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Június 24-én startol a jubileumi évad
Pár napon belül befejezik a Dóm téren a szabadtéri színpad és a nézőtér építését

A

város egyik legfontosabb turisztikai vonzereje a Szegedi Szabadtéri Játékok, amely idén ünnepli fennállásának kilencvenedik
évfordulóját, hiszen 1931-ben
indult útjára az ország legnagyobb szabadtéri színházi
fesztiválja. Barnák László főigazgató szerint a pandémia,
a hónapokig tartó elzártság
után most különösen fontos,
hogy újra élettel, kultúrával
teljen meg Szeged. A jubileumi évad a június 24-i Ajándékkoncerttel indul a Dóm téren,
ahol napokon belül befejeződik a szabadtéri színpadának
és nézőterének építése. A műfaji sokszínűség garantált, hiszen a látványos, világhírű
Broadway-musicalek mellett
az újszegedi játszóhelyen vígopera és komédia is várja a közönséget két és fél hónapon
keresztül. A vidéki városok közül először Szegeden látható
majd a Puskás, a musical.
Bővebben az 5. oldalon

A Dóm térre szállított építési elemek – kiterítve – Szegedtől Hódmezővásárhelyig érnének, a szerkezetek teljes súlya 140 tonna. Fotó: Szabó Luca

Rejtett zsidó örökségek

Idén ötnapos
lesz a SZIN

K

iemelkedő munkát végzett az önkormányzat abban a
most zárult európai uniós programban, amely 3 éve a
Duna-régió rejtett zsidó örökségének újrafelfedezését
tűzte ki célul. A Rediscover projektben Szeged vezetésével
nyolc ország kilenc városa és tizennyolc intézménye dolgozott együtt. Elkészült többek között a szegedi zsidó örökséget bemutató mobilapplikáció és egy szakácskönyv. Szeged
élen járt a kültéri rendezvények, látványosságok szervezésében is, így készült el a Hajnóczy utcában a Róth Manó üvegfestőnek emléket állító tűzfalfestmény is.
Részletek a 7. oldalon

Filmesek Szegeden

SZ
Augusztus 25–29. között várják a bulizókat a Partfürdőn.
A kormányrendelet értelmében csak a védettségi igazol-

vánnyal rendelkezők látogathatják a fesztivált, amelynek
nem emelnek az árán. Cikkünk a 4. oldalon

eretik Szegedet
a filmesek. Nálunk forgatták
a Szerelem első vérig című
kultikus film több jelenetét.
Tarantino kedvenc színésze,
a világhírű Michael Madsen
is dicsérte Szegedet, amikor

itt vették fel a Magic Boys
című filmvígjáték több jelenetét. Még verset is írt a városról. Legutóbb a Tessék
engem elrabolni! zenés családi tévéjátékot forgatták
Szegeden.
Írásunk a 6. oldalon
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70 milliárd Semjén hobbijára,
60 milliárd a mentőszolgálatra
Semjén Zsolt vadászati világkiállítására 70 milliárdot,
az Országos Mentőszolgálat
éves költségvetésére 59,9
milliárdot szán az Orbán-kormány a világjárvány idején.

Szeged példát mutat
A zöld átállásban Magyarország legyen az
Európai Unió élenjárója – erre Szeged jó
példát mutat a geotermikus fűtésrendszerre való áttéréssel.

SZ

– Semjén Zsoltnak ez az őrülete most már kezdi teljes
mértékben elnyelni a közpénzeket – mondta Dorosz Dávid, Semjén Zsolt egy kiterített rénszarvassal. Forrás: 24.hu
a Párbeszéd elnökségi tagja,
majd utalva arra, hogy a ke- kaput építeni és egyéb szob- a járvány idején egyszeri,
reszténydemokrata politikus rokat készíteni, és több mint azonnali 500 ezer forintos
szeret helikopterrel vadászni, 100 millió forintot költöttek a támogatást kapjanak a menhozzátette: most éppen he- kiállítás felügyelőbizottsági és tőszolgálat munkatársai, ez
likopterről szórja ki a pénzt a egyéb pozícióit betöltő fide- mindössze 4,5 milliárd forintba kerülne. Szerinte a Fidesz
barátainak és a fideszes cé- szes haverokra.
Dorosz Dá- „az agancsokból álló kaput, a
geknek. Példaként említette, A vadászati világ- vid elmondta: haveri, baráti cégek kifizetéhogy a vadá- kiállításra 240 mil- költségveté- sét és Orbán Viktor lázálmát”
szati világki- lió forintért fognak si
módosító választja a magyar emberek
álló j a v a s l a t o t egészsége és a frontvonalállításra 240 agancsokból
millió forintért kaput építeni és nyújtottak be ban dolgozó egészségügyi
fognak agan- egyéb
szobrokat annak érde- dolgozók megsegítése hecsokból álló készíteni.
kében, hogy lyett.

egeden járt Cseh Katalin európai parlamenti képviselő,
akinek Mihálik Edvin Zöld város programért felelős tanácsnok és Kóbor
Balázs, a Szetáv ügyvezetője mutatta be a
Felsővároson már elkészült új geotermikus
rendszert. A Tápai utcai fűtőműnél tartott közös sajtótájékoztatón Mihálik Edvin elmondta: a következő fűtési szezonban már üzemelni fog a geotermikus rendszer, és ezzel
felére csökken a város gázfelhasználása és
károsanyag-kibocsátása is.
Politikai cél volt, hogy Szeged a legzöldebb
magyar város legyen, és az elmúlt két évtizedben komoly lépések történtek ennek érdekében – fogalmazott a Zöld város programért
felelős tanácsnok. Jó úton jár a város, és Mihálik Edvin bízik abban, hogy 2022 után olyan
kormánya lesz az országnak, amely nemcsak
a szavak szintjén, hanem a tettek mezején is
elkötelezett lesz a zöldpolitika mellett.
– Szeged jó példája annak, hogyan kell a
fenntartható fejlődés érdekében hatékonyan

Cseh Katalin és Mihálik Edvin a Tápai utcai fűtőműnél. Fotó: Iványi Aurél
és tisztességesen felhasználni az uniós forrásokat – mondta Cseh Katalin, utalva arra, hogy
22 milliárd forint – amiből kilencmilliárd forint
vissza nem térítendő uniós támogatás – felhasználásával épül ki a szegedi geotermikus
projekt, ami jelenleg Európa legnagyobb ilyen
jellegű beruházása. Az EU-s képviselő tragikus
hibának tartja Orbánnak azt a döntését, hogy
lemond 3300 milliárd forint kedvezményes
kölcsönről, amely az országnak járna az uniós helyreállítási alapból. Reményét fejezte ki,
hogy olyan kormánya lesz a jövőben Magyarországnak, ami ezt az összeget lehívhatja, és
fejlesztésekre fordíthatja.

Továbbra sincs ítélet az elhíresült
fideszes vadasparki játszótérmutyi ügyében
Továbbra sincs ítélet az elhíresült vadasparki játszótérmutyiügyben, amelyben a múlt héten tartottak tárgyalást a
Szegedi Törvényszéken. A vád szerint többszörösen túlárazott volt az a számítógépes program, amely uniós pénzek
felhasználásával készült. A vádlottak továbbra is tagadták, hogy szabálytalanul jártak volna el, de elfogadható
módon nem tudták megindokolni a piaci árnál jóval magasabb vételárat.

A

z ügy előzménye,
hogy a szegedi Fideszhez több szálon
kötődő Titan Project’s House
2012 októberében kötött
bérleti szerződést a szegedi
önkormányzattal a város tulajdonában álló vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. Itt játszótér kialakítását és üzemeltetését,

valamint interaktív látogatótájékoztató rendszer kiépítését vállalták, amihez európai uniós támogatásból
és a magyar költségvetésből kívántak pénzhez jutni.
Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő vette később észre, hogy a beruházás jelentősen túlárazott volt. Ezért feljelentést

Kronológia
2013-ban Gyimesi László, a Fidesz szegedi elnöke
Vahl Rezsővel, a Titan Project’s House tulajdonosával
és ügyvezetőjével adta át ünnepélyesen a Szegedi Vadasparkban az uniós támogatásból épített interaktív
tájékoztató rendszert és a hozzá tartozó játszóteret.
2014-ben Ménesi Imre szocialista önkormányzati képviselő büntetőfeljelentést tett az ügyészségen, és az
Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult, mert szerinte
túlárazások komoly gyanúja merült fel.
2017-ben vádat emelt az ügyészség költségvetési csalás miatt az ügyben.
2018-ban elkezdték az ügy tárgyalását a bíróságon.

2013-ban Gyimesi László, a Fidesz szegedi elnöke Vahl Rezsővel, a Titan Project’s House tulajdonosával és ügyvezetőjével adta át a Szegedi Vadasparkban az uniós támogatásból kiépített interaktív tájékoztató rendszert és a hozzá
tartozó játszóteret a vadasparkban. Képünk archív.
tett az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, majd Magyarországon is nyomozni kezdtek az ügyben. A Flamingo
nevű számítógépes program
fejlesztésére például összesen 154 millió forint kiadást
állított be a cég. Ám a bíróság által kirendelt szakértők
szerint ennek a költsége alig

több mint 10 millió forint lehetett. A múlt heti tárgyaláson újabb számítástechnikai
szakértőket hallgatott meg

a bíróság, akik internetes
videókapcsolaton
keresztül értékelték, reális volt-e
a program árazása. Vé-

A számítógépes program fejlesztésére 154
millió forint kiadást állított be a cég, de a
szakértők szerint ennek a költsége alig több
mint 10 millió forint lehetett.

gül egyértelműen állították,
hogy nem volt valós a pályázatban szereplő összeg. Az
ügyben zajló per tehát tovább folytatódik, de mivel a
bírósághoz újabb beadványokat nyújtottak be a védők, így egyelőre a következő tárgyalási napot sem tudták még kijelölni.
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Új utastájékoztató alkalmazást
és hibabejelentőt próbálhatunk ki
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Vélemény

Örülünk?

Két új mobilapplikáció tesztüzeme indult el Szegeden

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Szajbély Benedek, a Griffsoft üzleti megoldások igazgatója mutatta
be az új alkalmazásokat. Fotók: Iványi Aurél
Két új okostelefon-alkalmazás készült el a SASMob Szeged projektben,
amelyeknek már elindult a
tesztüzeme. A napokban
bemutatott két mobilapplikáción túl lesznek még továbbiak is.
• Greenformers Help (Android, iOS)
• Greenformers Go (Android, iOS)

alkalmazás. Öt területen –
közösségi közlekedés, utak
állapota, közlekedési táblák és lámpák, közterületek
és zöldfelületek, valamint
egyéb – lehet hibát bejelenteni. Ötszáz karakterben írhatjuk le a tapasztalt problémát, csatolhatunk hozzá
négy fényképet, és megadhatjuk a probléma pontos
helyszínét is. Sőt, ha megadjuk az e-mail-címünket

A Greenformers Go a szegedi közösségi közlekedésben
nyújt nagy segítséget az utasoknak.
Ezt a két applikációt mutatta be a Széchenyi téren
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Szajbély Benedek, a Griffsoft üzleti megoldások igazgatója.

Help: mindent be
tudunk jelenteni
A Greenformers Help egy régóta várt problémabejelentő

– ami egyébként pont úgy
nem kötelező, mint a hely-

A Greenformers Go
alkalmazásnak kifejezetten mi, szegediek, a közösségi
közlekedést rendszeresen használók
vagyunk a célközönsége.

színmegjelölés –, akkor vis�szajelzést is kapunk a bejelentésünkről. Az alkalmazás
anonim, mindenben megfelel a GDPR-követelményeknek.

Go: nélkülözhetetlen
a közösségi
közlekedőknek
Útvonalkereső
applikáció
több is van már Szegeden,
elég a Google Mapsig elmenni, azon is ott van minden, a
másik a Szegedi Menetrend
applikáció. Ezek azt a célt
szolgálják, hogy megtervezzem az útvonalam.
– A Greenformers Gónak
kifejezetten mi, szegediek, a
közösségi közlekedést rendszeresen használók vagyunk
a célközönsége. Azok jelentik a célközönséget, akik
tudják, hová akarnak elindulni, és abból a bizonyos
megállóból, ahova éppen
kimentek, biztos el tudnak-e
jutni a céljukhoz a következő
járattal – mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Szajbély Benedek
az alkalmazásról elmondta,
a menetrendek jellemzően
dinamikusak, harminc másodpercenként frissülnek az
adatok, amelyek a fedélzeti
GPS-ekről származnak. Ha
valamiért mégsem sikerül
a valós adatokkal frissíteni,

akkor becslést végez az alkalmazás, de ezt külön jelzik
is benne.
Az alkalmazás nem csak
a helyadatok alapján működik: minden megállóra külön
is rá lehet keresni egy utazástervezésnél.
Garai Szakács László

Bétateszt
A Griffsoft néhány
hónap alatt elkészítette az applikációk keretrendszerét.
– Az igazi kihívást a
háttértár jelentette:
hogyan jönnek át az
adatok, hogyan tudjuk
az SZKT-s és a volánbuszos adatokat ös�szefésülni – mondta
Szajbély Benedek. Az
is fontos volt, hogy duálplatformra fejlesztették, azaz egyből
megvolt az applikáció
androidos telefonokra és iPhone-okra is.
A bétateszt, amiben
már most is részt vehetünk, egy-két hónap
alatt véget érhet. De
túl sokat már nem
nagyon változtatnak a
most kiadott applikációkon.

„Magyarország szívdobbanása ma ez a két szó: ELÉG VOLT.
Elég volt, hogy a beteg embereket, súlyos sérülteket ellátás
helyett ide-oda küldözgessék az országban. Elég volt az elszegényedésből, hogy az emberek milliószám nem tudják
hó végén kifizetni a számláikat. Elég volt abból, hogy a kormány nem veszi emberszámba az időseket, a betegeket, a
diákokat, a rászorulókat. Elég volt a kíméletlenségből, az érzéketlenségből. Elég volt abból, hogy egyre nehezebb megélni, miközben egyre többet dolgoznak az emberek. Elég volt,
hogy egyre kevesebb jut azoknak, akik gürcölnek, gyereket
nevelnek, egymásról gondoskodnak, becsülettel próbálnak
fennmaradni, miközben egyre több jut a léhűtőknek, a hazudozó milliárdos szélhámosoknak, az állam védelmét élvező ügyeskedőknek. Elég volt abból, hogy mindent elvesznek,
amiért az emberek megdolgoztak, és mindent eladnak, ami
az emberek közös vagyona. Elég volt abból, hogy egy kiváltságos csoport agyalágyultnak nézi az embereket és azt vágja a képükbe: nem jár nektek semmi, gondoskodjatok magatokról és fizessetek többet és többet és többet! Elég volt abból, hogy az emberek mindig rosszul járnak, miközben a hatalmon lévők egyre több luxust, egyre nagyobb gazdagságot
és egyre több kiváltságot szerezhetnek maguknak.”
Ígéretes ellenzéki
szónok, ugye? Ilyen kell Viccet félretéve most
nekünk az őszi elővá- tényleg mindenki örül?
lasztáson, mert a szí- Akkor ezért a sok mellévünkből beszél. Egyet- beszélés és pótcseleklenegy baj van vele: ezt vés? Csak szólok, kedves
Orbán Viktor mondta Ellenzék, kedves Összetizennégy évvel ezelőtt. fogás: én nem örülök.
Aztán kormányra került, és mi lett belőle?
Örülünk, hogy nálunk még létezik az ellenzéki sajtó maradéka? Hogy pár szerencsés még eléri a Klubrádiót az interneten? És a mi kormányunk nem térít el olyan repülőt a
légteréből, amin nemkívánatos újságíró ül?
Örülünk, hogy bár belengették az összes önkormányzati bérlemények kötelező eladását fillérekért, végül csak a
budai várnegyedben stafírozzák ki a csókosokat műemlék
lakásokkal? Hiszen akkor a példaértékű szegedi szociális
bérlakásprogram mehet tovább.
Örülünk, hogy idén is csak az iparűzési adó felét söprik le
a padlásról, a többin meg majd eltengődik az önkormányzat
valahogy? Hiszen nem vitték el az összes pénzt, ahogy ígérték, és nem szántották be a városháza épületét.
Örülünk, hogy csak a gépjárműadót veszik el teljesen,
mintha itt se lett volna útfelújításra?
Örülünk, hogy végre itt a nyár, és szinte mindenütt levehetjük a maszkot? Az meg kit érdekel, hogy járványhelyzet
meghosszabbítása ürügyén az egészségügyisek továbbra
sem mondhatnak fel, utolsó erejükkel teljesítenek sokszor
az eredeti munkahelyüktől távol, mert oda rendelték ki őket.
Örülünk, hogy olyan kezd lenni az életünk, mint másfél éve volt? Ja, hogy a járványhelyzet miatt tilos tüntetni?
Amúgy se mennék ki az utcára, hagyjanak engem békén.
Örülünk, hogy végre egymásra talált az ellenzék, és néha
úgy viselkednek, mint komoly politikusok? De ugye nem felejtik el, hogy a veszélyhelyzetben előválasztást se lesz egyszerű szervezni?
Örülünk? Viccet félretéve: most tényleg mindenki örül?
Akkor ezért a sok mellébeszélés és pótcselekvés?
Csak szólok, kedves Ellenzék, kedves Összefogás: én
nem örülök. Nem örülök, hogy elpoénkodtok Karácsony
Gergely turkálóban vásárolt ingén, a nyelvtudásán, sem Jakab Péter parizeres-pirosaranyos vacsoráján. Csak azért,
mert nincs mondanivalótok sem egymásnak, sem nekünk.
Tényleg itt a nyár, utána előválasztás, és ráfordultok a parlamenti választásra. Vagyis addigra meg kell engem győznötök, hogy elmenjek szavazni valamelyikőtökre. Ez egyelőre
kevés. Csak annyit tudok, hogy ELÉG VOLT.
Dombai Tünde
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Idén ötnapos lesz a SZIN
Megrendezik
augusztus
végén a legnagyobb múltú
hazai könnyűzenei fesztivált, a Szegedi Ifjúsági Napokat. Idén ötnapos lesz a
rendezvény a Partfürdőn,
ahová augusztus 25–29.
között várják a bulizókat. A
kormányrendelet értelmében csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt a fesztiválon,
amelynek nem emelnek az
árán.

A

Szegedi Ifjúsági Napok szervezői úgy
döntöttek, hogy idén
megtartják a hagyományosan nyárzáró bulit, ráadásul
a fesztiválozók örömére egy
nappal hosszabb lesz a rendezvény: augusztus 25–29.
között várják a bulizókat a
Partfürdőn.
– Egyrészt a hosszú kihagyás után szeretnénk a
látogatóink számára meghosszabbítani a fesztivál-

A pandémia miatt két hónap alatt ötvenöt előadást
tudott csak tartani a Szegedi Nemzeti Színház.

K
Sokszor elhangzik a színpadról: A kezeket akarom látni!
élményt, másrészt ezzel
is igyekszünk támogatni a
hazai zeneipar képviselőit,
hogy minél több fellépőnek
legyen alkalma újra színpadra állni – indokolta Kolonics
Erika főszervező, miért döntöttek a hosszabb fesztivál
mellett.
Az öt nap alatt mintegy
hatvannal több magyar zenekarnak és előadónak tud-

Nagyon népszerű a SZIN-en a karaoke stand. Archív képek.

nak fellépési lehetőséget
biztosítani. Kolonics Erika elmondta azt is, hogy hamarosan nyilvános lesz a fellépők
listája, az azonban már most
biztos, hogy a SZIN árain
nem emelnek, így a tavalyi –
végül elmaradt – fesztiválárakon lehet idén is jegyeket
vásárolni.
Kolonics Erika hangsúlyozta: folyamatosan szerződtetik a fellépőket, akik
közül már biztosan fellép a
SZIN-en Majka, a Kowalsky
meg a Vega, az Irie Maffia,
a Halott Pénz és a Punnany
Massif. A plusz nap vasárnap lesz, amit „magyar napnak” szánnak, hazai fellépőkkel.
A fesztivál főszervezője
hozzátette: a jelenlegi jogszabályok szerint egyelőre
védettségi igazolvány kell a
fesztiválok látogatásához. A
SZIN-re elindult a jegyek és
bérletek értékesítése.

Hattyúcsalád a vadasparkban
Egy hattyúcsalád úgy gondolta, hogy meglátogatja a
Szegedi Vadasparkot.

A

Szegedi Vadaspark az
egyik legkedveltebb
célpontja a turistáknak és a városlakóknak. Sokféle látogatóra fel vannak
készülve, ugyanis messzi tájakról, eltérő kultúrákból is
sokan érkeznek az állatkertbe. „Egy nagyon összetartó
nagycsalád vonulása azonban még nekünk is feltűnt:
egy hattyúcsalád gondolta
úgy, hogy látogatást tesz a
vadaspark dél-amerikai és
európai részén” – írta honlapján a Szegedi Vadaspark.
Így folytatták: „A kellemest
a hasznossal összekötve a
Sancer-tó volt a család célpontja, de az állatkert mun-

Csonka évadot zártak

A vadaspark kéri, ne menjenek közel a hattyúcsaládhoz.
Fotó: Szegedi Vadaspark
katársának
útbaigazítása
mellett megtekintették a zergék kifutóját, a keselyűk röpdéjét, kipróbálták a medvék
tavát és borzonghattak a farkasok láttán. Végül az erdőn
keresztül egy kalandösvényt
vágva elérték a tavat, ahol
további kíséretre már nem

volt szükségük. Talán még
mindig ott tartózkodnak,
mint igazán ragaszkodó vendégek.”
A Szegedi Vadaspark
munkatársai arra kérnek
mindenkit, hogy egy esetleges találkozáskor ne menjenek közel a hattyúcsaládhoz.

ozma József, a közgyűlés kulturális bizottságának elnöke
arról beszélt a színházi évadzárón, hogy a szegedieknek
nagyon hiányzik a színházuk.
Bár az intézmény sokféleképpen próbálkozott kapcsolatot tartani a közönséggel
az elmúlt hónapokban, de a
személyes találkozás varázsát nem sikerült pótolni.
Barnák László főigazgató
a csonka évadot értékelve
elmondta, az intézményben

összesen
hetvennyolcan
kapták el a koronavírust,
négy kollégájukat el is vesztették.
Idén már másodszor zárt
csonka színházi évadot a
pandémia miatt a Szegedi
Nemzeti Színház. Évtizedek
óta nem volt ilyen kevés
előadás és néző: az utolsó
„békeévben”, 2019-ben a
háromszáznál is több előadását 124 ezren látták,
most az ötvenöt előadáson
a tizenötezret sem érte el a
nézőszám.
– A színház összes részlegében folyamatos munka
zajlott az elmúlt évadban is,
volt, aki otthon, más a mun-

kahelyén dolgozott – mondta a főigazgató. A teljes bezárás után is folyamatosan
próbáltak, az elmúlt hónapokban fél tucat új darabot
– köztük A padlás című musicalt, a 39 lépcsőfok című
krimit, és két kisoperát is
– előadáskészre próbáltak,
ezeket a jövő évad műsortervébe építik be.
A csonka évad miatt nem
adták ki az évad végén szokásos művészeti díjakat. Köszöntötték viszont azokat a
kollégákat, akik 25, 30 vagy
40 éve tagjai a színháznak:
Kerekes Józsefnét, Szécsiné
Hegedűs Krisztinát, Toronykőy Attilát és Tari Györgynét.

Gyereknap – izgalmas programokkal

Képünk a vadaspark gyereknapján készült. Fotó: Garai Szakács László
Számtalan izgalmas programmal várták a
családokat a gyereknapon. A Kövér Béla
Bábszínház Dobronka cirkusz, világszám!
címmel hirdetett előadást, amit a városháza udvarán mutattak be. A Szent-Györgyi Al-

bert Agórában zenés mesejátékkal, koncerttel, látványos fizikai és kémiai kísérletekkel
várták a gyerekeket. A Szegedi Vadasparkban a Grimm-Busz Színház szórakoztatta a
gyerekeket.
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Június 24-én startol a jubileumi évad
Pár napon belül befejezik a Dóm téren a szabadtéri színpad és a nézőtér építését
Pár napon belül befejezik a Dóm téren a szabadtéri színpadának és a nézőterének építését. A munkálatok rekordsebességgel haladnak, hiszen június 24-én startol a Szegedi
Szabadtéri Játékok jubileumi, kilencvenedik évada.
– A Szegedi Szabadtéri Játékok a város egyik legfontosabb turisztikai vonzereje,
nyaranta megtelnek a szállodák az előadások napjain. A
pandémia, a hónapokig tartó elzártság után most különösen fontos, hogy újra élettel, kultúrával töltsük meg

Juhász Gyula
ötletéből
A Szegedi Szabadtéri
Játékok ötletét először 1926-ban Juhász
Gyula költő vetette fel.
A gondolatot a kulturális és politikai élet
számos jeles képviselője támogatta. A főpróbára a lehetőséget
a Fogadalmi templom
felszentelésére rendezett ünnepségsorozat
adta 1930 őszén. Az
árkádsorral körbevett
templomtér
kiváló
akusztikájával ideális
helyszínnek bizonyult
a szabadtéri színielőadások megrendezésére. Az első előadást, a
Magyar Passiót 1931.
június 13-án rendezték meg.

Szegedet – fogalmazott Barnák László a Dóm téri sajtótájékoztatón. A főigazgató hozzátette: idén is meglesz a fesztiválra jellemző
műfaji sokszínűség, hiszen
a látványos, világhírű Broadway-musicalek mellett az újszegedi játszóhelyen vígopera, vígjáték és Molière-komédia is várja majd a közönséget két és fél hónapon
keresztül.

Szegedtől Vásárhelyig
Várkonyi Miklós, a szabadtéri műszaki vezetője a csillagfödeles színház monumentális méreteiről beszélt.
A csaknem 4 ezer fős nézőtér mellett a színpad és a
műszaki-művészeti kiszolgáló bázis összesen mintegy
2 ezer négyzetméteres. A
Dóm térre szállított építési
elemek – kiterítve – Szegedtől Hódmezővásárhelyig érnének, a szerkezetek teljes
súlya 140 ezer kilogramm,
azaz 140 tonna.
A 936 négyzetméteres,
óriási színpadnak közel ezer
tonna súlyt kell elbírnia, a
világítótornyok pedig egy
ötemeletes ház méreteivel
büszkélkednek. Ezt a már
önmagában is lenyűgöző ját-

Barnák László, a szabadtéri főigazgatója és Várkonyi Miklós, a szabadtéri műszaki vezetője tájékoztatja a sajtót.
Fotó: Szabó Luca
szóteret birtokolják idén nyáron is a játékok művészei.
Nemcsak a műszaki adatok figyelemre méltók, hanem a Szegedi Szabadtéri
Játékokon nyaranta közreműködők száma is lenyűgöző: a fellépő művészek, technikusok, háttérmunkások,
jegyszedők száma meghaladja az ezerötszázat.

Gazdag műsorkínálat
Az idei évad is bővelkedik
szórakoztató, monumentális előadásokban. A június
24-i Ajándékkoncert után

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében
közzé teszi
a Szeged, Budapesti út – iparvágány – Halácsy Sándor út – Dorozsmai út által határolt
terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezetét
és a Szeged, Bajai út – Vasútvonal – Vasútvonal által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezetét, valamint mindkettőről
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017.
(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított
tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton
a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu e-mail
címre megküldve, legkésőbb 2021. június 21-ig.
A közzététel ideje:
2021. június 7-től 2021. június 21-ig.
A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos
honlapján (www.szegedvaros.hu).

öt estére a Jézus Krisztus
Szupersztár című rockopera, majd a Tánc-ünnep című
néptáncprodukció érkezik
a Dóm térre. A vidéki városok közül először Szegeden
látható majd a Puskás, a
musical, amit a 2018-as
évad közönségkedvence, az
Apáca show követ. Az évadot a Dóm téren egy musicallegenda premierje zárja,
a West Side Storyt Alföldi
Róbert állítja színpadra, és
a produkció hat estén várja
majd a csillagtetős színház
nézőit.
A különleges atmoszférá-

jú újszegedi játszóhelyen a
Játékszín vígjátékával, a Kölcsönlakással indul az évad
július 9-én, majd Mozart
vígoperája, a Szöktetés a
szerájból, egy Molière-komédia, a Scapin furfangjai,
valamint a Nők az idegös�szeomlás szélén című musical látható. Emellett két
estén a Dumaszínház humoristái lépnek fel, július 22-én
Kőhalmi Zoltán, augusztus
23-án pedig Kiss Ádám áll a
közönség elé.
A járványügyi szabályok enyhítését követően
megélénkült az érdeklődés a

szabadtéri előadásai iránt, és
egyre többen váltanak jegyet.

Megélénkült
az érdeklődés
Idén a Jézus Krisztus Szupersztár, az Apáca show és a
West Side Story a legnépszerűbb produkció. A szervezők
arra is felhívták a figyelmet,
hogy a Szegedi Szabadtéri
Játékok idei évadának produkcióin az azok megtartásakor hatályos jogszabályi
rendelkezések szerint vehetnek részt a nézők, így ezekre
érdemes odafigyelni.

Újra kinyitott a borpiac
a Szent István téren
A nagy sikerre való tekintettel erre a hétvégére is szervezett Szent István téri kézműves- és borpiacot a Szegedi Városkép és
Piac Kft.
– Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk
mind a borászoktól, mind a borfogyasztó szegediektől, így nem is lehetett kérdés, hogy a
folytatás mellett döntünk – mondta a szeged.hu-nak Rácz Attila, a Szegedi Városkép
és Piac Kft. ügyvezető igazgatója. A borászatoknak közönségvonzó hatásuk volt, amit a
kézművesek és az ételárusítók is ki tudtak
használni a hosszabb nyitvatartásnak köszönhetően.
A következő piac ezen a héten is háromnapos: péntektől vasárnapig lehet bort
kóstolni vagy ajándékokat vásárolni. A téren
települ néhány olyan borászat is, amik két
héttel ezelőtt nem tudtak eljönni. A gyerekeknek is tartogatnak meglepetést, hogy nekik is érdekesebbé tegyék a piacot.

Az ügyvezető hangsúlyozta, mindig az
érvényben lévő járványügyi szabályok figyelembevételével zajlik a szervezés, így zenei
programokkal, fellépésekkel egyelőre nem
tudják bővíteni a kínálatukat.
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Amikor hollywoodi sztár sétált a Kárász utcán
Szeretik Szegedet a filmesek – Forgott már a kamera a múzeumnál, a színházban és a SZIN-en
Szegeden nagy hagyománya van a filmkészítésnek. Nálunk forgatták a Szerelem első vérig kultikus film több jelenetét. Tarantino kedvenc színésze, a világhírű Michael
Madsen is dicsérte Szegedet, amikor itt forgatott. Még
verset is írt a városról. Legutóbb a Tessék engem elrabolni! című zenés családi tévéjátékot forgatták Szegeden.

H

arminchat éve, 1985ben mutatták be a
Szerelem első vérig
című kultikus filmet, amelynek több jelenetét is Szegeden forgatták. A Horváth Péter azonos című regényéből
készült film óriási sikert aratott, több mint másfél millióan (!) látták a hazai mozikban. Ez az alkotás volt „a
magyar Házibuli”. (A Házibuli című francia filmet 1980ban mutatták be Sophie
Marceau-val a főszerepben.

szaxofonozik a kollégium zenekarában. Füge beleszeret
Ágotába, a régésznek készülő osztálytársába. Ám Ágotának egy nap megjelenik
régi szerelme. Horváth Péter könyvében és a filmben
minden benne van, ami a
sava-borsa a fiatalok világának: szélsőséges érzelmek
és elsöprő szerelmek, öngyilkossági kísérlet és vad ágyjelenet, lazaság és bátorság,
zenekar-alapítás, kitörés és
lázadás.

mindegyik mellett ott a barátja”.

Misi kalandjai

Szilágyi Mariann és Beri Ary a Szerelem első vérig című filmben. Forrás: vitrinfotok.
blogspot.com

Michael Madsen, Szabó Győző és Pindroch Csaba, a Magic Boys című film szereplői
2009-ben. Fotó: MTI/Földi Imre
A Vladimir Cosma által szerzett filmzene világsiker lett.)
A Szerelem első vérig főszerepét Beri Ary, azaz Berencsi Attila és Szilágyi Mariann
játszotta, a zenéjét pedig
Dés László szerezte. A Demjén Ferenc által énekelt címadó dalból hatalmas sláger
lett.

Szerelmes üzenetek
az oroszlánnál
A történet szerint Füge 18
éves gimnazista srác, aki
festőnek készül, de mellette

Sokan emlékezhetnek
azokra a jelenetekre, melyeket a Móra Ferenc Múzeumnál forgattak: Füge és Ágota
a múzeumi oroszlánok „segítségével” váltottak titkos
szerelmes üzeneteket.
Hat éve a Múzeumok Éjszakáján Beri Ary és Horváth
Péter volt a vendég Szegeden. A film apropóján az első
szerelmek voltak a középpontban, szerelmes dobozt
helyeztek el az oroszlánok
talapzatán, amelyen keresztül üzenhettek egymásnak a
szerelmesek.

Chippendale-fiúk
a SZIN-en
A Koltai Róbert által rendezett, magyar–brit–kanadai
koprodukcióban
készült
Magic Boys című vígjáték
több jelenetét is Szegeden

forgatták – többek között az
alsóvárosi Kis Csikó Borozóban, az Anna fürdőben és a
Partfürdőn a Szegedi Ifjúsági Napokon. A filmben olyan
világsztárok játszottak, mint
Tarantino kedvenc színésze,
Michael Madsen, vagy a Guy
Ritchie Blöffjéből jól ismert
Vinnie Jones, illetve az angol énekesnő, Jamelia, aki a
SZIN-en lépett fel 2009-ben,
ahol egy jelenetben a magyar chippendale-fiúkkal is
szerepelt.
A film története két vidéki gyári munkásról szól,
akik véletlenül tudomást
szereznek egy több millió
dolláros csalásról. A Pindroch Csaba és Szabó Győző
alakította gyári munkások
chippendale-fiúknak álcázzák magukat és Londonba
menekülnek. Szerencsétlen-

Készül a Tessék engem elrabolni! című zenés családi
tévéjáték. Fotó: Rafai Gábor
A 2009-ben forgatott
film premierje 2012-ben
volt a Belvárosi Moziban. A
hatgyermekes Michael Madsen úgy nyilatkozott a helyi
sajtónak, amikor Szegeden
járt, hogy mindig örül, ha
egy kicsit kiszabadulhat Los
Angelesből. Szegeddel kapcsolatban azt mondta, hogy
kedvesek az emberek és
szépek a lányok, „kár, hogy

aki hatvan perc alatt bebarangolja egész Szegedet. A főszereplő Misit Vajda Vince kelti
életre. A főbb szerepekben a
Szegedi Pinceszínház művészei: Janik László, Kis Kata,
Kancsár Orsolya, Kálmán
Zsófia, Rácz László és Gargya
Balázs láthatóak majd a Barátok köztből is ismert Tóth Károllyal kiegészülve.
Sz. C. Sz.

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány
2021. évi pályázati felhívása
A Szeged Város Közösségéért Közalapítvány pályázatot ír ki
a Szegeden működő, a szociális ágazatban, a gyermek- és ifjúságvédelem, a határon túli és regionális kapcsolatok, a kultúra, az oktatás
valamint a sport területén tevékenykedő szervezetek támogatására.
Olyan programokkal lehet pályázni, melyek megvalósítására
2021. július 1. és december 31. között kerül sor.
Egy pályázó legfeljebb 250.000 Ft összegű támogatást igényelhet.
Pályázni legalább 20% önerő megléte esetén lehet.
Jelen pályázati fordulóban 1 pályázó csak 1 pályázatot nyújthat be.

Verset írt Szegedről
a hollywoodi sztár
2009 augusztusának végén Michael Madsen sétált
a Kárász utcán. A Tarantino-filmek sztárja közvetlen
volt: aki megállította, és kérte, azzal szívesen fotózkodott és autogramot is adott. Michael Madsen verset is
írt Szegedről, amit a honlapján publikált. Ebben többek között arról írt, hogy a szegedi lányok szeretnek
fehérben járni, illetve hogy hetven éve tört ki a második világháború, amelyben Kenneth nagybátyja is életét vesztette, s érte mondott egy imát az egyik szegedi
templomban.

ségükre Michael Madsenbe botlanak, aki a rettegett
maffiafőnököt játszotta a
filmben.

A Szabó István rendezte Zárójelentés című film egyes
jeleneteit a Szegedi Nemzeti
Színházban forgatták 2018
őszén – Oscar- és Kossuth-díjas művészek dolgoztak a teátrum épületében.
Legutóbb, pár napja a
Tessék engem elrabolni! című
zenés családi tévéjátékot forgatták Szegeden. Olyan jellegzetes városi helyszíneken
készítettek felvételeket, mint
a Dóm tér, a füvészkert vagy
a Szent István téri kispiac.
Az alkotás a Szegedi Pinceszínház és a Szeged Televízió
koprodukciójában készül. A
történet egy nevelőotthoni
osztály, azon belül is egy Misi
nevű kisfiú kalandjairól szól,

Barnák László főigazgató és Horgas Ádám tagozatvezető
főrendező (képünkön hátul) mutatta meg 2018-ban a Zárójelentés című film stábjának a Szegedi Nemzeti Színház
épületét. A stáb (balról jobbra): Kentaur díszlet- és jelmeztervező, Koltai Lajos operatőr, Szabó István filmrendező és
Sándor Pál producer.

További információt az szvkk.szeged@gmail.com e-mail-címen adunk.
Benyújtási határidő: 2021. június 21.
Elbírálási határidő: 2021. június 30.
A pályázatot a www.szegedvaros.hu oldalról letölthető adatlap kitöltésével postai úton (Szeged, Széchenyi tér 10.), valamint az szvkk.
szeged@gmail.com e-mail-címre pdf formátumban kell benyújtani.
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Rejtett zsidó örökségek nyomában
Személyes történetektől a szakácskönyvön és kiállításokon át a tűzfalfestményig
Nyolc ország kilenc városa
és tizennyolc intézménye
vett részt abban a május
végén zárult európai uniós
programban, amely három
éve a Duna-régió rejtett
zsidó örökségének újrafelfedezését tűzte ki célul.
Szeged kiemelkedő munkát végzett a projektben.

A

Rediscover elnevezésű európai uniós projektben Szeged város
önkormányzatának vezetésével nyolc ország 9 városa
– Banja Luka (Bosznia-Hercegovina), Galac (Románia),
Kotor (Montenegró), Muraszombat (Szlovénia), Eszék
(Horvátország), Regensburg
(Németország), Szabadka
(Szerbia) és Temesvár (Románia) – és 18 intézménye
dolgozott együtt 2018 óta.
A programban partnerintézményként vett részt a Szeged és Térsége Turisztikai
Nonprofit Kft. és a Szegedi
Zsidó Hitközség.
– Szegedet mindig a
kultúra tette híressé, ez a

Róth Manó üvegfestőnek állítottak emléket a Hajnóczy utcai tűzfalfestménnyel.

A Duna menti régió zsidó gasztronómiai útikönyve.
szellemi élet azonban nem
csupán a falakban mutatkozik meg, hanem az egykor
és most élők szellemében is
testet ölt – mondta Kozma
József, a közgyűlés kulturá-

lis bizottságának elnöke a
projekt indulásakor.
Május végén lezárult az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az
Európai Unió és a magyar

állam társfinanszírozásával
megvalósult program, amely
nemcsak nemzetközileg, de
helyileg is nagy hatást ért
el. Elkészült többek között
a szegedi zsidó örökséget
bemutató mobilapplikáció,
mely négy nyelven mutatja
be a szegedi belváros zsidó
épületeit, a zsinagógát és a
zsidó temetőt, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyes
történeteket.
A szegedi Tourinform
iroda jóvoltából létrejött egy
szakácskönyv is, amellyel
Szeged és a partnervárosok zsidó gasztronómiájába
tekinthetünk be Regensburgtól Galacig. Méltán nevezhetjük a Duna menti
régió zsidó gasztronómiai
útikönyvének is a kiadványt,
amelyben előételek, főfogások és desszertek receptjei
olvashatók.

Az ünnepek ablakai a szegedi Új zsinagógában című kiadványból.

Löw Lipót-emlékplakett
Löw Lipót-emlékplakettet adományozott Szentgyörgyi
Anna projektmenedzsernek, a szegedi önkormányzat
munkatársának a Szegedi Zsidó Hitközség. Az indoklás
szerint Szentgyörgyi Anna a szegedi zsidóság múltja és
értékei feltárásában, a hitközség levéltári archívumának kialakításában, a kongresszusok és konferenciák
szervezésében, előadóként pedig a Szegedi Zsidó Hitközség hagyományőrző és kulturális élete elősegítéséért végzett munkájáért kapta meg az emlékplakettet.

A kültéri rendezvények,
látványosságok szervezésében is élen jártak a szegedi projektcsapatok. Tavaly
ősszel szabadtéri kiállítás
volt látható a Klauzál téren
12+1 híres szegedi zsidó
személlyel a középpontban. Ez a kiállítás a zsinagóga kertjében éled újjá.
Idén tavasszal készült el a
Hajnóczy utcában Szeged
első, közel kétszáz négyzetméteres
tűzfalfestménye,
mellyel Róth Manó üvegfestőnek és iparművésznek
állítottak emléket, aki megfestette a zsinagóga ablakait.
Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni azt az
előadás-sorozatot, amit a
Tourinform iroda szervezett
tavaly Kalandozások a zsidó
kultúrában címmel. E soro-

zatban több olyan közismert
személyt, művészt hívtak
meg, akik „vallomást” tettek
arról, hogy személyiségükre,
művészetükre milyen hatást
gyakorol a zsidó kultúra. A
World Jewish Travel oldalon
létrehozott Szeged profil
sem maradhat ki a sorból,
amely nemzetközi szervezet
lévén jelentős figyelmet fordít a honlapon megjelenő
városok örökségturizmusára, így Szegedre is.

Elfeledett arcok: 12+1 legendás alak címmel volt látható
kiállítás a Klauzál téren, amelyen olyan jeles zsidó származású személyeket mutattak be, akik Szegeden éltek és
alkottak, vagy kapcsolódtak a városhoz.
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Kollégium tanyai iskolásoknak
Negyven éve a városi életmódtól féltették a szülők a gyermekeiket
1976 őszén adtak arról hírt
az újságok, hogy épül az
Április 4. útján – azaz a mai
Boldogasszony sugárúton
– a 272 férőhelyes kollégium tanyai iskolásoknak, és
előreláthatóan a következő
tanévben már beköltözhetnek a felső tagozatos diákok, akik körzeti iskolába
járnak, és külterületi lakásuktól kilométereket gyalogolnak mindennap. Arról is
írtak, hogy a gyerekek a kollégium közelében levő iskolákba járnak majd, és már
készülnek a fogadásukra a
tanárképző főiskola és az
egyetem gyakorló általános
iskoláiban. Egy probléma
azonban akad, állt a cikkekben: nem biztos, hogy
lesz 272 felső tagozatos diákjelentkező. Nem a gyere-

kek vonakodnak, hanem a
szüleik, akik féltik őket a
városi életmódtól. De az is
lehet – vetették fel –, hogy
a gyerekek segítségét nem
nélkülözhetik otthon, a tanya környékén. Arról is beszámoltak a lapok, hogy a
kollégium a tanév tíz hónapjában az iskolások otthona lesz, a nyári szünidőben, az idegenforgalom
főszezonjában pedig megnyitják a turisták előtt, így
enyhítve a város szállodagondjait.
Mi a Móra-múzeum archív fotóinak segítségével
1985-ben pillantottunk be
a kollégium életébe.
(Fotók: Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye/Enyedi
Zoltán)

Tanulószoba 1. 1985-ben.

Tanulószoba 2.

Minikoncert.

Lefekvés előtti olvasás.

Ki nevet a végén?

Aktuális
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Postabontás

Jobb későn, mint soha

S

ovány vigasz ez a szólásmondás nekem, aki túl
későn érő típus vagyok,
amit számtalan példával tudnék igazolni, de a velem született jó modor és szerénység
tiltja, hogy most ezekkel fáras�szam a nyájas Olvasót. Nem
kell ahhoz depressziósnak lenni, hogy az ember hangulata
hébe-hóba, ideig-óráig le ne konyuljon. Ilyen esetben én például gyorsan megnézek egy Woody Allen-filmet, vagy egy régi
Heti Hetes-epizódot, de egy-két
Örkény-egyperces elolvasásától máris (szomszéd) „szárnyal
a kedv, mint a kacsamadár”
(Romhányi József, Mézga család). Legutóbb a Hárem című
írásától vidultam fel. Ez a kis
gyöngyszem V. P.-ről szól, akinek nyolc törvényes felesége
van. Mindez akkor derül ki, amikor az egyik asszonyt feljelenti a
sarki rendőr, és a V. P.-né névre
kiküldött idézésre heten jelennek meg. A bíróságon a férj elmondja, mint a többnejűség jó
oldalát, hogy a feleségek mindegyike tud valamit, amiben ő
a kedvét leli. Tovább is van, de

nem mondom, olvassák el, és
utána osszák meg a témával
kapcsolatos véleményüket a
barátaikkal, rokonaikkal, ismerőseikkel, ahogyan én is teszem
az alábbiakban.
Nos, úgy tűnik, hogy az egy
férj, több feleség, egy eunuch
felállású családmodellnek tagadhatatlanul sok előnye van.
Hazánkban, ahol nem titkolt
óhaj, hogy asszonyainknak
hazafias kötelessége lenne
teleszülni a Kárpát-medencét
kis magyarokkal, különösen
hasznos lenne a többnejűség
bevezetése a hagyományos
házassági formák megtartása
mellett, az erre alkalmas személyek hathatós közreműködésével. Minél előbb, annál jobb!
Ám szomorú szívvel kell tudatnom, hogy ebben rám már ne
számítsanak. „Mert jóllehet a
lélek kész, de a test erőtlen”
(Máté ev. 26.41), és ha vitézlő
harcos nem is lehetek, veletek
száguld, vív, ujjong a lelkem,
véreim, magyar muzulmánok!
(Parafrázis. Ady Endre, Csák
Máté (Orbán Viktor?) földjén.)
Méhes János

Már csak emlék

M

egint elment egy
kedves barátnőm.
Elmennek a rokonok, jó barátok. Már nincs,
akivel felidézzük, újra átéljük a gyermekkorunk örömteli eseményeit, mert a sok-sok
évvel ezelőtti történeteket,
emlékeket már nem ismerhetik a körülöttünk élők.
Az 50-es évek egyik tavaszán a barátnőmmel sétálva
két lovas katona állított meg
minket a Tisza alsó szakaszán. Hová tartanak, lányok?
– kérdezték, majd közölték,
már a határsávban járunk.
Kicsit megijedtünk, mert nem
gondoltuk, hogy ilyen közel
van Jugoszlávia. Sokszor felidéztük a Tiszához kapcsolódó
nyári élményeinket. Az 50-es
években még állt a Bertalan-emlékmű, ahová gyakran
felsétáltunk a nyári hőségben, és onnan csorogtunk le
a Partfürdőig, amelynek fel-

forrósodott homokos partján
úgy futottunk keresztül, hogy
megosztottuk az egy pár papucsunkat, így csak az egyik
lábunkat kellett felkapni a forró talajról.
Nagyapám
gyárudvarában, a hátsó kert üres
csirkeólját alakítottuk át. Kimeszeltük a belső falakat,
szentképeket raktunk körbe,
a tetejére botokból ácsolt keresztet illesztettünk. Ha eljátszottuk az időt a gyárépület
padlásterében a sok érdekes
régiség között, és lecsökkent
a másnapra való tanulási
időnk, lementünk a mi kis
„templomunkba” és imádkoztunk, hogy másnap ne kelljen
felelnünk.
Már nincs Jugoszlávia és
Bertalan-emlékmű, a strandnak sincs homokos partja, a
gyárat elvették. Minden csak
emlék marad.
Dr. Berecz Árpádné

A félelemkeltésen, az örökös
háborúskodáson és a pátoszos beszéden
alapuló Fidesz-taktikáról

CS

ak az érdek meg a siker létezik? Sokan hiszik a Magyarországon kívül számos diktatórikus ország (Oroszormai politikus vezetőink közül, hogy igen. Azt már szág, Törökország és még több ország szerte a világon) műhosszú ideje tapasztaljuk, hogy az Orbán-rezsim veli – sehol se a nép javára, sokkal inkább az egyéni, önző
nem kormányoz. Minek ez a luxus? – kérdezik. Ugyanakkor érdekek kielégítésére. Ezáltal kerültek előtérbe az önös érmegszüntette a parlamentarizmust, populista, illiberális párt- dekeken alapuló – minél nagyobb – haszonszerzések. Elszotá változott a Fidesz. Az ország kormányának hatalmát ab- morító, hogy a Fidesz-közeli barát, a Századvég káderképzőban látom (hiszik, hogy kétharmados
jében ezt tanítják. Csak az érdek meg
többségük mindenre felhatalmazást Megszüntette a parlamentariz- a siker létezik – gondolják tévesen. A
adott), hogy az emberi lelkeket da- must, populista, illiberális párttá történelem és a morál – szerintük –
rabokra tépi, s aztán olyan új alakba változott a Fidesz. Az ország kor- csak felesleges göncök. Mindez közrakja össze, amilyenbe akarja.
mányának hatalmát abban látom pénzmilliárdokból!
Az immorális hatalom, amit a kor- (hiszik, hogy kétharmados többOrbán esetében nehéz egy olyan
mányfő több mint tíz éve erőltet rá az
ségük mindenre felhatalmazást ember megbízhatóságáról és poliországra, nem egyedi a világon. Persze,
adott), hogy az emberi lelkeket da- tikai elveiről beszélni, aki maga is
ez semmit se szépít a Fidesz – már rélegalább egyszer körbejárta már a
rabokra tépi, s aztán olyan új alakgen – elidegenedett viselkedésén. A
politikai paletta mindegyikét. Akinek
ba rakja össze, amilyenbe akarja.
Fidesz politikája nem más, mint amivé
mozgatórugója (a nagyfokú önzésen
egy „társadalommanipulátor” tette.
és tekintélyelvűségen túl) a nacionaEnnek igazi mestere volt Arthur J. Finkelstein. Kiragadnak és új- lizmus és az illiberalizmus. Csak hát az a baj, hogy liberalizracsomagolnak a múltból egy stratégiai receptet – tanácstalan, mus nélkül nincs, nem lehet demokrácia. Ugyanakkor mit
sőt tisztességtelen újkori populistáknak. Ez – lássuk be – csak kezdjünk a populistákkal?
mélységekbe zuhanó országrombolást hozhat létre.
Ne szépítsünk: mindannyiunkkal előfordult már, hogy
Ez a fajta stratégia és taktika három lábon áll: a félelem- nem mondott igazat. Egyeseknél ez naponta akár többször
keltésen, az örökös háborúskodáson, amihez ellenségkép is előfordul. De amit a Fidesz tesz, az már kóros. Viszont a
is párosul, és pátoszos beszéden. Ezek turmixa végtelen is- kóros hazudozásnak sokszor pszichiátriai megbetegedést
métlésekbe torkollik.
kísérő tünete is lehet.
Hogyan is lehet az állampolgárokat egymás ellen hangolOrbán a 2010-es évek tájékán rájátszott a társadalom
ni, és ugyanezen észjárással felfoghatatlan gonoszságokra, Kádár-rendszer iránt érzett nosztalgiájára. A teljhatalom birgyűlöletre rávenni? Legkönnyebben úgy, ha az érintettek ér- tokában ugyanis a miniszterelnök visszahozta azt a letűnt
zelmi viszonyulásaikat „közepes erősségű” félelemkeltéssel világot, amelytől 1989-ben már elköszönt a magyar társadabombázzák újra és újra. Ezáltal, mint tapasztalhatjuk, lét- lom. Egy fontos különbséggel! Az 1960–1970-es évek szolid
rejön a társadalom permanens instabilitása. A zavarosban jóléte helyett soha nem látott nyomort teremtett a horribilis
aztán már könnyen lehet halászni. És ez nem szól másról, összegekért épülő stadionok és az egyéb – de fölösleges –
mint hogy minden lehetséges kommunikációs térbe befolyó pénznyelő ténykedések árnyékában.
médiakampánnyal embereket egymás ellen fordítanak, haNekem úgy tűnik, közelebb lévén Orbán a hatvanadik életézug vádakkal eltérítik a demokratikus tanulási folyamatot, véhez, hogy időszerűnek tartja tetteinek halhatatlanná tételét.
elveszik az emberek hitét. Finkelsteinnek nem a fentiekben Ha Orbán kilép a politikából (ami nem valószínű), vagy elzavarja
részletezett módszere volt új, hanem hogy az elmúlt hatvan a nép, biztos, hogy még sokáig nem felejtjük el a tetteit. De nem
év minden erőfeszítését megcsúfolva volt bőr a képén újra a szép tettei miatt emlékezünk majd rá, mert érzésem szerint a
elővenni a megtévesztő, erőszakra épülő sablont. Ezt a faj- szitokszón kívül aligha lesz más is hallható.
ta populista politikai irányzatot és gyakorlati hasznosítását
Kutnyik Pál

Egy kép, két mondat

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Virágzik a lila akác az Anna-kúton. Fotó: Szeretlek, Szeged Facebook-oldala/Pintérné Éva
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Sport
Sportmix

ELHUNYT BENKŐ GYULA.
Május 21-én, életének 91.
évében elhunyt a szegedi és
a magyar birkózás korszakos
egyénisége, a mesteredző
Benkő Gyula. Az SZVSE szakosztályának legendás alakja
aktív edzői pályafutása alatt
dolgozott a kétszeres olimpiai
ezüstérmes Balla Józseffel, a
junior világ- és Európa-bajnoki
harmadik, olimpikon Bodó Antallal, a vb-ezüstérmes Péter
Istvánnal és a kadétvilágbajnok Tóth Jánossal is. Szaktudására a korosztályos válogatottaknál és a felnőtt nemzeti csapatnál is igényt tartottak
példaként szolgáló karrierje
során.
MECCS NÉLKÜL BAJNOKOK. Hiába várta mindenki, elmaradt a férfi tekecsapat-szuperliga rangadója, a
bajnoki címről döntő összecsapás, a Zengő Alföld Szegedi TE–Zalaegerszeg találkozó. A vendégek nem jöttek
el, mert a nem hivatalos információ alapján nem akartak
nézők előtt játszani, de erről
sem a szegedi klubnak, sem
a szövetségnek nem küldtek
hivatalos értesítést. Így játék
nélkül, 8:0-val a hazai együttes kapta a két pontot, ezzel
megszerezte a tizennegyedik
bajnoki címét.
EZÜSTÉRMES A PICK U22.
Mivel a közvetlen riválisok
csatájában az FTC U22-es
együttese kikapott a Mezőkövesdtől, így két meccsel a bajnokság lezárása előtt bebiztosította helyét a dobogó második fokán Kárpáti Krisztián
együttese, a Pick Szeged U22
a férfi kézilabda NB I/B Keleti csoportjában. Talán mondani sem kell, mekkora dolog ez
egy utánpótlás-játékosokból
álló csapatnak a felnőtt másodosztályban.
SZERETNÉNEK INDULNI.
A bajnoki bronzérmes Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának elnöke, Kardos Péter az
M4 Sport vendége volt. A szegedi sportvezető elárulta, tárgyalnak a légiósok és a magyar játékosok megtartásáról.
Úgy fogalmazott: ami a légiósokat illeti, a piac júniusban,
júliusban indul be igazán, de
azzal tisztában kell lennie
mindenkinek, hogy a játékosoknak egy ilyen szezon után
megnőtt az értéke. A Szedeák
a harmadik helyével kiharcolta a nemzetközi szereplés jogát – Kardos ezzel kapcsolatban elmondta, tárgyalnak a
szponzorokkal, szeretnének
indulni.
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Berobbant az elitbe Fábián Fanni
A 18 éves szegedi úszó a gyorsváltó tagjaként élete első érmét szerezte felnőtt nemzetközi versenyen

Szépen csillognak. Kapás Boglárka, Veres Laura, Fábián Fanni és Jakabos Zsuzsanna,
az ezüstérmes magyar váltó tagjai a női 4×200 méteres gyorsúszás eredményhirdetésén.
Fotó: MTI
A magyar csapat öt arannyal, négy ezüsttel és hat bronzzal
zárta a budapesti vizes Európa-bajnokságot. Ezek közül a
legnagyobb meglepetés talán a női 4×200 méteres gyorsváltó második helye volt, amelyből a szegedi Fábián Fanni
is kivette a részét.
„Egész nap biztos voltam
benne, hogy bronzérmes
lesz a váltó, de senki sem
hitte el, csak Kapás Boglárka és edzője, Virth Balázs. Be kell látnom, tévedtem...”
Szó szerint idézte a
Haász SZUE Facebook-oldala

Gellért Gábort, a klub vezetőedzőjét, aki érthető jókedvvel
kommentálta a hírt: Fábián
Fanni Európa-bajnoki ezüstérmes lett a 4×200 méteres
gyorsváltóval. A szegedi versenyző Jakabos Zsuzsanna
után, második magyarként
ugrott vízbe, majd hozta a

Közel került a bajnoki cím

R

emekül sikerült az I.
osztályú férfi fallabda-csapatbajnokság
második köre a Tisza Squash
SE számára: a szegedi együttes a címvédő Eger Squash
SE ellen 3–1-re, a Victor-BLE
Team és a Gekko SE ellen pedig 4–0-ra győzött, így a hibátlan első fordulóval hat mec�csen aratott hat sikernél járnak, egyedüliként veretlenek.

A Sebők Benedek, Hoffmann
Péter, Vas Máté, Kiss Dániel,
Hódi György és Benedek Kristóf által alkotott gárda közel
került a bajnoki címhez.
– Júniusban rendezik az
utolsó kört. Az aranyról várhatóan a City Squash Club elleni
összecsapás dönt, ahol kiélezett meccsekre van kilátás.
Nehéz dolgunk lesz, de nem
lehetetlen – értékelt Sebők.

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása,
cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes
cseréje és fedése
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a
technikáv
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tőle várt jó teljesítményt.
2:00.19 perces idővel adta
át a stafétát Veres Laurának,
végül pedig Kapás Boglárka
remek hajrával biztosította
be a fantasztikus eredményt.
A magyar kvartett 7:56.26
perccel csapott célba, a számot a britek nyerték.
– A döntő volt a hatodik
kétszáz méteres gyorsúszásom az Eb-n. Nem sikerült
lemennem két perc alá, de
ettől függetlenül nagyon örülök a sikernek. Izgultam, nem

gondoltam, hogy másodikak
lehetünk, de nagyon nagyot
úsztunk – értékelt a futam
után Fábián Fanni.
A 18 esztendős sportoló
élete első érmét szerezte felnőtt nemzetközi versenyen,
míg a szegedi úszók Olasz
Anna és Fábián révén három
Európa-bajnoki érmet is nyertek Budapesten. Mellettük
Fábián Bettina és Vas Luca
képviselte dicséretes versenyzéssel az egyesületet.
– Végtelenül boldog vagyok, és büszke a lányokra!
A Haász SZUE négy magyar
válogatott úszójából hárman
is pontszerzők, ketten pedig
érmesek az Eb-n! A döntő
csodás volt, szinte mindenki
esélytelennek tartotta a dobogós helyet, de mind a négy
lány hatalmasat úszott. Hihetetlen! – szóltak a további
örömszavak Gellért Gábortól.
A klubnál kiszámolták: amióta
Gellért a Haász SZUE vezetőedzője, ez volt a 30. szegedi
érem nemzetközi úszóversenyen.
– Azt mondtam az Eb
előtt, hogy a női 4×200-as
gyorsváltóé a jövő. Úgy látszik,
a jelen is – értékelt Sós Csaba
szövetségi kapitány.

Kupát nyertek
Rutai Balázsék

A

szegedi Rutai Balázzsal
felálló Balaton Bútor FC
Veszprém nyerte a férfi
futsal Magyar Kupát, mivel a
fináléban hosszabbítás után
7–4-re legyőzte a címvédő
Berettyóújfalut. Az FTC-MVM
Népligeti
Sportközpontban
rendezett döntőben a bakonyiak – akik a 2019-es döntőben
4–3-ra kikaptak a Berettyóújfalutól – 2–1-es vezetéssel
vonultak szünetre. A második
félidőben aztán öt gól is született, ezekből kettő a rendes játékidő utolsó percében (4–4).
A kétszer ötperces ráadásban
a Veszprém két perc alatt háromszor is betalált, az elsőt
éppen Rutai szerezte, aminek
köszönhetően a klub fennállása során először elhódította a
Magyar Kupát.

Rutai és a jól megérdemelt
trófea. Fotó: Facebook

„Szép húsz évet töltöttem a pályán”
Visszavonult a korábbi Pick-ikon, Ilyés Ferenc

B

ejelentette
visszavonulását a 229-szeres
válogatott kézilabdázó, Ilyés Ferenc. A MOL-Pick
Szeged korábbi, a Tatabánya
jelenlegi, 39 éves játékosának az alapszakasz végén, a
Veszprémi KKFT elleni bajnokin megsérült a térde, így az
idény hajrájában már nem
léphetett pályára.
– Nem lehetek elégedetlen, szép húsz évet töltöttem
a pályán. Bár a sérülésem
nem súlyos, de a sors úgy
hozta, hogy picivel előbb jött
el a búcsú, mint terveztem.
Köszönöm mindenkinek ezt a
csodálatos két évtizedet – nyilatkozta a székelyudvarhelyi
születésű kézilabdázó.
Ilyés 2000-ben igazolt Magyarországra a szülővárosából. A Pick Szegedet (2000–
2007, 2013–2016) és a
Veszprémet két időszakban
erősítette, megfordult Makón,
a német TBV Lemgo és a lengyel Wisla Plock együttesénél
is. Tatabányán 2016 óta szerepel.

A bajnokságot háromszor,
a Magyar Kupát és az EHF-kupát kétszer, a KEK-et egyszer
nyerte meg – a szegediekkel
2006-ban a kupát, 2007-ben
az NB I.-et, 2014-ben pedig
az EHF-kupát. A válogatottal
2004-ben, Athénban, valamint
2012-ben, Londonban is olimpiai negyedik volt, világbajnokságon a 2009-es ötödik hely
a legjobbja. A magyar örökranglistán 229 szereplésével
a hetedik, a mezőnyjátékosok
között a negyedik helyen áll. A

Magyar Kézilabda Szövetségben 2018 óta a határon túli
magyar kézilabdáért felelős
elnöki megbízottként, 2020
óta pedig a határon túli magyar
utánpótlást támogató Együtt
növünk fel! alapítvány kuratóriumi elnökeként tevékenykedik.
A Tatabánya bejelentette,
hogy a balátlövő új szerepkörben a jövőben is a klub kötelékében marad, segíti a csapat
munkáját, és tiszteletére a
18-as mezszámot visszavonultatják.

Szegeden nagy kedvenc volt Ilyés Ferenc. Fotó: MTI

Tarkabarka

2021. június 5., szombat

Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK május
21-én: Geringer Robin és Fendrik Klaudia; május 22-én: Bacsó Alfréd Péter és Nacsa Szintia, Mojzes Rudolf Tibor és Trembeczky Katalin,
Bazsó János és Molnár Olga, Hegyesi Norbert
és Rozman Anna, Jenei Tibor és Temesvári Patrícia, Kelemen István Csongor és Bodó Zsuzsanna, Móra András Krisztián és Csáki Vanda Lilla,
Zámbó Márk és Menyhért Andrea, Fejes Károly
és Erzsiák Lilla, Máté Zsolt és Kovács Réka Emese, Bittera Ádám és Lucskai Dorina.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra
JÚNIUS 7., HÉTFŐ
Dr. Kovács Tamás: 18.00 –
19.00 (A jelzett időponton
belül elérhető a 30/3039654 telefonszámon.)
JÚNIUS 9., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa:

16.00 – 17.00 (Móra Utcai
Fiókkönyvtár, Móra u. 21. A
fogadóóra kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.) 17.30 – 18.30 (Fodor József Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskola, Szabadkai út 3. A
fogadóóra kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.)
Hekáné Dr. Szondi Ildi-

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
megérkezett a nyár
Június
5.
szombat

Június
6.
vasárnap

Közepesen Elszórtan
felhős
zivatarok
26/12
27/14
kó: 14.00 – 16.00 (A jelzett
időponton belül elérhető a
30/963-8137
telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
Avramov András: 16.00 –
17.00 (A jelzett időponton
belül elérhető a 30/9637643 telefonszámon.)
JÚNIUS 12., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 –
12.00 (Csongor tér 12.)
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Fatime,
Bonifác

Norbert,
Cintia

Június
7.
hétfő

Június
8.
kedd

Június
9.
szerda

Június
10.
csütörtök

Elszórtan Közepesen Közepesen Közepesen
zivatarok
felhős
felhős
felhős
26/15
27/14
27/15
27/15
Róbert,
Robertina

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

Medárd,
Helga

Félix,
Előd

Margit,
Gréta

Június
11.
péntek

Zápor
29/15
Barnabás,
Rozalinda

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

Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy Ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Játsszon velünk! 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: június 9. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. Az intézmény csak az érvényben lévő kormányrendeletben foglaltak szerint fogadhat látogatókat. Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács
vonatkozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Fehér-tó Magyarország legnagyobb szikes tava. A nyertes: Nagy János. Gratulálunk!
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Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
Nagyon hatékony a
munkájában, rutinja segíti
abban, hogy gyorsan oldja
meg a feladatait. Ez az időszak
alkalmas arra, hogy új célokat
tűzzön ki magának. Legyen
bátor és lendületes!
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Munkájában sikeres periódus veszi kezdetét. Ezzel
párhuzamosan viszont ügyeljen arra is, hogy a magánéletében ne a mindennapi monotonitás játssza a főszerepet.
IKREK (V. 21–VI. 21.)
Vigyázzon, hogy szakmai
lelkesedését ne törje meg
a mindennapok robotja,
mindig tartsa szem előtt a
kitűzött céljait! Családjával
érdemes közös programokat
szervezni, ezek hosszú távú,
inspiráló hatással lesznek önre.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Sokszor válhat ingerlékennyé, ha nem úgy sikerülnek a dolgai, ahogy
eltervezte. Gyakoroljon egy kis
önmérsékletet, hiszen már elégszer megtapasztalta, hogy nem
jó, ha a feszültségek irányítják a
mindennapjait!
OROSZLÁN (VII. 23–
VIII. 22.) Kezd beérni az
utóbbi időben véghez vitt
sok munka gyümölcse,
ilyenkor érzi igazán, hogy érdemes volt belevágni az új,
nagyobb feladatokba. Eredményei inspirálóan fognak hatni
szűkebb környezetére is, ez
pedig örömmel tölti el.
SZŰZ (VIII. 23–IX.
22.) Munkahelyi problémáit és magánéleti feszültségeit egyaránt fontos lenne megbeszélnie azokkal, akik ön szerint ezeket
okozzák! Utána könnyebbnek
fogja érezni magát.
MÉRLEG (IX. 23–X.
22.) Energiáit most jól
ossza be, mert igencsak
sok lesz a munkája a
következő napokban. Szánjon azért elegendő időt a
családjára is, fontos éreztetni velük, hogy mindig
számíthatnak önre!
SKORPIÓ (X. 23–
XI. 21.) A napokban
több, már régóta halogatott elintéznivalója aktuálissá válik, ezért jól kell beosztania az idejét, hogy minden
feladatra jusson. Nem várt helyről kaphat ugyanakkor segítséget, ha kellőképpen figyelmes
lesz!
NYILAS (XI. 22–XII.
21.) Munkájában kreatív ötletekkel áll elő,
amivel meglepheti munkatársait, hiszen eddig nem
ilyen oldaláról ismerték önt.
Szabadidejét töltse barátai
társaságában!
BAK (XII. 22–I. 20.)
Sok, de új és érdekes
feladata lehet a munkahelyén, ez pedig feldobja a hangulatát. Magánéletében is itt az ideje,
hogy végre olyan szabadidős
programot csináljon, amiben
ön is valóban örömét leli!
VÍZÖNTŐ (I. 21–II.
19.) Családtagjai egy
jó közös programmal
lephetik meg, amivel
nagy örömöt szerezhetnek
önnek. Legyen kedves, figyelmes velük, de önmagával is
törődjön, és próbálja meg végre
rendesen kipihenni magát!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Igyekezzen jobb viszonyban lenni a kollégáival,
mert ha elakadna a
nehezebb
feladataival,
csak így számíthat az önzetlen
segítségükre. Magánéletében
élményekkel teli időszak várható, ez segíti önt a feltöltődésben.

Szeged régen

Németh Zoltán Ádám, a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és
vasútbiztonsági vezetője azt írta a közösségi oldalán, hogy az utóbbi években hozzájutott régi szegedi villamosvasutat ábrázoló képgyűjteményekhez, amelyek kapcsán elő-előkerültek olyan fényképek, amelyek helyszínének azonosítása fejtörést igényelt. Sikerült neki pár igazi csemegét azonosítania, amiket közzétett a közösségi oldalán. Már csak azért is, mert
Szegeden különösen kevés fénykép készült a régi 6-os villamos útvonaláról

A

(Átrakó pu. – Dugonics tér – Marx tér), és különösen a Tisza-parton vezető
szakaszról a mai Korányi fasoron, az erre közlekedő SZKV tehervonatokkal.
Németh azt írta, hogy az alsó rakparti iparvágány eredete nem teljesen tiszta, 1927-ben biztosan megvolt, 1953-ban villamosították, 1963ig üzemelt. A rakparton két forgalmi kitérő is volt, ebből az 1958-as felmérés már csak egyet jelölt. Feltételezhetően ez lett megörökítve a Somogyi utca végén lévő kőlépcső korlátjáról. Fotó: Lovász István

Matiné és pajzán históriák

kormány feloldotta a művelődési intézményekre és
sportlétesítményekre vonatkozó járványügyi korlátozások egy
részét. Kormányrendelet mondja ki
viszont, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatók
léphetnek be ezekbe az épületekbe. A programokról minden információ egy helyen megtalálható a
http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.
JÚNIUSI MATINÉ
Helyszín: szőregi Tömörkény István
Művelődési Ház
Időpont: Június 5., szombat 10 óra
Hetet egy csapásra, a Grimm-Busz

Színház előadása
Időpont: Június 12., szombat 10
óra
Népek zenéje, a Truffaldino Bábszínház előadása

AZÉRT A KIS BOLDOGSÁGÉRT –
PAJZÁN NÉPI HISTÓRIÁK
Helyszín: Petőfitelepi Művelődési Ház

Időpont: Június 5., szombat 18 óra
A virágnyelven elbeszélt, legjobb ízű
népi humorral fűszerezett történet
fő témája „Ádámságunk” és „Évaságunk” az emberi élet különböző szakaszaiban. Játsszák: Fabók Mariann
és Keresztes Nagy Árpád. A szövegkönyvet népi gyűjtések nyomán írta és
a darabot rendezte: Fabók Mariann.
KONCERT
Helyszín: Új zsinagóga
Időpont: Június 6., vasárnap 19 óra
A Szegedi Szimfonikus Zenekart vezényli Gyüdi Sándor, közreműködik:
Kosztándi István (hegedű).
TÚRÁZZ VELÜNK SZŐREGRE!
Gyülekező: Szent-Györgyi Albert Agóra
főbejárata (Kálvária sgt. 23.)

Indulás: június 9-én és 16-án 9 órakor.
A túra hossza odafelé nagyjából 7 kilométer, a program kb. 14 órakor ér véget. Visszaút egyénileg.
EGY ORFEUMI ESTE
Helyszín: Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvara
Időpont: június 10., csütörtök 20.30
Kabaréjelenetek a századfordulóról
kuplékkal, dalokkal. Szereplők: Borovics Tamás, Gömöri Krisztián, Szilágyi
Annamária. Bárzongorista: Kovács Gábor. Látványterv: Varsányi Anna.
CSODÁK VÁNDORAI
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Időpont: június 7-ig nyitvatartási időben
A Csodák vándorai fotókiállítás egy
idáig többnyire ismeretlen, rejtett jelenséget és egyben egyedülálló kulturális örökségünket, a magyarországi

nemzetközi zsidó zarándoklatok világát mutatja be, a jelenség univerzális, spirituális tartalmaira fókuszálva,
a többségi társadalom nézőpontjából,
kifejezetten a nagyközönség számára.
CSAKAZÉRTIS! KIÁLLÍTÁS
Helyszín: az IH Rendezvényközpont
ablakaiban
Időpont: június 14-ig
A Horizont Rehabilitációs Közhasznú
Alapítvány támogatásával a fogyatékkal élők kreatív alkotásai.
ÖLTÖZTETŐ – VÍGJÁTÉK
Helyszín: Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Időpont: június 20., vasárnap 19 óra
Néveri Lajos, az egykori színházi öltöztető nem teszi ki a lábát a lakásából,
mióta szeretett főnöke, a népszerű
díva elhalálozott. Észrevette azonban,
hogy enyhül a fájdalma, ha a színésznő jelmezeit viseli. Egy nap a különösen zárkózott fiúhoz bekopog az alsó
szomszédja, M, mert Lajos eláztatta a
lakását. M az első pillanattól fogva elfogadja a fiú furcsaságait. Szereplők:
Spilák Klára, Tornyi Ildikó, Nagyhegyesi Zoltán. Írta: Varsányi Anna, rendezte: Čarna Kršul.

