg úgy, 
hogy a szegedi csapat két fő-
vel játszotta végig a háromfős 
csapatversenyt. Az egyéni 
számokban nem sikerült ér-
met szereznie ATSK-sportoló-
nak, pedig erre hat esetben 
is lett volna lehetőség. A ver-
senyzőket Lele Viktor, Bácsi 
Bernát és Márki Ernő kísérte 
el a versenyre.

Négy Pick-játékos a válogatottban
Chema Rodríguez 22 fős keretet hirdetett az Eb-selejtezőkre

Chema Rodríguez, a magyar 
férfi kézilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya 22 
fős keretet hirdetett a Lit-
vánia és Georgia elleni Eu-
rópa-bajnoki selejtezőkre. 
A névsorban négy Pick Sze-
ged-játékos kapott helyet.

A 
magyar szövetség 
honlapjának be-
számolója szerint a 
keretbe meghívást 

kapott több juniorváloga-
tott játékos is, akik előrelát-
hatóan a mérkőzések előtti 
összetartás során vesznek 
majd részt a közös munká-
ban. A keretben a Pick Sze-
gedet a kapusoknál Mikler 
Roland, a beállóknál Bánhidi 
Bence, a balátlövőknél pedig 
Bodó Richárd és Szita Zoltán 
képviseli.

A magyarok az első for-
dulóban, október 12-én 
18.30-tól Érden fogadják a 
litvánokat, majd négy nap-
pal később Tbilisziben szere-
pelnek. A kvartett negyedik 
csapata Svájc. A 2024-es 
németországi kontinenstor-
nára a csoportok első két 

helyezettje, valamint a nyolc 
csoport négy legjobb harma-
dikja jut ki.

A magyar férfiválogatott 
kerete, kapusok: Mikler Ro-
land (Pick Szeged), Székely 
Márton (Tatabánya), Palasics 
Kristóf (NEKA), jobbszélsők: 
Hornyák Péter (Balaton-
füred), Rodríguez Alvarez 
Pedro (Tatabánya), Krakovsz-
ki Zsolt (NEKA), jobb- 
átlövők: Ancsin Gábor (Ta-
tabánya), Leimeter Csaba 
(PPD Zagreb, horvát), Óno-
di-Jánoskuti Máté (Ferenc-
város), irányítók: Hanusz 
Egon (TVB Stuttgart, német), 
Juhász Ádám (SL Benfica, 
portugál), Lékai Máté (Fe-
rencváros), beállók: Bánhidi 
Bence (Pick Szeged), Sipos 
Adrián (Veszprém), Szöllősi 
Szabolcs (Dabas), Topic Pe-
tar (Tatabánya), balátlövők: 
Bodó Richárd (Pick Szeged), 
Ligetvári Patrik (Veszprém), 
Szita Zoltán (Pick Szeged), 
balszélsők: Bóka Bendegúz 
(Balatonfüred), Sunajko 
Stefan (Dinamo Pancevo, 
szerb), Krakovszki Bence 
(NEKA). 

Tornát nyertek a kajakpólósok
Triesztben járt az MVM Szeged VE együttese

R
emekül sikerült az 
MVM Szeged VE 
kajakpólós együtte-
sének olaszorszá-

gi túrája: Madár Valentina 
és Dimény Csongor csapa-
ta megnyerte a Divízió II-es 

kategóriát a Triesztben ren-
dezett X. Trofeo Ponterosso 
elnevezésű tornán. Az MVM 
Szeged VE négy sikerrel és 
egy vereséggel élen zárt a 
csoportjában, majd beju-
tott a döntőbe is, ahol 7–3-

ra verte az olasz Arenzano 
U18-as csapatát.

A tornagyőztes csapat 
tagjai: Hubai Nimród, Nagy 
Hunor, Katona Balázs, Kiss 
Máté, Szamosvári Zsombor, 
Szekerczés István.

Mosolygós szegediek Triesztben. Fotó: MVM Szeged VE

Januárban szenvedett ke-
resztszalag-szakadást a sze-
gedi kosárlabdázó, Bonifert 
Bendegúz – a ZTE KK akkori 
játékosa február óta túl van 
a műtéten, rehabilitációja a 
végéhez közeledik. A sporto-
ló a BB1.hu-nak nyilatkozott 
a jövőjéről, ebből idézünk.

– Hogy halad a rehabilitá-
ció?

– A vártnál jobban. Ere-
detileg hat–kilenc hónap ki-
hagyást jósoltak az orvosok, 
szerencsére hét hónappal a 
műtét után már egy lépésre 
vagyok a visszatéréstől. Már 
az ötödik hónapban tudtam 
kosaras edzéseket végezni, 
ez akkor még dobálásban és 
egyenes irányú mozgások-
ban merült ki. Azóta lépdelek 
előre, emeljük az intenzitást, 
töretlen a fejlődés. Nemrég 
estem túl a hat hónapos 
kontrollon, dr. Tállay András 
azt mondta, a lábam készen 
áll a kontaktra, és ha 35 éves 
lennék, valamint holnap a rá-
játszásban meccsem lenne, 
zöld lámpát kapnék, mivel 
azonban egyik sem igaz rám, 

kivártuk a nyolc hónapot, 
amely szeptember végén telt 
le. Bizakodó vagyok.

– Ez volt karriered első 
nagy kihagyása. Hogyan 
tekintesz vissza erre az idő-
szakra?

– Az elején megijedtem, 
de a profi segítség és a csalá-
dom, valamint barátnőm tá-
mogatása sokat jelentett és 
segített. Sokszor türelmetlen 
voltam, folyamatosan többet 
akartam, futni, kosarazni, 
most már várom a végső sza-
kaszt és a visszatérést.

– Apropó visszatérés, 
még a ZTE játékosaként sé-
rültél meg, most a Honvéd 
adott lehetőséget az edzés-
re. Mik a tervek a jövőben?

– Zalaegerszegen lejárt a 
szerződésem, amelyet nem 
hosszabbítottunk meg. Az 
ügynökömmel folyamatosan 
dolgozunk, hogy eldőljön a 
sorsom, keressük a legjobb 
opciót. Szeretném, ha ren-
deződne ez is, nehéz a bi-
zonytalanság és a várakozás, 
legszívesebben csak arra 
koncentrálnék, hogy minél 
hamarabb újra pályán legyek.

Bodó Richárd újra bizonyíthat a nemzeti csapatunkban. Fotó: MTI

Közel a visszatéréshez
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Szeretne két ajándék belépőt nyerni a Fekete ház Kanális, kloáka, klozet című kiállítására? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, vala-
mint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládá-
ba! Beküldési határidő: október 5. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. 
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A szegedi katicabogár a magyar kibernetika jelképe. A nyertes: Kálmán Julianna. Gratulálunk! 
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SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT 
szeptember 16-án: Imre Norbert és Né-
meth Ilona Klaudia, Saliga Ákos és Sztu-
parity Enikő, Balogh Norbert és Geleta 
Gréta, Bazsó Márió és Szűcs Eszter; szep-
tember 17-én: Török Dénes György és Si-
pos-Pintér Lídia, Mészáros János Péter és 
Juhász Lili, Szigeti Péter és Varga Imola Ni-
kolett, Fejes Miklós és Kovács Anita.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Csomós Zsolt-
nak és Jenei Aliznak 2022. 09. 01-én 
Mira, Rédecsi Dánielnek és Gojdár Eszter-
nek 2022. 09. 08-án Barnabás, Csúcs Gá-

bornak és Molnár Anitának 2022. 09. 15-
én Gábor, Törőcsik Gábornak és Kerekes 
Margit Máriának 2022. 09. 16-án Viktória, 
Lép Rolandnak és Balla Petrának 2022. 
09. 17-én Nimród, Tóth Árpádnak és Man-
gó Orsolyának 2022. 09. 17-én Zente, 
Domokos Zoltánnak és Kurta Fanninak 
2022. 09. 17-én Zénó, Laczi Norbertnek 
és Göbölyös Krisztinának 2022. 09. 18-
án Patrik, Aigner Péternek és Takács Giná-
nak 2022. 09. 18-án Patrik nevű gyerme-
ke született.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 
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OKTÓBER 4., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 
17.00 óra (SZTE Kossuth Zs. 
Technikum  és Szakképző 
Isk., Kodály tér 1.)  
OKTÓBER 5., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00 – 16.00 (A jel-
zett időponton belül elérhe-
tő a  30/963-8137 telefon-

számon és a szondi.ildiko@
szeged.eu címen.)
OKTÓBER 6., CSÜTÖRTÖK
Dr. Fodor Antal: 15.00 
– 15.45 (Béketelepi Óvo-
da, Napos u. 16.), 16.00 – 

16.45 (Polgármesteri Hiv. 
Kiskundorozsmai Kirendelt-
ség)
OKTÓBER 8., SZOMBAT
Kothencz  János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői fogadóóra
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Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A paprikatermesztés hagyo-
mányai Alsóvároson. A más-
fél órás kultúrséta regiszt-
rációhoz kötött és részvételi 
díjas. Telefon: +36-30/501-
2822; e-mail: szegedalsova-
rosi.tajhaz@gmail.com. 

MÚZEUMI SÉTA
Időpont: október 8., szom-
bat, 15 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
Kiállítótermektől a kilátóig. 
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. 

KERÉKPÁROS VÁROSNÉ-
ZÉS SZEGEDEN
Időpont: október 9., vasár-
nap, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda, 
ahol kerékpár is kölcsönöz-
hető

A kétórás városnézés re-
gisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Tourinform-iro-
da, Széchenyi tér 12.; te-
lefon +36-62/488-690, 
488-699; e-mail: szeged@
tourinform.hu. 
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BUDAI ORSZÁGÚT, BUDAI SUGÁRÚT, RÓKUSI NAGYUTCA, SŐT 
NAGY POSTA ÚT NÉVEN IS SZÁMON TARTOTTÁK RÉGEN A MAI KOS-
SUTH LAJOS SUGÁRUTAT, MELYRŐL EZÚTTAL EGY 1986-OS FÉNY-
KÉPET MUTATUNK. Előbbi elnevezéseit az irányáról kapta, hiszen erre vitt 
az út Pestre, Budára, erre járt a postakocsi, itt állt a postaház. Péter Lász-
ló helytörténész írta le, hogy korábban a mai rókusi állomás helyén keresz-
tül vezetett ki az út a városból, majd 1864-től az állomás megkerülésével a 
budai kapun át egyenesen, a mostani Dorozsmai úton jártak az utazók. Az 

1960-as években az országút a végső formájában kanyarodott ki a város-
ból a Dorozsmai út–Budapesti út vonalán. Kossuth Lajos erre érkezett Sze-
gedre 1848. október 4-én, a toborzókörútján, úgyhogy amikor 1892-ben, a 
turini remete kilencvenedik születésnapja alkalmából a fővárosi intézőbi-
zottság felhívást intézett a községekhez, városokhoz, hogy nevezzenek el az 
ünnepeltről egy főteret, főutcát, Szegeden a közgyűlés a sugárutat jelölte ki 
átkeresztelésre. Korábban ugyanis, 1848-ban már nevezett el a város Kos-
suthról egy utcát, a mai Oskola utcát. Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Munkahelyén pozitív irá- 
nyú változásra számíthat, 

mely ugyan kicsit talán vá- 
ratlannak tűnik, de közben 
meg eddigi kemény munká- 
ja eredményének is tulajdonít- 
ható. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Ha nem vigyáz, könnyen 
összekaphat valakivel, 

ezért legyen még a szokottnál 
is körültekintőbb, ha véleményt 
formál egy-egy szakmai vagy 
magánéleti kérdést illetően. Ne 
az indulatai vezéreljék a tetteit!  

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Úgy érzi, hogy a minden- 
napi stressz teljesen fel- 

őrli az idegeit, ezért, ha 
módja van rá, próbáljon meg 
kicsit kiszabadulni a mókuske- 
rékből, és töltsön több időt a 
családjával vagy a barátaival. 
Koncentráljon a feltöltődésre! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Egy fontos ügyben szíves- 
séget kell kérnie egy is- 

merősétől, és úgy érzi, 
hogy emiatt kellemetlen szituá- 
cióba kerülhet. Tegye félre a 
büszkeségét, hiszen előfordul- 
hat, hogy a segítséget legkö- 
zelebb ön fogja viszonozni! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Fontos dön- 
tés előtt áll, de még nem 
tudta kellőképpen elhatá- 

rozni magát, úgy érzi, túl 
sok minden múlhat ezen. 
Érdemes kikérnie olyan embe- 
rek tanácsát, akiknek a véle- 
ményében megbízik!  

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Egy igen régóta 
húzódó konfliktus végére 
tehet most pontot, ha 

végre rászánja magát a 
megfelelő lépésekre. Ha sikerül 
maga mögött hagynia azokat a 
dolgokat, melyek hátráltatják, 
utána csak jobb lehet!  

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Egyre újabb felada- 
tokat bíznak önre a mun- 
kahelyén, amelyek ráadá- 

sul mindig nem várt kihívást 
is jelentenek. Ne ijedjen meg 
tőlük, próbálja inkább meglátni 
bennük a fejlődés és az 
előrelépés lehetőségét! 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ha valóban 
meg akarja valósítani 
hosszú távú terveit és 

céljait, érdemes volna job- 
ban törekedni az észszerű 
kompromisszumokra, különben 
 könnyen nem várt buktatókkal 
szembesülhet. 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ha felkínálják, ér- 
demes elfogadni a se- 
gítséget. A mostani pro- 

jektben kollégáival közösen 
gondolkodva sokkal könnyeb- 
ben megtalálhatják a megol- 
dást, mint egyedül. 

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Elég energiát és erőt érez 
magában ahhoz, hogy le- 
győzze az önben felgyü- 

lemlett sok bizonytalanságot 
és félelmet, és egy hosszú 
ideje halogatott döntést vég- 
re kellően megfontoltan meg- 
hozzon. 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Most elég kitartása 
lehet ahhoz, hogy 
megvalósítsa egy régóta 

dédelgetett tervét! Ha 
sikerül, az sok pozitív energiát 
is adhat ahhoz, hogy később 
könnyebben vágjon bele egy-
egy nagyobb projektbe.  

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Sikerre viheti egy ko- 
rábban megkezdett mun- 
káját, ha nyitottan áll a 

dolgokhoz! Ugyanakkor a 
kéretlen tanácsok sokszor 
felbosszanthatják, de még 
ezekről is kiderülhet, hogy 
hasznosak lehetnek.  

Horoszkóp Szeged régen

Kerékpáros városnézés, fűszerpaprika, Szent Pók
A programokról minden egy 
helyen a http://szegedtour-
ism.hu/hu/esemeny/ olda-
lon.

RENATA MAROTI
Időpont: október 3., hétfő, 
17 óra 
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra 

Székely-Maróti Renáta (Nyír-
bátor, 1979), művésznevén 
Renata Maroti szegedi kor-
társ autodidakta festőmű-
vész és költő festménykiállí-
tása október 24-éig látogat-
ható.

ALSÓVÁROSI OROMDÍ-
SZEK
Időpont: október 7., péntek, 
9 és 14 óra 
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
A másfél órás kultúrséta re-
gisztrációhoz kötött és részvé-
teli díjas. Telefon: +36-30/501-
2822; e-mail: szegedalsovaro-
si.tajhaz@gmail.com. 

A SZEGEDI NYUGATOS
Időpont: október 8., szom-
bat, 10 óra
Találkozó: Tourinform-iroda
Juhász Gyula, Szeged költő-
je nyomában. A kétórás séta 
regisztrációhoz kötött és rész-
vételi díjas. Tourinform-iro-
da, Széchenyi tér 12.; telefon 
+36-62/488-690, 488-699;  
e-mail: szeged@tourinform.hu. 

„MERT PAPRIKA NÉLKÜL 
NEM BÍR ELLENNI A VILÁG”
Időpont: október 8., szom-
bat, 14 óra

SZENT PÓK
Időpont: október 13., csü-
törtöktől
Helyszín: Belvárosi Mozi

Ali Abbasi filmje megtörtént 
eseményeket dolgoz fel, a 
sorozatgyilkos letartóztatá-
sakor isteni küldetésre hi-
vatkozva védekezett a bíró-
ságon, megosztva az iszlám 
állam vallásos társadalmát.  
A filmet beválogatták a Can-
nes-i Nemzetközi Filmfesz-
tivál versenyprogramjába, 
ahol  elnyerte a legjobb szí-
nésznőnek járó díjat.


