
Titkolózás

A valóságban 

a fegyelmezett 

lakosság győzte 

le a koronaví-

rus-járványt. In-

terjú Duda Ernő 

virológussal. 

2020. június 6., szombat

5.
Jönnek a bérlők

Elkészültek a 

napvitorlák, 

kezdenek hajók-

kal megtelni az 

állások Szeged 

legújabb kikötő-

jében.

2. 10.
Újra bajnoki

Szeptemberben 

kezdődik a férfi 

kézilabda NB I. 

következő sze-

zonja, amelyben 

a MOL-Pick Sze-

ged is érdekelt.

Több járat

Sűrűbben járnak 

a buszok és 

a trolik június 

12-ig, péntekig. 

Utána nyári 

menetrend lép 

életbe.

4.

Újrakezdődtek  
az 1984 próbái 
a színházban

G
eorge Orwell legis-

mertebb regényét ta-

vasszal mutatták 

volna be a szegedi színház-

ban, de a koronavírus-jár-

vány megakasztotta a mun-

kát. Most újrakezdődtek a 

próbák. Horgas Ádám, az  

1984 rendezője szerint rend-

kívül aktuális lett mára a da-

rab.

– Különös időszerűséget 

adnak neki az elmúlt hóna-

pokban történt események. 

A vírushelyzet nagyon erősen 

aláhúzta azt a szellemiséget, 

amelyet az 1984 képvisel. 

A járvány miatt az emberek 

megfigyelése olyan új távla-

tokat kaphat, hogy eljöhet 

az az idő, amikor a többség 

önként és örömmel veti alá 

magát a megfigyelésnek, mi-

közben szinte senkinek sincs 

hiteles információja arról, 

mi is történik 

valójában. 

A propa-

ganda-

szövegekben azért nem lehet 

megbízni, mert azok mögött 

mindig gazdasági vagy politi-

kai érdekek húzódnak meg. 

Így van ez most, a járvány 

idején is – hangsúlyozta a 

rendező.

„Üdvözlet az egyforma-

ság korából, a magányosság 

korából, a Nagy Testvér korá-

ból” – írja a naplójába Wins-

ton Smith, a lázadó, a gondo-

latbűnöző, aki nem hajlandó 

elismerni, hogy 2 x 2 a Párt 

akarata szerint lehet három 

vagy öt. Winston Smitht Rét-

falvi Tamás, szerelmét, Juliát 

Ágoston Katalin játssza.

Alföldi Róbert a gonoszt, 

O’Brient alakítja a darabban. 

Az ismert színész-rendező la-

punknak adott interjújában 

elmondta: „egyáltalán nem 

a vírusoktól, hanem tőlünk 

függ, hogy ez az ország ilyen 

állapotban van. Minden csak 

akkor tud megtörténni, ha mi 

hagyjuk, mert így döntünk a 

félelmeink, a szorongásaink 

és mindenféle rosszul értel-

mezett függés miatt.” Alföldi 

az ország jövőjével kapcsolat-

ban arról beszélt, 

hogy kataklizmát 

képzel, és sze-

rinte el fogunk 

menni a falig. „Ott 

általában be szok-

tuk verni 

a fejün-

ket, és 

akkor 

t a -

lán egy kicsit majd elgondol-

kodunk. De az egyáltalán 

nem biztos, hogy ez az én 

életemben meg fog történni” 

– mondta Alföldi Róbert.

Írásunk a 7. oldalon

Éledezik  
a turizmus

A 
pünkösdi hosszú hét-

végén a rossz idő el-

lenére is biztatóan el-

indult Szegeden a turistasze-

zon. A szállásadók elégedet-

tek a vendégek számával, 

nyáron még nagyobb forga-

lomra számítanak. A turiszti-

kai szakemberek úgy lát-

ják, sokan szeretik a 

wellnesst, az all inclu-

sive ellátást, viszont 

mindenkinek csökkent 

a bevétele, ezért az em-

berek óvatosabban költenek. 

A vendégek számára első a 

biztonság, és továbbra is a 

fürdővárosok a legnépsze-

rűbb úti célok. A szállodaszö-

vetség elnöke szerint óvato-

san ugyan, de beindult a sze-

zon, azonban még messze 

van az ideálistól. Javulás nyár 

közepétől várható.

Bővebben az 5. oldalon

Virágba borulnak Szeged terei és parkjai

I
dén közel 61 ezer darab egynyári virágot ültet ki a szegedi környezetgazdálkodás a város tereire és parkjaiba több 

mint 8 millió forint értékben. Először a Széchenyi tér szépült meg: a IV. Béla-szobor környékén alakították ki az ágyásokat, 

majd a Klebelsberg Kuno-szobor körüli kertben folytatódtak a munkálatok. Utána sorra került az István és Gizella-szobor 

környezete, valamint a Széchenyi-szoboré is. Amint ezek elkészültek, a szakemberek többek között a Vásárhelyi Pál-szobor 

körüli kertben, a kiskundorozsmai körforgalomnál, valamint a Kossuth park virágágyainál folytatták a munkát. Fotó: Szabó 

Luca. Részletek az 5. oldalon

Egyperces leállással és 
gyászdalokkal emlékeztek

V
árosszerte egyperces leállással, koszorúzásokkal és gyászdalokkal emlékeztek jú-

nius 4-én a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulójára. A városháza erkélyén 

(képünkön) a Szegedi Szimfonikus Zenekar kürtkvartettje (képünkön) játszotta Cse-

repnyin Adagióját, Mendelssohn Búcsú az erdőtől című szerzeményét és Verdi Nabucco című 

operájából a rabszolgák dalát. Közreműködött Kecskés György, Fabók László, Szabó László 

és Kálmán János. Fotó: Iványi Aurél. Összeállításunk a 3. oldalon

Az Orwell-Örökösök Magyarországon elsőként Horgas 

Ádámnak engedélyezték a mű színpadra állítását. A pre-

mier októberre várható. Fotó: Szabó Luca
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A szegedi virológus szerint végig ment a titkolózás
Duda Ernő: Egészen addig úgy kell viselkednünk, mintha fertőzőek lennénk, amíg el nem múlik a járvány

Naponta annyi magyar hal meg a 

dohányzás és a túlzott alkoholfo-

gyasztás következményei miatt, 

mint amennyi a koronavírus-jár-

vány következtében három hónap 

alatt. Eddig nemzetközi össze-

hasonlításban is nagyon kevés 

áldozattal sikerült átvészelni a 

járványt. A valóságban a lakosság 

győzte le a kórt azzal, hogy fegyel-

mezetten végrehajtott minden 

óvintézkedést. Interjú Duda Ernő 

szegedi virológussal.

– Májusban közölték: a több mint 

nyolcezer PCR-tesztből csak ket-

tő lett pozitív az orvosi egyete-

mek országos felmérése során. 

Meglepte az eredmény?

– Nem különösebben. Korrekt 

vizsgálat volt, amelyet korrekt in-

terpretáció követett.

– Lehet, hogy nem is volt jár-

vány, de mi mégis legyőztük?

– Nyilván a teljes lakosságra 

számított adat ennél valamivel 

magasabb értéket mutat, mert a 

felmérésből kimaradtak az idős- 

otthonokban és az egyéb intéz-

ményekben élők. Európa-szerte 

ezeken a helyeken volt a legma-

gasabb a megfertőzöttek aránya. 

Még ezzel együtt is egészen biztos, 

hogy a valós érték a májusban kö-

zölt határokon belül van.

– Ez mit jelent? A lakosság 

egy-két százaléka fertőződött 

meg?

– Nem, csak néhány ezreléke.

– Ennek most örülnünk kel-

lene, vagy inkább félnünk attól, 

hogy a kis mértékű átfertőződött-

ség később majd visszaüt?

– Ennek most örüljünk, mert 

relatíve kevesen haltak meg. Egy 

későbbi járvány szempontjából 

teljesen mindegy, hogy most egy 

ezrelék vagy tíz százalék fertőző-

dött meg. Ha százszor ennyien hal-

tak volna meg, az sem jelentené 

a társadalom védettségét. Ahhoz, 

hogy nyugodtan várjunk egy eset-

leges második hullámot, legalább 

a lakosság felének vagy még több 

embernek meg kellett volna bete-

gedni.

– Szó sincs tehát arról, hogy ki-

alakulhatott volna egyfajta nyáj- 

immunitás?

– Annak még a közelében sem 

jártunk, szerencsére.

– Mit csinált jól és rosszul a 

kormány a védekezés során?

– Nem vagyok politológus, 

hogy minősítsem a kormányt. Le-

het, hogy a kereszténydemokraták 

lebeszélték a Jóistennel, három 

hónapon keresztül ne essen eső, 

száraz maradjon a levegő, hogy ne 

tudjon terjedni a vírus.

– Nem ezt mondták!

– Németországban egy nemzet-

közileg elismert kutató tájékoztat-

ta folyamatosan a nyilvánosságot. 

Felvilágosított, oktatott, és minden 

kérdésre válaszolt. Nekünk az ope-

ratív törzs jutott, egyenruha, sem-

mitmondás, bikkfanyelv, Müller 

Cecília. Igazi felüdülés volt, ami-

kor néha megszólalt Szlávik János 

vagy Falus Ferenc.

– Arra tippeltem volna, megdi-

cséri a kormányt, amiért végül be-

lehúztunk és sokat teszteltünk...

– De nem teszteltünk. Ez volt az 

egyik legnagyobb hiba.

– Elvégeztek tizennyolcezer 

vizsgálatot!

– Volt olyan szomszédos ország, 

ahol naponta csináltak ennyit.

– Akkor nem a kormányon, 

hanem a víruson múlt, hogy eddig 

megúsztuk a járványt?

– Legfőképpen a lakosságon 

múlt, mert az emberek nagy több-

sége fegyelmezett volt. Ezzel a ka-

tonásdival ráijesztettek a népre.

– Mi lehetett az oka annak, 

hogy az egyik ember észre sem 

vette, hogy megbetegedett, a má-

sik pedig belehalt a fertőzésbe?

– Nem vagyunk egyformák, ge-

netikailag sem, és főleg az egész-

ségi állapotunk nem az.

– Száz évvel ezelőtt észrevet-

tük volna, hogy egy új vírus pusz-

tít?

– Aligha. Valójában a halálozási 

statisztikák alapján most sem kel-

lene, hogy feltűnjön. A dohányzás 

és az alkohol naponta okozza any-

nyi magyar halálát, mint az új koro-

navírus három hónap alatt. Ez elég 

döbbenetes, nem?

– Eddig több mint ötszázan 

haltak bele a koronavírus-fertő-

zésbe. Lehetett volna kevesebb 

áldozat?

– Szerencsére ez nemzetközi 

összehasonlításban is nagyon ke-

vés. De ha rajtam múlt volna, biz-

tosan nem folytatok kampányt a 

maszk viselése ellen. Nem tettem 

volna olyan áltudományos kijelen-

tést sem, hogy a vírus ugyanúgy 

terjed, ha tesztelnek, ha nem. 

Igazából az egész világ nagyon rö-

vidlátó volt. Pedig a kínaiak korán 

felfedezték a vírust, és január 10-

én felrakták a génszekvenciáját az 

internetre, néhány nappal később 

pedig már az egész világ tudott 

róla. Ennek ellenére sokáig sem 

az amerikaiak, sem az európaiak 

nem tettek semmit. Pedig már ak-

kor le kellett volna állítani a repülő-

járatokat, beszerezni a maszkokat 

és tesztekről, intenzív osztályokról 

gondoskodni. Sokkal kevesebb 

veszteséggel is megúszhatta volna 

a világ.

– De Magyarország gyorsan 

reagált a járványra, legalábbis ezt 

mondják.

– Mihez képest? Az Egyesült 

Államokhoz képest biztosan. Vi-

etnam közvetlen szomszédja Kí-

nának. Azonnal lezárta több mint 

ezer kilométeres határát, karan-

tént rendelt el, amint kiderült, hogy 

itt a járvány, és a közel százmilliós 

lakosságból senki sem halt meg 

koronavírus-fertőzésben.

– Miközben itthon folyamato-

san sikerült ellapítani a járvány-

görbét, 36 ezer kórházi ágyat ürí-

tettek ki. Elképzelhető, hogy több 

áldozatot szedett ez, mint maga a 

járvány?

– Ezt a klinikusoktól kellene 

megkérdezni.

– Lehetett volna annyi fertőzött 

egy ekkora országban, hogy ennyi 

kórházi ágyra legyen szükség?

– Félmillió fertőzött esetén 

igen. Meglehetősen bizarr, hogy 

ma ugyanannyi az aktív fertőzött, 

mint húsvétkor, amikor tömegessé 

váló járványról, ágyak és lélegezte-

tőgépek ezreiről beszéltek, most 

pedig megnyitják a stadionokat és 

az éttermeket.

– Az elmúlt hónapokban sok-

szor hallhattuk, a járvány áldo-

zatainak nagy része nem is a fer-

tőzésbe halt bele, hanem egyéb 

krónikus betegségbe. Egyetért 

ezzel?

– Az igaz, hogy borzasztóan ke-

vés korábban egészséges ember 

halt meg a fertőzésben, de azért 

mindenkinél a vírus volt az utolsó 

csepp a pohárban. Lehet, hogy az 

illető egy év múlva egyébként is 

belehalt volna a járulékos betegsé-

gekbe, de ahhoz, hogy ez most kö-

vetkezett be, komolyan hozzájárult 

a vírusfertőzés.

– Korábban sokkal pusztí-

tóbb ragályok is végigsöpörtek  

a világon. Miért éppen a koro-

navírus-járvány lett ilyen veszé- 

lyes?

– A helyzet az, hogy a nagy vi-

lágjárványok történetében az I. 

világháború után tomboló spanyol-

nátha volt a lovas szekér, olyan las-

san terjedt. Az 1968-as hongkongi 

influenzajárvány már gyorsvonat 

volt, az új koronavírust pedig az 

interkontinentális repülőjáratok 

szállították hatalmas sebességgel. 

Az egyik dolog, ami miatt veszélyes 

lett ez a vírus, éppen az, hogy sok-

kal több ember közlekedik, sokkal 

nagyobb sebességgel, mint koráb-

ban bármikor.

– Akkor mindent a globalizá-

ció számlájára írhatunk?

– Az, hogy nálunk viszonylag 

kevesen haltak meg, többek között 

annak is a bizonyítéka, hogy mi eny-

nyire kevéssé vagyunk része a glo-

balizált világnak.

– Hogyan látja, tényleg május 

3-án volt a járvány csúcspontja?

– Nem tudni, milyen adatokból 

számolták ezt ki, szerintem ennek 

sokkal inkább politikai, mint tudo-

mányos alapja lehetett. Biztos va-

gyok benne, hogy a kormány egy 

csomó olyan adat birtokában volt, 

amelyről minket nem tájékoztat-

tak. Végig ment a titkolózás, ez a 

gyermeteg katonai mentalitás. Hal-

kan mondjuk, nehogy a vírus meg-

tudja! Nem tudom felfogni, ennek 

mi értelme volt.

– Ha május 3-án volt a 

csúcspont, akkor vajon miért 

érettségiztettek másnap és indult 

újra azonnal szinte minden az or-

szágban?

– Ennek kizárólag politikai és 

gazdasági okai lehettek. Tudomá-

nyos magyarázat ugyanis nincs rá. 

Az állam legfeljebb abban bízha-

tott, hogy az emberek két hónap 

alatt megtanulták, hogyan kell 

kezet mosni, távolságot tartani és 

szájmaszkot hordani.

– Sorra oldják fel a korlátozá-

sokat. Nem túl korai ez?

– Nyilvánvaló, hogy ezeknek a 

lazításoknak gazdasági okai van-

nak. Minden országban megugrik 

a fertőzések száma a lazítást kö-

vetően, mert több lesz a kontak-

tus az emberek között. A tudatos 

polgár továbbra is igyekszik betar-

tani a szabályokat, maszkot visel, 

megtartja a védőtávolságot, és 

rendszeresen megmossa a kezét. 

Szerencsére fokozódik az UV-su-

gárzás, meg száraz a levegő, ez 

talán segít valamennyit, hogy gyor-

san kiszáradjanak a vírusok.

– Mit tanácsol, mennyire le-

gyünk óvatosak a következő hó-

napokban?

– Mindenkinek azt javaslom, 

viselje a maszkot, tartsa meg a 

védőtávolságot és sűrűn mossa a 

kezét. Egészen addig úgy kell vi-

selkednünk, mintha fertőzőek len-

nénk, amíg el nem múlik a járvány, 

akár magától, akár a védőoltás se-

gítségével.

– Azt mikor lehet majd kimon-

dani, hogy vége?

– Egyelőre szó nincs erről. Le-

het, hogy nyolcezer emberből csak 

kettő fertőzött, de a járvány még itt 

van.

Rafai Gábor

– Lehet, hogy nyolcezer emberből csak kettő fertőzött, de a járvány még itt van – mondta Duda Ernő. Fotó: 

Szabó Luca

Meglehetősen bizarr, 

hogy ma ugyanany-

nyi az aktív fertőzött, 

mint húsvétkor, ami-

kor tömegessé váló 

járványról, ágyak és 

lélegeztetőgépek ez-

reiről beszéltek, most 

pedig megnyitják a 

stadionokat és az ét-

termeket.

Lehet, hogy nyolcezer 

emberből csak kettő 

fertőzött, de a járvány 

még itt van.
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Benne a történelemben

M
élységesen mély a múltnak kútja – jut eszembe a 

nehézségekből kisegítő mondat. A történet gyerek-

koromnál is messzebb repít vissza az időben.

Minden Galyatetőn kezdődött, de nem akkor, mint ko-

rábban hittem. Hétvégenként családunk autóba ült, és két 

napon át kirándultunk. Valamikor az 1980-as évek elején 

Galyatetőre mentünk. Apám választása volt. A Mátra nem 

szorult magyarázatra. Annál inkább sem, mert akkor jár-

tunk ott először. Egy alföldi fiú valahogy tiszteletteljesebben 

tekint a hegyekre. Csodálja és szereti, mert a minden, ami 

húsz méternél magasabb, számára nem magától értetődő.

Az utazás különlegessége volt, hogy velünk tartott – ez 

sem előtte, sem utá-

na nem fordult elő – a 

rokonként kezelt idős 

hölgy, aki apám nevelő-

nője volt. Pontosab-

ban a dadája. Távolról 

sem főúri család volt 

a miénk. Prózai okai 

voltak, hogy valakit fo-

gadni kellett az akkor 

még kisfiú apám mellé. 

Egyszerűen, mert nagy-

apám tisztviselő volt, felesége pedig hirtelen kapott állást a 

postán. Ez akkor visszautasíthatatlan ajánlatnak számított. 

Apám felügyelete – óvoda hiányában – másként megoldha-

tatlan volt.

Az akkor harminc év körüli, faluról származó dada aztán 

egy életre ott ragadt családunkban. Minden ünnepen ott ült az 

asztalunknál. Testvéremmel úgy tekintettünk rá, mint harma-

dik nagymamánkra. Életéről keveset tudtam, de egy nyolc-ki-

lenc éves gyereket az ilyen dolgok még nem foglalkoztatják. 

Hanem aztán Galyatetőn megnyílt a múlt mélységes mély kút-

ja. Gyerekként döbbenten néztem – az utólagos fogalmazás 

mondatja velem –, hogyan ered valaki az eltűnt idő nyomába.

A nagyszálló melletti parkolóban kiszálltunk az autóból, 

és Csincsi néni, az egykori dada összecsapta a kezeit, amikor 

meglátta a hatalmas épületet. Mint az alvajáró, elindult, és míg 

elért a főbejáratig, félhangosan azt ismételgette: nem hittem 

volna, hogy újra itt leszek.

Ha most azt írnám, hogy nem értettem a jelenetet, nyomok-

ban sem adnám vissza zavarodottságomat. Tekintetem apá-

mét kereste, aki mintha várta volna ezt, mutatóujját a szájához 

emelte, így kért, maradjak csendben. Majd bólintott, mint aki 

jelzi: magyarázattal tartozik. Leültünk egy padra, és innentől 

úgy jártunk a múlt szőttesén, mint a nappaliba leterített szőnye-

gen. Ekkor tudtam meg, hogy Csincsi néni fiatalon éveken át 

a nagyszállóban szolgált szobalányként, majd a háború végén 

került vissza egy Gyulához közeli községbe, szüleihez. Onnan 

pedig apám mellé.

Elmúlt nyolcvanéves, amikor apám felajánlotta neki, elviszi 

Galyatetőre, a bizonyára pompázatos fiatalkor messze került 

helyszínére, ahol alighanem élete legboldogabb éveit tölthette. 

Ez a szálló a kor legelegánsabbjai között is megkülönböztetett 

helyet foglalt el. A korszak politikai és gazdasági elitje előszere-

tettel töltötte itt a hétvégéket. Az 1939-ben megnyílt szállóban 

az idő rövidsége ellenére a mi Csincsi nénink szabályos karriert 

futott be. A legelőkelőbb vendégek lakosztályait gondozta.

Útitársunk órák múlva került elő, de várakozás közben még 

soha nem voltunk annyira megértőek, mint akkor. Némán ült 

be a kocsiba, majd igyekezett szavakba foglalni élményeit. El-

mesélte, hogyan szagolta végig Karády Katalin parfümjeit, és 

hogyan beszélgetett – ahogyan a hátsó ülésen fogalmazott – 

a Főméltóságú Asszonnyal, vagyis Horthy Miklós feleségével a 

kormányzó lakosztályában.

A történelem ilyen miniatűr változatban is velünk és ben-

nünk él, írom ezt a trianoni békeszerződés aláírásának száza-

dik évfordulója előestéjén. Mégiscsak a szemtanú hitelességé-

vel.

Bod Péter

 Vélemény

A történelem ilyen 
miniatűr változatban 
is velünk és bennünk 
él, írom ezt a trianoni 
békeszerződés aláí-
rásának századik év-
fordulója előestéjén. 
Mégiscsak a szemta-
nú hitelességével.

Szeged egyperces leállással  
és gyászdalokkal emlékezett Trianonra

Bár a járványügyi korlátozá-

sok miatt nem lehetett tö-

megrendezvényt szervezni, a 

trianoni békeszerződés aláí-

rásának századik évforduló-

ján a szegedi önkormányzat 

is megemlékezést tartott.

J
únius 4-én félárbócra 

engedték a nemzeti lo-

bogót a Széchenyi té-

ren, a városháza előtt, 16 

óra 30 perctől pedig a Sze-

gedi Szimfonikus Zenekar 

fúvósai adtak elő gyászda-

lokat a városháza erkélyén. 

Egy percre a szegedi közös-

ségi közlekedés járatai is 

megálltak a hozzájuk legkö-

zelebb eső megállókban. A 

járműveken ünnepi hangfel-

vételt játszottak be.

A szegedi fogadalmi 

templom ötperces harangzú-

gással emlékezett Trianon-

ra. A harangszó után Kiss-Ri-

gó László megyés püspök 

celebrált a múltra emlékező 

és a jelenért hálát adó szent-

misét.

Tápén az országzászló 

emlékműnél Szécsényi Ró-

zsa alpolgármester, a körzet 

önkormányzati képviselője 

beszédében kiemelte, most, 

száz év elteltével az a legfon-

tosabb számunkra, hogy a 

határon túl ragadt magyarok 

megőrizzék identitásukat, 

akik pedig Magyarország 

területén élnek, a nemzeti 

összefogás eszményét ko-

molyan véve igyekezzenek 

begyógyítani a sebeket.

Az Árpád téri ország-

zászlónál Cseh Katalin, a 

Momentum EP-képviselője 

azt mondta, kettészakítot-

ta a nemzetet a trianoni 

békeszerződés, nagyon 

sokan kerültek a határon 

túlra, kisebbségi helyzetbe, 

így a nagymamája is, aki 

a Szegedtől félórányira ta-

lálható Bácskatopolyán él. 

Gyerekként nem értette, ha 

a nagymamája is magyar, 

miért van szerb útlevele, 

és miért nem tanácsos a 

lakóhelyén magyarul meg-

szólalnia. Azt kívánta, hogy 

a később született gyere-

keknek ne legyenek ilyen 

dilemmái.

A petőfitelepi Lidicei té-

ren Szénási Róbert, a vá-

rosrész önkormányzati kép-

viselője arról beszélt, hogy 

a múltat nem szabad elfe-

lejteni, de azt se hagyjuk, 

hogy az a jövőnk elé álljon.  

Hozzátette, Petőfitelep és 

Gyálarét sem lenne ma, ha 

az elszakított országrészek-

ből nem települtek volna át 

Szegedre.

Csongrád- 
Csanád megye

Június 4-től a megyénk 

elnevezése Csongrád- 

Csanád megye. Az Or-

szággyűlés 2017-ben 

Lázár Jánosnak, Vásár-

hely és Makó országy-

gyűlési képviselőjének 

javaslatára – ellen-

szavazat nélkül – mó-

dosította a megye ne-

vét. A megyében élők-

nek nincs teendőjük a 

névváltoztatás miatt. A 

megyei kormányhiva-

tal honlapja és elekt-

ronikus levelezési címe 

nem változik meg, a 

hatóságok bélyegzőit, 

a névjegykártyákat le-

cserélik.

Petőitelepen Czirokné Botár Éva lelkipásztor és Máté János plébános mutatott be ökumenikus istentiszteletet, Szé-

nási Róbert önkormányzati képviselő mondott beszédet, Farkas Dezső játszott gitáron. Fotó: Szabó Luca

Tápén az országzászló emlékműnél Szécsényi Rózsa, a körzet önkormányzati képviselő-

je koszorúzott. A megemlékezésen a biztonsági előírások betartva közreműködött az Őserő 

Dalárda Egyesület. Fotó: Iványi Aurél

Az Árpád téri országzászlónál a Momentum nevében 

koszorúzott Berg Dániel elnökségi tag és Mihálik Edvin 

szegedi elnök, Körmendi Zoltán szegedi elnökségi tag és 

Cseh Katalin EP-képviselő. Fotó: Iványi Aurél
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet tűzifaosztásra

az önkormányzattól szociális ellátásban részesülő háztartásoknak.

Beadási határidő: 2020. július 14.

A pályázati felhívás és nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának hon-

lapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen beszerezhető a humán köz-

szolgáltatási iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a polgármesteri hivatal kirendeltségein.

Online tárlat a REÖK-ből

A XVIII. Táblaképfestészeti 

Biennálé alkotásai június 

második hetétől online tár-

laton láthatók a reok.hu ol-

dalon.

A 
hazai kulturális élet 

egyik legnívósabb 

eseményére össze-

sen csaknem félezer alkotás 

érkezett be, amelyből a szak-

mai zsűri végül több mint 

100 művet válogatott ki. Az 

online tárlatot június máso-

dik hetében „nyitja meg” a 

REÖK. A beválogatott művek 

listája már megtalálható a 

www.reok.hu weboldalon.

Nem mindennapi kiállítást 

„járhatnak be” majd azok, akik 

megcsodálják az idei táblakép-

festészeti biennálé anyagát. 

A kortárs magyar festészetet 

reprezentáló seregszemlének 

2008 óta a Reök-palota ad 

otthont, a pandémia miatt 

azonban a biennálé megren-

dezésénél is alternatív megol-

dásokra volt szükség.

Az online térnek köszön-

hetően az érdeklődők valódi 

kiállítóteremben érezhetik 

magukat, több alkalommal 

pedig érdekes videóanyagok 

és interjúk színesítik majd a 

tárlatot.

A szakmai zsűri az elmúlt 

két évben készült alkotá-

sok közül választotta ki a 

legjobbakat. Ezeket a meg-

hívott művészek alkotásai- 

val együtt június második 

hetétől láthatnak az érdek-

lődők. 

A falakon mások mel-

lett Aknay János, ef Zámbó 

István, Pinczehelyi Sándor, 

Váli Dezső, Hérics Nándor, a 

szegedi Sejben Lajos, Pataki 

Ferenc, Henn László András, 

valamint a 2018-as bienná-

lé fődíjasai, Jagicza Patrícia 

Linda és Szabó Ábel művei 

is láthatók lesznek.

A Dóm téren legközelebb jövőre épülhet fel a színpad és a nézőtér. Fotó: Dusha Béla

Elmaradnak a szabadtéri  
előadásai a Dóm téren

Elmaradnak a Szegedi Sza-

badtéri Játékok idei évadra 

meghirdetett Dóm téri előa-

dásai.

A 
jegyüket elővételben 

megváltó nézők közül 

azoktól, akik megte-

hetik, hogy támogatják a ne-

héz helyzetben a fesztivált, 

azt kérik, ne váltsák visz-

sza belépőjüket. A belépők 

szabadjegyre cserélhetők, 

amelyet a következő évad-

ban vagy a fesztivál idei pro-

dukcióira használhat föl a 

közönség, illetve visszavált-

hatók a fesztivál jegyértéke- 

sítő partnerénél, de csak on-

line.

Jövőre az idei évre meg-

hirdetett előadásokat ren-

dezik meg a Dóm téren. Az 

évad a Jézus Krisztus szu-

persztár című rockoperával 

indul, a Sok hűhó semmi-

ért-tel folytatódik a fesztivál 

Shakespeare-sorozata, visz-

szatér a filmvilág egyik leg-

népszerűbb vígjátékának 

színpadi változata, az Apáca 

show, majd Bernstein West 

Side Storyját mutatják be.

Sűríti járatait az SZKT

Június 12-ig, péntekig mun- 

kanapokon a Szegedi Köz-

lekedési Kft. troli- és villa-

mosjáratai módosított, sű- 

rített menetrend szerint 

közlekednek.

A 
2-es villamosvonalon 

az eddigi napközbe-

ni 15 perc helyett 12 

perces követési időt vezet-

tek be, azaz óránként egy 

járattal több szállítja az uta-

sokat. Az 5-ös trolibuszvo-

nalon az eddigi napközbeni 

15 perc helyett szintén 12 

perces követési időt vezet-

tek be, azaz ebben az eset-

ben is óránként egy járattal 

bővült a szolgáltatás, továb-

bá hétköznap 9–11 óra kö-

zött a Mars téri piac kiszol-

gálására 10 perces sűrű-

séggel járnak a trolik, azaz 

óránként két járattal töb-

bet közlekedtetnek. A 8-as 

trolibuszvonalon a hétköz-

nap reggeli csúcsidőben 10 

percre, délután 12 percre 

csökkentették a járatok kö-

vetési idejét az eddigi 15 

perc helyett, azaz délelőtt 

óránként két, délután órán-

ként egy járattal több viszi 

az utasokat. A 10-es troli-

buszvonalon hétköznap reg-

geli csúcsidőben 10 per-

cenként, délután 12 per-

cenként indulnak a járatok 

az eddigi 15 perces követé-

si idő helyett, azaz délelőtt 

óránként két, délután órán-

ként egy járattal többre szá-

míthatnak az utasok.

A Volánbusz által üze-

meltetett vonalak továbbra 

is rásegítő járatokkal üze-

melnek, az éjszakai járatok 

egyelőre nem közlekednek. 

Hétvégente és a többi vona-

lon a menetrend nem válto-

zik. Érdemes utazás előtt 

tájékozódni a menetren-

dekről a www.szkt.hu és a  

volanbusz.hu oldalon.

Nyári menetrendben

Június 8-tól, hétfőtől ismét fel lehet szállni a jármű-

vek első ajtaján, és a járművezetőknél is lehet majd 

menetjegyet váltani. A bérletpénztárakban továbbra is 

maszkot kapnak a bérletet vásárló utasok. Június 15-

től, hétfőtől a szegedi villamosok, buszok és trolik a 

szokásos nyári menetrend szerint közlekednek.

Sűrűbben járnak a buszok és trolik június 12-ig, péntekig. Fotó: Szabó Luca

Csak online módon lehet visszaváltani a jegyeket. Forrás: Szeged TV 
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Éledezik a turizmus

Másfél-két év is lehet, mire talpra álla hazai turizmus – ezt 

mondta a Szeged Televíziónak a szállodaszövetség elnö-

ke. A pünkösdi hosszú hétvégén azért a rossz idő ellenére 

is biztatóan elindult Szegeden a szezon. A szállásadók elé-

gedettek a vendégek számával, nyáron még nagyobb for-

galomra számítanak. A legnépszerűbb úti célok továbbra 

is a fürdővárosok.

– A szálloda május közepén nyitott ki, azóta az egyik legerő-

sebb hétvégéjét pünkösdkor bonyolította – mondta el Szabó 

Mihály, az újszegedi Hunguest Hotel Forrás igazgatója. 99 

százalékban belföldi vendégek tartózkodtak náluk, két-há-

rom éjszakára érkeztek, félpanziós ellátást vettek igénybe. 

Mivel a hatályos rendeletek értelmében az Aquapolis beltéri 

medencéit még nem használhatták, a SZUE külső meden-

céiben fürödtek.

A partfürdőn található apartmanházba az utóbbi hetek-

ben folyamatosan érkeznek a vendégek, akik legszíveseb-

ben a két hálószobás apartmant veszik igénybe. A Tisza 

Gyöngye apartmanhotel vezetője, Kálmán Cintia elmondta, 

az időjárás nem befolyásolta a forgalmukat, gyakorlatilag 

telt házuk volt. Ők a fesztiválszezonra készülnek, az augusz-

tusi SZIN-re már foglalásuk is van. Szerintük az emberek 

most inkább a kisebb, olcsóbb szállásokat keresik. Sokan 

szeretik a wellnesst, az all inclusive ellátást, viszont minden-

kinek csökkent a bevétele, ezért az emberek óvatosabban 

költenek. A turisztikai szakemberek egyetértettek abban, 

hogy a vendégek számára első a biztonság, és továbbra is s 

fürdővárosok a legnépszerűbb úti célok.

A szállodaszövetség elnöke szerint óvatosan ugyan, de 

beindult a szezon, azonban még messze van az ideálistól. 

Jelentősebb javulás inkább csak a nyár közepétől várható. 

Flesch Tamás elmondta, összességében a 35–50 száza-

lékos foglaltság a jellemző, ez messze van még attól, amit 

szeretnének, de alakul. Abban bíznak, hogy a tavaly nyárinál 

10–15 százalékkal kisebb forgalommal csinálhatják végig a 

szezont Budapesten kívül. Úgy látja, másfél-két évbe is bele-

telik, mire teljesen talpra állhat a hazai turizmus. A külföldi 

vendégekre egyelőre még biztosan várni kell.

Újra kinyitott  
az új zsinagóga

A 
veszélyhelyzetben ér-

vényes biztonsági in-

tézkedések enyhíté-

sének köszönhetően újra ki-

nyitotta kapuit a szegedi új 

zsinagóga. Kezdetben rövidí-

tett nyitvatartással, 10 és 15 

óra között fogadnak látogató-

kat. Maszk vagy szájat/orrot 

eltakaró kendő viselése kö-

telező, idegenvezetést csak 

előzetes egyeztetés után 

tudnak biztosítani. Egyeztet-

ni a 06-20/586-4415-ös te-

lefonszámon lehet.

Június 21-én, vasárnap 

a zsinagóga biblikus parkjá-

ban bemutatót is tartanak.

Virágba borulnak Szeged terei és parkjai
utcai körforgalomnál, a Szent 

György téren és a Kazinczy 

utca környékén is.

Idén közel 61 ezer darab 

egynyári virágot ültetnek ki, 

több mint 8 millió forint ér-

tékben.

A legnagyobb mennyiség- 

ben kiültetett virágok a begó-

niafajták, a rudbeckia- (kúp-

virág-) fajták, valamint a ta-

getes- (bársonyvirág-) fajták. 

Újdonság idén a virágágyak-

ban az alternanthera (papa-

gájvirág), a begonia „dragon 

wing” (sárkányszárny-begó- 

nia), a pentas lanceolata 

(egyiptomi csillagcsokor), a  

plectranthus argentatus 

(ezüstös kakassarkantyú), 

valamint a tithonia rotundi-

folia (mexikói napvirág).

Tizenhat virágoszlopot 

helyeztek ki a Belváros kü-

lönböző pontjaira, így példá-

ul a Dóm tér Somogyi utca 

felőli és Aradi vértanúk tere 

felőli részein. Szép, új virá-

gok kerültek az árvízi emlék-

műhöz, az Anna-kúthoz és a 

Belvárosi hídra is.

E
lőször a IV. Béla-szobor 

környékén alakították 

ki az ágyásokat a Sze-

gedi Környezetgazdálkodási 

Nonproit Kft. munkatársai, 

a következő lépésben pedig 

a Klebelsberg Kuno-szobor 

körüli kertben folytatódtak a 

munkálatok. Utána sorra ke-

rült az István és Gizella-szo-

bor környezete, valamint a 

Széchenyi-szoboré is. Amint 

ezek elkészültek, a szakem-

berek többek között a Vá-

sárhelyi Pál-szobor körüli 

kertben, a kiskundorozsmai 

körforgalomnál, valamint a 

Kossuth park virágágyainál 

folytatták a munkát.

A későbbiekben meg-

szépül a Szent István tér, a 

Rákóczi tér, a Bartók tér, az 

Aradi vértanúk tere, a Honvéd 

tér, valamint a Hősök kapu-

jának környéke is. Virágokat 

ültetnek a Szentháromság 

L
ényegében minden ké-

szen áll arra, hogy ven-

dégeket fogadjon Sze-

ged új látványossága a part-

fürdőn. Persze a különböző 

engedélyeztetési eljárások 

még folyamatban vannak, 

így egyelőre csak azok lép-

hetnek a fedélzetre, akik 

itt bérelnek helyet motor-

csónakjaiknak. Az úszómű-

ves kikötő két oldalán 

ugyanis összesen 48 állást  

alakítottak ki, amelyek kez-

denek megtelni a vízi jármű-

vekkel.

Az Olaszországban gyár-

tott napvitorlák felszerelése 

a napokban fejeződött be, 

így már teljes szépségében 

látható az építmény közpon-

ti eleme, amelyen a büfé 

mellett egy színpad is helyet 

kapott. A speciális anyagból 

készült napvédők amellett, 

hogy esztétikusabbak, mint 

a hagyományos ponyvák, el-

lenállóbbak is az időjárás vi-

szontagságaival szemben. A 

kis vitorlák között át tud fújni 

a szél, így az árnyék mellett a 

légmozgás is hűteni tudja a 

levegőt a fedélzeten.

Megírtuk: előbb a tápéi 

építőműhelyből leúsztatták a 

helyére az úszóműves kikötő 

központi elemét, majd rögzí-

tették, és ehhez csatlakoztat-

ták a két mólót. Ezeken alakí-

tották ki a hajóbeállókat.

Jávorszky Iván, az üzemel-

tető Szegedi Rendezvény- és 

Médiaközpont Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatója a sze-

ged.hu-nak elmondta, a part-

fürdő honlapján közzétették 

a bérlési feltételeket, illetve a 

bérleti díjakat. Arra számíta-

nak, hogy sok hajótulajdonos 

tervez már a koronavírus-jár-

vány levonulása utáni időkre, 

így, ha kevés lesz a 48 állás a 

kikötőben, akár 72-re is bővít-

hetik a férőhelyek számát.

Napvitorlák feszülnek  
az úszóműves kikötő tetején

Befejezték a napokban azoknak a speciális anyagból készült 

napvédőknek a felszerelését, amelyeknek köszönhetően 

jóval kellemesebb lesz a hőmérséklet a fedélzeten, mint az 

építmény közvetlen környezetében. Közben egyre többen bé-

relnek helyet a partfürdőn 300 milliós uniós támogatással 

létesült kikötőben.

Elkészültek a napvitorlák Szeged legújabb kikötője fölött. Fotó: Iványi Aurél 

A biblikus kertet június 21-én, vasárnap mutatják be. 

Fotó: Iványi Aurél

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonproit Kft. elkezdte az 

egynyári virágok ültetését. Először a Széchenyi tér szépül 

meg, utána június közepéig folyamatosan ültetik ki a növé-

nyeket a közterekre.

Ottjártunkkor a Széchenyi téren a Vásárhelyi Pál-szobor körüli kertet töltötte meg virá-

gokkal a környezetgazdálkodás. Fotó: Szabó Luca
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Fárasztó az út, de feltölti az embert
Olvasónk élménybeszámolója a tavalyi csíksomlyói búcsúról, amely idén elmaradt a járványhelyzet miatt

„Figyelem! Figyelem! A Székely 

Gyors és a Csíksomlyó Expressz 5 

perc múlva, 4 óra 55 perckor elin-

dul! Fejezzék be a felszállást!” – 

harsogta tavaly a Keleti pályaud-

var hangosbemondója. Még alig 

pirkadt, valamennyien ott szorong-

tunk a kijelölt helyen csomagokkal 

és várakozással tele. A szépen fel-

díszített Szent István-mozdony las-

san kihúzta az összekapcsolt sze-

relvényeket. Hosszan kanyargott 

a közel 500 méteres vonat. A fél-

bemaradt éjszaka és az utazás iz-

galma megtette a hatását, többen 

elszunnyadtunk, és csak Püspök-

ladánynál ébredtünk arra, hogy 

mozdonyt kell cserélni, mert ezen 

a szakaszon nincs villamosítás. 

A két dízelmozdony már elvontat-

ta a határig a méretes vonatot. 

Nagyvárad pályaudvarán ünnep-

lő tömeg fogadta a zarándoko-

kat. Tovább kanyarogtunk a Sza-

mos, majd a Körös völgyében, a 

Király-hágó környékén felvillant a 

csucsai Csinszka-kastély. Átrobog-

tunk a népművészetéről híres Kalo-

taszeg vidékén, és megérkeztünk a 

kincses Kolozsvárra, Mátyás király 

szülővárosába. Hatalmas ünnep-

lés, zászlólobogtatás, szép erdélyi 

dalok és lelkes integetés várta az 

ezerszáz utast. Igaz, nem Hencidá-

tól Bonchidáig folyt a sárga lé (mi 

csak hozott vizet ittunk), de elvona-

toztunk a népmeséből ismert köz-

ség mellett. Elrobogtunk Szamo-

sújvár mellett, amelynek börtöné-

ben Rózsa Sándor betyárvezér is 

raboskodott. A Kelemen-havasok-

ban előttünk magasodott az 1380 

méter magas Istenszéke. Egyre 

magasabb hegyek karéja vett kö-

rül bennünket, a hegyoldalakon 

és a mély völgyekben békésen le-

gelésztek a birkák, néha a kolomp 

is megszólalt a tehenek nyakában. 

Egy-egy rohanó patak hídján dübö-

rögtünk át, majd megérkeztünk a 

szélesen elterülő Gyergyói-meden-

cébe, Gyergyószentmiklósra. Innen 

negyedóránként megállt a szerel-

vény, mert Csíkkarcfalva, Csíkdán-

falva, Csíkmadaras és Csíkrákos is 

várta a zarándokokat, szállással, 

fúvószenével, nép- és műdalok-

kal. A legtávolabbi s talán a legki-

sebb falu, Csíkrákos fogadta be a 

legtöbb vendéget: éppen három-

százan szálltuk meg a kedves ven-

déglátókat. A parányi vasútállomá-

son, egy 20 méteres betonplatón 

várakoztunk este 9-kor. Kisbuszok-

kal szállítottak bennünket a szál-

lásunkra, és még késő este is há-

romfogásos vacsorával – közte az 

elmaradhatatlan tárkonyos leves-

sel – várták a seregnyi embert.

Másnap – miután ablakunkból 

köszöntöttük a hegyi legelőre bal-

lagó teheneket – Csíkszeredára 

mentünk. A vasútállomásról in-

dult a zarándokcsapat zászlókkal, 

feliratokkal, méretes és súlyos 

kereszttel. A több mint egyórás 

gyalogmenet során elhaladtunk az 

impozáns Márton Áron Főgimná-

zium és Makovecz Imre csodála-

tos, ívelt oszlopokkal és szárnyas 

angyalokkal ékesített temploma 

mellett. Az ezerszáz ember béké-

sen menetelt Csíkszereda utcáin. 

A kéttornyú csíksomlyói kegytemp-

lom előtt megpihentünk. Atillában 

feszítő huszárok, székelyharisnyás, 

fekete lajbis legények és a székely 

népviselet piros-fekete rakott szok-

nyáját viselő, piros pántlikát hor-

dó leánykák várakoztak előttünk, 

de megérkeztek már a környező 

csíki falvakból a gyalogosan jövő 

„keresztalják” is a templomi zász-

lókkal, a falujuk nevét viselő fel-

iratokkal. A kegytemplom Babba 

Mária-kegyképéhez olyan hosszú 

sor állt, hogy reményünk sem volt 

bejutni. A fárasztó út tovább foly-

tatódott a Kis- és a Nagysomlyó 

közötti hegynyeregben álló hár-

mas oltár felé. A lankás dombokon 

mérhetetlen mennyiségű ember, 

ameddig a szem ellátott – székely 

és magyar zászlókkal, településne-

vek tábláival Kaposvártól Nyíregy-

házáig, Dunaszerdahelytől Zentáig, 

Csallóköztől Nagyszebenig. Elcsen-

desedett a gigászi embervadon, 

amikor megkezdődött a szentmise, 

és a temesvári megyés püspök (Pál 

József Csaba) zengzetes szavak-

kal beszélt az összetartásról, az 

összetartozásról és a szeretetről. 

Felidézte Széchenyi szavait is: „ha 

kővel dobálnak, mi a kövekből lép-

csőt építünk”. A tengernyi ember 

áhítatosan zúgta az ismert egyházi 

énekeket. Közben fekete fellegek 

húzódtak a fejünk fölé. Előkerül-

tek az esőkabátok, az esernyők, 

így áldott meg mindannyiunkat az 

Úristen.

Este Csíkrákoson a vacsora 

előtt hangulatos műsorral kedves-

kedtek a vendéglátók. Fölsorako-

zott tíz férfi székelyharisnyában, és 

pikáns és szomorú, de mindenkép-

pen a Hargita vidékéről származó 

népdalokkal – néha vicces kiszólá-

sokkal – örvendeztettek meg ben-

nünket. A befejező dal refrénje ez 

volt: Magyarország lesz, lesz, lesz! 

Fantasztikus ajándék volt a 600 

lelkes falu összefogásából és ven-

dégszeretetéből.

Pünkösdvasárnap az ellen-

kező irányba indultunk, a Gyime-

si-szoroshoz. Lankásan emelkedő 

hegyek, lágyan lábukhoz simuló 

völgyek követték egymást, az élénk-

zöld hegyoldalak tetején büszkén 

álltak a sötétzöld fenyvesek. Átro-

bogtunk a felcsíki Karakó-patak 

völgyhídján, s megérkeztünk Gyi-

mesközéplok állomásra, ahol szin-

tén üdvözöltek bennünket. A gyi-

mesbükki állomáson rezesbanda 

és lovascsapat várakozott, együtt 

ballagtunk föl a Rákóczi-vár rom-

jaihoz és a kontumáci kápolnához, 

majd az ezeréves határon álló 30. 

számú MÁV-őrházhoz. A kápolna 

melletti szabadtéri színpadon ma-

rosvásárhelyi fiatalok előadásában 

hallhattunk Márton Áron életéről. 

A szentmise végén elénekeltük a 

Himnuszt és a Székely himnuszt. 

Patakzott a könnyem.

A hazaúton, pünkösdhétfőn 

szinte egész Észak-Erdélyt átszel-

te a kanyargó vonat, elhaladtunk 

Zsibó mellett, megemlékezve az 

árvízi hajósról, Wesselényi Mik-

lósról. Zilahon Ady Endre jutott az 

eszünkbe. Legutoljára Nagykároly-

ban fogadtak bennünket integető, 

zászlólengető fiatalok és idősek, 

néptáncos lányok és fúvózeneka-

ros fiúk, akik ásványvízzel is el-

láttak bennünket. A hosszú vona-

tozás (14 óra) fárasztó volt, de 

szívünkben feltöltődve és barátsá-

gokat kötve érkeztünk éjfélre a Ke-

leti pályaudvarra, és úgy éreztük, jó 

volt így, együtt magyarnak lenni.

Kép és szöveg: 

Sáráné Lukátsy Sarolta 

(Szeged)

TISZTELT OLVASÓINK!

Szerkesztőségünk fenntart-

ja a jogot arra, hogy az ész-

revételeket, az olvasói leve-

leket rövidítve, szerkesztett 

formában adja közre.

Megtelt

A csíksomlyói búcsúban a 

kilencvenes évekre a kegy-

templom és a körülötte lévő 

térség már nem tudta be-

fogadni a több százezerre 

duzzadt zarándoktömeget. 

Ezért 1993-ban oltáremel-

vényt építettek a hegy nyer-

gében, és azóta oda irányít-

ják a keresztaljákat (kereszt 

alatt vonuló, templomuk 

zászlója és a településük ne-

vét jelző felirat mögé felsora-

kozó zarándokcsoportokat) 

és a világ különböző részei-

ből érkező hívők csoportjait.

Az előtérben a székely népviselet piros-fekete rakott szoknyáját viselő leányok. A lankás dombokon pedig 

ember, ameddig a szem ellát 

Az állomásokon nagy szeretettel fogadták a csíksomlyói búcsúba vonattal érkező zarándokokat 
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pillanatról a másikra lehet 

a szövetségesből ellenség, 

mert semmiről sincs az em-

bereknek megfelelő informá-

ciójuk, csak propagandaszö-

vegek jutnak el hozzájuk.

– A propagandaszövegek-

ben pedig azért nem lehet 

megbízni, mert azok mögött 

mindig gazdasági vagy politi-

kai érdekek húzódnak meg. 

Így van ez most, a járvány 

idején is – magyarázta a ren-

dező.

A darab főhősének, az 

Igazságminisztériumban 

dolgozó Winston Smithnek 

– akit Rétfalvi Tamás alakít – 

minden mozdulatát figyelik. 

Winstont nyomasztja, hogy 

tilos a szabad gondolkodás, 

a véleményformálás, a szex 

és az egyéniség. Két komoly 

„bűnt” is elkövet: illegális 

úton vásárol egy naplót, hogy 

feljegyezhesse gondolatait, 

és tiltott viszonyt kezd Juli-

ával. Egy belső kém lefüleli 

őket, Winston a kínzások 

hatására megtagadja szerel-

mét, így szabadon engedik, 

de lelkét örökre megtörték.

A Juliát megformáló Ágos-

ton Katalin Budapestről jött 

vissza próbálni Szegedre, és 

elmondása szerint nagyon 

élvezte, hogy hosszú idő után 

ismét tehetett egy sétát a vá-

rosban.

– Jól éreztem és kipihen-

tem magam otthon az elmúlt 

két hónapban. Sokat főz-

tem, virágokat ültettem, kor-

látot festettem, csupa olyan 

dolgot csináltam, amire 

máskor nem volt időm. Most 

még erős bizonytalanság 

van bennem, nem tudom, 

hogyan alakul az elkövetke-

ző néhány hónap. Vannak 

tervek, de mindegyik végén 

ott van egy nagy kérdőjel. 

Nem tudom például, hogy 

a nézők mennyire mernek 

majd beülni a színházba. 

Bennem is van egy furcsa 

érzés a próbák miatt, nem 

magam miatt izgulok, ha-

nem az idősebb kollégákat 

féltem. Nem igazán tudom, 

hogyan lehet egy ilyen szitu-

ációban helyesen cseleked-

ni, hogy senkinek se okoz-

zak bajt – mondta Ágoston 

Katalin, aki elmesélte, hogy 

a próbák márciusban egyik 

pillanatról a másikra sza-

kadtak félbe. – Délelőtt még 

próbáltunk, azután pillana-

tok alatt megszületett a dön-

tés, és mindent félbe kellett 

hagyni. Rossz érzés egy da-

rabot ilyen megszakítások-

kal próbálni. A vírushelyzet 

miatt erősebb lett a történet 

mondanivalója. Kicsit ijesz-

tő is, hogy egyre inkább úgy 

tűnik, mintha az egész erre 

a helyzetre lett volna kitalál-

va, pedig ez csak a véletlen 

műve – magyarázta Ágoston 

Katalin.

A tervek szerint október 

közepén tartanák meg a pre-

miert, de minden attól függ, 

hogyan alakul a járványhely-

zet.

Rafai Gábor

7Kultúra

A Párt akarata szerint 2 x 2 lehet három vagy öt
Alföldi Róbert a gonoszt megtestesítő O’Brien alakjában tér vissza az 1984-ben Szegedre

G
eorge Orwell 1984 

című víziója fogalom-

má tette a gondolat-

rendőrséget, a 101-es szo-

bát és a Nagy Testvért, aki 

minduntalan igyel bennün-

ket. A próbák március elején 

kezdődtek a szegedi szín-

házban, ám a veszélyhelyzet 

kihirdetése megakasztotta 

a munkát. Most újrakezdőd-

tek a próbák.

– Szeretnénk ősszel 

mihamarabb megkezde-

ni az évadot, hiszen már 

most 80–90 millió forintos 

kárunk van a jegybevételek 

és a terembérleti díjak ki-

eséséből. Ősszel közel hat-

van elmaradt előadásunkat 

kell majd pótolni – mondta 

Barnák László főigazgató.

– Egyelőre kisebb csopor-

tokban próbáljuk a darabot, 

külön a tánckar, az énekkar 

és a színészek – mondta 

Horgas Ádám, az 1984 ren-

dezője, aki szerint rendkívül 

aktuális lett mára a darab. 

– Különös időszerűséget 

adnak neki az elmúlt hóna-

pokban történt események. 

A vírushelyzet nagyon erősen 

aláhúzta azt a szellemiséget, 

amelyet az 1984 képvisel. 

A járvány miatt az emberek 

megfigyelése olyan új távla-

tokat kaphat, hogy eljöhet 

az az idő, amikor a többség 

önként és örömmel veti alá 

magát a megfigyelésnek, mi-

közben szinte senkinek sincs 

hiteles információja arról, mi 

is történik valójában. Olyan 

A darab fő-

h ő s é n e k 

v a l l a t ó j a  

O ’ B r i e n , 

akit Alföldi 

R ó b e r t 

alakít az 1984-ben. A gonoszt meg-

testesítő O’Brien elmondja a főhős 

Winston Smithnek, hogy a középkori 

inkvizíció ott követte el a hibát, hogy 

az eretnekek kipusztítását nyilvá-

nosan végezte. Minden dicsőség az 

áldozaté volt, és minden szégyen az 

inkvizítoroké. Alföldi Róberttel be-

szélgettünk.

– Jól éreztem magam otthon, szíve-

sen maradtam volna még. Ugyanazt 

csináltam, mint mindenki más: ösz-

szepakoltam, kipakoltam, lepucol-

tam, kertészkedtem. Szóval csupa 

értelmes dolgot csináltam – kezdte 

Alföldi Róbert.

– Foglalkozott a karanténban az 

1984-gyel?

– Nem. Egyébként sem szoktam 

előre készülni egy darabra. A vízió a 

rendezőnél van, nem lenne jó elő-

re más irányba terelni a gondola-

taimat. Az a fontos, hogy az ember 

aránylag szabadon, nyitottan, de 

szűzen jöjjön be a próbára. Az a lé-

nyeg, ami itt, a színházban a többi-

ekkel együtt történik, hogy itt milyen 

világ épül föl.

– Milyen hatással van a leállás 

a darabra?

– Olyan szempontból nem lesz rá 

hatással, hogy végül biztosan jól csi-

náljuk meg. Inkább az a kérdés, hogy 

az egész műfajra, a színházra, a kul-

túrára milyen hatással van a leál-

lás, pontosabban az, ami az elmúlt 

két hónapban történt. Azok a törvé-

nyek, amelyeket a vírusveszély leple 

alatt hozott meg a kormány, biztosan 

komoly hatással lesznek nemcsak a 

színházakra, hanem a kultúra egé-

szére és sok minden másra is. Biz-

tosan nem maradhat a magyar szín-

házkultúra olyan, mint amilyen ko-

rábban volt, pedig az egyedülálló ma-

gyar színházi struktúra túlélt mindent 

1945 után, még a rendszerváltást is, 

de most sikerült szétbarmolni. Nem 

tudom, milyen lesz a következő évek 

színháza. Mi, színészek ugyanolyanok 

vagyunk, mint voltunk, csináljuk a dol-

gunkat, működtetjük a színházat, mint 

ahogyan mindenki más működteti ezt 

az országot. Visz előre bennünket a 

lelkiismeretünk. És egyáltalán nem a 

vírusoktól, hanem tőlünk függ, hogy 

ez az ország ilyen állapotban van. Min-

den csak akkor tud megtörténni, ha 

mi hagyjuk, mert így döntünk a félel-

meink, a szorongásaink és mindenfé-

le rosszul értelmezett függés miatt.

– Hogyan látja az ország jövőjét?

– Kataklizmát képzelek, azt gon-

dolom, el fogunk menni a falig. Ott ál-

talában be szoktuk verni a fejünket, 

és akkor talán egy kicsit majd elgon-

dolkodunk. De az egyáltalán nem biz-

tos, hogy ez az én életemben meg fog 

történni, mert átkozottul ügyesen csi-

nálják a iúk.

 Alföldi Róbert:  
El fogunk menni a falig

Az egyik pillanatról a másikra szakadtak félbe márciusban 

az 1984 próbái a Szegedi Nemzeti Színházban a veszély-

helyzet miatt. Most újrakezdődtek a próbák. Az Orwell-örö-

kösök Magyarországon elsőként Horgas Ádámnak enge-

délyezték a mű színpadra állítását. A premiert várhatóan 

októberben tartják a szegedi színházban. A gonoszt Alföl-

di Róbert alakítja.

sok ellentmondásos informá-

ció jelenik meg, hogy az em-

berek már nem is tudják, mi 

a valóság. Az elnyomásnak 

pedig az információhiány az 

alapja – hangsúlyozta Hor-

gas Ádám. A rendező utalt 

arra, hogy az 1984-ben is 

mesterségesen generálnak 

háborús helyzetet, ahol egyik 

Újrakezdődtek az 1984 próbái a szegedi színházban. A premiert várhatóan októberben tartják. Fotók: Szabó Luca 

Az Orwell-örökösök Magyarországon elsőként Horgas 

Ádámnak (képünkön) engedélyezték a mű színpadra állí-

tását

„Üdvözlet az egy-
formaság korából, 
a magányosság ko-
rából, a Nagy Test-
vér korából” – írja a 
naplójába Winston 
Smith, a lázadó, a 
gondolatbűnöző, aki 
nem hajlandó elis-
merni, hogy 2 x 2 a 
Párt akarata szerint 
lehet három vagy öt.
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Egy amerikás magyar, aki mindig szegedi maradt
Győry Zoltán egy német bárónál dolgozott, 1949-ben kivándorolt az USA-ba, 87 évesen pedig hazatelepült Szegedre

A Győry családnak kefegyára volt 

Szegeden a háború előtt, amely-

nek történetét Berecz Árpádné 

Győry Margit írta meg korábban a 

Szegedi Tükörben. Olvasónk most 

nagybátyja, Győry Zoltán nem min-

dennapi életéről mesélt.

– Győry Zoltán édesapám legiata-

labb öccse volt. Magyarkanizsán 

született 1908-ban – kezdte nagy-

bátyja élettörténetét Győry Margit. 

A hat elemi osztály elvégzése után, 

1920–1924 között a felső keres-

kedelmi iskolában (ma a Szege-

di SZC Kőrösy József Közgazdasá-

gi Szakgimnáziuma – a szerk.) ta-

nult. Édesapja ugyanis azt szerette 

volna, ha Zoltán később a szülők 

kefegyárában dolgozik. Zoli bácsit 

azonban már gyerekkorától a me-

zőgazdaság és a sport érdekelte. 

A középiskola elvégzése és a ke-

fekötői mesterlevél megszerzése 

után Németországban dolgozott 

mint keféssegéd. Innen a gazda-

sági világválság miatt hazajött Sze-

gedre, hogy segítse a szüleit. Köz-

ben Keszthelyen elvégezte a Ma-

gyar Királyi Gazdasági Akadémiát. 

Unokahúga elmondta, akkoriban 

sokat úszott a Balatonban, és állí-

tása szerint Győry Zoltán kétszer is 

megnyerte a tóátúszási versenyt.

Bruno Schroder birtokán

– Okleveles gazdaként Heves és Tol-

na megyében dolgozott, majd 1932-

től Németországban báró Bruno 

Schroder birtokán a Kínából hozott, 

állattakarmányként használt szója-

babpogácsából kiszedte az ép szó-

jamagokat. Ezeket elvetette, majd 

a termést szaporította, a vetőma-

got pedig a báró jó áron értékesítet-

te különböző európai országokban, 

elismerve a magyar gazda ötletét. 

Győry Zoltán ezzel sokat tett a szó-

ja magyarországi meghonosítása ér-

dekében, ugyanis nálunk 1935-től 

kezdték el termeszteni a növényt.

Pár év múlva visszatért Szeged-

re, és több hold földet vásárolt Sán-

dorfalván és Szőregen, ahol szőlőt és 

gyümölcsfákat telepített. Különösen 

a szilvával voltak nagy tervei, aszalt 

gyümölcsként és pálinkaként. 1948-

ban azonban földjét államosították, 

rá egy évre feleségével, Vilmával és 

ötéves kislányával kivándorolt Ame-

rikába felesége szüleihez, akik még 

a háború előtt emigráltak.

Az új világban

– Amerikában ötven hektáron ker-

tészkedett, faiskolát telepített. Me-

sélte, hogy a kertészet indulásakor 

nem volt pénze szaporítóanyagra, 

ezért amikor az utcán sétált és meg-

látott egy szép fát vagy bokrot, beko-

pogtatott a házba, és megkérdezte, 

kaphatna-e egy-két ágat. Szorgal-

mas munkával hozta létre a haszon- 

és a dísznövények gazdag választé-

kát. A kis fákat kosárba ültetve, vi-

rágzón vagy akár gyümölccsel együtt 

tudta átültetni a vevő kertjébe. Rend-

szeresen kísérletezett a növények 

nemesítésével is. Elmondása szerint 

az általa termelt „kilós paradicsom-

ról” még az amerikai szaklapok is tu-

dósítottak. De szívesen foglalkozott 

gyermekek oktatásával is, akiknek a 

szülei szerették volna csemetéik ma-

gyar nyelvi ismereteit erősíteni, bőví-

teni. Így került 1984-ben a The Ec-

centric című amerikai lap címlapjá-

ra, amint egy magyar iút tanít.

Újra itthon

Győry Zoltán többször is hazalátoga-

tott a családjával Magyarországra. 

1995-ben, 87 évesen pedig végleg 

hazatelepült Szegedre.

– Mivel világéletében töretlen 

volt a munkabírása, itthon is igye-

kezett valami hasznosat csinálni. 

Gondolkodott azon, hogyan lehet-

ne hasznosítani a növényvédelem-

ben a diófalevelet, amely mérgező 

hatású, de a kísérleti munka felté-

teleit nem tudta megteremteni a 

kora miatt. Még idősen is rendsze-

resen tornázott, és sokat segített 

a rokonoknak a kertben, paprikát 

szedett, szőlőt metszett. 2000-

ben, 92 évesen „örökifjú” diák em-

léklapot kapott egykori középisko-

lájától.

Unokahúga elmondása szerint 

Győry Zoltán mindig minden körül-

mények között feltalálta magát, ked-

ves történeteivel megmosolyogtatta 

társaságát. Még a Szeged Televízió 

is készített róla egy félórás filmet, 

amint csinos felöltőjében sétál Sze-

geden, az üzletekben beszélget és 

vásárol.

– Minden vasárnap nálunk ebé-

delt, öltönyben és nyakkendőben. 

Szerette a nagy családot. Örült, ha 

sok gyermek vette körül, akiknek az 

életéről mesélt. A babgulyás volt a 

kedvence, amelyből szívesen meg-

evett két tányérral is. Az egyik alka-

lommal a második tányér babgulyás 

elfogyasztása után leesett a székről. 

Megijedtünk, hívtuk a mentőket. Pár 

perc múlva Zoli bácsi felkelt, vissza-

ült az asztalhoz, és a desszertet, a 

fagylaltot kérte. Csak azt kérték tőle 

az orvosok, hogy egyen kevesebbet 

– mondta unokahúga.

– Elmesélte, hogy amikor a stran-

don napozott Újszegeden az „ameri-

kás”, pepita úszónadrágjában, mel-

lételepedett egy csinos nő, akinek 

nagy aranykereszt lógott a nyaká-

ban. Megkérdezte a nőtől, hogyan 

fér össze a bikini a nagy kereszttel, 

mire azt a választ kapta, „akkor le-

veszem a keresztet”. 95 éves volt, 

amikor megszédült vásárlás közben, 

elvitték a mentők. Engem értesítet-

tek, hogy a nagybátyám a klinikán 

fekszik. Ahogy tudtam, siettem hoz-

zá, de mire odaértem, már megszö-

kött. Mivel jobban lett, felöltözött, és 

elment, hogy befejezze a vásárlást. 

Később megint rosszul lett. 96 éves 

korában hunyt el.

– Zoli bácsi soha nem panasz-

kodott, pedig sokszor kellett újra-

kezdenie az életét. Két fiúgyerme-

kének elvesztése után Jutka lánya 

boldogulásáért dolgozott, aki Kali-

forniában él. Mindig megtalálta azt 

a feladatot, amellyel magának és 

másoknak is hasznos tudott lenni, 

örömet tudott szerezni. Zoli bácsi a 

saját születésnapján mindig virág-

gal köszönte meg édesanyjának, 

hogy a világra hozta – mondta Be-

recz Árpádné Győry Margit.

Szabó C. Szilárd

A Győry szülők 1923-ban öt gyermekükkel. Álló sor balról: Béla, Zoltán és Margit, ülő sor balról: édesmama, 

Milis Mária, József, Emil (Berecz Árpádné Győry Margit édesapja) és az édesapa, Győry Gyula 

Amíg élek, remélek! – ezt írta 

Győry Zoltán 1939-ben készült 

katonaképe hátuljára menyasszo-

nyának, Vilmának 

Győry Zoltán unokahúgánál várja 

az ebédet a teraszon az 1990-es 

évek végén 

Győry Zoltán 1929-ben végzett okleveles gazdaként Keszthelyen

Az egyik alkalommal a 
második tányér babgu-
lyás elfogyasztása után 
leesett a székről. Meg-
ijedtünk, hívtuk a men-
tőket. Pár perc múlva 
Zoli bácsi felkelt, visz-
szaült az asztalhoz, és 
a fagylaltot kérte.
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Postabontás

Tiszai nyugalom. Csak a kuttyogatás hangja hallik – írta szegedi olvasónk. Fotó: Nagy K. 

Péter

Az évforduló alkalmat kínál,
hogy elgondolkodjunk

gy ország nagy eseményei akár évszázadokon keresz-

tül is fennmaradnak, maradandó nyomokat hagyva a 

nemzet történetében. Ha visszanyúlunk akár a közeli 

vagy távoli múltba, Bőhm Kornél kríziskommunikációs szak-

értő szerint mindig érdemes a korábbi válságok tapasztala-

tait is áttekinteni. Szerinte nem szabad, hogy olyan közhan-

gulat keletkezzen, amelyben a félelem lesz meghatározó.

Június 4-én volt százéves a trianoni békeszerződés. A 

szövetséges és társult hatalmak az első világháború után 

Franciaországban, a versailles-i Trianonban sok vonatko-

zásban egyoldalú, korlátozó és terhelő kritériumok mellett 

köttették meg a vesztes Magyarországgal az országvesztő, 

gyalázatos békeszerződést. Ezáltal megszűnt hazánkban a 

nemzetiségi állam, nem kevés magyar ember és jelentős or-

szágrész elcsatolása mellett.

Az elmúlt évszázadban is folyamatosan kerültünk szem-

be a problémákkal. A trianoni évforduló alkalmat kínál, hogy 

elgondolkodjunk: milyen egymáshoz kapcsolódó események 

idézték elő a bekövetkező tragédiát? Vajon a Párizsban tár-

gyaló küldöttek ügyetlensége, a Tanácsköztársaság meg-

alapozatlan optimizmusa, az első világháborús veszteségek 

vagy netán sok más – eddig nem vagy kevésbé ismert – 

meggondolatlan és önző túlkapás ásta meg az ország sírját?

Szakemberek mondják: ha a hatalmi elit nem mulasztotta 

volna el a kínálkozó realitások tudomásulvételét, megállítha-

tó lett volna a trianoni végzethez vezető eseménysorozat. Ám 

a hatalmi elit rendre figyelmen kívül hagyta a realitásokat, és 

inkább hegemón álmokat dédelgetett, ami elindította a „ha-

talmasságok” lavináját… Ebből a szemszögből aggodalmat 

keltő az Orbán Viktor személyiségéből áradó dominanciára 

törekvés, amely visszatükröződik minden belső kormányzati 

és külpolitikai stratégiai lépésben: „a kizárólag hozzá lojális 

hivatalnoki kar és az őt szolgáló hatalmi bázis létrehozásától 

kezdve az uralmát megalapozó ideológiai nézet kötelezővé 

tételén át (…) egészen a szomszédos országokban történő 

befolyásépítésig” – írják a Népszavában.

Így Trianon centenáriumán annak legfontosabb tanulsá-

gát mulaszthatjuk el: egy agresszív és minden áron mások 

fölé törekvő hatalom egész Európára, nem kevésbé hazánk-

ra is veszélyt jelent. A mai magyar uralkodó elit a békeszer-

ződések nyomán kialakult hatalmi és politikai egyensúly 

újrarendezési szándékát a magyarság dominanciaképessé-

gével indokolja.

Ne feledjük, a „vérrel írt történelmet vérrel lehet újraírni”, 

ami veszélyes perspektíva.

Kutnyik Pál

Régen születtem, lassabban járok

M
i vagyunk a sakktáblán, és ve-

lünk játszik a láthatatlan el-

lenfél. Szándéka nem világos, 

de erőszakossága és célratörő nyomu-

lása félelmet keltő. Kínából indult, fél 

év alatt körbejárta, megrázta a Földet, 

és május végi adat szerint közel hatmil-

lió ember fertőződött meg a világon. 

Figyeltük a Kínában kibontakozó jár-

vány híreit, de az olyan messzire volt 

tőlünk... A potensek is legyintettek, és 

eleresztették a fülük mellett a kínaiak 

erőfeszítéseit a járvány megfékezésé-

re. Nem tűnt fel nekik, hogy Vuhant, a 

tízmilliós kínai várost (hazánk lakossá-

gát) szigorú karantén alá vonták. Azzal 

is élcelődtek egyesek, hogy az utóbbi 

húsz évben legalább tizenöt olyan jár-

vány viselt meg bennünket, amelyeknél 

az emberiség pusztulását vizionálták 

egyesek.

Mi pedig még mindig itt vagyunk, és 

jártatjuk a szánkat.

Valami olyan fásultság alakult ki je-

lentős nagyságú rétegek körében, hogy 

az elmúlt hetven évben valahol, tőlünk 

távoli országokban mindig voltak há-

borúk. Nálunk meg minden huzavona 

ellenére is béke és valamilyen megél-

hetés van.

Március 8-án azonban megszólalt 

a vészcsengő! Itt a baj a nyakunkon, 

és már főhet is a fejünk a koronavírus 

miatt. A parlament felhatalmazta a kor-

mányt a rendkívüli helyzetben adódó fel-

adatok ellátására. Operatív törzs alakult, 

és kijárási korlátozást léptettek életbe. 

Az első dolgom volt, hogy orvosi masz-

kokat, fólia- és gumikesztyűket vegyek. 

Gyorsan összegyűjtöttem a feleségem 

listája szerinti tisztító- és fertőtlenítősze-

reket. Nagy felkutató-gyűjtögető körsé-

tákat tettem napokon át a városban. A 

délelőtt 9 és 12 óra közötti időszak elég 

nagynak tűnt, de a közlekedés lelassu-

lása és a másfél-két méteres távolsá-

got betartó sorállások gyorsan felfalják 

a perceket. Ekkoriban történt, hogy az 

egyik szombat reggel kimentem a Mars 

téri piacra. Beözönlöttünk a piactérre. 

Szedtem a lábam a kedvenc pékemhez. 

Irány az almáshoz is, mert az kerül a 

bevásárlókocsi aljára, rá pedig az egyre 

érzékenyebbek. Végre mindent elren-

deztem, indulhattam haza. A Szent Ró-

kus téren át a Kossuth Lajos sugárútra, 

a 2-es villamos megállójához, de a kapu 

zárva volt. Visszafordultam, s elindultam 

a piacon át a főbejárat felé. Az egyik pi-

acfelügyelő udvariasan elmagyarázta 

a helyzetet. Megértettem. De így körül-

belül egy kilométerrel kellett többet ci-

pekednem. Megtapasztaltam, mennyi 

dolgot kell intéznie egy idős embernek, 

amikor három órába sűrűsödnek a nap 

teendői. Bolt, piac, patika, várni a ritkáb-

ban járó buszra, villamosra, majd igye-

kezni az ebédért. Az az egyedüli bajom 

az időkorláttal, hogy régen születtem és 

lassabban járok.

Tapasztalati tény, hogy az élethez 

és annak történéseihez szerencse is 

szükséges. Hiába igyekszünk minden 

óvintézkedést megtenni, előírást be-

tartani, mégis hibázhatunk valamiben. 

Reméljük, egészségesek maradunk, 

és élünk tovább. Aggódunk viszont a 

mélyszegénységben élőkért és a mun-

kájukat elvesztőkért. Őket fenyegeti a 

legjobban a veszély minden ága.

Zenei József

E

Mindjárt
dél

H
áromnegyed tizenket-

tő. A nagyáruházban 

alig vannak vásárlók. 

A csemegepultnál csak egy 

idősebb férit szolgál ki előt-

tem a iatal eladó. A féri ne-

hezen dönti el, mire is lenne 

szüksége.

– Abból a felvágottból 

kérek tíz dekát! – mutat 

az egyik húskészítményre, 

majd tétován odébb mutat. 

– Talán inkább a sonkából 

kérek – mondja.

– Abból is tíz dekát? – 

kérdezi kedvesen az eladó-

nő.

– Nem, abból tizenöt de-

kát kérek – mondja a férfi.

Aztán még sajtot kér, 

majd megint nézegeti az áru-

kínálatot.

Én az órámat lesem. 

Mindjárt dél van, és lejár az 

idősek számára megszabott 

vásárlási idő.

Türelmetlen vagyok, de 

az eladó mosolyog, és várja 

a vevő döntését, hogy mire 

is lenne még szüksége. Se-

gítséget ad a további áruk 

kiválasztásához, majd meg-

köszöni a vásárlást.

Talán most tudott egész 

nap valakivel társalogni ez 

az idős ember – gondoltam 

megbocsátóan. Hálásan néz- 

tem az eladónőre, aki talán 

az áruház legfiatalabb al-

kalmazottja az élelmiszer- 

osztályon, de éppen olyan 

készséges, mint idősebb 

munkatársai.

A húskészítmények kivá-

lasztásánál gyorsan döntök, 

meg is telik a kosaram, és 

pont délben már ott állok 

a pénztárnál. A pénztáros 

hölgy mosolyog a sikeres vá-

sárlás láttán.

Berecz Árpádné

Megtapasztaltam, mennyi 
dolgot kell intéznie egy idős 
embernek, amikor három 
órába sűrűsödnek a nap te-
endői.

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink! Szerkesztőségünk fenntartja a jogot 
arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidít-
ve, szerkesztett formában adja közre.
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HOSSZABBÍTOTT A KA-

PITÁNY. Megszülettek az 

első megállapodások a Sze-

ged-Csanád Grosics Akadé-

mia NB II-es labdarúgócsa-

patánál a következő szezon-

ra. Germán Tamás csapat-

kapitány, aki a tavalyi évben 

házi gólkirály volt 10 találat-

tal, hosszú távú szerződést írt 

alá az együttessel. Az  edzői 

stábból Paul Ceusan kont-

raktusát hosszabbította meg 

a klub. Ceusan asszisztens 

edzőként és elemzőként dol-

gozott az előző szezonban, és 

a következőben is segíti majd 

az új vezetőedző, Dobos Bar-

na munkáját.

MEGKEZDŐDÖTT A SZE-

ZON. Az  első edzésverseny-

nyel elindult a 2020-as idény 

a hazai kajak-kenuban. A  Ma-

gyar Kajak-Kenu Szövetség 

féri K2 és C2 1000 méte-

ren szervezett egy tesztet ki-

lenc-kilenc egységnek. Mind 

a két számban két futamot 

rendeztek. Kenuban két sze-

gedi érdekeltségű egység állt 

rajthoz, Zombori Dominik Ko-

leszár Zoltánnal, Kocsis Ádám 

pedig Slihoczki Ádámmal in-

dult. Zomboriék két ötödik he-

lyet szereztek, Kocsisék ne-

gyedikek és hatodikok lettek.

TABLETEKET KAPTAK. A  

Magyar Vízilabda Szövetség a 

gyerekek otthoni tanulását tá-

mogatva országszerte table-

tekkel jutalmazta a korosztá-

lyos válogatott tehetségeket. A  

Szegedi Női Vízilabda Egyesü-

letből a 2004-es és a 2005-ös 

válogatott tagjai közül Hasz-

nos Nóra, Pádár Boglárka, Ku-

csera Lili és Varga Nóra is ilyen 

elismerésben részesült.

EREDMÉNYESEN ZÁRULT 

A PROJEKT. Kétéves közös 

munkát követően véget ért 

a Szegedi Tisza Squash SE, 

Szentes önkormányzata, va-

lamint két szerb intézmény 

együttműködésében létre-

jött, Aktív Lányok elnevezésű 

projekt. Ennek célja a lányok 

sporttevékenységének támo-

gatása, utolsó mozzanata 

pedig egy videókonferencia 

volt. Az  előadásokat csak-

nem száz érdeklődő hallgat-

ta végig, testnevelők, edzők, 

sportvezetők és szülők. A  

kétéves program során je-

lentős kutatómunka valósult 

meg, emellett módszertan 

készítésére, sporttáborok, 

workshopok szervezésére, 

bemutatókra, demóedzések 

és testnevelési órák megtar-

tására, eszközök beszerzésé-

re, mentorprogram lebonyolí-

tása, valamint egy applikáció 

elkészítésére is sor került.

Sport

Zubai Gábor az új edző
Hosszabbított a Szegedi NKE főszponzora

Zubai Gábor irányítja a PC Trade Szegedi Női Kézilabda 

Egyesület NB I/B-s csapatát a következő évben, jelentet-

ték be a klub sajtótájékoztatóján.

A 
nemrég visszavonult válogatott kézilabdázó, Zubai 

Szabolcs öccse Mezőkövesden kezdett kézilabdáz-

ni, majd a Dunaferrbe igazolt. Ígéretes pályafutás állt 

előtte, de 20 évesen térdsérülése miatt fel kellett hagynia a 

játékkal. A kézilabdától nem szakadt el, az utánpótlásban 

kezdett dolgozni, ezt követően az NB II-es Duna-Pent női csa-

patának trénere lett, legutóbb a Mezőkövesd utánpótlásá-

ban dolgozott.

– Tetszett a jövőkép, amelyet a klub vezetése felvázolt. 

Fiatal edző vagyok, a csapatnál adott a lehetőség, hogy len-

dületet kapjon a pályafutásom. A bátyám tíz évig játszott a 

Szegedben, megkerülhetetlen szereplője a város kézilabdá-

jának, ami felelősséget ró rám, de én a saját utamat szeret-

ném járni – mondta a 31 éves tréner.

Az eseményen ott volt Tóth Gábor, a PC Trade Systems 

Kft. ügyvezető igazgatója, akivel a klub újabb névadó szpon-

zori szerződést írt alá.

– Fontos, hogy stabil alapokkal rendelkezzen egy klub, 

ezért tartottuk lényegesnek, hogy mielőbb meghosszab-

bítsuk névadó szponzorunkkal a szerződést, és be tudjuk 

mutatni új edzőnket – mondta Vadkerti Attila stratégiai 

igazgató. Hozzátette: a névadó szponzorral évek óta szoros 

kapcsolatban dolgoznak, közös célokért küzdenek, így a 

hosszabbításban is gyorsan meg tudtak egyezni.

– Nem csak játékosokat, edzőt is nevelünk. A csapatnál 

dolgozó szakemberek mindegyike előre tudott lépni pályá-

ján, ami a mi munkánk elismerése is. Most újabb fejezetet 

nyitunk, a célunk az építkezés, lépésről lépésre haladva 

szeretnénk egy stabil, élvonalbeli női csapatot adni Sze-

gednek. Ehhez a munkához kerestünk egy fiatal edzőt, aki 

lehetőségként tekint a közös munkára. Szakmai igazgatónk-

kal, Laluska Balázzsal több lehetséges jelölt közül válasz- 

tottuk ki Gábort, aki eddig az utánpótlásban ért el figyelemre 

méltó sikert. Most itt a lehetőség, hogy egy fiatal csapattal 

együtt fejlődve magasabb célokért küzdjön – tette hozzá 

Vadkerti.

A csapat játékoskerete is alakul: többen távoztak, de a 

helyükre várt játékosokkal előrehaladott tárgyalásokat foly-

tatnak. A klub vezetése marad az eddigi beváltaknál, azaz 

egy fiatal, szegedi csapatot szeretne építeni.

Szeptemberben bajnokit rendeznek
Négy szegedi játékos kerülhet be a BL álomcsapatába

Eldőlt, hogy szeptember 6-án 

kezdődik a féri kézilabda 

NB I. 2020–2021-es sze-

zonja, amelyben a MOL-Pick 

Szeged is érdekelt. A klub 

játékosaira jelenleg is lehet 

szavazni, négyüket jelölték 

ugyanis a BL-idény álomcsa-

patába.

S
zeptember 6-án kezdő-

dik a következő idény 

a féri kézilabda NB I.-

ben. Nagy László, a Magyar 

Kézilabda Szövetség alelnö-

ke az M4 Sportnak elmondta, 

„konkrétan meg lett határoz-

va”, hogy szeptember 6-án raj-

tol az új évad. A sorsolást júni-

us 19-én tartják. Ismét 14 csa-

pat küzd majd, az alapszakasz 

végén az első két helyezett 

bajnoki döntőt játszik 2021. 

május 27. és június 2. között, 

oda-visszavágó alapon.

Az előző szezon a korona-

vírus-járvány miatt március 

közepén félbeszakadt, és a 

szövetség döntése értelmé-

ben nem is folytatódik. Bajno-

kot nem hirdettek, kiesők és 

feljutók nem lesznek.

A MOL-Pick Szegednek 

is a szeptemberi rajtra kell 

tehát készülnie. Addig is van 

miért szurkolniuk a druk-

kereknek, hiszen a klubból 

négy játékosra lehet vok-

solni, hogy bekerüljenek a 

Bajnokok Ligája idei álom-

csapatába. A kapusok között 

Mikler Roland, a beállóknál 

Bánhidi Bence, a jobbszél-

sőknél a szerb Bogdan Ra-

divojević, a jobbátlövőknél a 

spanyol Jorge Maqueda fért 

fel arra a listára, amelyet az 

Európa Kézilabda Szövetség 

állított össze edzők, szakér-

tők és szakújságírók jelölé-

sei alapján. Minden poszton 

öt játékos szerepel, közülük 

kerül majd ki a győztes. Az 

már most hatalmas elisme-

rés, hogy Bánhidi a BL-edzők 

szavazatai alapján került be 

a beállók közé. Szavazni az 

európai szövetség honlapján 

lehet június 11-ig.

Úszással indult a program
Ismét együtt edz a Szegedi Féri Vízilabdacsapat Kft.

Hosszú idő után újból el-

kezdett közösen edzeni az 

OB I.-ben érdekelt Szegedi 

Féri Vízilabdacsapat Kft. A 

játékoskeret az első héten 

egyórás tréningeken vett 

részt az újszegedi spor-

tuszodában Szabó Zoltán 

vezetőedző irányításával.

– Úszás! Úszás és úszás! 

Ez szerepel a programban, 

semmi megerőltető dolgot 

nem csinálunk, hiszen több 

mint két hónapig nem edzett 

vízben a keret, igazán lab-

dát sem fogott senki a ke-

zébe. Fokozatosan kell visz-

szatérnünk, most sem kell  

nagy adagot úsznia senki-

nek, a lényeg a mozgáson 

van, azon, hogy mindenki 

vegye fel a ritmust. Persze, 

azért adtam labdát is a ke-

zekbe, így ezzel úszhattak a 

srácok, de a hét most csak 

erről szól! Iszonyat nehéz 

volt az elmúlt időszak, jól-

esett együtt lenni, nagyon 

várta már mindenki – nyilat-

kozta a klub honlapján Sza-

bó Zoltán.

150 év, 150 kilométer

150 kilométeres ergométerezéssel ünnepelte az evezés 

150 éves szegedi jubileumát az NKM Szeged Vízisport 

Egyesület a vízitelepen. Az előre meghatározott távot tíz 

evezős ergométeren 57 perc 45 másodperc alatt teljesítette 

az egyesület közel hetven serdülő, ifjúsági, felnőtt és mas-

ters sportolója. Fotó: NKM Szeged VE

Pihen a válogatott
A féri kézilabda-válogatottnak júniusra ki van írva egy 

tíznapos összetartása, de Nagy László szerint ennek 

most nincs értelme, hiszen nincs mit felmérni. Októ-

berben lesz a következő hivatalos válogatotthét, az 

már hasznosabbnak ígérkezik, hiszen a nemzeti csa-

pat már tagja a jövő januári, egyiptomi világbajnokság 

mezőnyének.

Bánhidi Bencét az edzők jelölték a BL legjobb beállói közé. Fotó: MOL-Pick Szeged

Szabó Zoltán azért már a labdát is bűvöli. Fotó: Szegedi 

Féri Vízilabdacsapat Kft.
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegedi-

tukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 12. 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: Kosztolányi Dezső Szegeden tette le az érettségit. A nyertes: Deng Emese. Gratulálunk!

Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁ-

GOT KÖTÖTTEK május 21-

én: Dongó Dénes István és 

Molnár Lili; május 23-án: 

Takács Péter és Török Niko-

lett, Juhász Endre és Mol-

nár Fanni, Kristóf Attila And-

rás és Pölös Ildikó Julianna, 

Tóth Viktor és Publik Adri-

enn Erika, Varga Viktor és 

Mencser Melinda Éva.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  

Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 

Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282

Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;

a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo

E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre:

Június 
8.

hétfő

Június
9.

kedd

Június
10.

szerda

Június
11.

csütörtök

Június
12.

péntek

Június
13.

szombat

Június 
14.

vasárnap

Esős

23/11

Medárd

Esős

24/9

Félix

Esős

24/10

Margit,

Gréta

Válto- 

zékony

26/14

Barnabás

Esős

28/14

Villő

Esős

28/13

 Antal, 

Anett

Esős 

28/14

Vazul

HAZAI PÁLYA 

Június 8., hétfő 19.25

Hétről hétre egy-egy szegedi 

sportoló életét mutatjuk be.  

A most következő részben Kis 

Máté profi bokszolót láthat-

ják.

KÖRÚT 

Június 11., csütörtök 20.25

Lassan, óvatosan, de néhány 

programot már meg lehet 

tartani. Ezek közül szemezge-

tünk.

ÉLETRAJZTÖREDÉKEK

Június 14., vasárnap 20.00

Bubryák István filmje alkotó-

társáról, Radó Gyula televíziós 

rendezőről.

JÚNIUS 13., SZOMBAT

Kothencz János: 10.00–

12.00  (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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