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Népszerűek
vagyunk
A turisták zöme 
több szegedi lá-
togatást is tervez 
idén nyárra egy 
térségi felmérés 
szerint.

Szeged,
a zöld város
Klímabarát 
település díjat 
kapott az önkor-
mányzat, amely 
élen jár a zöld-
fejlesztésekben. 

Csodaezüst
A szegedi Olasz 
Anna ezüstöt nyert 
a nyílt vízi úszók 10 
kilométeres verse-
nyében a budapesti 
vizes Európa-baj-
nokságon.

7. 10.
Tánc és fotó
A Szegedi 
Kortárs Balett 
olasz tánco-
sa, Graziano 
Bongiovanni a 
társulat tagjait 
is fotózza.

6.2.

A mézesmadzag után
jött a feketeleves

Amikor államiból alapít-
ványi fenntartásba ke-
rültek az egyetemek, 

köztük a Szegedi Tudomány-
egyetem, az volt a legfőbb érv 
az átalakulásra, hogy csak 
így juthatnak komoly forrás-
hoz a felsőoktatási intézmé-
nyek az Európai Unió helyre-
állítási alapjából. Előzetesen 
1500 milliárd forintot ígért a 
kormány a privatizált alapít-
ványi egyetemek fejlesztésé-
re. Ez volt a mézesmadzag. 
Aztán jött a feketeleves, ami-
kor az uniós csúcson közölték 
a magyar delegációval, hogy 
az egyetemeknek szánt pénz 
nem tartozik a helyreállítási 
alap finanszírozta célok priori-
tásai közé.

Egyelőre nem árulta el a 
kormány, hogy mennyi pénzt 

fordítana a felsőoktatás fej-
lesztésére. A 444.hu nem 
hivatalos információi szerint 
ez az összeg körülbelül 250 
milliárd forint lehet. De nem 

csak ez okozhat csalódást a 
felsőoktatás szereplőinek. A 
2022-es költségvetés terve-
zetében is csak feleakkora 
támogatást irányzott elő a 
kormány az egyetemeknek 
és főiskoláknak, mint idén.

Bővebben a 2. oldalon

Az volt a legfőbb érv 
az alapítványi fenn-
tartásra, hogy csak 
így juthatnak komoly 
forráshoz az egye-
temek. Előzetesen 
1500 milliárd forintot 
ígért a kormány.

A nemzet
színésze lett

Lehoczky Zsuzsa Kos-
suth-díjas színművészt 
választották a nemzet 

színészévé Törőcsik Mari he-
lyére a cím jelenlegi birtoko-
sai: Bodrogi Gyula, Haumann 
Péter, Király Levente, Molnár 
Piroska, Szacsvay László, Tor-
dy Géza, Jordán Tamás, Almá-
si Éva, Csomós Mari, Cserhal-
mi György és Máthé Erzsi. A 
díjazott Szegeden született, itt 
is indult a pályája. Legutóbb 
2014-ben játszott Szegeden 
az Elfújta a szél című musi-
calben. Az operettszínész már 
11 évesen színpadon volt a 
Szegedi Nemzeti Színházban. 
1956-ban egyéves kitérőt 
tett a kaposvári Csiky Gergely 
Színházba, majd újabb öt évig 
a Szegedi Nemzeti Színház 
tagja volt.

Írásunk a 8. oldalon

Lerajzolták, hogy milyen lesz
a jövő tömegközlekedése

Az Európa ligetben köszöntötték azokat a gyerekeket, akik elképzelték és lerajzolták, 
hogy milyennek képzelik el a jövő közösségi közlekedését Szegeden. A rajzokat óriás-
matrica formájában felragasztották a buszokra, trolikra és villamosokra. Pintér Nóra rajzán 
(képünkön) még méhecskék is vannak. Az első osztályos kislány alkotása egy csuklós Tatra 
villamosra került. Cikkünk az 5. oldalon 

Botka László fogadta Karikó Katalint
A világhírű tudós lapzártánk után vette át a Szeged város díszpolgára címet

Botka László polgármester virággal várta a városházán a világhírű tudóst, Karikó Katalint. Fotó: Iványi Aurél

Botka László polgármester szerdán a városházán fo-
gadta Karikó Katalin kutatóbiológust, biokémikust, 
akivel a szegedi élményeiről, a járvány elleni küzde-

lemről, a vakcinafejlesztésről beszélgetett. Ismert: a világ-
hírű tudós szabadalma alapján fejlesztették ki a koronaví-
rus-járvány elleni legelső és legmodernebb vakcinát. A sze-
gedi egyetemen végzett Karikó Katalin lapzártánk után vet-
te át a Szeged díszpolgára címet a város napja alkalmából 
rendezett díszünnepségen, amelyen Knezevics Viktort, a BP 
országigazgatóját, a szegedi szolgáltatóközpont vezetőjét és 
Röst Gergely matematikust Pro Urbe díjjal tüntették ki. Sze-
gedért emlékérmet kapott Grecsó Krisztián író, Kerek Attila, 
a szegedi polgármesteri hivatal nyugalmazott rendezvény- és 
protokoll-tanácsadója és Török László, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a kézműipari ta-
gozat elnöke.

Lapunk következő számában beszámolót olvashatnak a 
díszünnepségről, valamint interjút Karikó Katalinnal, Szeged 
új díszpolgárával. Mostani számunkban a Pro Urbe díjjal és a 
Szegedért emlékéremmel kitüntetetteket mutatjuk be.

Szeged városa 1719. május 21-én nyerte vissza III. Ká-
roly királytól a korábban elvesztett jogait és kiváltságait, 
amelyekkel szabad polgárként éltek a szegediek a virágzás-
nak indult városban. Erre emlékezik Szeged minden év má-
jus 21-én.

Írásaink a 4. oldalon
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A klímabarát város
Szegeden két évtizede zajlanak jelentős zöldberuházások

Szegeden hosszú évek óta 
számos olyan program in-
dult és valósult meg, amely 
azt a célt szolgálja, hogy a 
város minél zöldebbé vál-
jon. Ezt a munkát ismerte 
el a Klímabarát Települések 
Szövetsége, mely Klímaba-
rát település címet adomá-
nyozott Szegednek. 

SZegeden két év-
tizede zajlanak 
jelentős – ösz-

szességében több tízmilliárd 
forint költségű – környezet-
védelmi beruházások. A köz-
területek zöldítése mellett 
rengeteg olyan program, be-
ruházás valósult meg, amely 
azt a célt szolgálja, hogy Sze-
ged legyen Magyarország 
legzöldebb városa.

A Klímabarát Települé-
sek Szövetsége által tavaly 
meghirdetett pályázaton 

Szeged első helyezést ért el 
– Kaposvárral holtverseny-
ben – a megyei jogú városok 
kategóriában, és nyerte el a 
Klímabarát település címet. 
A díjat a szövetség vezetői 
adták át a városházán Nagy 

Sándor városfejlesztési al-
polgármesternek és Mihálik 
Edvin Zöld város programért 
felelős tanácsnoknak.

Mihálik Edvin elmondta: 
számtalan szemléletformáló 
kampányt indított a város, 
például a levegőtisztaság 

vagy a kerékpározás népsze-
rűsítése érdekében. Hang-
súlyozta: az elmúlt négy év-
ben 7 milliárd forintból nyolc 
óvodát és hét iskolát újított 
fel az önkormányzat, amely 
számos zöldterületet, példá-
ul az újszegedi ligetet és a 
Stefániát is megújította. Az 
önkormányzat klímavédelmi 
megfontolásból valamennyi 
intézmény felújításánál érvé-
nyesítette és érvényesíti az 
energiahatékonysági szem-
pontokat.

Nagy Sándor alpolgár-
mester elmondta: a környe-
zetvédelmi beruházások 
sora a panelrekonstrukció-
val indult, amelynek nyomán 
a szegedi panellakások há-
romnegyede újult meg, és 
csökkent ingatlanonként 40 
százalékkal az energiafel-
használásuk. Majd folytató-
dott a közösségi közlekedés 

korszerűsítésével, bővítésé-
vel, valamint a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztésével. 
2018 óta több mint tíz kilo-
méter kerékpárút és kerék-
pársáv épült a városban. Az 
alpolgármester elmondta: a 
fejlesztéseknek köszönhe-
tően ma már majdnem min-
den ötödik helyváltoztatás 
kerékpárral történik.

Hozzátette, a jelenleg 
is zajló, 22 milliárd forintos 
geotermikus fűtési rendszer 

kiépítése jól illeszkedik ebbe 
a sorba, hiszen amikor elké-
szül, akkor évente 23 ezer 
tonnával kevesebb szén-
dioxid kerül a levegőbe. Ez-
zel Reykjavík után Szegeden 
jön létre Európa második 
legnagyobb zöld távhőszol-
gáltató rendszere.

Bel- és külterületeken 
egyaránt fásít az önkormány-
zat, amely fontos felada-
tának tartja a város körüli 
véderdő telepítését a szálló 

por magas helyi koncentráci-
ója miatt.

Kovács Lajos, a szö-
vetség elnöke elmondta, a 
szakértő zsűri Szeged ese-
tében elsősorban azt emelte 
ki, hogy évtizedek óta zölden 
gondolkozik és hosszú távú 
stratégiával rendelkezik. 
Hangsúlyozta, egy település 
esetében a klímabarátság 
nem egy rövid távú elképze-
lés, hanem elhivatottságot 
igénylő, hosszú távú munka.

A mézesmadzag után jött a feketeleves
1500 milliárd forintot ígért a kormány, de csak a pénz hatodát kaphatják az alapítványi egyetemek

Hiába ígérte a kormány, hogy 1500 milliárd forintos uniós 
támogatás érkezik a hazai egyetemekre, most úgy tűnik, 
hogy ennek az összegnek csak a töredéke juthat el a fris-
sen privatizált alapítványi egyetemekhez. De nem csak ez 
okozhat csalódást a felsőoktatás szereplőinek. A 2022-es 
költségvetés tervezetében is csak feleakkora támogatást 
irányzott elő a kormány az egyetemeknek és főiskoláknak, 
mint idén.

Az Európai Bizottság 
kerek perec meg-
mondta: nem kaphat-

nak pénzt a frissen privati-
zált alapítványi egyetemek a 
helyreállítási alapból – erről 
a Népszava számolt be elő-
ször. A lap úgy tudja, hogy az 
EB már december óta folya-
matosan jelezte a problémá-
it: semmilyen garanciát nem 
lát arra, hogy a kiszervezett 
egyetemek átláthatóan gaz-
dálkodnak majd a rájuk bí-
zott vagyonnal.

Ez ritkán látott fiaskó az 
Orbán-kormány számára. 
Több okból is. Korábban az-
zal érveltek, hogy azért kell 
átállni állami fenntartásról 
alapítványi működésre a ha-
zai egyetemeknek, köztük a 
szegedinek, mert csak így 
juthatnak komoly fejlesztési 
forrásokhoz.

Ez volt a mézesmadzag, 
ezt szajkózták azok, akik 
alapítványi fenntartásba ad-
ták az egyetemüket. Például 
Pál József, a szegedi egye-

tem professzora, a Fidesz 
helyi alelnöke. „Úgy látom, 
hogy a modellváltás az egye-
temnek jó. Most érkezik ide 
egy viszonylag nagy – sok-
szor elhangzott ez a szám, 
1500 milliárdos EU-s, állami 
támogatás –, ehhez egy mo-
dellváltást most kell létre-
hozni, hogy el tudjuk költeni” 
– mondta februárban a Sze-
ged Televíziónak Pál József, 

aki a szavazás után lemon-
dott a szenátusi tagságáról, 
miután az általa képviselt 
doktori tanáccsal szemben 
voksolt. 

Előzetesen 1500 milliárd 
forintot ígért a kormány a fel-
sőoktatás fejlesztésére, de 

hamar kiderült, hogy ez leg-
jobb esetben is csak 1200 
milliárd lehet. A feketeleves 
akkor érkezett, amikor az 
április végi uniós csúcson 
közölték a magyar delegáci-
óval, hogy az egyetemeknek 
szánt pénz nem tartozik a 
helyreállítási alap finanszí-
rozta célok prioritásai közé.

A hazai egyetemek egy-
re kilátástalanabb helyzetét 
Orbán Viktor csak fokozta, 
amikor bejelentette, hogy a 
Magyarországnak járó 5800 
milliárd forintos helyreállítá-
si alapnak – amiből 2500 
milliárd forint a vissza nem 

térítendő támogatás és kö-
rülbelül 3300 milliárd forint 
a kedvezményes hitel – csu-
pán a 43 százalékát kíván-
ják lehívni.

„Érthetetlennek tűnt, 
hogy miért mondott le a kor-
mány hirtelen a keret 57 
százalékáról. Az volt a hiva-
talos kormányzati magya-
rázat, hogy nem akar még 
jobban eladósodni” – írta 
a 444.hu. Mindeközben a 
magyar kormány a Fudan 
Egyetem budapesti cam-
pusát 450 milliárd forintos 
kínai hitelből akarja megépí-
teni. A kormánynak nem kell 

az olcsó uniós hitel, csak a  
Belgrád–Budapest vasútra 
kapott drága kínai vagy a 
paksi bővítésre kapott szin-
tén drága orosz hitel.

A magyar tervben komoly 
tétel volt a felsőoktatás fej-
lesztésére fordítandó keret, 
ez kapta volna a második 
legnagyobb összeget a tíz 
program közül, közel 1200 
milliárd forintot. A 444.hu 
úgy értesült, hogy ezzel két 
baja is volt az Európai Bizott-
ságnak: egyrészt inkább a 
közoktatás erősítését akar-
ták támogatni, amire jóval 
kevesebbet irányoztak elő, 

másrészt éppen most priva-
tizálják a magyar egyeteme-
ket. A lap úgy tudja: az EB 
aggódott, hogy ellenőrizetlen 
kezekbe kerülne a pénz, és 
ragaszkodott volna ahhoz, 
hogy az egyetemek szená-
tusai legalább olyan erős 
jogokat kapjanak az önren-
delkezéshez, mint amennyit 
a most föléjük emelt alapít-
ványi kuratóriumok kaptak.

Azt írta a portál, amíg 
1191 milliárd forint ment 
volna az egyetemek meg-
újítására, és 458 milliárd 
az alsóbb fokú iskolákra és 
általában család- és gyer-
mekvédelemre, addig a má-
jus 11-én leadott tervben a 
három célra együtt már csak 
510 milliárd forintot irány-
zott elő a kormány. Itt tehát 
jóval nagyobb a vágás, mint 
amennyit a hitelrész elenge-
dése indokolna, körülbelül 
70 százalékos. Egyelőre a 
magyar kormány nem árulta 
el, hogy a megmaradt 510 
milliárdból mennyi lenne a 
felsőoktatási keret, de a lap 
nem hivatalos információi 
szerint a teljes csomagnak 
nagyjából a fele lehet. Úgy 
tűnik tehát, hogy az egyete-
mi fejlesztések mintegy 80 
százalékát húzta ki végül 
a magyar kormány a ter- 
vekből.

Azt szajkózta a Fi-
desz, hogy csak úgy 
juthat az egyetem 
komoly fejlesztési 
forráshoz, ha alapít-
ványi fenntartású 
lesz.  

A kormány nem adott garanciákat. Az egyetemeket gyakorlatilag belekényszerítették egy 
hazárdjátékba. Fotó: Szabó Luca

Ha elkészül a 22 mil-
liárd forintból épülő 
szegedi geotermi-
kus fűtési rendszer, 
akkor évente 23 
ezer tonnával keve-
sebb szén-dioxid ke-
rül a levegőbe.

Mihálik Edvin Zöld város programért felelős tanácsnok, Nagy Sándor városfejlesztési 
alpolgármester és Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke a 
városházi díjátadón. Fotó: Kocsis Eszter 
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 Vélemény

A „mindegy” ellen

Az ellenzéki pártok referenciamunkája lesz az elővá-
lasztás: ezen keresztül bizonyíthatják a szélesebb 
közvélemény számára, hogy értik a helyzetet, amely-

nek adottságai között meg kell küzdeniük a kormányoldallal, 
valamint alkalmasak és méltóak az ország vezetésére. 

Alkalmasabbak és méltóbbak rá az Orbán-rendszer ura-
inál. 

Először is vegyük az alaphelyzetet. Ha – joggal – azt gon-
doljuk, hogy Magyarországot a jelenlegi vezetői letérítették a 
demokrácia útjáról, s bár tartanak választásokat, azok nem 
szabadok és nem tiszták, akkor ennek vannak bizonyos kö-
vetkezményei. Elsősorban arra gondolok, hogy ha az ellen-
zékben az az álláspont kerekedik felül, miszerint még mindig 
a választás kínálja a legnagyobb esélyt a változásra, akkor 
bizony egy nem szabad és nem tiszta választási versenyben 
kell részt venni. Tudva, hogy az amúgy is egyenlőtlen feltéte-
lek bármikor tovább romolhatnak. 

Manapság például már számos járványügyi korlátozást 
feloldottak, ám gyülekezési jogunkkal továbbra sem élhe-
tünk – nem csak a megszorító feltételek állnak fenn, hanem 
egyenesen a tiltás. Nem lehet demonstrálni, de még csak 
„pultozni” sem köztéren, miként előválasztási szavazókör-
ként funkcionáló sátrakat sem lehet felállítani, hogy oda 
gyűljenek a szavazók voksolni. A fennmaradó lehetőségek-
kel kell tehát valamit kezdeni. Lehet közben hangoztatni az 
egyenlőtlen feltételeket, mégis, eredményt kell produkálni. 
Hiszen tudták, mire vállalkoznak. 

A másik bizonyítási terep a civilizált hangnemben foly-
tatott vita és az egymás közötti megállapodások betartása. 
Az ellenzéki közvélemény egy része amiatt aggódik, vajon 
nem szedik-e szét egymást az ellenzéki jelöltek, tálcán kínál-
va a lejáratási alapanyagot a Fidesznek a tulajdonképpeni 
kampányra. Ez a probléma is valaminek a következménye: 
ha legalább az ellenzéki jelöltek egy részét – az egyéni in-
dulókat – nyílt versenyben választják ki, akkor erre az időre 
a szövetségesek riválisok lesznek. Amennyiben pedig ezt 
a kettős szerepet nem képesek kezelni, viszonylag fájda-
lommentesen lefolytatva vitáikat, akkor arra sem lesznek 
alkalmasak, hogy később koalícióban közösen kormányoz- 
zanak.

Végül pedig az alkalmasság. A szembenálló táborok híve-
it aligha kell bármiről meggyőzni, esetükben legfeljebb moz-
gósítási kérdések merülnek fel. Ámde azoknak a polgártár-
sainknak, akik nem elszánt hívei sem a kormánynak, sem az 
ellenzéknek, vagyis mérlegelik a különböző lehetőségeket, 
s ki vannak téve az érzelmi hatások hullámainak, pontosan 
nekik kell megmutatnia az ellenzéknek, hogy több mint egy 
évtized után egyáltalán elgondolható, hogy másvalaki kor-
mányozzon Magyarországon, mint Orbán Viktor. Az egysze-
mélyi vezetést elengedni nem kell félni, sőt éppen a csapat-
munka kiegyensúlyozottsága teremti meg a jobb döntések 
feltételeit. Hihetővé kell válnia a változás lehetőségének, és 
annak, hogy az ellenzéki politikusokból maholnap minisz-
terek válhatnak, akik döntéseket hoznak és a nemzetközi 
színtéren képviselik az országot. A csatazaj közepette tehát 
kormányszerűnek is kell látszani, mert végső soron ez a cél, 
nem a jelenlegi nagyotmondások másfajta nagyotmondá-
sokkal való felváltása. 

Mindehhez hozzátartozik az is: milyen Magyarországot 
kínál az ellenzék? Mi van az O1G-n túl? Ha másik korsza-
kot nyitunk, milyen lesz az? Mitől fogjuk tudni majd jobban 
elviselni egymást közös hazánkban? Miként lehet a szabad-
ság és a biztonság is több, amiben részünk lehet? Ez nem 
csupán kínosan elhessegethetetlen, kipipálandó kötelező 
feladat, hanem ha jól csinálják, szavazatszerző stratégia is.

Nem mellesleg pedig ez az értelme az egésznek. 
Ha nem tudunk fordítani a sorsunkon, akkor olyan 

mindegy, ki van hatalmon. S nem élhetünk folyton ebben a  
rosszkedvű mindegyben.

Lakner Zoltán 

Újabb harmincöt kerékpártámaszt
telepítettek a belvárosban

Szárnyal a Lufthansa
Szegedi pályakezdőket is várnak a nyáron induló tehetséggondozó programra 

A Lufthansa Systems 
Hungária a légi köz-
lekedési informatika 

egyik piacvezető cége. A né-
met óriás légitársaság ma-
gyarországi szoftverfejlesztő 
vállalata tavaly márciusban 
nyitotta meg modern, inno-
vatív irodáját Szegeden, a 
hajdani tiszti klub épületé-
nek első szintjén. A további 
létszámbővítést már a meg-
nyitón bejelentették.

A vállalat szakemberei 
több száz légitársaság és 
repülőtér mindennapi biz-
tonságos és hatékony műkö-
dését segítik Budapestről és 
Szegedről. A cég megoldáso-

kat kínál az útvonaltervezés-
től a személyzet beosztásán 
át a fedélzeti szórakozásig.

A pályakezdő fiatalok 
ebbe a különleges iparágba 
kapcsolódhatnak be a prog-
ram során. Az IT Young Pro-
fessional Programot 2012-
ben hirdette meg először a 
Lufthansa Systems Hungá-
ria azzal a céllal, hogy olyan 
tanulási időszakot biztosít-
sanak a pályakezdők számá-
ra, amely projektfeladatokon 
keresztül vezeti át őket az el-
méleti alapoktól a tényleges 
munkafolyamatokba. Idén 
10-14 fiatal próbálhatja ki 
magát a folyamatosan meg-

újuló és egyre gyorsabban 
fejlődő légi közlekedési in-
formatika területén.

A cég június 1-ig várja az 
általános szoftverfejlesztési 
tudással és magabiztos an-
golnyelv-ismerettel rendel-
kezők jelentkezését Szeged-
ről is.

„Olyan pályakezdőket 

vagy pályamódosítókat vá-
runk, akiknek fontos a fo-
lyamatos fejlődés, és szín-
vonalas szakmai munkára 
vágynak” – mondta Turcsik-
né Gáspár Georgina. A Luft-
hansa Systems Hungária 
HR-vezetője hozzátette: „A 
program indulása óta több 
mint 80 fiatal vett részt a 
képzésben, és többségük 
ma is velünk dolgozik. Ez 
mutatja a program sikeres-
ségét, és azt, hogy a légi 
közlekedési informatika egy 
olyan izgalmas terület, ami 
hosszú távon is vonzó pers- 
pektívát nyújt a fiatal tehet-
ségek számára.”

A projektorientált gyakor-
lati oktatás júliusban kezdő-
dik, szeptembertől pedig már 
éles környezetben, a cég ügy-
feleivel és rendszereivel fog-
lalkozhatnak a fiatalok.

Szegedi fiatalok jelentkezését is várják a Lufthansa  
Systems Hungária tehetséggondozó programjára. A né-
met óriás légitársaság magyarországi szoftverfejlesztő 
cége tavaly nyitott irodát Szegeden, és már akkor bejelen-
tették a további létszámbővítést. A koronavírus-jár-

vány ellenére 8,6 
milliárd forintra 
nőtt a Lufthansa 
Systems Hungária 
árbevétele tavaly, 
az előző évi 8,3 mil-
liárd forint után. A 
létszám a tavalyi 
433-at meghaladva 
465-re bővült – írta a 
vg.hu.

A Lufthansa Systems Hungária szegedi irodája. Archív fotó: Iványi Aurél 

SZeged az elmúlt 
években több-
ször is elnyerte 

a legbringásabb magyar város 
címet. A folyamatosan bővülő 
kerékpáros infrastruktúrának 
köszönhetően ma már majd-
nem minden ötödik helyvál-
toztatás kerékpárral történik.

Mivel a belvárosba beérve 
sokan szeretnék letenni és 
egész nap biztonságban tudni 
a biciklijüket, egyre több ke-
rékpártámaszra van szükség.

– A SASMob projektben, 
ahol a nagy munkaadókkal 
működünk együtt a fenntart-

ható közlekedés segítése 
érdekében, több helyszínen 
sikerült új kerékpártáro-
lókat kihelyezni az elmúlt 
hetekben – mondta Nagy 
Sándor. A városfejlesztési 

alpolgármester hozzátette: a 
programban nem ez az első 
együttműködés a szegedi 
munkáltatókkal, korábban 
a Rókusi körútra, a Tele-
kom-irodaház elé kerültek ki 

fedett  kerékpártámaszok. 
Az elmúlt hetekben pedig há-
rom és fél millió forintból az 
alábbi helyszínekre telepítet-
tek új kerékpártámaszokat: 
nyolcat az SZTE Gazdaság-
tudományi Kar épületéhez a 
Kálvária sugárút elejére, ti-
zenötöt a Dugonics téri Tesco 
áruházhoz, ötöt a Széchenyi 
térre, a Tourinform iroda elé, 
hetet pedig a polgármesteri 
hivatal szürke épületéhez. A 
kihelyezett támaszok a belvá-
rosi műemléki környezethez 
illeszkednek, rusztikusak, 
egységes színűek.

Nyolc új kerékpártámaszt telepítettek a Kálvária sugárút 
elejére. Fotó: Iványi Aurél
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Szegedért emlékérmesek: 
Grecsó Krisztián, Kerek Attila, Török László

Grecsó Krisztián író 2001-ben 
végzett magyar szakon a Jó-
zsef Attila Tudományegye-

temen. Abban az évben jelent meg 
a Pletykaanyu című novelláskötete, 
mellyel berobbant a köztudatba. Öt 
évig élt Békéscsabán, a Bárka folyó-
irat szerkesztőjeként dolgozott. Volt 
a Nők Lapja vezető szerkesztője és 
a Szépírók Társaságának alelnöke, 
2009-től vezeti az Élet és Irodalom 
prózarovatát. Isten hozott című regé-
nye németül, csehül, szlovénül és tö-
rökül is megjelent. A Cigányok című 
drámáját Máté Gábor rendezésében 
hat évig játszotta a budapesti Kato-
na József Színház. A Mellettem el-
férsz című regényét Bécsben, majd 
Budapesten állították színpadra. A 
Vígszínház mutatta be Molnár Fe-
renc világsikerének színpadi verzió-
ját, A Pál utcai fiúkat, aminek Grecsó 

jegyzi a szövegkönyvét. 2018-ban 
Szegeden tartották a MASZK Egye-
sület szervezésében a Megyek utá-
nad című regényből készült színda-
rab ősbemutatóját. 2002-ben Falu-
dy- és Bródy Sándor-díjat, 2004-ben 
Déry Tibor-díjat, 2006-ban József 
Attila-díjat kapott. Tavaly a Szege-
den játszódó Vera című regényével 
– amelynek címszereplőjét Grecsó 
saját személyiségéből építette fel –, 
idén pedig a Magamról többet című 
művével elnyerte a Libri irodalmi kö-
zönségdíját. Grecsó Krisztián felesé-
gével, Árvai Judittal, és kislányukkal, 
Hannával Budapesten él.

Kerek Attila, a szegedi polgár-
mesteri hivatal nyugalmazott 
rendezvény- és protokoll-ta-

nácsadója mindenkit ismer a város-
ban, és őt is ismeri mindenki – ez a 
benyomása annak, aki valaha is lát-

ta őt munka közben. A Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola ének-zene és 
népművelés szakán végzett, a kon-
zervatóriumban pedig zeneszerzés, 
karvezetés és ének szakos volt. 60 
éven át szolgálta a várost. Pályáját 
művelődésiház-vezetőként és szín-
házi szervezőként kezdte. 1971-től 
a családi és társadalmi eseménye-
ket szervező irodát irányította. 1993-
ban lett a polgármesteri hivatal ren-
dezvény- és protokollfelelőse, két 
évig a kulturális irodát is vezette. A 
városi és nemzeti ünnepek, megem-
lékezések, díjátadók szervezőjeként 
vonult tavaly nyugdíjba. A komoly-
zene és az irodalom iránti szeretete 
végigkísérte pályafutását. Nevéhez 
fűződik a Daloló Nap elindítása, a 
Széchenyi Kör rendezvényeinek és 
a Simándy Énekversenynek a szer-
vezése. A Dugonics Társaság elnök-

ségi tagja, a Városi Kórusegyesület 
vezetőségében is dolgozik. Kerek 
Attila megkapta a Vaszy Viktor Em- 
lékérmet, az Éneklő Ifjúságért Díjat, 
a Simándy József Emlékplakettet és 
a Szeged Kultúrájáért díjat, 2005-
ben a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével tüntették ki. Felesé-
gével, Lajos Máriával 50 éve háza-
sok, három lányuk született, Mónika, 
Szilvia és Tímea. Két unokájuk van.

Török László, a megyei keres-
kedelmi és iparkamara alel-
nöke Szegeden született és 

tanult. Mechanikai műszerész ké-
pesítést szerzett, majd mestervizs-
gát tett. 1976-ban kapott iparenge-
délyt kulcsmásolásra, és maszek-
ként kezdett dolgozni. Az első kulcs-
másoló gépét saját maga készítette, 
több üzletet nyitott. 1987-ben az or-
szágban másodikként kapott bélyeg-

zőkészítésre engedélyt, ugyanis ez a 
tevékenység akkor állami monopó-
lium volt. Közben a kulcsmásolást 
biztonságtechnikai tevékenységgé 
fejlesztette. Mindig fontosnak tar-
totta, hogy egy vállalkozás több lá-
bon álljon. Éppen ezért a 90-es évek 
óta sportserlegek és ajándéktárgyak 
gravírozásával, kereskedelmével is 
foglalkozik cége. 12 alkalmazottja 
van, többen évtizedek óta vele dol-
goznak. Néhány éve a lányával ve-
zetik a céget. 2005-ben megkapta 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Csongrád Megye Gazda-
ságáért díját. 2006-tól tagja a Sze-
ged-Tisza Rotary Klubnak, 2013-ban 
a jótékonysági szervezet alapítójáról 
elnevezett Paul Harris-díjjal tüntették 
ki. 2016 óta a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara alelnöke 
és a kézműipari tagozat elnöke.

Knezevics Viktor:
Beleszerettünk Szegedbe

Röst Gergely:
Szegedinek érzem magam

Knezevics Viktor 1972-ben 
született Pécsen, ott szer-
zett közgazdász mesterdip-
lomát, majd számos nagy, 
nemzetközi vállalatnál dol-
gozott vezetőként. 2010-ben 
csatlakozott a BP-hez, ahol 
öt éve felkérték a szegedi 
központ felépítésére. Ötszáz 
új munkahelyet teremtett 
a városban. Ma ő a szegedi 
szolgáltatóközpont vezetője 
és a cég országigazgatója.

– Meglepte, hogy Pro Urbe 
díjjal tünteti ki a város?

– Meglepett a döntés, de 
nagyon jólesett. Nem értet-
tem, miért én, hiszen nem 
tettem semmi különlegeset 
vagy többet, mint bárki más, 
aki egy közösségért dolgozik. 
Nem tartom kiemelkedőnek a 
teljesítményemet.

– Ötszáz új munkahely 
született Szegeden a közre-
működésével. Azért ez nem 
kis teljesítmény…

–  De ez nem csak az én 
érdemem. Sikerült egy jól mű-
ködő munkahelyet létrehozni 
és ötszáz családnak megél-
hetést biztosítani, ez valóban 
nagy lépés, de nem egyéni 
teljesítmény. Ez sok ember 
közös sikere.

– Miért éppen Szegedre 
esett a BP választása?

– Fontos volt a minőségi 
munkaerő, és az, hogy fo-
lyamatosan legyen szakem-
ber-utánpótlás. Olyan élhető 

várost kerestünk, ahol meg-
felelő az infrastruktúra. Mára 
bebizonyosodott, helyesen 
döntöttünk. Szeged befogadó 
és együttműködő város.

– Hogyan került Szeged-
re?

– Mindig büszke voltam 
arra, hogy vidéken születtem, 
így amikor lehetőséget kap-
tam a szegedi központ felépí-
tésére, úgy döntöttünk a csa-
láddal, kipróbáljuk, milyen itt 
élni. A legjobb döntést hoztuk! 
Beleszerettünk Szegedbe, na-
gyon jó itt élni. A siker egyik 
titka éppen az lehet, hogy 
nem Pestről járok Szegedre, 
hanem fordítva.

– Család? Hobbi? Hitval-
lása?

– Nős vagyok, és egy 11 

éves kislány boldog édesap-
ja. A sportos életmódra es-
küszöm, ezért sokat mozgok 
és nagyon szeretek lovagol-
ni. A legfontosabb célom az 
emberek élet- és munkakö-
rülményeinek javítása. Ezt 
képviselem a szakmámban 
is, amikor az együttműködést 
szorgalmazom a kis- és nagy-
vállalatok, a helyi közösségek 
között.

– Tervei?
– Szegeden képzelem el a 

jövőt a családommal. Nagyon 
megszerettük a várost, az itt 
élő embereket. Ma már olyan 
rugalmas az üzleti világ, hogy 
innen is el lehet látni globális 
feladatokat.

R. G. 

Röst Gergely matematikus-
nak nagyon jólesett, hogy 
neki ítélték a Pro Urbe dí-
jat. Elmondása szerint ed-
dig is szegedinek érezte 
magát, mostantól azonban 
még jobban. „Nagyon sze-
retem a várost, és most úgy 
tűnik, a város is engem” – 
mondta nevetve.

Röst Gergely egy kö-
zépiskolai matemati-
kaversenyen elért re-

mek helyezésének köszön-
hette, hogy meghívást ka-
pott egy nyáron a szegedi 
egyetem Bolyai Intézetébe. 
Ebben a legendás, néhány 
éve elhunyt oktatónak, Pin-
tér Lajosnak is nagy szere-
pe volt, aki kiemelt figyelmet 
fordított a tehetséggondo-
zásra. Röst Gergely sorsa itt 
eldőlt. Nagyon megtetszett 
neki az egyetem, az intézet 
és Szeged, ahol nem járt ko-
rábban. Nem csoda, messzi-
ről jött, Nagykanizsáról.

Az egyetem elvégzése 
után a szegedi doktori is-
kolában mélyítette el tudá-
sát. Közben a híres német 
egyetemen, Gießenben töl-
tött egy évet, majd szegedi 
tanulmányai végeztével To-
rontóba, a York Egyetemre 
került posztdoktori kutató-
nak a világhírű Jianhong Wu 
professzor meghívására, 
akivel szegedi témaveze-
tője, Krisztin Tibor közve-

títésével ismerkedett meg  
Szegeden. 

Torontóban nagy létszá-
mú kutatócsapatban találta 
magát, amely a járványterje-
dés matematikájával foglal-
kozott. Röst Gergely számára 
ez új kutatási területet jelen-
tett, ahol remekül tudta ka-
matoztatni a Szegeden elsa-
játított elméleti matematikát. 
Hazaérkezése után megszer-
vezte a szegedi egyetemen 
az ország első matematikai 
járványtani kutatócsoportját. 
Ennek a hosszú évek óta 
tartó munkának az eredmé-
nyei értek be 2020-ra, ami-
kor a legmagasabb szinten 
kapcsolódott be a koronaví-
rus-járvány elleni harcba.

Tanult és kutatott Német-
országban, Kanadában és 
Angliában (másfél évet töl-
tött az Oxfordi Egyetemen), 
de mindig úgy tervezte, hogy 
Szegeden fog élni és oktatni. 
Kutatói hitvallása, hogy sze-
reti megtalálni a kapcsolatot 
munkája során más tudo- 
mányágak képviselőivel.

Sokáig igazolt labdarúgó 
volt, ezzel is árnyalja a ma-
tematikusokról kialakított 
képet. Három gyermekét 
együtt neveli feleségével, és 
feladatának tekinti a mate-
matika népszerűsítését. Túl-
zás nélkül: sok hívet szerzett 
eddig is a számok világának.

 
B. P.

Knezevics Viktor, a BP országigazgatója, a szegedi szol-
gáltatóközpont vezetője. Fotó: Iványi Aurél

Röst Gergely matematikus. Fotó: Szabó Luca 
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Lerajzolták, hogy milyen lesz
a tömegközlekedés Szegeden

Mosolygós gyerekekkel és büszke 
szülőkkel volt tele nemrég a mak-
kosházi trolivégállomás, majd az 

Európa liget is: végre tudták köszönteni azo-
kat a lányokat és fiúkat, akiknek a rajzai már 
december óta ott vannak szegedi közössé-
gi közlekedési járműveken (buszon, trolin és 
villamoson). A SASMob projektben hirdet-
tek zárt körű rajzpályázatot azon munkavál-
lalók gyerekeinek, akik olyan cégnél dolgoz-
nak, ami a SASMob partnere. A gyerekeknek 
azt kellett lerajzolniuk, hogyan képzelik el 

a (nem túl távoli) jövőben Szeged közössé-
gi közlekedését. A legjobb rajzok óriásmat-
ricákra, majd a járművek oldalára kerültek. 
A koronavírus-járvány és az ellene való vé-
dekezés most ért el oda, hogy meg lehetett 
tartani az ünnepséget. Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester rövid köszöntője 
után minden jelen lévő gyermeket lefotóz-
tak a saját rajzánál. Volt, aki teleportkapu-
kat álmodott a villamosvonalra, más úgy vél-
te, hogy 2050-re már légpárnásak lesznek a 
trolik. 

Az Európa ligetben köszöntötték a gyerekeket, akiknek a rajzai felkerültek a szegedi 
buszokra, trolikra és villamosokra. Fotó: Szabó Luca

Új lakó a hüllőoviban
Pár napja bújt ki a tojásból a képünkön látható kis szenes tek-
nős, amely a Szegedi Vadaspark hüllőovijában cseperedik. A 
faj Dél-Amerikában őshonos, kifejlett példányai félméteresek, 
súlyuk eléri a húsz kilót is. Nevét a fekete hátpáncéljáról kapta, 
melynek közepén sárgás foltok találhatók. Elsősorban gyümöl-
csökkel, bogyókkal és gombákkal táplálkozik. Fotó: Szabó Luca

Közel kétmilliárd forintból újítják fel a partfalat
az Etelka sortól a Kiskőrössy Halászcsárda lejárójáig

Összeszámolni is nehéz, hogy mennyi fejlesztés zajlik Fel-
sővároson. Eddig 3,5 milliárd forintot költött a városrészre 
az önkormányzat. Most az árvízvédelmi rendszer is meg-
újul egy hosszabb szakaszon – 1,8 milliárd forintból.

Hamarosan felújítják 
a felsővárosi partfal 
mintegy 620 méter 

hosszú szakaszát az Etelka 
sortól a Kiskőrössy Halász-
csárda lejárójáig – jelentet-
te be közös sajtótájékozta-
tóján Szabó Sándor, Szeged 
országgyűlési képviselője és 
Urbán Tamás, Felsőváros ön-
kormányzati képviselője. A 
fejlesztés 1,8 milliárd forint-
ba kerül.

A beruházás során elbont-
ják a régi építményt, helyére 
jetfal épül, amihez szükség 
esetén a mobil partfal eleme-
it tudják rögzíteni. Ugyanilyen 
megoldással újították föl az 
árvízvédelmi rendszert a Hu-
szár Mátyás rakparton. Ezzel 
egy időben az ártér területén 
is dolgoznak majd, valamint 
ezen a szakaszon a járdát is 
felújítják.

Urbán elmondta, a város 
tervei szerint hamarosan fel-

újítják a Kereszttöltés utcát 
a Tápai utca és a Csillag téri 
körforgalom közötti szaka-
szon. Ennek a beruházásnak 
az értéke meghaladja a 100 
millió forintot.

Szabó Sándor és Urbán 
Tamás emlékeztettek: az 
elmúlt években közel 3,5 
milliárd forintos fejlesztés 
valósult meg Felsővároson. 

Ennek keretében többek kö-
zött oktatási intézmények, 
utak, terek újultak meg, 
felépült a Tiszavirág Sport- 
uszoda, épül az új sport-
csarnok. Természetesen 
tovább fejlesztik a város- 
részt.

– Jól átgondolt és ösz-
szehangolt fejlesztés nyo-
mán az önkormányzat új, 
21. századi városrészt alakít 
ki Felsővároson – mondta 
Szabó Sándor. A beruházá-
sok uniós támogatásokból 
és a város saját forrásainak 
felhasználásával készültek 
el:

• A város közel egymil-
liárd forintot fordított az új 
sportuszoda infrastruktúrá-
jának kiépítésére,

• korszerűsítették a Mál-
tai játszóteret,

• megújult a Csillag tér,
• a közlekedés biztonsá-

gosabbá tétele érdekében 
körforgalom épült a Szilléri 
sugárúton,

• megújult a Retek ut- 
ca – sorolta a fejlesztéseket 
a képviselő.  

Az elmúlt években 
közel 3,5 milliárd 
forintos fejlesztés 
valósult meg Fel-
sővároson, aminek 
keretében többek 
között oktatási in-
tézmények, utak, 
terek újultak meg, 
felépült a Tiszavi-
rág Sportuszoda.
Szabó Sándor,
Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője

Azt is elmondta, az ön-
kormányzat 1,2 milliárd 
forintot fordított négy intéz-
ményének, a Tabán iskolá-
nak, a Tabán óvodának, a 
Gyík utcai bölcsődének és a  
Kemes utcai óvodának a 
felújítására. Emellett több 
száz millió forintos érték-
ben út- és közlekedés-

fejlesztés valósult meg a 
területen, így már Petőfite-
leptől egészen a belváro-
sig biztosított a kerékpáros 
közlekedés az itt élők szá- 
mára.

Szabó Sándor kiemelte, 
ez a városrész is rákapcso-
lódott a geotermikus távfűtő 
rendszerre, ami Szegeden 

két év múlva működik majd 
teljes kapacitással.

Urbán Tamás, a városrész 
önkormányzati képviselője 
hozzátette, jelenleg is zajlik 
az összehangolt víz- és gáz-
vezetékcsere, ami burkolat-
felújítással ér véget a Csaba 
utcában.

V. I.

Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője és Urbán Tamás, Felsőváros önkor-
mányzati képviselője. Bejelentették, hogy közel kétmilliárd forintból megújul Felsővároson 
a partfal az Etelka sortól a Kiskőrössy Halászcsárda lejárójáig. Fotó: Iványi Aurél 
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A turisták zöme 
több szegedi 
látogatást is 
tervez idén 

nyárra

Tavaly az volt a vezérelv, hogy 
több Balaton, kevesebb Ad-
ria, még ha ehhez nem is 
mindenki tartotta magát. 
A tavalyi évben a szegedi 
főszezon a járvány előttihez 
hasonlóan alakult, ami rész-
ben a külföldi utazások el-
maradásának volt köszönhe-

tő. Mivel egyre többen kapják 
meg az oltást és a védettsé-
get igazoló kártyát, várható, 
hogy idén többen fognak más 
országokban vakációzni. Az 
viszont értelemszerűen a 
belföldi turizmus rovására  
mehet. 

– Tavaly a főszezonban, 
azaz júliusban, augusztus-
ban és még szeptemberben 
a vendégforgalom megkö-
zelítette az előző „békeév”, 
vagyis 2019 adatait. Ez az 
idei évben vélhetően más-
képp alakul majd az elha-
lasztott külföldi utazások mi-
att, és biztos vagyok benne, 
hogy sokan kihasználják a 
lehetőséget, hogy védettségi 
igazolvánnyal elutazhatnak. 
Mindezek ellenére bízunk 
benne, hogy júliusban és 
augusztusban meg tudjuk 

nyerni a látogatókat Szeged-
nek – mondta Ács Szilvia, a 
Szeged és Térsége Turiszti-
kai Nkft. ügyvezetője a Sze-
ged Televízió Téma című 
műsorában. – Hiszen tavaly 
is igen jó eredményt ért el 
Szeged. A város ugyanis a 
szallas.hu adatai alapján 

kifejezetten népszerű volt a 
turisták körében, megelőzve 
Debrecent és Miskolcot is.

A március 24. és április 
11. között készült térségi tu-

Mi jut eszébe szegedről?

tervez-e idén rövidebb-hosszabb pihenést a térségben?

Mennyire találja vonzónak térségünket egy tízes skálán?

Jó szezonban bíznak a szállodások a járványhelyzet eny-
hülésével, és reménykednek benne, hogy rengetegen sze-
retnének nyaralni menni. A nyersanyagárak emelkedése 
és a munkaerőhiány miatt viszont akár 15 százalékos drá-
gulásra is lehet számítani. Szegeden és környékén közben 
átfogó felmérést készítettek arról, mi vonzza ide legin-
kább a vendégeket. 

A térségünkben élők a karnyújtásnyira lévő úti célokat kedvelik idén, mert óvatosabbak a felmérés szerint. Fotónk 
illusztráció: Iványi Aurél

Tavaly a főszezon-
ban, azaz júliusban, 
augusztusban és 
még szeptember-
ben a vendégforga-
lom megközelítette 
az előző „békeév”, 
vagyis 2019 adata-
it. Ez az idei évben 
vélhetően másképp 
alakul majd az elha-
lasztott külföldi uta-
zások miatt.

Ács Szilvia, a Szeged és 
Térsége Turisztikai Nkft. 
ügyvezetője
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szervezett programokon, mi-
lyen helyszíneken lehetne ve-
lük megismertetni természeti 
értékeinket és épített öröksé-
günket. Az adatok szerint a 
legtöbb turistát a természeti 
kincsek érdeklik, második 
helyen az épített örökséget 
bemutató szervezett séták 
állnak, illetve az olyan külté-
ri programok, mint a hajózás 
és a gyalogtúra. A szabad-
téri programok iránti igény 

megnövekedése részben a 
járványhelyzettel is magya-
rázható. Arra a kérdésre, mi 
jut az eszébe az embereknek 
Szegedről, a válaszadók kö-
zül legtöbben a napsütéssel, 
fürdőzéssel, kikapcsolódás-
sal, pihenéssel és a nyuga-
lommal azonosítják városun-
kat. És magától értetődően 
megjelenik a válaszokban a 
dóm, a szabadtéri és a Tisza 
is.

Szívet melengető, hogy a 
válaszadók közel fele tervezi, 
hogy több alkalommal is a 
környéken fog kikapcsolód-
ni. Ha a turisták útra kelnek, 
azt feltételeznénk, hogy mi-
nél több helyet szeretnének 
felfedezni. A turisztikai szak-
ember erről azt mondta, a 
kitöltők között magas volt a 
térségben élők aránya, ezért  
arra számítanak, hogy a vírus 
miatt sokan a lakóhelyükhöz 
közelebbi, száz kilométeren 
belül eső nyaralási célpon-
tokat választják az idén, és 
azt inkább többször. Az óva-
tosság a jellemző, és hogy 
alaposabban meg szeretnék 
ismerni a vendégek a hozzá-
juk közel lévő úti célokat. 

(Az infografikák forrása: 
Szeged és Térsége Turiszti-
kai Nkft.)

350 42,5%

46,5%384

risztikai felmérés azt mutat-
ta, hogy a megkérdezettek 
90 százaléka 7 vagy annál 
több pontot adott Szeged-
nek egy 10-es skálán, tehát 
nagyon vonzónak találja a 
várost. 42,5 százalékuk pe-
dig maximálisan értékelte a 
város turisztikai kínálatát. 

A Tourinform iroda veze-
tője hozzátette, az volt a kuta-
tás célja, hogy megismerjék 
a látogatók igényeit: milyen 
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A fotózásban is meglelte az alkotás örömét
a Szegedi Kortárs Balett olasz táncművésze

Graziano Bongiovanni olasz táncművész 
2019 óta tagja a Szegedi Kortárs Balett-
nek. Számos színpadi szerepe mellett szí-
vesen fotózza a társulat tagjait, próbáit, 
fellépéseit.

– Hogyan került a szegedi társulatba?
– Már két éve Magyarországon dolgoz-

tam, amikor úgy éreztem, változásra van 
szükségem, épp ekkor keresett meg az 
együttes vezetősége, és kért fel, hogy vegyek 
részt egy próbatáncon. Nagy örömömre fel-
vettek, amiért azóta is hálás vagyok.

– Hogy érzi magát Szegeden?
– Korábban nem ismertem Szegedet, de 

hamar megszerettem az itteni életet, mert 
Szeged nagyon élhető város. Remek a közle-
kedése, és mivel az egyetemen sok külföldi 
hallgató tanul, szinte mindenhol elboldogu-
lok az angoltudásommal.

– Milyennek látja az itt élő embereket?
– Kellemes meglepetés volt megtapasz-

talni, hogy a szegediek mindig kedvesek és 
segítőkészek. Számos országban éltem már, 
és állítom, hogy ez nem mindenütt van így.

– Honnan a fotózás iránti szenvedélye? 
Mikor és hogyan tanult fényképezni?

– A fényképezés iránti szeretetem 2016-
ban kezdődött, akkor vettem meg az első ka-
merámat, egy kezdő szintű gépet, de arra jó 
volt, hogy megtudjam, szeretek fotózni. Ma-
gam tanultam szabadidőmben a fotózást, 
később pedig online képzéseken is részt vet-
tem. Mára profi felszerelésre váltottam, hogy 
még változatosabb képeket tudjak készíteni, 
de továbbra is a tánc maradt a hivatásom. 

– A táncfotók mellett más témákról is 
készít képet?

– Sok témában szeretek fotózni, de az 
energiáimat főként a táncfotókra szeretném 
fókuszálni, mert ez a lényem legfontosabb 
része. Ettől függetlenül szeretek tárgyakat, 
tájakat és portrékat is fényképezni.

– Fotózta már Szegedet?
– Sok képet készítettem már a városról 

és legikonikusabb látnivalóiról. Szeretek 
sétálni, felfedezni új perspektívákat. Terve-
zem, hogy megörökítem a Szegedi Kortárs 
Balett táncosait a város leghíresebb látvá-
nyosságai előtt. A sorozat egyszerre mutatná 
be a táncosok fizikumában rejlő tehetséget 
a város szépségével és történelmi emlékei-
vel. Most a tökéletes pillanatra várok, hogy 
mindezt meg is valósítsam.

– Mit tervez az elkövetkező évekre?
– Szegeden szeretnék maradni és folytat-

ni a táncos karrieremet a társulatnál, mind-
eközben bővíteném a fotós vállalkozásomat 
is. Szeretnék valami különlegeset alkotni a 
színpadon és fotózásban is.

Rafai Gábor

Graziano Bongiovanni olasz táncművész… 
és az általa készített fotók. 
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Szegeden divat 
az olvasás!
Egy személy – egy könyv

Az első, könyvvel kapcsolatos emlékem ötéves korom-
ból való, akkor hozta el nekem a Télapó a Babar uta-
zása című meséskönyvet. Az általános iskola alsó 

tagozatában olvasás tantárgyból mindig ötös voltam, sose 
múló emlékem, hogy második osztályban a memoriterért, 
József Attila Altató című verséért is kaptam egy nagy ötöst. 
Hogy már nagyobbacska lettem, a Rémusz bácsi meséi vált 
kedvencemmé. Az Egri csillagokat éjszakánként a paplan 
alatt, elemlámpa fénye mellett olvastam ki. Tinikorom meg-
határozó könyvei Mark Twain regényei, a Tom Sawyer és a 
Huckleberry Finn kalandjai, valamint Dékány András tenge-
részregény-sorozata, illetve Takáts Gyula Egy flóbertpuska 
története című ifjúsági regénye lettek. Egy szó, mint száz, 
szenvedélyes olvasóvá váltam, ami nálam azt jelenti: a leg-
csekélyebb időt is kihasználom, legyek bárhol és bármikor, 
hogy olvashassak, ezért úgy gondolom, nem is érdemes to-
vább sorolnom a kezemben megfordult, rám hatást gyako-
rolt számos könyv címét. Amiért most mégis megteszem, 
hogy ajánlok a számomra kivételes könyvek közül egyet 
(primus inter pares) a Szegedi Tükör kedves olvasóinak, 
azt egy szeretetteljes felkérésre teszem. Ez a könyv pedig-

len Krúdy Gyula 1929-ben írott regénye: a Boldogult úrfiko-
romban. Krúdy gordonkahangú sorai számomra verssorok. 
Tán azért is kedvelem annyira, mert teljes mértékben imp-
resszionista beállítottságú vagyok. Rajongok Monet, Sisley, 
Renoir képeiért, Debussy, Ravel, Respighi zenéjéért, Fran-
cis Jammes verseiért. Hihetetlen, de igaz: tavaly tavasszal 
– a járvány bezártsága alatt – 37 Krúdy-regényt olvastam 
el egyhuzamban. A Boldogult úrfikoromban Krúdy Gyula ta-
lán legjobb alkotása. Helyszíne a budapesti Király utcában 
leledző, Bécs városához címzett vendéglő, mondhatni sör-
ház, ideje nem egészen egy nap, főszereplői a betérő kor-
helyei. Hogy ebből a szűk keretből Krúdy mit hoz ki, az egé-
szen varázslatos. Amikor a könyv végére értem, meghajtot-
tam a fejem, és azt mondtam: igen, ez a vegytiszta zseni-
alitás.

Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regénye köl-
csönözhető a Somogyi-könyvtárból!

A szegedi születésű  
Lehoczky Zsuzsát választották  

a nemzet színészévé

Lehoczky Zsuzsát az áp-
rilis közepén elhunyt Tö-
rőcsik Mari helyére vá-

lasztották meg a nemzet szí-
nészei, Bodrogi Gyula, Hau-
mann Péter, Király Levente, 
Molnár Piroska, Szacsvay 
László, Tordy Géza, Jordán 
Tamás, Almási Éva, Csomós 
Mari, Cserhalmi György és 
Máthé Erzsi.

Lehoczky Zsuzsa már 
tizenegy évesen színpadon 

volt a Szegedi Nemzeti Szín-
házban. 1956-ban egyéves 
kitérőt tett a kaposvári Csi-
ky Gergely Színházba, majd 
újabb öt évig a Szegedi Nem-

zeti Színház tagja volt. 1962-
ben szerződött az akkor még 
Fővárosi Operettszínházhoz, 
amelynek azóta is tagja. 
Musicalekben és operettek-
ben egyaránt láthatta a kö-
zönség. Játszott többek kö-
zött a Kiss Me Kate (Kate), 
A mosoly országa (Mi), a 
Bál a Savoyban (Daisy), a 
Maya (címszerep), a My Fair 
Lady (Eliza), A nagymama  
(Szerafin), a Marica grófnő 
(Bozsena), a Csárdáskirály-
nő (Cecília, Stázi), a Zsákba-
macska (Reinerné), a Handa 
banda (Izabella), a Dobos-
torta (Fehérváry Jozefin), a 
Mágnás Miska (Nagymama), 
a Marica grófnő (Bozsena), a 
Lili bárónő (Agatha), a Meny-
asszonytánc (Majzikné) és 
a Párizsi élet (Quimper Ka-
radek grófnő) című darab-
ban.

Az operett- és musicaliro-
dalom szubrettszerepeinek 
kiváló megformálásáért, 
több évtizedes, sikerekben 
gazdag művészpályafutása 
elismeréseként a művésznő 
2004-ben Kossuth-díjat ka-
pott. Művészetének további 
elismerései között van a Já-
szai Mari-díj (1966, 1974), 

az érdemes művész (1981) 
és a kiváló művész (1989) 
cím, a Déryné-díj (1993), 
valamint a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend tisztike-

resztje (1995). 2004-től a 
Budapesti Operettszínház 
örökös tagja, 2007-ben a 
magyar operett napja alkal-
mából életműdíjat kapott.

– Nagyon büszke va-
gyok rá, és nagyon megha-
tott, hogy a műfajnak is jót 
teszek ezzel – nyilatkozta 
az elismerésről a 84 éves 
operettszínésznő a Szeged 
Televízió Téma című mű-
sorában. Hozzátette, nem 
érzi, hogy nem értékelik, 
hiszen a közönség nagyon 
szereti. Tehetséges kollégá-
it tapsviharral, állva tapso-
lással szokták jutalmazni, 
és azok is megérdemlik a 
sikert, akik éppen abban az 
előadásban nincsenek ben-
ne. Sok a fiatal tehetség, 

aki jól táncol, jól énekel, jó 
színész, kedves, és ez az 
elismerés nagy öröm nekik 
is. Az operettben az egész 
miliő nagyszerű, amivel 

meg lehet nevettetni a kö-
zönséget, a gyönyörű ruhák, 
a fantasztikus díszletek. Ez 
mind, mind olyan három 
és fél órás élményt nyújt a 
közönségnek, amitől a más-
napjuk is boldogan telik. 

– Aznap délután, miu-
tán meghozták a döntést a 
nemzet színészei, felhívtak, 
és a telefont egymásnak 
átadva gratuláltak. Én vála-
szoltam nekik, de erről még 
most sem tudok torokszo-
rítás nélkül beszélni. Arra 
gondolok, hogy tizenkét 
ilyen kiváló színész közé 
tartozhatok mostantól én is. 
Borzasztó nagy dolog. Érde-
mes volt az a sok-sok mun-
ka, hiszen csak az Operett-
színháznak 1962-től vagyok 
tagja. Érdemes volt minden 
kínlódás, a gyötrő táncórák 
és összpróbák, amik most 
már nem is gyötrelemnek 
tűnnek, sokkal inkább fel-
készítésnek erre, amit most 
kaptam. Nem vettem félváll-
ról a Kossuth-díjat, az érde-
mes és kiváló művész díjat, 
de ez valami más, mert 
a kollégáktól jön – tette  
hozzá. 

– Táncosként kezdtem 
a szegedi színpadon tizen-
egy évesen, majd szólista 
lettem, de nem sokáig. El-
mentem húszévesen Ka-
posvárra színésznek az 
1956–57-es évadra Tordy 
Gézával és Csurka László-
val együtt. Aztán a forrada-
lom miatt félbeszakadt az 
évad, futott, ki merre látott. 
Én anyukához menekültem 
vissza Szegedre – emléke-
zett vissza Lehoczky Zsu-
zsa.

Veszelka Attila Kölcsey-érmes író, költő, a Szegedi Aka-
démiai Bizottság Szépírói Csoportja elnöke Krúdy Gyula 
Boldogult úrfikoromban című könyvét ajánlja.

Lehoczky Zsuzsa Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas 
színművészt, érdemes és kiváló művészt választották a 
nemzet színészévé a cím jelenlegi birtokosai. A díjazott 
Szegeden született, és itt is indult a pályája. Legutóbb 
2014-ben játszott Szegeden az Elfújta a szél című musi-
calben.

1963. Lehoczky Zsuzsa és Bodrogi Gyula a Slágermúzeum című revüfilmben. Fotó: For-
tepan/Hangosfilm

1964. A művésznő ekkor két éve már az Operettszínház 
tagja. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

2021. A művésznő a kol-
légái által megszavazott 
nemzet színésze díjat 
tartja élete legjelentősebb 
elismérésének. Fotó: MTI/
Szigetváry Zsolt
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Egy kép, két mondat

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észre-
vételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Azt tartják: nincs rövid út a bol-
dogsághoz, talán éppen azért, 
mert mindenki boldog szeretne 

lenni – relatíve akár hosszú vagy rövid 
életútján. Mondják sokan, hogy sok-
szor egy egész élet se elég, hogy ráta-
lálj az egy igaz szerelemre, általa a sze-
retetre, a boldogságra. A híres francia 
énekes, Edith Piaf is azt vallotta: „A 
szeretet mindenki számára a legszük-
ségesebb táplálék.” Bizony, mert e táp-
lálékból minél többet fogyasztasz, an-
nál nagyobb és magasabb szintet érhet 
el, mert a szerelem legnagyobb szintje 
bennünk, mindannyiunkban lakozik.

Nem túl régen ismét láttam egy 
igazán jól sikerült romantikus filmet. A 
címe „Szerelmünk lapjai” volt. Tartalmá-
ban egy nő és egy férfi teljes életét öleli 
fel, akik már megették kenyerük javát, 
visszaidézve gyerekkori életüket mind-
kettőjük halálának bekövetkeztéig.

Az érthetőség kedvéért: a filmbéli 
könyv szerzője és tartalmának felolva-
sója a férj (Noah), hallgatója az időskori 
feleség (Allie). Az asszony gyógyíthatat-
lan betegsége miatt egy idősek ottho-
nába került, ahol a férj is élt, abban a 
reményben, hogy ha felolvassa a férj 
a feleségének saját életük történetét, 

talán visszajön korábbi észjárása, mert 
újabban teljes memóriavesztésben 
szenved, ami egyébként az orvos sze-
rint gyógyíthatatlan nyavalya.

Allie és Noah fiatalon, tizenéve-
sen estek egymással szerelembe. A 
kapcsolatuk kezdetén a lány gazdag 
szülei ellenezték barátságukat, ezért 
(elköltöztek távolabbi helyre) és a II. 
világháborúban önként vállalt har-
cuk miatt kapcsolatuk megfeneklett, 
mindketten abban a tudatban voltak, 
hogy lemondtak egymásról. Az igazi ok 
az volt, hogy a fiú által írt levelek – az 
első év minden egyes napján – egyike 
sem került a lány kezébe, mert az any-
ja mind elvette és eldugta azokat. Így 

„bizonytalan és tudatlan állapotban” 
természetes volt a fiatal lány reakció-
ja, hogy beleszeretett egy – korábban 
harci sérülésben szenvedett és általa 
gondozott – ifjúba. De közbeavatko-
zott a véletlen: a korábbi lakhelyükön 
volt egy eléggé romos épület, és ami-
kor még együtt tervezgettek, ígérte 
meg a fiú, hogy felújítja az épületet, 
és ott fognak lakni a házasságuk után. 
Gyönyörű lett a felújított épület, pedig 
akkor már nem jártak együtt. Ezért is 
gondolta úgy a fiú, hogy eladja a felújí-
tott házat, minek következtében a ház 
és a „mester” felújító fényképei beke-
rültek egy újságba. Innen tudta meg a 
lány (aki már új partnerével készült az 
esküvőjükre), hogy a legény épen haza-
ért a frontról, a ház is nagyon szép lett. 
Fogta hát magát és hazalátogatott a 
lány, ahol a régi szerelem újból kivirág-
zott. A lánynak döntenie kellett! Dön-
tött is, az első szerelméhez ment fele- 
ségül.

Az ifjú pár kettesben, majd később 
a megszületett gyerekekkel mind ez 
ideig (az emlékezetvesztésig) boldog-
ságban élt. Sajnos a betegségben 
szenvedő (akkor már) idős hölgy senkit 
nem ismert fel a családból. A férj által 
megírt, „saját” élettörténet folyamatos 
és rendszeres felolvasása sem változ-
tatott az asszony betegségén. Közben 
a férj egészségi állapota is megromlott.

Egy napon, amikor már látható volt, 
nincs menekvés a beállt állapotból, kü-
lön-külön szobában lefeküdtek (nem 

lakhattak egy helyiségben). Hajnaltájt 
a férj belopódzott az asszony szobájá-
ba és odafeküdt mellé. Érdekes módon 
az asszony felismerte férjét, beszélget-
tek, a családról meséltek egymásnak, 
míg a fáradtság elaltatta őket. Elalvás 
előtt egymást szorosan átölelték.

Reggel lett, kivilágosodott, de az 
idős házaspár: Allie és Noah nem moz-
dultak. Előzetesen, amikor egymás 
mellett feküdtek, arról beszéltek, az 
volna a jó, ha mindketten, egyszerre 
meghalhatnának.

Valaki meghallgatta őket, többé 
nem keltek fel!

„Nem vagyok biztos abban – mond-
ja Teréz anya –, milyen lesz a menny- 
ben, de egyet biztosan tudok. Ha meg-
halunk, és eljön az idő, hogy az Úr ítél-
jen fölöttünk, nem azt kérdezi majd, 
mennyi jót tettünk életünkben, hanem 
hogy mennyi szeretettel tettük!”

Kutnyik Pál

Nem az a lényeg, mennyi jót tettünk

„Nem vagyok biztos abban – 
mondja Teréz anya –, milyen 
lesz a mennyben, de egyet 
biztosan tudok. Ha megha-
lunk, és eljön az idő, hogy 
az Úr ítéljen fölöttünk, nem 
azt kérdezi majd, mennyi jót 
tettünk életünkben, hanem 
hogy mennyi szeretettel tet-
tük!”

Sokszor egy egész élet se elég, hogy rátalálj az egy igaz szere-
lemre, általa a szeretetre, a boldogságra. A híres francia éne-
kes, Edith Piaf is azt vallotta: „A szeretet mindenki számára a 
legszükségesebb táplálék.” Bizony, mert e táplálékból minél 
többet fogyasztasz, annál nagyobb és magasabb szintet érhet 
el, mert a szerelem legnagyobb szintje bennünk, mindannyi-
unkban lakozik.

Alapítvány és Birodalom

Akik olvasták Isaac Asimov Alapítvány trilógiáját, azok 
tudják jól, hogy a pszichohistorikus Hari Seldon (és 
nem Sheldon Cooper!) azzal a céllal hozott létre két 

Alapítványt, hogy mindössze ezer évre szűkítse le a Biroda-
lom bukását követő barbárság korát, és létrejöjjön az új Bi-
rodalom.

Mi sem bizonyítja jobban 
Asimov zsenialitását, hogy 
amit több mint hetven éve 
megálmodott, az itt és most 
szép hazánkban megvalósulni 
látszik, pedig hol vagyunk még 
a bolygók millióit benépesítő 
emberiséget kormányzó Ga-
laktikus Birodalomtól. Igaz, 

hogy nálunk azért egy kicsit másképp lesz ez, amúgy Magyar 
Miská-san. Ugyanis az Orbán Birodalom saját maga alapítja 
a kettőnél is több Alapítványait az uralma megdönthetetlen-
sége céljából. Megjegyzendő, hogy Asimov később megírta 
az Alapítványok előzményét, majd azok további sorsát is. Te-
hát van remény, tessenek elolvasni, több mint tanulságos!

Méhes János 

Oázis. Ezt a címet adta a Vértónál készült fotójának olva-
sónk, Benda Beatrix.

Az Orbán Birodalom 
saját maga alapítja 
a kettőnél is több 
Alapítványait az 
uralma megdönthe-
tetlensége céljából. 
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és három bronzzal zárt. Az 
NKM Szeged VE sportolói kö-
zül a legjobb eredményt Ná-
das Bence érte el, aki parádés 
teljesítményt nyújtva győzött 
K1 férfi 500 méteren, klub-
társa, Molnár Csenge pedig 
Hajdu Jonathannal lett har-
madik a C2 vegyes 200 méter 
döntőjében. A parakenusok 
között Varga Katalin második 
lett KL2 200 méteren. A többi 
szegedi lemaradt az éremről.

A világkupán 26 szám-

ban osztottak érmeket, a 60 
ország több mint 900 ver-
senyzője között 45-en kép-
viselték a magyar színeket. 
A kellemetlen meglepetés 
hazai szempontból az volt, 
hogy egyik férfi négyes sem 
jutott az A döntőbe, bár a 
hosszú ideje együtt készü-
lő Kuli István, Molnár Péter, 
Nádas Bence, Tótka Sándor 
kvartett a szegedi Kuli sérü-
lése miatt elvesztette vezére-
vezősét. Hüttner elmondása 

szerint a sportoló már edzhet, 
így várhatóan ott lesz a poz-
nani Európa-bajnokságon. 
A jövő hétvégén ugyancsak 
Szegeden rendezik az újabb 
olimpiai válogatót, majd egy 
héttel később kerül sor az Eb-
re – az ott elért eredmények 
alapján alakul ki a tokiói ma-
gyar csapat végleges összeté-
tele. Hüttner szerint kemény 
munka vár rájuk az olimpiáig, 
amelyen augusztus 2-án kez-
dődnek a szakág versenyei.

Sportmix
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SÁROSI SIKERE PORTU-
GÁLIÁBAN. A szegedi Good-
will Pharma Tisza Tollas SE 
tollaslabdázója, Sárosi Lau-
ra nyerte a portugál nyílt baj-
nokságot. A riói olimpikon áp-
rilis végén Peruban nyert tor-
nát, ezúttal pedig Caldas da 
Rainhában diadalmaskodott. 
A nyitókörben az exszegedi 
Sándorházi Vivient, majd a 
folytatásban klubtársát, az 
indonéz Silvi Wulandarit, ezt 
követően pedig francia és 
dán ellenfelet legyőzve jutott 
a fináléba, ahol nagy csatá-
ban, 37 perc alatt kerekedett 
újabb francia riválisa fölé. Sá-
rosi a tornán szettet sem ve-
szített, ami még tovább emeli 
a siker értékét. A férfiaknál a 
szintén a szegedi klubot erő-
sítő Pápai Balázs a kvalifiká-
cióban búcsúzott.
SZEGEDEN AZ EGYÉNI OB. 
A Squash Club Szabadidő-
központ sikeresen pályázott 
a Magyar Fallabda Szövet-
ségnél, így a szegedi helyszín 
rendezheti meg a XXXIII. fel-
nőtt országos egyéni squash-
bajnokságot május 28. és 30. 
között. Az eseményre jelen ál-
lás szerint a védettségi igazol-
vánnyal rendelkező nézőket is 
beengedhetik a Kenyérgyári 
úti létesítménybe.
JEGYET VEGYENEK! Elkez-
dődött a jegyárusítás a januá-
ri, magyar–szlovák közös ren-
dezésű férfi kézilabda-Eb sze-
gedi meccseire. A bérleteket 
az Eventim hálózatában, illet-
ve a tickets.eurohandball.com 
oldalon vásárolhatják meg a 
szurkolók, míg a napijegyeket 
ősztől árusítják majd. Szeged 
a C csoport küzdelmeinek ad 
otthont, ebben Horvátország, 
Szerbia, Franciaország és Uk-
rajna kapott helyet.
MARATONI ÉRMEK. Nagy-
szerűen szerepeltek az MVM 
Szeged VE kajakosai és ke-
nusai a győri maratoni ma-
gyar bajnokságon. A klub 
versenyzői összesen nyolc 
arany-, három ezüst- és tíz 
bronzéremmel zártak. A leg-
eredményesebb Kiss Ágnes 
volt: Kása Péter tanítványa 
egyesben és Kiszely Petrá-
val párosban is magyar baj-
noki címet szerzett 10 kilo-
méteren a serdülők között. 
Kiss és Kiszely mellett Kele-
men Zita, Paragi Petra, Ma-
ranec-Dózsa Zétény, Gyányi 
Milán, Molnár Ádám és Sza-
bó Levente szintén arany-
érmes lett. A felnőtteknél 
Laczó Dániel C1-ben, vala-
mint C2-ben a dunaújvárosi 
Kovács Mátéval is harmadik 
lett a 26 kilométeres távon.

Sport

Bánhidi 
marad,

Szita érkezik

A válogatott Bánhidi 
Bence 2025-ig meg-
hosszabbította szer-

ződését a MOL-Pick Szeged 
kézilabdacsapatával. A be-
álló kiemelte: hosszú távra 
tervez Szegeden, ahol kiváló 
szakmai munka folyik. Szűcs 
Ernő Péter klubelnök hozzá-
tette: a legnagyobb klubok-
kal versenyeztek Bánhidiért, 
akinek szerződéshosszab-
bítása olyan, mint egy nagy 
győzelem. Bánhidi elismer-
te, a Veszprémtől, a Barcelo-
nától és a PSG-től is kapott 
ajánlatot, a tárgyalásig is el-
jutottak, mégsem távozik.

A MOL-Pick azt is bejelen-
tette, hogy jövő nyáron leiga-
zolja Szita Zoltánt, a lengyel 
Wisla Plock balátlövőjét. A 
23 éves, magyar válogatott 
Szita szerződése három évre 
szól. Kiss Bence cégvezető 
hangsúlyozta, fontos, hogy 
minél több magyar szerepel-
jen a szegedi keretben.

Kvóták a zsebben
Szegeden versengett a kajakos és kenus elit

„Amiért jöttünk, az megvan!” 
– nyilatkozta Hüttner Csaba 
szövetségi kapitány, miután a 
magyarok egy férfi kajakos és 
két férfi kenus kvótát szerez-
tek a tokiói játékokra a Szege-
den rendezett múlt heti olim-
piai pótkvalifikációs viadalon, 
így hazánk jelenleg az elér-
hető 18-ból 17 indulási jog-
gal rendelkezik. Ez azt jelen-
ti, hogy Magyarország minden 
számban indít majd egységet 
az olimpián.

Az eseményen előbb ha-
talmas csatában az Adolf 
Balázs, Fejes Dániel páros 
szerzett két férfi kenus indu-
lási jogot C2 1000 méteren, 
majd a csapat begyűjtötte 
az utolsó férfi kajakos kvótát 
azzal, hogy a Béke Kornél, 
Varga Ádám duó nyert 1000 
méteren.

A pótkvalifikációs viadal 
után világkupát rendeztek a 
Maty-éren, ezen a válogatott 
négy arannyal, nyolc ezüsttel 

Olasz Anna: Most beérett a munka
A szegedi úszó 10 kilométeren ezüstöt, a váltóval bronzot nyert a budapesti Európa-bajnokságon

A szegedi Olasz Anna csodálatos ver-
senyzéssel ezüstérmet nyert a nyílt 
vízi úszók 10 kilométeres számában 
a budapesti vizes Európa-bajnoksá-
gon, majd ezt a váltóban egy bronz-
zal is kiegészítette. Évek óta várt egy 
ekkora sikerre.

A hazai rendezésű Európa-baj-
nokság első magyar érmét 
nyerte a szegedi Olasz Anna 

a nyílt vízi úszók 10 kilométeres szá-
mában, ahol hatalmas csatában a 
második helyen végzett. A Lupa-ta-
von rendezett viadalon a 27 éves 
versenyző szoros hajrában maradt 
le három tizedmásodperccel az olim-
piai bajnok és címvédő, a rövidebb 
távon, 5 kilométeren is győztes hol-
land Sharon van Rouwendaal mö-
gött. A Szegedi Úszó Egylet klasszisá-
nak eddig 25 kilométeren volt Eb- és 

vb-ezüstje, utóbbit 2015-ben szerez-
te, míg most a szakág olimpiai szá-
mában állhatott fel a dobogó máso-
dik fokára.

Nagyon akarta

–  Természetesen itthon nagyon 
szerettem volna érmet szerezni. 
Az elmúlt évek nem úgy sikerültek, 
ahogy szerettem volna, voltak jó és 
rossz pillanatok egyaránt, az ered-
mények azonban nem úgy jöttek, 
mint ahogyan én edzettem. Most 
beérett a munka – mondta az M4 
Sportnak Olasz Anna, aki hozzátette, 
pályafutásának kifejezetten jót tett 
a koronavírus miatti kényszerszü-
net, mert így ki tudta magát pihenni. 
Gellért Gábor tanítványa hozzátette, 
még nem foglalkozik a május végén, 
Setúbalban sorra kerülő olimpiai 

kvalifikációs viadallal, most szeretné 
megélni a pillanatot.

Váltóbronz

Nem ez volt azonban az egyetlen do-
bogós helye, hiszen a magyar váltó 
tagjaként harmadik lett az 5 kilométe-
res csapatversenyben. Az aranyat az 
olasz kvartett nyerte a hat induló kö-
zül, amelyeknél két nő és két férfi al-
kotta a váltókat. A magyar négyesben 
Olasz mellett Rohács Réka, Betlehem 
Dávid és Rasovszky Kristóf kapott he-
lyet. Anna szerint az egész csapat ki-
tett magáért, maximális teljesítményt 
nyújtott, így elérte dobogós célját.

Tapasztalatszerzés

Ami a többi szegedi eredményt illeti, 
5 kilométeren Vas Luca a tizenötödik 

helyen zárt, míg 25 kilométeren kilen-
cedik lett. Elmondta: első felnőtt ver-
senye kiváló tapasztalatszerzés volt, 
sokat tanult belőle.

– Bőven van még mit tanulnom 
erről a szakágról, ezért is örülök, 
hogy indulhattam a versenyen, re-
mek tapasztalatszerzés volt. A táv 
első felében jól helyezkedtem, de a 
második kör végén jött egy holtpon-
tom, pont az élboly ritmusváltásánál. 
Gyorsabban kell döntést hozni a rit-
musról és a helyezkedésről – bízom 
benne, hogy a következő alkalom-
mal ebben jobb leszek – fogalma-
zott.

A Haász SZUE szerb színekben 
induló versenyzője, Farkas Tamás 
a 18. helyen végzett a férfiak mező-
nyében a legrövidebb távon. Az Eb 
még mindig tart, ezen a hétvégén 
már a medencés döntőket rendezik.

Olasz Anna tempózik az ezüst felé 10 kilométeren. Fotó: MTI

Nádas Bence hazai pályán nyert világkupát. Fotó: NKM Szeged VE
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Szeretne 2 belépőt nyerni az újszegedi sportuszodába? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, 
telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: május 26. 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 vonatko-
zó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Fiúk, 
lányok találkozási szokása volt a Tiszára járás. A nyertes: Dudás Levente. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
május 7–8-án: Mészáros Dániel Szabolcs 
és Yetismis Selin, Restás Krisztián és Olasz 
Anita, Bürgés Ádám és Bálint Gizella Erika, 
Rabi Attila és Málik Lívia Martina, Máté Pé-
ter és Pál Mária, Rozgonyi Viktor Tamás és 
Kiss Fruzsina, Horváth Mátyás és Rózsa 
Anikó, Szilágyi Zsolt és Szabados Ivett.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Rácz Róbert 
Károlynak és Vincze Nórának 2021. 05. 
06-án Alíz Nóra, Fodor Tamásnak és Ba-
logh Ágnesnek 2021. 05. 06-án Ágos-
ton, Gönczi Mihálynak és Szabó Erikának 
2021. 05. 07-én Milán nevű gyermeke szü-
letett.
GRATULÁLUNK!
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Júlia,
Rita

Szeles 
idő

21/10
Pünkösd
Dezső,
Renáta

Közepesen 
felhős
23/11

Pünkösd
Eszter,
Eliza

Közepesen 
felhős
24/12

Orbán,
Bársonyka

Közepesen 
felhős
21/12

Evelin,
Fülöp

Záporeső

21/10

Hella,
Perbál

Záporeső

20/11

Csanád,
Emil

Képviselői 
fogadóóra

MÁJUS 26., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu  címen.)
Tóth Károly: 16.00 – 17.00 óra (A jelzett időponton belül el-
érhető a 20/345-0227 telefonszámon.)
MÁJUS 29., SZOMBAT 
Kothencz János: 10.00 – 12.00 óra (Csongor tér 12.)



2021. május 22., szombat12  

Vízöntő

Halak
 

Színes

EZ A KEREKEN FÉLSZÁZ ESZTENDŐS FEKETE-FEHÉR FÉNYKÉP A PART-
FÜRDŐRE REPÍT BENNÜNKET. A rajta látható strandoló bakfisok gumiznak, 
azaz közkedvelt ugrálós játékot játszanak. A lányok ma már nagymamák lehet-
nek, nem biztos, hogy kijárnak még erre a ligetes, lapályos területre. Gyereke-
iknek és unokáiknak viszont árnyas felüdülést kínál a Partfürdő. Kiváló a hely 
családi vagy céges bográcsozásokhoz, szalonnasütéshez, akár legény- vagy 
lánybúcsúhoz és születésnapi bulizáshoz: elég időben bejelentkezni, és indul-

hat is az önfeledt szórakozás. Új tréninghelyszínt is kialakítottak, és várják a cé-
geket is csapatépítő összejövetelekre. Két-két strandröplabda- és focipálya, ját-
szóterek és egy kondipálya is várja a kikapcsolódni vágyókat. Egy animátor ve-
zetésével pedig akár kalózcsatát is vívhatnak a kisebbek, de sárkányhajózásra, 
vagy tiszai kenuzásra és kajakozásra is be lehet nevezni. Aki pedig egyszerű-
en csak strandolni, pihenni szeretne, az is megtalálja itt például az olvasáshoz 
szükséges csendet és nyugalmat. Fotó: Fortepan/Varga János

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Világossá válik, hogy na- 
gyon fontos az ön szá- 

mára a közösségben elfog- 
lalt helye, ezért érdemes idő- 
ről időre megerősíteni a kap- 
csolatait. Kommunikatív han- 
gulatban van, ezt használja ki! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Törekedjen arra, hogy a 
régóta halogatott, azonban 

fontos megbeszélnivalókra 
jusson idő a munkahelyén, kü- 
lönben egyre nehézkesebbé fog 
válni a szakmai párbeszéd. Ne 
tartsa magában a véleményét! 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Sok teher hárul önre nem- 
csak a munkahelyén, 

de ráadásul még otthon 
is. Ugyanakkor rájöhet, hogy 
családtagjai igazi támaszt jelen- 
tenek önnek. Próbálja megőriz- 
ni a derűjét!  

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Ha úgy érzi, problémái, 
gondjai vannak, ne tart- 

sa magában, inkább be- 
szélje meg barátaival, hiszen 
tudja, hogy rájuk számíthat, 
ha tanácsra, segítségre van 
szüksége. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Sok lehet a 
feladata a napokban, úgy- 
hogy jól ossza be az 

energiáját! Rájöhet arra is, 
hogy a munkatársaival haté- 
konyabban tud együtt dol- 
gozni, ha összehangolják az 
érdekeiket. 

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Ez az időszak 
most kedvez a csapat- 

munkának, valahogy egy- 
re jobban megértik egymást 
a munkatársaival, és ez az 
érzés kölcsönös. Érdemes ezt 
kihasználni! 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Ha nem figyel 
eléggé, akár hétköznapi 
apróságok miatt is vitába 

keveredhet otthon, ezért 
próbálja meg mindenáron 
kerülni a konfliktusokat! Ne 
hagyja, hogy nagynak tűnő sem- 
miségek miatt elromoljon a 
hangulata! 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Néhány félre- 
értésből próbál messze- 

menő következtetéseket 
levonni, de rájön, hogy ér- 
demesebb a dolgok mögé 
nézni, és csak azután ítélni. 
Új oldalukról ismerhet meg 
embereket, ha nyitott szemmel 
jár.  

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Kissé szétszórttá, 
feledékennyé válik a na- 
pokban, ezért érdemes 

mindent felírnia, hogy ne 
maradjanak el fontos elintéz- 
nivalók! Különben energikus, 
gyorsan és hatékonyan tudja 
elvégezni az újabb feladatait.  

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Fontos odafigyelnie, hogy 
a mindennapi mókus- 
kerék ne tegyen kárt 

magánéletében! Legyen türel- 
mesebb szeretteivel, ne hagyja, 
hogy kis semmiségeken rob- 
banjanak ki nagy viták!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Szinte ki sem látszik 
a tennivalókból, emiatt 
kevesebb energiája jut 

a családjára. Ezért ha végre 
 velük töltheti az időt, legyen 
sokkal figyelmesebb! Próbálja 
meg jobban beosztani a teen- 
dőit, akkor nem fogja magát 
annyira stresszelni mindenen!  

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Szervezzen közös prog- 
ramokat a családjával, 
hiszen az utóbbi idő- 

szakban alig tudtak együtt 
lenni, és ez már érezteti a 
hatását. Az együtt töltött idő 
segít abban, hogy megerősítsék 
az egymás iránti bizalmukat!

Horoszkóp Szeged régen

Kézműves piac és lemezbörze

SZENT ISTVÁN TÉRI KÉZMŰVES 
ÉS BORPIAC
Időpont: május 22–24., 9 és 19 óra 
között

LEGENDÁS LEMEZEK
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Időpont: május 22., szombat 10 és 
14 óra között
Szegedi lemezbörze, ahol több ezer 
bakelitből lehet válogatni. 

A kormány feloldotta a művelődési intézményekre és sportlétesítmé-
nyekre vonatkozó járványügyi korlátozások egy részét. Kormányrende-
let mondja ki viszont, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező 

látogatók léphetnek be ezekbe az épületekbe. A programokról minden infor-
máció egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny ol-
dalon. 

ADVENT A HARGITÁN
Helyszín: online, a Szegedi Pince-
színház Digitális Színháztermében
Időpont: május 22. és 23. 
Sütő András mesei, balladai hang-
vételű drámáját bábos elemekkel 
fűszerezve állította színpadra 2019-
ben a Pinceszínház. Az Advent a Har-
gitán igazi kamaradráma, mely feli-

dézi Erdély hatalmas havas hegyeit, 
a hegyek közötti hosszú várakozást, 
az igaz szerelmet, a boldogságot és 
az elmúlást. A néző megismerheti 
belőle az egyéni útkeresést, szeret-
teink elvándorlását, a vezeklést, az 
elkövetett hibák maró bűntudatát, 
mindezt két fiatal tiszta és mindent 
legyőző szerelmével szembeállítva. 
Az író gyönyörű nyelvezetet használ 
a műben, veretes, már-már balladai 
ihletésű sorokkal.

LÖW LIPÓT ÉS ÖRÖKSÉGE
Helyszín: Új zsinagóga
A Szegedi Zsidó Hitközség fennál-
lásának 24. és Löw Lipót születé-
sének 210. évfordulója alkalmából 
emlékkiállítás látható a zsinagógá-
ban az épület avatási és a még meg-
lévő vallási tárgyaiból, valamint az 
építésével kapcsolatos dokumentu-
mokból. 

140 ÉVE SZÜLETETT KECSKÉS 
ISTVÁN
Helyszín: online és Kecskéstelepi 
Művelődési Ház 
Időpont: május 30-ig
Kecskéstelep alapítója, a szegedi 
rokkantak megmentője, Kecskés Ist-
ván tiszteletére a kiállítási tablóit az 
interneten és kerítéskiállítás formá-
jában teszi közzé a Kecskéstelepi 
Művelődési Ház. Az emlékséta útvo-
nala okostelefonon elérhető. 


