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Elszálltak
az árak
A tojás, a liszt
és a margarin 8,
az étolaj 25, az
üzemanyag 24
százalékkal drágult egy év alatt.

4.

2.

Változások
Július 24-től
újabb forgalomkorlátozások
mellett újítják fel
a vízvezetéket
és a burkolatot a
Híd utcában.

Tápéért
emlékérem
Egy tanár házaspár, Szegedi László
és Szegediné
Sövényházi Erika
kapta idén a Tápéért emlékérmet.

Házhoz megy a lomtalanítás
Évente egyszer térítésmentesen lehet igénybe venni a szolgáltatást

10.

Hat szegedi Tokióban
Jövő pénteken rendezik a tokiói nyári olimpia megnyitóját – a
játékok augusztus
8-ig tartanak. Az eseményen hat szegedi
sportoló vesz részt.

Díjazták a szegedi
Zöldváros-fejlesztéseket

T

elepülésfejlesztési díjat kapott Szeged város önkormányzata a Stefánia, a Móra-park és a Móra Ferenc
Múzeum összehangolt, komplex fejlesztéséért a Településfejlesztési Szövetségtől. A zsűri díjazta, hogy a műemlékeket, a hagyományos parkokat a történelmi hagyományokra is tekintettel, de a klímaváltozás hatásait és a modern kor funkcionális követelményeit is figyelembe véve újította meg az önkormányzat – írta Facebook-oldalán Nagy
Sándor városfejlesztési alpolgármester. Szegedet a megyei
jogú városok, budapesti kerületek között az infrastrukturális kategóriában díjazták. Nagy Sándor elmondta: az Oskola utca felújítása, bár közlekedésbiztonsági okból indult, de
a megvalósítás szervesen fog kapcsolódni a díjazott fejlesztéshez.

Szabó Bálint-ügy:
hamis tanúzás miatt
nyomoz a rendőrség

S
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. évente egyszer ingyen
elviszi a feleslegessé vált bútort, ágybetétet, szőnyeget,
szóval a lomot és kacatot, csak időpontot kell velük egyez-

Kinőtte régi helyét
a szegedi Solvo

Ú

j helyre költözött a dinamikusan fejlődő szegedi Solvo Biotechnológiai Zrt., amely mintegy százötven embernek ad munkát. Ifjabb Duda Ernő, a cég alapítója
és elnöke lapunknak elmondta, hogy a munkatársaik több
mint fele a szegedi
részlegben dolgozik,
több mint fele pedig
a Szegedi Tudományegyetemen végzett.
A Solvo Biotechnológiai Zrt. piaci értéke nagyságrendileg
50 és 100 millió dollár (15 és 30 milliárd forint) között van.
Ifjabb Duda Ernő
hangsúlyozta: az új
helyen, a Szilánk közben további bővülésre is lehetősége van
a cégnek.
A Solvo Biotechnológiai Zrt. több
Cikkünk kutatási megbízást kapott a jára 3. oldalon vány alatt.

tetni. Elegendő tárcsázni az ingyenesen hívható zöldszámot:
06-80/180-480, de személyesen vagy elektronikusan is bejelenthető az igény. Fotó: Szabó Luca Bővebben az 5. oldalon

okakban felmerült a kérdés: ha a rendőrség szerint
nem rabolták el Szabó Bálintot, akkor mi lesz a következménye a képviselő állításainak, és felelősségre
vonják-e. A szeged.hu érdeklődésére azt válaszolta a rendőrség, hogy hamis tanúzás miatt nyomoz a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a képviselő eltűnési ügyében.
Cikkünk az 5. oldalon

Divatkirálynő a vasfüggöny mögött

A

z utóbbi évek egyik
legjobb magyarországi kiállításának nevezte a szegedi Rotschild
Klára-kiállítást Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. A világhírű divattervező életútját és
legendás ruhakölteményeit bemutató tárlatot a Fekete házban láthatják. A Kelet
Diorjának is nevezett divattervező gondolta ki egykoron Horthy Miklós menyének
esküvői ruháját, de tervezett ruhát Kádár János és Josip Broz Tito feleségének is.
A tárlat különlegessége az
a karkötő, melyet Rotschild
Klára mindig viselt, és amit
Faruk egyiptomi királytól kapott, mert esküvői ruhát tervezett a neje számára.
Írásunk a 7. oldalon

A Rotschild-szalont idéző kiállításrészben a legendás divattervező emblematikus kosztümjei közül is kiállítottak néhányat. Fotó: Szabó Luca
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Jövő szombattól a Belvárosi híd lábánál is korlátozások lesznek
Egy hétig tart a vízvezeték-felújítás és a szakaszos burkolatcsere
VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓS ÉS KERÉKPÁROS FORGALOMBAN
JÚLIUS 24. ÉS 31. KÖZÖTT

KIVÉ

ÉPÍTÉ
FORG SI
ALOM

VE

KIVÉ

ÉPÍTÉ VE
FORG SI
ALOM

Július 24-én (szombaton)
újabb forgalomkorlátozások
lépnek érvénybe a Híd utca
felújítása miatt. Az Oskola
utca átépítése is folytatódik,
ott az ideiglenes forgalmi
rend egyelőre változatlan marad.

KIVÉ

VE

ÉPÍTÉ
FORG SI
ALOM

ÉPÍTÉ VE
FORG SI
ALOM

Az Oskola utca felújítása
jelenleg a vízvezeték-rekonstrukcióval és az épületek lábazatszigetelésével folytatódik.
Az ottani forgalomkorlátozások változatlanul érvényesek.
A Híd utcai és Oskola utcai
kivitelezési munkálatokról, a
korlátozásokról folyamatos
tájékoztatás érhető el a www.
megujul.szeged.hu internetes
oldalon.

KIVÉ

A

kerékpárosokat és a közösségi közlekedést segítő átalakításokat végeznek a megújuló Oskola utcában, a Belvárosi híd lábánál
lévő csomópontban és a Stefánián.
Július 24-én (szombaton)
üzemkezdettől
tervezetten
egy hétre lezárják a Híd utcát
a Belvárosi híd hídfője és a
Deák Ferenc utca között vízvezeték-rekonstrukció és részleges burkolatépítés miatt. Ebben az időszakban a hídfőben
átmenetileg kikapcsolják a
jelzőlámparendszert. Szintén
ideiglenesen korlátozzák az
autók, valamint a buszok és a
trolibuszok forgalmát.
• A Híd utca felől a Belvárosi hídra egyenesen nem
lehet felhajtani, és Újszeged
felől is lezárják az egyenesen
tartó irányt. Az autósok Újsze-

valamint a már eddig is kijelölt
kerülőúton, a Tisza-part felé.
A Belvárosi hidat ugyancsak
kerülővel, a Vár utca–Stefánia
úttestje felé közelíthetik meg,
valamint a Roosevelt tér felől,
jobbra kanyarodva a hídra. A
hídról lefelé csak jobbra lehet
kanyarodni a meglévő kerékpárúton a Stefánia felé és a
Vár utcánál lévő átvezetésnél
a belváros felé.

Oskola utca lezárása

Felújítás a Rózsa utcában

Tereléssel érintett közúti útvonal
Tereléssel érintett kerékpáros útvonal
Kötelező haladási irány (közúti forgalom)
Kötelező haladási irány (kerékpáros forgalom)

ged felé a Stefánia, illetve a
Roosevelt tér felé kerülhetnek. A Belvárosi hídról csak
jobbra, a Stefánia irányába
hajthatnak le.
• Ezzel összhangban továbbra sem lehet a Deák
Ferenc utcából balra, a híd
felé kikanyarodni. A Híd
utcából csak a Deák Ferenc utca felé lehet továbbmenni.
• Az 5, 7, 9 és 19 jelzésű
trolibuszok a Bartók térig járnak, onnan trolipótló buszok

szállítják az utasokat Tarján,
Víztorony tér, illetve Újszeged
irányába. A járatok ideiglenes megállója Újszeged és az
Északi városrész irányába a
Széchenyi tér 11. (az önkormányzat szürke épülete) előtt
lesz. Ez azt jelenti, hogy nem
érintik a Széchenyi tér és a
Múzeum megállóhelyeket. A
vissza irányok megállói nem
változnak.
• A 60, 60Y, 67, 67Y, 70,
71, 71A, 72 és 72A jelű buszjáratokat is érinti a változás:

Újszeged irányába a Széchenyi tér, Kelemen utca megállóhelyet nem érintik, helyette
ugyancsak a Széchenyi tér 11.
előtti ideiglenes megállóhelyen állnak meg. A vissza irányok megállói nem változnak.
• A kerékpárosok sem
közlekedhetnek egyenesen
a Stefánia és az Oskola utca
között, sem pedig a belváros
és a Belvárosi híd között. A
Stefánia és az Oskola utca
között a Vár utca–Deák Ferenc utca felé kerülhetnek,

A napokban elkezdődik az ivóvízvezeték felújítása a Rózsa
utcában, a Csongrádi sugárút
és a József Attila sugárút között a vízmű alvállalkozója dolgozik több ütemben, emiatt a
forgalmi és a parkolási rend
is változik. Az önkormányzati forrásból, közel bruttó 250
millió forint értékben készülő
összehangolt vízvezeték- és
útfelújítás a tervek szerint november közepére készül el.
A munkálatok miatt fél
útpályás lezárás, forgalomelterelés, egyirányú közlekedés,
sebességkorlátozás, parkolási korlátozás is várható, va-

lamint a 21-es busz forgalmi
rendje is módosul – szakaszonként változóan, a munka
üteméhez, előrehaladásához
igazodva. (A Rózsa utcán – a
Csuka utcánál – márciusban
már sor került egy – lakossági ivóvízellátást nem érintő
– vezetékszakasz rekonstrukciójára.) A vízellátás ideiglenes vízvezeték kialakításával történik, így a munka az
ivóvíz-szolgáltatásban csak
korlátozottan (átmenetileg,
rövidebb időszakokra) okoz
átmeneti fennakadást a körzetben, amiről az érintett fogyasztók értesítést kapnak.

Egyre durvább áremelések jönnek,
lassan mindent elvisz az infláció
A tojás és a liszt 8, az étolaj 25, az üzemanyag 24 százalékkal drágult egy év alatt
Az elmúlt egy évben a szeszes italok, a dohányáruk és az
üzemanyagok ára emelkedett a legnagyobb mértékben,
de az 1200 forintos sárgabarack, a 350 forintos görögdin�nye és a 650 forintos étolaj legalább ennyire húsba vág.
Nemrég adta ki a szokásos havi árindexét a KSH – semmi
jót nem találtunk benne, csúcsra jár az infláció.

E

gy év alatt, tavaly júniustól idáig a fogyasztói árak átlagosan 5,3
százalékkal emelkedtek, míg
egy hónap alatt átlagosan
0,6 százalékkal növekedtek,
azaz továbbra is nagyon jelentős az infláció – derül ki
a Központi Statisztikai Hivatal napokban közzétett
árindexéből. Utoljára 2012
végén volt a mostaninál is
magasabb az éves infláció.
A szakemberek előzetesen
arra számítottak, hogy a tavaszi megugrás után nyárra
enyhül majd az áremelkedési ütem, azonban a jelek szerint az adat rácáfolt ezekre a
várakozásokra.
A jelek szerint igazuk lett

azoknak a szakértőknek,
akik arra figyelmeztettek,
hogy a májusi adatban még
nem látszott a gazdaság
újranyitásának hatása, ennek első jelei most jelentek
meg. Erre utal például a
szolgáltatások jelentős havi
áremelkedése, ami részben
az ingyenes parkolás megszűnésére vezethető vissza,
de az éttermi szolgáltatások
átlagon felüli áremelkedése
is arra utal, hogy a járványhelyzet elmúlásával beindultak az átárazások – írja
a portfolio.hu. Középtávon
az lehet a legfontosabb
kérdés, hogy ezek az átárazások meddig tartanak és
mennyire lesznek erősek. A

szakértők szerint júliustól a
bázishatás miatt csökkenés
jöhet az inflációban, de így
is 4 százalék felett maradhat a ráta, majd ősszel újra
megközelítheti, akár meg is
haladhatja az 5 százalékot.
A folyamat most is elsősorban a lakosságot sújtja,
mert jelentősen, 3,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak is, miközben a dohányáruk 19,7 százalékkal
drágultak, az üzemanyagokért pedig 24,2 százalékkal
kell többet fizetnünk, mint
egy évvel korábban.
A júniusi áremelkedés
aranyérmese az étolaj,
amely 25,5 százalékkal drágult az előző év azonos időszakához képest.
12 hónap alatt
•a margarin 8,2,
•a tojás 7,8,
•a liszt 7,7,
•a munkahelyi étkezés
7,6,

•az éttermi étkezés 6,1
százalékkal drágult.
A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 12,2, ezen
belül a dohányáruk 19,7 százalékkal drágultak. A tartós
fogyasztási cikkekért 3,7 százalékkal kellett többet fizetni,

ezen belül az új személygépkocsik 9,2, a szobabútorok
7,5 százalékkal kerültek többe. A szolgáltatások 3,8, ezen
belül a lakásjavítás és -karbantartás 10,1, az üdülési
szolgáltatások 7,3 százalékkal drágultak.

Júniusban az előző év
azonos időszakához képest
a fogyasztói árak az összes
háztartást figyelembe véve
átlagosan 5,3, a nyugdíjas
háztartások körében pedig 4,6 százalékkal emelkedtek.
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Új helyen a dinamikusan fejlődő
szegedi Solvo Biotechnológiai Zrt.

Vélemény

Magyar tükör

N

Kinőtte a régi helyét a dinamikusan fejlődő szegedi
Solvo Biotechnológiai Zrt.,
amely új helyre, a Szilánk
közbe költözött. Itt további
bővülésre is lehetősége van
a cégnek.
– Az elmúlt tíz évben az
egyetem területén béreltünk
laborokat. Kiemelkedően jó
volt az együttműködés az
egyetemmel és a biológus

tanszékcsoporttal. Több közös szabadalom, pályázat és
publikáció is született ebből
a kapcsolatból. A cég azonban annyit növekedett, hogy
az egyetem már nem tudott

Piaci érték
A Solvo Biotechnológiai Zrt. piaci értéke
nagyságrendileg 50 és
100 millió dollár (15
és 30 milliárd forint)
között van. Ifj. Duda
Ernő
hangsúlyozta:
mivel a részvények
többsége az amerikai
Charles River Labs tulajdonában van, így ez
nehezen kalkulálható.

megfelelő helyet biztosítani
számunkra, így kénytelenek
voltunk egy olyan nagyobb
területet találni, amely a következő évek várható dinamikus fejlődését is elbírja
– indokolta ifj. Duda Ernő,
a Solvo Biotechnológiai Zrt.
alapítója és elnöke, hogy miért költözött új helyre a cég.
– Az új székhelyünk a
Szilánk köz 3. szám alatt
található, és tökéletesen az

igényeinknek megfelelően
került kialakításra mind az
irodai, mind a labor részleg.
A mostani 1500 négyzetméternyi labor a Lochner
épületben található, és a

következő évekre elég lehet,
és ugyanebben az épületben
további bővülési lehetőség is
van – hangsúlyozta ifj. Duda
Ernő, akitől megtudtuk, hogy
körülbelül 150-en dolgoznak
a cégnél. Elmondta, hogy a
munkatársai több mint fele
a szegedi részlegben dolgozik, több mint fele a Szegedi Tudományegyetemen
végzett, és a munkatársak
több mint harmadának van
PhD-fokozata.
A Covid-járvány a Solvo
Biotechnológiai Zrt.-t is teljesen új kihívás elé állította.
– Szerencsére gyorsan
és hatékonyan reagáltunk
a járványra, így eddig nem
volt szükségünk leállásra.
Hetente kétszer minden
munkatársat szűrűnk PCRrel a cég költségére, és kiemelten figyeltünk, figyelünk
a járványügyi szabályokra
(maszkviselés, távolságtartás, fertőtlenítés). Akiknek
munkakörükből
adódóan
lehetőségük volt, otthon végezték a munkájukat. Akiknek kötelező volt bejárniuk,

azoknak pedig támogattuk a
munkába járásukat, fizettük
a benzinköltségüket. Párhuzamosan tartottuk és tartjuk
szem előtt a kollégáink és
szeretteik egészségét, vala-

mint a cég fenntartható működését – mondta ifj. Duda
Ernő. Hozzátette, mivel a
gyógyszergyárak kénytelenek voltak laborokat bezárni
a Covid-járványban, így a Solvóhoz hasonló cégek több
kutatási megbízást kaptak
az elmúlt időszakban.

3

agyban megkönnyíti az adományozást, hogy névtelen tud maradni az adományozó. Ezt mondta a szegedi Szeretetláda Karitatív Egyesület képviselője hétfőn azon a jótékonysági eseményen, amelyen a városi köztisztviselők által gyűjtött adományokat vette át. Ez az a jóakaratú emberekből álló civil egyesület, amelynek tagjai
már hat éve segítik a rászorulókat élelemmel. Nem arról szól
a történetük, hogy karácsonykor letudják a jótéteményüket,
megnyugtatva ezzel a lelkiismeretüket, hogy ők mindent
megtettek, amit megtehettek a szerencsétlen sorsú embertársaikért, jöhet a halászlé, a mákos bejgli meg a mennyből
az angyal, hanem egész évben segítenek a névtelen adományozóikkal egyetemben. Így kerülhet nap nap után a szegedi
templomok kerítésére erősített szeretetládákba élelmiszer.
Küldetéstudatuk van. De nem is lehet ezt másképpen
csinálni. A civil segítségnyújtáshoz erő és A központilag vezérelt
végtelen
elszántság
pártmédiában elegendő,
szükségeltetik. Főként
ha egy böffent, ötszáz isma, Magyarországon,
métli változtatás nélkül
ahol azonnal rásütik a
ugyanazt a böffenetet.
Soros-bérenc bélyeget
arra az egyesületre és
alapítványra, amely fel meri hívni a figyelmet a visszásságokra, a korrupcióra, a szabadságjogok korlátozására, vagy
kiáll a gyengébbekért, a kirekesztettekért, azokért, akiket
jogtalanság ért.
A civilek tükröt tartanak az államnak, a kormánynak, a
társadalmi ellentmondásoknak. Mindig volt, van, lesz olyan
civil szervezet, amely fellép az igazságtalansággal szemben,
észreveszi az állami csalásokat és lopásokat, a kisebbségeket vagy védtelen embereket ért sérelmeket. És lehetőségeihez mérten hangot is ad neki.
Ezért nem szereti a kormány a valódi civileket, és ezért
igyekszik akadályozni a munkájukat, ahogy lehet. Az akadályoztatásnak több módja van, de kettő mindenképpen fontos a központosított hatalom számára, a médiamegjelenés
és a hozzáférhető források korlátozása. Orbán Viktor naponta bizonygathatja újságvásárlós videókkal, hogy nálunk minden rendben van a sajtószabadsággal, sosem tudja elfedni
a tényeket, hogy ők verték szét, zúzták pozdorjává a magyar
médiapiacot, és tereltek ötszáz újságot, köztük minden megyei lapot, online portált, tévét és rádiót egy akolba és tettek
kormányzati szócsővé. A központilag vezérelt pártmédiában
elegendő, ha egy böffent, ötszáz ismétli változtatás nélkül
ugyanazt a böffenetet.
Bő tíz éve a Nemzeti Civil Alapprogram volt az egyetlen
rendszer Magyarországon, ami évente mintegy tízezer civil
szervezetnek nyújtott támogatást. Majd 2010 után előbb
befagyasztották a civilek támogatási pénzét, aztán megszüntették az NCA-t, és létrehozta a kormány a saját rendszerét, a Nemzeti Együttműködési Alapot, ahol persze jól
megválogatják, hogy kik kaphatnak támogatást. Arra is hozott törvényt az Orbán-kormány, ha netán külföldi forrásra
építene egy nonprofit szervezet. 7,2 millió forint feletti külföldi támogatás esetén nyilvántartásba vételi, bejelentési és
közzétételi kötelezettségeket írtak elő.
Miután az Európai Bíróság elkaszálta a civiltörvényt a
hátrányos megkülönböztetés miatt, azt vissza kellett vonnia
a kormánynak, de nem maradnak állami ellenőrzés nélkül
a civilek, mert a Fidesz nem bírja elengedni a csontot, és új
szabályt vezetett be. Minden olyan egyesületnél és alapítványnál vizsgálatot tart az Állami Számvevőszék, amelynek
a mérlegfőösszege eléri a húszmillió forintot. És erre rátett a
kormány még egy lapáttal, mert mindenkiről mindent tudni
akar: a jövőben ugyanis nem lehet ötszázezer forint felett
névtelenül adományozni. Pedig az igazi önzetlenség ismérve éppen az, hogy a jóakaratú támogató kerüli a felhajtást,
névtelenül ad, mert tudja, nem az ő személye a fontos. Ez
nagyban megkönnyítette az adományozást. Eddig.
Szabó C. Szilárd
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Tápéért emlékérem
a tanár házaspárnak
Szegedi László és Szegediné Sövényházi Erika kapta
idén a Tápéért emlékérmet
a gyermekközpontú oktatás terén kifejtett önzetlen
munkájuk és hűségük elismeréséül. A díjat a falunapon adták át a tanár házaspárnak.
„Sövényházi Erikát gyökerei
is Tápéhoz kötik. A helyi általános iskolában végezte
tanulmányait. Mindig szeretett volna itt elhelyezkedni,
ami az első diploma megszerzése után négy évvel,
1985-ben sikerült is. Harmincöt évet tanított Tápén a
nyugdíjba vonulásáig. Férjével három gyermeket neveltek fel nagy szeretetben. A
harmincöt év alatt több száz
gyermeket tanított tisztességre, emberségre. Munkájával mindig segítette a helyi intézmény sokszínűségét,
fejlődését. Az ünnepekhez

kapcsolódó színvonalas műsorok szervezésével erősítette a hagyományőrző tápéiakban az összetartozás élményét” – mondta a falunapon Szécsényi Rózsa, Tápé
önkormányzati képviselője a
nyugdíjas tanárnőről.
„Szegedi László lelkiismeretes, kreatív munkájával, emberszeretetével 1985
óta meghatározó tagja a tantestületnek és a városrész
életének. A sportrendezvények állandó szervezője, a
mozgás, az egészséges életmód nagykövete. Rengeteg
diákkal szerettette meg a
sportot, a sportolás örömét,
a csapatjátékokat. Azon pedagógusok közé tartozik,
akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak tekintik
a munkájukat” – mondta
az önkormányzati képviselő
Szegedi Lászlóról.
„A házaspár a gyerekek pihenését, feltöltődé-

sét biztosító programok
szervezésére is odafigyelt.
Tanév közben kirándulásokat, színház-, múzeum- és
hangverseny-látogatásokat
szervezett. Az évek során
sok-sok nyári táborban biztosították a tápéi gyerekeknek
a kikapcsolódást. A tápéi
gyermekek sorsát mindig a
szívükön viselték. Felkarolták a segítségre, bátorításra
szoruló diákokat. Idejüket és
pénzüket nem sajnálva önzetlen segítséget nyújtottak
nekik. Ha kellett, gyűjtést
szerveztek a helyi gyerekeknek. Hosszú éveken át dolgoztak sok-sok gyermekért,
akik szívesen emlékeznek a
tanórákra, kirándulásokra,
közös programokra. Nevük,
személyiségük, munkásságuk példaértékű.”
Az emlékérmet Szécsényi Rózsa adta át ünnepélyesen a tarhonyafesztiválon és
falunapon.

Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője, Szegediné Sövényházi Erika és Szegedi László, a Tápéért emlékérem idei kitüntetettjei, valamint Terjékné Kaposi Andrea,
a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatója a díjátadón.

Rekordszámú premier jön
18 bemutatóval várja szeptembertől a közönséget
a Szegedi Nemzeti Színház

Zenés évadismertetőt tartott a Szegedi Nemzeti Színház a Dugonics téren. Képünkön
Barnák László főigazgató (mappával a kezében) és Horgas Ádám főrendező. Fotó: Szabó Luca
Zenés műsor keretében jelentette be a Szegedi Nemzeti
Színház a Dugonics téren a 2021/22-es évadának műsorát. A teátrum rekordszámú premierrel, nyolc nagyszínházi
és tíz kisszínházi bemutatóval várja a közönséget szeptembertől.
– Hosszú kihagyás után újra
sokszínű műsorral várjuk a
nézőket. A velük való találkozás lehetősége adott erőt az
elmúlt időszakban, és most
új lendülettel vágunk neki a
munkának. Színházunk operatagozata országosan is kiemelkedően gazdag programmal várja a komolyzene
iránt érdeklődőket, drámatagozatunk pedig több olyan
produkcióval is készül, amit
eddig nem láthattak a nézők
Magyarországon – mondta
Barnák László főigazgató.
A Dugonics téren ös�szegyűlt érdeklődők ízelítőt
is hallhattak a jövő évad
kínálatából: Cseh Antal,
Sziládi Hajna, Ferenczy Orsolya, Máthé Beáta, Károlyi

Adományokkal segítettek
a városháza dolgozói

NY

olcadik alkalommal szerveztek
jótékonysági gyűjtést a polgármesteri hivatal dolgozói. Az
adományokat idén is három
olyan szervezet kapta, amelyek nehéz sorsú fiatalokkal,
családokkal, rászorulókkal
foglalkoznak, de a nyitott gerinccel született Bendének is
segítséget nyújtottak a köztisztviselők. Az Alapítvány az
Alteros Gyerekekért meseés fejlesztőkönyveket, pelenkát és bébiételt, a kistérségi működtetésű családok és
gyermekek átmeneti otthona
mosóport, öblítőszert és pe-

Húszmillió forintos
városi támogatás

A
Szolidárisak a szegedi önkormányzat köztisztviselői. Gyűjtöttek a rászorulóknak. Fotó: Szabó Luca
lenkát, a Szeretetláda Karitatív Egyesület, amely 2015
óta segíti anonim módon a
rászorulókat, konzervet, lisztet, cukrot, étolajat és száraztésztát kapott. A köztisztviselők egy éven át gyűjtötték

a kupakokat, hogy a nyitott
gerinccel született, kerekesszékes Bendének segíthessenek. A kétéves kisfiú szülei az ebből befolyt összeget
a gyermekük gyógykezelésére fordítják.

Krisztián és Szívós László
többek között a Parasztoperából, a Bohéméletből és A
padlásból adott elő részleteket.
Az új évad szeptemberben a tavalyi sikerprodukciókkal indul: Orwell 1984-e
a Nagyszínházban lesz látható, míg Csehov Sirálya a
Kisszínházban. Koprodukcióként a Hat hét, hat tánc is
műsorra kerül Fekete Gizi
főszereplésével. Ezekre az
előadásokra online már válthatók jegyek a szinhaz.szeged.hu oldalon. Jön A padlás
és Hitchcock akcióvígjátéka,
a 39 lépcsőfok, Alföldi Róbert pedig rendez és főszerepet is játszik a Kisszínházban.

A bemutatók címén túl
elhangzottak fontos információk az aktuális bérletstruktúrával kapcsolatban.
Megszűnnek a korábbi bérletek, ez szám szerint 14
felnőtt- és 3 ifjúsági bérletet
érint, helyette 8 új bérletkonstrukcióból választhatnak a felnőtt és 3 új variációból a fiatalabb nézők. A
korábbi bérlettulajdonosok
számára elővásárlási lehetőséget biztosít az intézmény
2021. augusztus 9. és 19.
között, új bérletek váltására pedig augusztus 23. és
október 15. között lesz lehetőség. Továbbra is elérhetők a 3, illetve 5 előadásos
szabadbérletek, melyek az
új évadtól online is vásárolhatók és beválthatók a
szegedinemzeti.jegy.hu oldalon.
Bővebb információk a
Szegedi Nemzeti Színház
honlapján.

z önkormányzat kulturális, ifjúsági és idegenforgalmi keretének felosztásáról döntött a
héten a közgyűlés illetékes
bizottsága.
A 13 millió forintos kulturális támogatási keretre ös�szesen közel 9 millió forintra
nyújtott be kérelmet harminckét szervezet. Az önkormányzat 7,5 millió forintos ifjúsági
támogatási keretére összesen huszonhatan nyújtottak
be pályázatot, mindannyian
megfeleltek a kiírásban szabott feltételeknek.
A 4 millió forintos idegenforgalmi keretre nagyobb

igény érkezett be, mint az
elosztható összeg. Itt tizennégy szervezet összesen 5,2
millió forintra nyújtott be kérelmet. Csökkentett összeggel ugyan, de valamennyi pá-

lyázó kérelmének helyt adott
a bizottság. A kulturális keretben bent ragadt közel 4,2
millió forintra a bizottság
határozata alapján ősszel
újabb pályázatot írnak ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Foglalkoztatási, Szociális
és Sportbizottsága pályázatot hirdet 2021. évben az alábbi keretekre:
Keret megnevezése
Fogyatékosügyi támogatási keret
Idősügyi támogatási keret

Benyújtási határidő
2021. július 26.

A Pályázati felhívás teljes szövege megtekinthető, beszerezhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási
Iroda Ügyfélszolgálatán (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.), illetve letölthető a www.szegedvaros.hu honlapról.
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Házhoz megy a lomtalanítás

Szabó Bálint állította,
hogy elrabolták,
most hamis tanúzás
miatt nyomoznak
az ügyben a rendőrök

Évente egyszer térítésmentesen lehet igénybe venni a szolgáltatást

Hamis tanúzás miatt nyomoznak a rendőrök Szabó Bálint
eltűnése ügyében. A hamis tanúzást egytől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethetik.

F

ebruár 15-én reggel tűnt el Szabó Bálint. A rendőrség
azonnal elkezdte keresni az önkormányzati képviselőt,
de még aznap este levették a körözését a police.hu-ról,
mert előkerült. Szabó azt állította, hogy elrabolta egy hétfős csapat, akik elmondása szerint közölték vele, hogy gyalog Romániába kell érnie éjfélre, különben „olyan dolog fog
történni, amit nem szeretne senki a családjának”. Állította,
hogy órákra egy konténerbe zárták, majd a cipőfűzőjénél
fogva egy égő szalmabálához kötözték.
A Csongrád-Csanád megyei rendőrség kezdte, majd a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság folytatta és zárta le, szüntette meg áprilisban a nyomozást azzal, hogy sem személyi
szabadság megsértése, sem más bűncselekmény gyanúja
nem volt megállapítható.
Sokakban felmerült a kérdés: ha a rendőrség szerint
Szabó Bálintot nem rabolták el, akkor mi lesz a következménye a képviselő állításainak, és felelősségre vonják-e. A
szeged.hu érdeklődésére azt válaszolta a rendőrség, hogy a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság hamis tanúzás bűntett
elkövetésének gyanúja miatt tett feljelentést a Szabó Bálint
elrablásával kapcsolatos ügy lezárását követően. A nyomozást – kijelölés alapján – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja.
– A hatóság félrevezetésénél az elkövető csupán bejelentést tesz, ezzel szemben a hamis tanúzásnál ő már részesévé vált egy eljárásnak, vallomást tesz, kihallgatják
tanúként, és tanúvallomása körében tesz olyat, ami hamis
vallomásnak minősül. Tehát súlyosabban büntetik, a büntető törvénykönyv ezt egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendelheti büntetni – nyilatkozta Magyar György ügyvéd
a Szeged Televíziónak. Hozzátette: ha ezt a bűncselekményt
szándékos magatartással követi el mondjuk egy önkormányzati képviselő, amit jogerős szabadságvesztéssel büntet a
bíróság, akkor életbe lép a méltatlanság, azaz megfosztják
mandátumától is.

Rengeteg kacat gyűlik össze egy háztartásban, amit ingyen elszállít a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.
Fotó: Szabó Luca
Szegeden házhoz megy a felesleges, kidobásra szánt tárgyakért, vagyis a lomért a Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nkft., csak időpontot kell velük egyeztetni.

A

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. évekkel ezelőtt
vezette be a házhoz menő
lomtalanítást, amelyet éven-

A házhoz menő lomtalanításhoz
elegendő tárcsázni az
ingyenesen hívható zöldszámot: 0680/180-480.
te egyszer – március 15. és
november 15. között – térí-

Felhívás parlagfű-mentesítésre
Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon történő irtását folyamatosan
végezzék el.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem
tesz eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést rendel el, melynek költségeit a földhasználó, illetve a termelő köteles
megtéríteni. Ezzel egyidejűleg a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztálya növényvédelmi bírságot szab ki.
Parlagfűvel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi módokon tehetik meg.
Belterületre vonatkozóan: tel.: 80/820-302
SZMJV Polgármesteri Hivatal Zöldszám
e-mail: info@szegedvaros.hu
Külterületre, zártkertre vonatkozóan: tel.: 62/680-170
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály
e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu
Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője

tésmentesen lehet igénybe
venni. Az önkormányzati cég
előre egyeztetett időpontban
házhoz megy, és elszállítja a
felesleges kacatokat.
A házhoz menő lomtalanításhoz elegendő tárcsázni
az ingyenesen hívható zöldszámot: 06-80/180-480, de
személyesen (a Stefánia 6.
szám alatti ügyfélszolgálaton)
vagy elektronikusan (www.
szegedihulladek.hu
honlapon) is bejelenthető az igény
egy nyomtatvány kitöltésével.
A szolgáltató a hét minden

napján szállítja a lomokat,
más-más városrészből.
– Az évi egyszeri térítésmentes lomtalanítást csak
a hulladékszállításban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználóink vehetik
igénybe. A társasházaknál
pedig a közös képviselő jogo-

sult arra, hogy lomtalanítást
kérjen, neki kell egyeztetnie
az időpontról – nyilatkozta
Makrai László, a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nkft.
ügyvezető igazgatója.
Bővebb információ a
www.szegedihulladek.hu/
lomtalanitas oldalon.

Nem viszik el
Nem tartozik a házhoz menő lomtalanítás körébe, így
nem szállítják el:
• a veszélyes hulladékot,
• az elektromos és elektronikai készülékeket,
• a mezőgazdasági és ipari hulladékot,
• az építési és bontási törmeléket,
• a zöldhulladékot.
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Fábiánné Páger Anna a telefonos lelki segélyről:
Nagyon fontos képességünk a hallgatás
Idén ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját a Szegedi
SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat. Az indulásról és mindarról
beszélgettünk Fábiánné Páger
Annával, a szervezet vezetőjével,
ami e négy évtized alatt változott.
– Önkénteseket toboroznak, és az
ehhez mellékelt szóróanyagban
egyebek mellett az szerepel, hogy
a majdani munkatársaknak „a személyiségük a munkaeszközük”. Segít megérteni, mit jelent ez?
– Amilyen vagyok, amilyen éppen vagyok, azt használom, azt a
személyiséget használom a telefonnál. Nem tudok kibújni a bőrömből. Úgy viselkedem, amilyen a
személyiségem.
Természetesen
a mellett a professzionalizmus
mellett, amit az önkénteseink a
felkészítésük során elsajátítanak.
A személyiséget állandóan fejlesztjük, ez is a munkánk része a szolgálatnál.
– Bizonyára léteznek olyan
személyiségjegyek,
amelyeket
keresnek az önkéntes munkára
jelentkezőknél. Melyek ezek?
– A nyitottság és az érdeklődés.
Az az alapállás, hogy tudni akarom, mi van a másikkal, mi zajlik
le benne. Nyilván jó kommunikációs képességek kellenek ahhoz,
hogy valaki nálunk dolgozhasson.
Szükséges az a képesség is, hogy
gyorsan felismerjük, kivel beszélgetünk. Olyasmire gondolok, hogy
az egyszerűbben fogalmazó emberrel ne kezdjek el fontoskodva
beszélni és fordítva. Tudjak a hívó
nyelvén beszélni – ez nagyon fontos. Mindezek mellett fontos a lelki
és fizikai teherbíró képesség. Utóbbira példa, hogy az éjszakai ügyeleteseink héttől hétig dolgoznak.
A feladatukra akkor is készen kell
állniuk, ha hajnali háromkor jön a
hívás. Ha rendben van a személyiségem, akkor jó eséllyel a lelki
teherbíró képességgel is rendelkezem. Mindezek mellett olyan
személyiségnek kell lennem, hogy
hagyjam, a beszélgetőtárs maga
találja meg a megoldásokat a felvetett kérdésekre. Ne mi ontsuk az
ötleteket magunkból, mert ez nem
jó irány. Fontos még a folyamatos
tanulási és önfejlesztési vágy is.
Nem lehet megelégedni azzal a tudással, amivel rendelkezünk, amit
korábban megszereztünk. És talán
a legfontosabb: a türelem. Tudjunk
hallgatni. A hallgatás nagyon fontos képességünk.
– Negyven éve indultak, ami
szinte egy emberöltő. Nehéz volt
a kezdet? Mennyire jelentett gondot a szolgálathoz szükséges engedélyek beszerzése?

– Említettem, hogy már mobilról is hívhatóak vagyunk. Amióta
ez így van, megszaporodott a fiatal fiúk, a 25 év alattiak hívása.
Ők könnyebben beszélnek a gondjaikról, mint a fiatal lányok, ami
nagyon érdekes dolog. Az elmúlt
évtizedekben sokat változott a társadalom. Sokkal elfogadottabbá
vált, hogy egy férfi is kerülhet bajba, egy férfi is sírhat és kétségbe
eshet. Harminc évvel korábban ez
nem így volt. Sokkal inkább tartotta magát az a szemlélet, hogy „egy
férfi nem panaszkodik”. A férfiak
mindezek mellett megtapasztalják,

116-123
A segélytelefon ingyenesen hívható a nap 24 órájában.

Fábiánné Páger Anna: Sokat képes segíteni krízishelyzetben egy beszélgetés. Ha magunkban töprengünk,
kuszábbak a dolgok.
– Farkasinszky Teréz volt Szegeden a telefonos lelkisegély-szolgálat elindítója, aki már akkor
nagyon jelentős pszichiáter volt.
Különösebb engedély nem kellett
hozzá. Leginkább egy telefonvonal, egy helyiség és az is, hogy a
telefonszámlákat valaki fizesse,
ami bizony soha nem volt kevés.
Személyes kapcsolatokon múlott
eleinte, hogy a szolgálat hova könyörögte be magát. Az üzemelési költség, leszámítva a telefont,
soha nem volt magas. Éltünk abból
a kevésből, ami volt és van.
– Mennyire nehéz önkénteseket toborozni? Olyan világban
élünk, amikor nem könnyű a megélhetés, folyamatos pénzkeresési kényszer jellemzi a mindennapjainkat. A telefonos lelkisegély-szolgálat önkéntese viszont
nem kap pénzt.
– Nehéz. Bővebben: nagyon
nehéz önkénteseket toborozni.
Az 1990-es években alapvetően
más volt a helyzet. Ma a megszokott életszínvonal megtartásához
két-három állást kell vállalni. E
mellett nehéz önkénteskedni. Hozzátéve, hogy valamennyi önkéntesünknek havonta három 12 órás
ügyeletet és heti kétórás szakmai
továbbképzést kell vállalnia.
– Kik ragadnak telefont, kik
hívják a lelkisegély-szolgálatot?
Férfiak, nők, idősek, fiatalok? Tanultak, kevésbé képzettek? Mit
lehet erről tudni?

– 2011 óta létezik a 116-123as hívószám. Jó lenne, ha ezt minél
többen ismernék. Azért is fontos
ez, mert aki úgy érzi, hogy bajban
van, és telefonálni szeretne, annak
ne azon múljon, hogy tárcsázni fog,
vagy sem, hogy ismeri, vagy nem ismeri a számot. Előhívószám nélkül,
és mobilról is hívható. Ez utóbbival
függ össze, hogy amióta mobilról is
elérhetőek vagyunk, megnőtt a 25
év alattiak hívásának száma.
– Ha jól értem, a fiatalok jelentkezése korábban nem volt jellemző.
– Így van. Mára a hívásainknak
a 25-30 százaléka ebből a korcsoportból érkezik. Az aktív dolgozók
korosztályából jön össze 55-60
százalék. Az idősek a legtöbb esetben a magány miatt hívnak bennünket. Nekik tényleg nincs kivel
megbeszélni a problémáikat. Ám
normál kapcsolati rendszerben
élőknél is jellemző lehet, hogy nem
mondják el a saját környezetükben a legbelső problémáikat. Mert
megsajnálnák és lenéznék őket. Az
okok változatosak. Anonim vonalon sokkal könnyebb ilyesmiről beszélni valakivel, akiről nem tudom,
kicsoda, és vélhetően nem fogok
vele találkozni az életben. Hihetetlen, hogy az anonimitás mennyire
megnyitja az embereket.
– Rendelkezésre áll olyan statisztika, hogy hányan hívják olyanok a lelkisegély-szolgálatot,
akik öngyilkosok akarnak lenni,

vagy közel jutottak ennek a gondolatához?
– Igen, 10-15 százalék. Ez a
mutató emelkedett a pandémia
időszaka alatt. Ezek között a hívások között közel tíz olyan hívásunk
is volt, hogy a legkonkrétabb előkészületeket is elvégezte a hívó,
hogy elkövesse az öngyilkosságot.
Legtöbbször ezek az emberek
megengedik, hogy segítséget hívjunk nekik. Mindehhez személyes
hozzájárulásuk kell. Fontos elmondani: az öngyilkosjelöltek nagy
többsége valójában nem meghalni
akar, hanem azt az életmódot vagy
élethelyzetet nem tudja elviselni,
amiben éppen benne él.
– A kívülálló, idesorolom az
újságírót is, úgy képzeli el, hogy
többségében nők keresik meg a
telefonos lelkisegély-szolgálatot,
mert ők a gyengébbek, a törékenyebbek, az érzékenyebbek, jobban képesek megnyílni a másik
felé. Jól gondolja ezt a kívülálló?
– Nem teljesen. Évtizedekkel
korábban valóban úgy volt, hogy
65 százalékban nők, és 35 százalékban férfiak hívtak bennünket.
Ez mára megfordult. Nem előzmény nélküli ez, mert az elmúlt
években elkezdődött, majd bekövetkezett a nemek közötti kiegyenlítődés. Majd eljutottunk oda, hogy
ma 65 százalékban férfiak hívnak
bennünket.
– Mi lehet az ilyen erőteljes
változás mögött?

hogy milyen sokat képes segíteni krízishelyzetben egy beszélgetés. Ha magunkban töprengünk,
kuszábbak a dolgok. Ha valakinek
mindezt el kell mondani, már attól
tisztulni kezdenek a dolgaink – ez
alapfelismerése lehet mindannyiunknak. Ha beszélhetünk, sokszor
rájöhetünk: nem annyira szörnyű a
helyzetünk.
– A koronavírus-járvány miatti
korlátozó intézkedések, a bezártság, valamint lelki és egzisztenciális félelmek hogyan jelentkeztek
a telefonos lelkisegély-szolgálat
mindennapjaiban az elmúlt másfél évben?
– Nagyon érzékeltük mindazt,
amiről kérdez. Már tavaly áprilisban. Jelentősen megváltoztak a hívástartalmak. Megugrott a testi betegségekkel kapcsolatos, valamint
a félelemről és szorongásról beszámoló hívások száma. Az emberek
azonnal érzékelték, hogy nem a
korábban megszokott módon működik a hazai egészségügy. 10-15
százalékkal nőtt az öngyilkossággal kapcsolatos hívásaink száma,
és ez az emelkedés megmaradt
2020. december végéig. Tavaly júniusban megszaporodtak a családi
problémákkal kapcsolatos hívásaink, mert mindenkinek a nyakán
volt a nyár. A szünet, a szabadság
a legtöbb esetben megoldhatatlan
volt a családokban. Az anyagi gondok és a munkahellyel kapcsolatos
problémák miatti hívások októbertől jelentkeztek egészen decemberig. Érdekesség, hogy tavaly szeptemberben kaptuk a Covid-időszak
alatt a legkevesebb hívást. Mintha
az emberek akkorra valamennyire
megnyugodtak volna, elfogadták
volna a helyzetet.
Bod Péter
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A kiállításon öt teremben járhatják körbe Rotschild Klára lenyűgöző világát: az eredeti ruhacsodák mellett archív fotókat és videófelvételeket is láthatnak a legendás divattervezőről. Fotók: Szabó Luca

Divatkirálynő a vasfüggöny mögött
Rotschild Klára életútját és ruhakölteményeit bemutató kiállítás a Fekete házban
Rotschild Klára életéről
látható tárlat a Fekete házban, amelyen megismerhetik a világhírű divattervező
életútját és láthatják több
legendás ruhakölteményét
is. A Kelet Diorjának nevezett divattervező gondolta
ki egykoron Horthy Miklós
menyének esküvői ruháját,
de tervezett ruhát Kádár János és Josip Broz Tito feleségének is.
– Európai szintű kiállítás
nyílt Szegeden, és annak külön örülök, hogy a Fekete házat a Rotschild Klára-kiállítással sikerült visszahozni a
város kulturális vérkeringésébe – mondta a megnyitón
Fogas Ottó. A Móra Ferenc
Múzeum igazgatója idén februárban vetette fel a Magyar
Nemzeti Múzeum vezetésének, hogy tárlatukat hozzák
el Szegedre.
Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója az utóbbi évek egyik
legjobb hazai kiállításának
nevezte a szegedi Rotschild
Klára-kiállítást, amit azzal

Egy könnyű sál.

A legendás tervező egyik
ruhakölteménye.
indokolt, hogy a budapesti
tárlat az ottani térbeli lehetőségek miatt színvonalában
elmaradt a szegeditől.
A kiállítás különlegessé-

ge, hogy a divattörténet, különösen a hazai kommunista idők divattörténete nem
tartozott eddig a kiemelt
múzeumi témák közé. Varga szerint három szóval jellemezhető a Kádár-korszak:
szürke, unalmas és igénytelen. Ez érvényes a kor öltözködésére, divatjára és az
abban az időben készített
ruhákra. Ehhez a világhoz
mérten nagy kontrasztot jelentett Rotschild Klára divattervezői munkája, akit a Kelet Diorjának neveztek.
Rotschild Klára 1934ben önállósodott, és már
egy év után jelentős sikereket ért el, 1940-ben pedig
ő készítette a kormányzóhelyettes Horthy István választottja, Edelsheim-Gyulai
Ilona menyasszonyi ruháját.
A szocializmus időszakában,
1956-tól a Különlegességi
Női Ruhaszalon művészeti vezetőjeként dolgozott, Rotschild Klára csuklóján az a karkötő, amit Faruk egyiptomi királytól kapott ajándékba.
kosztümjeit hordta Kádár
Jánosné és Tito felesége, Jo- pillanthatnak a divattervező schild Klára mindig viselt, hálából, hogy esküvői ruhát
vanka Broz is.
budai panorámás otthonába és az általa is terjesztett tervezett a neje számára.
A tárlat
is. Egy másik legenda szerint Faruk egyipA kiállítás december 31első
része A kiállításon szá- teremben a ter- tomi király ajándékozott neki éig látható a Fekete házban.
R o t s c h i l d mos
videóinterjú vező műhelyét
Klára életét
látható és hallható, idézik meg, itt a
mutatja be
melyekben család- próbababákon
szülei
hászezononként
tagok, munkatársak
zasságától
változó
napés manökenek meaz 1976-os
pali, koktél- és
sélnek róla.
haláláig. A
estélyi ruhák
kiállításon számos videó- láthatók. A Rotschild-szalont
interjú látható és hallható, felidéző kiállításrészben pemelyekben
családtagok, dig emblematikus kosztümmunkatársak és manökenek jei közül állítottak ki néhámesélnek róla. A látogatók nyat. A tárlat különlegessége
néhány kép segítségével be- az a karkötő, melyet Rot- Csinos kis topánka, kiegészítőkkel.
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Tánc-ünnep a szabadtérin,
lótusznapok a füvészkertben
A programokról minden információ egy helyen megtalálható a http://szegedtourism.hu/hu/esemeny oldalon.

Efrém Férfikar, Brassói-Jőrös Andrea és Staszny Zsófia
operaénekesek, valamint a
Szolnoki Szimfonikus Zenekar.

CSALÁDI MATINÉ
Időpont: július 17., szombat
10–13 óra között
Helyszín: Móra Ferenc Múzeum
Várják az alkotni vágyó gyerekeket és szüleiket a családi matinéra – kézműves-foglalkozásokkal, játékokkal és
interaktív feladatokkal.

SZÖKTETÉS A SZERÁJBÓL
Időpont: július 23., péntek
21 óra
Helyszín: Újszegedi Szabadtéri Színpad
Mozart népszerű vígoperáját
Juronics Tamás állította színpadra. Főbb szereplők: Kolonits Klára, László Boldizsár,
Nánási Helga, Cseh Antal és
Szerekován János.

PUSKÁS, A MUSICAL
Időpont: július 17. és 18.,
szombat és vasárnap 21 óra
Helyszín: Dóm tér
A Puskás, a musical a legismertebb magyar ember
– és minden idők egyik legnagyszerűbb futballcsapata,
az Aranycsapat – felemelő,

megható, hol vicces, hol drámai történetét dolgozza fel
és állít neki méltó emléket. A
színdarab teljes egészében
valós eseményeken nyugszik
és hűen mutatja be a kort.
SHALOM SZEGED FESZTIVÁL
Időpont: július 18., vasárnap 10–16 óra között
Helyszín: Új zsinagóga

Zsinagóga- és székházlátogatás. Augusztus 5-éig látható a Hofi-kiállítás.
ALFÖLDI RÓBERT & VEISZER ALINDA
Időpont: július 18., vasárnap 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényközpont
Gondolatok,
történetek,

múlt és jelen, közélet és
nem utolsósorban színház.
Jön a West Side Story a Szegedi Szabadtéri Játékokon…
és még sok egyéb téma is.
Alföldi Róbert színművésszel
és rendezővel Veiszer Alinda
újságíró beszélget.
ÓRIÁSLÁB
Időpont: július 21., szerda
14 óra
Helyszín: Belvárosi Mozi
A legendás Óriásláb népszerűsége töretlen, mióta ka-

netnek, ha az exférj nem állítana haza… Főbb szerepekben: Fogarassy Bernadett,
Egyházi Géza, Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa.
KÁRPÁTOK VISSZHANGJA
Időpont: július 22., csütörtök 20.30 óra
Helyszín: Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes szabadtéri ingyenes előadása. Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán.
TÁNC-ÜNNEP A SZABADTÉRIN
Időpont: július 23., péntek
21 óra
Helyszín: Dóm tér
Az idén 70 éves Magyar Állami Népi Együttes előadása
utazásra invitálja a nézőket
korok és hangulatok, műfa-

LÓTUSZNAPOK
Időpont: július 24–25.,
szombat–vasárnap
Helyszín: Szegedi Füvészkert
A füvészkertben található
Közép-Európa legnagyobb
szabadtéri indiailótusz-állománya. 1932-ben Győrffy István talált rá az egyik gyűjtőútján az indiai lótuszra az óföldeáki Návay-kastély parkjában lévő tóban. Az első füvészkerti töveket lovas kocsin szállítottak Szegedre. A
lótusz első levelei már májusban megmutatkoznak a
vízfelszínen, igazi szépségét

jok és stílusok, régi és új koreográfiák között. A Tánc-ünnep a társulat hét évtizedének legsikeresebb előadásaiból készült válogatás.
Rendező-koreográfus:
Mihályi Gábor. Zenei szerkesztő: Pál István Szalonna. Vendégként közreműködik: Lajkó Félix, Ferenczi György és
az 1ső Pesti Rackák, a Szent

azonban júliusban, augusztusban mutatja. Ekkor rózsaszín virágok tömkelege borítja el a tavat. A füvészkertben évről évre megünneplik
az indiai lótusz virágzását.
Ezen a két napon távol-keleti hangulatot varázsolnak a füvészkertbe – zenével, tánccal, ízekkel és illatokkal.

masz fia segítségével megmenekült a gonosz tudósok
keze közül. A szőrős, bozon-

tos, csupa szív óriás elszánt
környezetvédőként éli boldogan az életét a családjával
és barátaival. Ám amikor egy
nap tudomására jut, hogy az
egyik természetvédelmi terület veszélyben van, nyakába
veszi a vadont, és mentőakcióra indul. Belga–francia
animációs kalandfilm.
IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI
Időpont: július 22., csütörtök 19 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra
Somerset Maugham vígjátéka két részben. Victoria elveszíti a férjét a háborúban,
majd özvegyként hozzámegy
Bill barátjához, Freddie-hez.
Itt vége is lehetne a törté-

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló rovatában Manqarious Sarah, az intézmény Könyvkirály című olvasás-népszerűsítő játékának Örökös Könyvkirálya Rick Riordan Villámtolvaj című
regényét ajánlja.

M

anqarious Sarah vagyok, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolájának 8. osztályos tanulója leszek szeptembertől. A Somogyi-könyvtár olvasási játékának 3 egymást követő évben Könyvkirálya, idéntől Örökös
Könyvkirálya. Az elmúlt évek során több száz könyvet olvastam
el, ezek közül leginkább a Percy Jackson és az olimposziak című
fantasyregény-sorozat első kötete, a Villámtolvaj ragadott meg
Rick Riordantól. A regény alapja a görög mitológia. Eredeti megjelenésének éve 2005, magyarul 2008-ban adták ki először.

Az olvasást anyukám szerettette meg velem, aki könyvtárosként dolgozik. Az említett könyv azért is érintett meg nagyon,
mert szeretem a történelmet, az ókori mitológia pedig igen izgalmas számomra. Minden megtörtént eseménynek oka van,
ahogy a történet is az okokat keresi, és az adja meg a válaszokat és a megoldást. A történelem sokszor ismétli önmagát,
ezért minden korban az eseményeket azonos okok váltják ki,
és a megoldás is hasonlóan adható meg. Ez adja a történelem
érdekességét.
A könyvsorozat a New York Times bestsellerlistáját 155
hétig vezette a gyerekkönyvek kategóriában. A nagy siker hatására 2010-ben fantasy-kalandfilmet rendezett belőle Chris
Columbus. A címszereplő Logan Lerman volt, de a filmben szerepet kapott Pierce Brosnan és Uma Thurman is. 2020 decemberében az író bejelentette, tévésorozat is készül majd belőle,
a Disney gyártásában. A történet főszereplője, Percy Jackson
felfedezi, hogy ő Poszeidón, a tenger istenének fia. Megtudja, hogy a legendás lények (szörnyek, küklópszok, titánok és
a görög istenek) a görög mitológiából még mindig léteznek a
huszonegyedik században is, jelenleg az Empire State Building
600. emeletén találhatóak. Percy találkozik sok fiatal félistennel a Félvér-táborban, ez a számára egyetlen biztonságos hely.
Útja során megtámadja Minotaurusz, akit legyőz és végez vele.
A történetben megelevenedik Árész, a hadisten; Aphrodité;
Héphaisztosz is többek között.
Richard Russell Riordan 1964. június 5-én született San
Antonióban, Texas államban, az Egyesült Államokban. Tanulmányai befejeztével a San Francisco környéki és a San Antonió-beli általános iskolákban tanított angolt és történelmet,
beleértve a görög mitológiát is. 2002-ben ő nyerte meg az első
Mester Tanár díjat a St. Mary’s Hallban. Regényíróként rengeteg sikeres könyvsorozatot hozott létre. A felnőtteknek szóló,
multidíjnyertes Tres Navarre című misztikus sorozat egy texasi
magánnyomozó hirtelen jött kalandjairól szól.
Rick Riordan gyermekeknek és felnőtteknek szóló regényei
kölcsönözhetők a Somogyi-könyvtárból.
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A mumusok hatékonyságáról

Postabontás

Pálfy Miklós emlékére

P

álfy Miklós halála óriási veszteség a szegedi
frankofónia egésze számára. Gyászol a magyarországi francia nyelvtudomány,
gyászol a Szegedi Tudományegyetem. Elment valaki, aki
személyében megtestesítette, inkarnálta azt, amit francia kultúrának szeretünk hívni, amit franciaként gondol el
képzeletünk: a Francia Köztársaság Pálmarendje lovagi
címével kitüntetett Pálfy Miklós a visszafogott elegancia, a
kifinomult ízlés és műveltség,
a bölcs önazonosság mértékegysége volt.
Pálfy Miklós született pedagógus volt, nagy műveltségű tanár, megbízható filosz, ízig-vérig értelmiségi, aki
nagyszülei és szülei nyomdokain a mese és varázslat erejében bízva hitt egy igazi, jobb
pedagógiában, amely nem
feltétlenül számokkal mér…,
s amely a kitüntető műveltség
és elhivatottság nevében modern szóval élve holisztikusan
néz a diákra, az emberre…
Pálfy Miklós 1942-ben
született Szegeden. 1960-ban
érettségizett a Radnóti Miklós
Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait francia–orosz szakon a JATE-n folytatta, majd
1966-ban friss középiskolai
tanári diplomájával az anyaintézményében helyezkedett el,
ahol oroszt és franciát tanított
6 éven keresztül. A francia
szak Radnóti-beli megszűnésével 1972-ben a SZOTE
lektorátusára, majd onnan
1974-ben a JATE Francia
Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
került adjunktusként. 1975ben megvédte egyetemi
doktori, majd 5 évvel később
kandidátusi
értekezését.
1981-ben docensi kinevezést
kapott. Ebben az időszakban
vállalt vezetői funkciót: előbb
megbízott, majd kinevezett
tanszékvezető lett 1985-ig,
illetve 1981 és 1984 között a
kar oktatási dékánhelyettese.
1985-től három éven keresztül a Sorbonne egyetemközi
magyar központjának helyettes vezetőjeként Párizsban
volt vendégtanár, ahová – az
újabb szegedi tanszékvezetői ciklusa után – további két

évre meghívott professzorként visszatért 1994-ben.
A párizsi la Sorbonne
Nouvelle egyetemen töltött
többéves oktatói és kutatói
időszak meghatározó volt
Pálfy Miklós kutatói pályájában, hiszen ekkor, a francia és
magyar szókészlettan és szójelentéstan oktatása kapcsán
érlelődött meg benne egy új
típusú, modern szemléletű
francia–magyar szótár megírásának a gondolata. 1998ban elektronikus, 1999-ben
papíralapú szótárként jelent
meg a Grimm kiadó gondozásában a francia–magyar szótár. 2000-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, majd az SZTE
BTK Elméleti Nyelvészeti Iskola Francia programjának vezetője lett. Pálfy Miklós 1974-től
2012-ig aktív oktatója, és – a
2003-tól 2006-ig tartó hároméves időszakot is beleértve – tíz éven át vezetője volt a
szegedi Francia Tanszéknek,
amely hazai és nemzetközi
hírnevét, elismertségét, jelen
arculatát neki is köszönheti.
Az irodalmi vonatkozású
írásait egybegyűjtő Regénytípusok, archetípusok című
kötetében olyan, számára
kedves témákról olvashatunk, mint amilyen a középkori francia irodalom, Chrétien
de Troyes, Krúdy Gyula, vagy
a jungi mélylélektan. A Retus,
a Róka és rigó mikronovellái
és lírája, a Kavicsok közt olvasónaplói és versfordításai
a nietzschei értelemben vett
„időszerűtlen” Pálfy Miklósról
rajzolnak képet.
Felejthetetlen kollégánk
és barátunk, Pálfy Miklós emlékét kollégái szeretettel őrizni és ápolni fogják.
Isten nyugosztaljon, drága
Miklós!

Képesek félelmet kiváltani az emberekből

N

em is tudom, hogy kerülte el a figyelmem
egészen mostanáig a
2005-ben kiadott Harry Potter világa című könyv. Annyiban hasonlít ez a mű a Mátrix filozófiájához, hogy ez is
többnyire filozófusok írásait
tartalmazza. Noha nem vagyok sem filozófus, sem irodalomtörténész, csak egy
mezei olvasó, azért elég sokat megértettem a szerzők
gondolataiból a HP-könyvekkel kapcsolatban. Megjegyzem, a Mátrixot a mai napig
nem értem teljesen, ezért is
várom a negyedik részt, de
nagyon. Mindez talán azért
van, mert ha történetesen
nem muglinak születek, akkor nem a Tisza-parti Gimnáziumba, hanem a Roxfortba
jártam volna, és a Teszlek Süveg biztos, hogy a Hugrabug
házba osztott volna be, minthogy nem vagyok se nagyon
bátor, se becsvágyó, se túl
okos, viszont szorgalmas és
elég megbízható. De ne tes-

senek megijedni, nem fogom
átfogó tanulmánnyal, könyvismertetéssel untatni a nyájas olvasót, de engedjék meg,
hogy kedvcsinálóként hadd ismertessek egy kis részt belőle, ami mindannyiunk javára
válhat.
A könyv 10. fejezete a
varázslények csoportjába tartozó mumusokkal is foglalkozik. Eddig csak annyit tudtam
e témáról, hogy mumus az,
amitől vagy akitől tartunk, félünk, mert már többször alulmaradtunk vele szemben. A
fejezet jeles szerzőitől (David

Családi hatások

Á

tjött hozzám a vidéki kertszomszédom
két kiskorú gyereke. A
kislányok vidáman pancsoltak a medencében, futkároztak, labdáztak a fák hűvös árnyékában. Aranyosak

voltak, de azon megdöbbentem, amilyen csúnya szavakat használtak. Nagyot néztek, amikor megkérdeztem
tőlük, tudják-e az általuk
mondott szavak értelmét.
– Apa is mindig ezt szok-

és Catherine Deavel), és természetesen a HP-könyvekből,
ennél jóval többet tudhatunk
meg a mumusokról. A legfontosabb, hogy más élőlények
félelméből táplálkoznak, mert
egyébként sötét, zárt helyekre vonulnak vissza, ágy alá,
szekrénybe stb. A mumusok
hatékonyságának lényegét az
adja, hogy az alakváltás képessége révén képesek félelmet kiváltani az emberekből.
De legyőzhető bármelyik, ha
erősen koncentrálunk arra,
hogy a mumus nem az, amit
megtestesít, ráadásul érzé-

ta mondani. Ha jókedvű,
akkor vidáman, ha mérges,
akkor kiabálva – mondták.
Egy-két szónak körülírtam az értelmét, amin igencsak csodálkoztak. Elmondtam néhány „helyettesítő”
szót, amivel illedelmesen
fejezhetik ki a mondanivalójukat. Csináltunk egy próbát,

keli az ellene irányuló gondolatokat. A különös lényt végül
a nevetés űzi el, amit a Comikulissimus varázsige használatával érhetünk el, ami
azért nem könnyű, valljuk be.
Popper Péter egyik előadásában a félelem legyőzésére azt
ajánlja, hogy ne meneküljünk
előle, mert úgyis utolér, hanem forduljunk szembe vele.
Popper varázsló lett volna?
Igen, varázslatos személyiség
volt, az én szememben legalábbis az.
Tessenek
megszerezni
ezt a könyvet, és bele-beleolvasni, majd elgondolkodni, elábrándozni akár azon
is, hogy milyen jó lenne egy
kis varázserő, és gyakorolni,
gyakorolni a Comikulissimus
varázsigét a mumusok ellen,
legyenek azok bármik vagy
bárkik.
Utóirat: Nem riogatásként
mondom, de lehet, hogy vis�sza-visszatérek még erre a
könyvre. Ez egy aranybánya!
Méhes János

és a kislányok örömmel szőtték bele a mondandójukba,
néha feleslegesen is, az
újonnan tanult szavakat.
Félek, hogy az otthoni
hatásokra elfelejtik ezeket
a kifejezéseket, és marad a
megszokott stílus.

Egy kép, két mondat

Gyimesi Timea

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.
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Fények, árnyak, tükröződések a Holt-Maroson. Fotó: Szeretlek, Szeged Facebook-oldal/Pintérné Évi

Dr. Berecz Árpádné

10

Sport
Sportmix

VARGA KIJUTOTT A PARALIMPIÁRA. A válogatók során
eldőlt, hogy az MVM Szeged
Vízisport Egyesületet Varga
Katalin képviseli majd az augusztus végén kezdődő tokiói
paralimpián. Csamangó Attila edző tanítványa nemcsak
a hazai versenyeken, hanem
a poznani Európa-bajnokságon is meggyőzően evezett, az
Eb-n ezüstérmes lett a KL2-es
kategóriában. Nem jutott ki ellenben a játékokra Suba Róbert, a 2016-os riói olimpia
ezüstérmese, miután a második válogatón is kikapott legnagyobb hazai riválisától, Juhász Tamástól.
VILÁGBAJNOKOK TÁVOZTAK. Három játékos távozását
jelentette be a friss BL-ezüstérmes Zengő Alföld Szegedi
TE férfi tekecsapata. A szerbekkel egyaránt világbajnok
Bárány Csongor és Szél Tibor
is továbbállt: előbbi a horvátországi Zadarban, míg a tizenkét szegedi szezon után váltó
utóbbi a szerbiai Szabadkában folytatja pályafutását. Három év után szintén távozott
Danóczy Richárd, aki Győrben
tekézik tovább. Az érkezési oldalon is találunk egy nevet:
Nyíregyházáról tér vissza a
szegediekhez Fehér Béla.
MAYER MARAD, DICKEY
VÁLTOTT. Tovább formálódik a Naturtex-SZTE-Szedeák élvonalbeli férfi kosárlabdacsapatának kerete. Újabb
magyar játékossal állapodtak meg: Mayer Ákos marad
a gárdában, miután 1+1 éves
szerződést kötöttek vele. Ezzel már nyolc magyar játékosa van a következő szezonra
a szegedieknek. A légiósok
közül viszont James Dickey is
távozott: az amerikai játékos
a következő szezont a német
élvonalbeli BG Göttingen csapatánál tölti.
BEJELENTÉSEK. Az utóbbi
időszakban sorra jelentette be
új játékosait a Szeged-Csanád
Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata. Daru Bence
és Molnár-Farkas Tamás után
újabb három labdarúgó érkezett: a 27 esztendős védekező
középpályás, Farkas Aurél legutóbb a Nyíregyházát erősítette, a 33 éves belső védő, Vári
Barnabás korábban megfordult
a Paksnál és a Kisvárdánál, legutóbb a Győrben szerepelt, míg
a 21 esztendős védő, Temesvári Attila előbb a Vasas, majd a
Honvéd utánpótlásában pallérozódott. Az is eldőlt, hogy a szegedi együttes augusztus 1-jén,
Békéscsabán kezdi majd a bajnokságot.
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Hat szegedi küzd a dicsőségért Tokióban
Jövő pénteken rendezik a nyári olimpia megnyitóünnepségét
Július 23-án rendezik a
2020-ról elhalasztott olimpia megnyitóját. Az ötkarikás játékokon hat szegedi
sportoló indul: a kajakos Kárász Anna és Nádas Bence,
a tollaslabdázó Sárosi Laura, a súlylökő Márton Anita, az úszó Olasz Anna és a
súlyemelő Nagy Péter.

K

ulcsár Krisztián elnök
szerint a Magyar Olimpiai Bizottság által kalkulált 13 érem megszerzése
a realitás a jövő pénteken rajtoló tokiói olimpián. A sportvezető az M1-nek kifejtette, három szempont alapján ítélhető meg a magyar delegáció
ötkarikás eredményessége.
Elsőként a küldöttség létszámát említette: 176 sportoló
utazik, többen, mint a londoni
vagy a riói játékokra. Másfelől
kiemelte a széles sportági palettát: 23 sportág 28 szakágában lesz magyar induló, több
olyanban is, ahol még egyáltalán nem, vagy nagyon régen
szerepelt magyar. A harmadik
szempont az, „hogyan fogunk
hazatérni az olimpiáról”.

Kajakos éremben bízva
Szeged városát hat sportoló képviseli, közülük ketten
kajakosok, az MVM Szeged
VE versenyzői: Kárász Anna
és Nádas Bence. Előbbi K1
200-on, illetve a K4 500 méteres csapathajóban érdekelt, utóbbi a férfinégyesben
szállhat vízre. A női négyes
éremesélyes, lehet bízni az
aranyban is, a többi számban
bravúr lenne a szegedi pontszerzés.
– Az az álmom, hogy aranyérmes legyek. Azt a pillanatot
látom magam előtt, hogy állunk a dobogón, és sírva éneklem a Himnuszt egy olimpiai

Szegediek Tokióban: a felső sorban Kárász Anna, Nádas Bence és Olasz Anna, az alsóban Márton Anita, Sárosi Laura és
Nagy Péter. Fotók: MTI
arannyal a nyakamban. Persze megtanultam, hogy tényleg mindennek lehet örülni,
így csak meg szeretnék tenni
mindent, amit tudok, hogy utólag ne azon gondolkozzak, ezt
vagy azt másképp kellett volna csinálni – fogalmazott az
Eurosportnak Kárász.

Akiktől bármi kitelik
Ott lesz Tokióban Olasz Anna,
a Haász SZUE úszója, aki nyílt
vízen, 10 kilométeren áll rajthoz, illetve a súlylökő Márton
Anita is, aki öt éve bronzérmet
hozott haza Rióból. A két sportolóból „bármi kitelik”: Olasz
friss Eb-ezüstérmes, megnyerte a kvalifikációs versenyt,
Márton pedig a szakág világbajnoka, ám kérdés, hogy a
januári szülése után men�-

nyire tudta visszanyerni a formáját.
– Nyerni akartam – idén
ez a mentalitás visz előre.
Más szintet akarok képviselni, és remélem, hogy ezt meg
tudom csinálni az olimpián
is, ahol mindenképp pontot
akarok szerezni – nyilatkozta
a kvalifikációs verseny után
Olasz. Rossz hír, hogy az
úszóknál a B szintes idővel
rendelkező Fábián Fanni a
nemzetközi szövetség döntése értelmében az utolsó pillanatban lemaradt az ötkarikás
játékokról.
– Nem örülök, hogy a szokásostól eltérően a selejtezőt nem
másnap követi a döntő, ugyanis egy napot beiktattak a két
versenyszakasz közé. Tervem
szerint így sem fog hat napnál
hosszabb idő eltelni, amíg haza

nem érek Szegedre a családomhoz – mondta a szövetség
honlapjának az anyaszerepére
is odafigyelő Márton.

Történelmet írnak
A tollaslabdázó Sárosi Laurának, illetve a +109 kilóban
versenyző
súlyemelőnek,
Nagy Péternek minimális az
esélye a pontszerzésre, ők
azonban máshogy írnak történelmet. A Tisza Tollas SE sportolója az egyetlen a magyar
tollaslabdázók közül, aki második olimpiáján vehet részt,
ráadásul első magyarként
szeretne mérkőzést is nyerni.
– Hatalmas kihívás lesz
mind a két csoportmeccsem.
Jobb sorsolást reméltem előzetesen, de megvan a célom.
Ha ezen a két játékoson ke-

Elkezdték a munkát
A Szegedi Vízilabda Egylet OB
I-es férficsapata hétfőn kezdte
a felkészülést a 2021–2022es szezonra. Ennek kapcsán
a válogatott centerrel, Sánta
Dániellel készített interjút a
klub honlapja.

Sánta Dániel és társai már a medencében készülnek.
Fotó: VLV

– Hogy telt a nyár?
– Gyorsan: sok dolgom
volt, amit intézni kellett. De
azért maradt idő a pihenésre
is, amely leginkább aktív kirándulással telt a párommal.

– Mennyire bírja az alapozást?
– Ez az évnek az egyik
legfontosabb szakasza. Itt
kell megcsinálni a szezon
hátterének a nagyját. Szóval: bírni kell!
– Milyen lesz a csapat?
– Motivált, sikeréhes
együttest várok, amely bármelyik medencében veszélyes lehet. Kicserélődtünk
rendesen, fiatal csapat
leszünk. Kiss Csaba az új

resztül vezet az út, ám legyen.
Pozitív vagyok, jó formában
érzem magam, meglepetést
szeretnék szerezni – mondta
Sárosi.
A Szegedi Lelkesedés SK
klasszisa, Nagy Péter harmadszor lehet ott a játékokon: 2012-ben tizenegyedik,
2016-ban tizedik lett.
– Ha nem is közelíthetem
meg az egyéni csúcsomat,
megoldható, hogy négyszáz
kiló fölé jussak. Ebben az
esetben a legjobb tíz közé kerülhetek, sőt a körülmények
szerencsés alakulása esetén
a nyolcadik hely sem lenne
elérhetetlen – mondta Nagy a
Nemzeti Sportnak.
A XXXII. nyári olimpiai játékok tehát július 23-án kezdődnek a japán fővárosban, majd
augusztus 8-án zárulnak.

edzőnk, aki ha feleolyan sikeres lesz a parton, mint a
vízben, nagy baj nem lehet.
Az igazolások jól sikerültek,
az újak beleillenek az elképzelésbe.
– Mennyire várja, hogy
szurkolók előtt játsszon?
– Ez hosszú böjt volt mindenkinek. Remélem, sokan
várják, hogy kijöhessenek
és szurkoljanak nekünk a tavalyi, kicsit rosszabb szezon
után is. Egy biztos: a közönségünk sokat lendít majd a
szekerünkön.

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT július 2-án: Reyno
Justin Antonio és Sztupovszki Dóra, Vigh Dániel és Zana
Éva Annamária, Juhász Gábor és Bolló Eszter, Papp Zoltán és Joó Anita; július 3-án:
Kiss Miklós és Kecskés Gyöngyi, Rajmond László és Daróczi
Ildikó, Kálmán Gábor és Berze
Angéla, Mérges Zoltán és Gulyás Brigitta, Börcsök Tamás
és Szenek Orsolya, Dobó Ákos
és Nagy Krisztina, Bokor Csaba György és Gyimes Lili, Molnár Alex és Sánta Dóra, Lénárt
István és Masa Tímea, Szittner
Péter Richárd és Glasenhardt
Katalin.
GRATULÁLUNK!

Képviselői
fogadóóra

JÚLIUS 21., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
tovább tart a hőhullám
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szombat

Július
18.
vasárnap

Zivatarok
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Zivatarok,
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Szeretne 2 belépőjegyet nyerni a vadasparkba? 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: július 21. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Szegeden minden ötödik városlakó kerékpározik. A nyertes: Szoldán György. Gratulálunk!
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