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Kémbotrány
Ellenzékinek
vélt újságírókat
hallgattak le.
A kormány
egyelőre nem
cáfolt
érdemben.

7.

3.

Középmezőnyben
Megyénkben a lakosság 55,1 százaléka
van beoltva. Végre nyilvánosak a megyei
oltási adatok.

Gyurika
Letette a fésűt
a főhajszobrász, Bodnár
György, aki
ötven év alatt
egyszer sem
vágott hajat.

Közlekedési tanpálya épül őszre
a gyerekeknek a Kodály téren
A munkákat a napokban kezdték el, és
szeptemberre fejezik be. Az 570 négyzetméteres, 17 millió 600 ezer forintból megvalósuló tanpályán a gyerekek
változatos közlekedési helyzetekkel
ismerkedhetnek meg.
– Az önkormányzat kiemelkedően fontosnak tartja a gyerekek közlekedésre
nevelését, hogy ezzel is segítse a balesetek számának csökkenését – mondta a helyszínen a városrész önkormányzati képviselője, Molnár Zoltán abból az
alkalomból, hogy átadták a munkaterületet a kivitelezőknek.
A Kodály téren, a Cső utcai óvoda
közvetlen szomszédságában alakítanak ki 570 négyzetméteres, száz méter
hosszú, változatos közlekedési szituációkat modellező tanpályát.
A KRESZ-pályán a gyerekek többek
között megismerhetik az útkereszteződést, a körforgalmat, a T-csomópontot,
az egyirányú utcát és a gyalogátkelőt.
Folytatás az 5. oldalon

A

kerékpárosokat és a
közösségi
közlekedést segítő átalakításokat végeznek a megújuló
Oskola utcában, a Belvárosi
híd lábánál lévő csomópontban és a Stefánián.
Augusztus 1-jén, vasárnap üzemkezdettől tervezetten augusztus 22-éig
lezárják a Belvárosi híd
szegedi hídfőjében lévő cso-

Elrajtolt az olimpia!
A pénteki megnyitó
után szombaton elkezdődik a nagyüzem
a tokiói olimpián. A
következő két hétben
hat szegedi sportolóért szoríthatunk.

Szeptember
közepéig
kérhető
a támogatás

SZ

A munkát járdabontással kezdte a kivitelező, és türelmet kért a környező házak lakóitól. Fotó: Iványi Aurél

Újabb
forgalomkorlátozások
Augusztus 1-jén, vasárnap
újabb forgalmi változások
lépnek érvénybe a Híd utca
felújítása miatt, melyek a
tervek szerint augusztus
22-éig tartanak. Az Oskola
utca átépítése is folytatódik, ott is tovább módosul
a forgalmi rend. Köszönjük
türelmüket. Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

10.

mópontot a Stefánia és a
Vár utca között, az érintett
oldalon vízvezeték-rekonstrukció és részleges burkolatépítés miatt. A hídfőben
átmenetileg továbbra sem
működik a jelzőlámparendszer. Korlátozzák az autók,
a kerékpárok, valamint a
buszok és a trolibuszok forgalmát.
• Ebben az időszakban
az autóforgalom számára
Újszeged irányából teljesen
lezárják a Belvárosi hidat; a
közúti forgalmat a Torontál
téren a Vedres utca, illetve
a Népkert sor felé terelik.
Újszeged felől csak a közösségi közlekedés, a hulladékszállítás és az építési
forgalom hajthat fel a hídra.
Folytatás a 4. oldalon

Pluszpénz
helyett
köszönő e-mail
– Belegondoltam, mit szólnának a válogatott futballisták, ha a majdnem továbbjutásért oklevelet kapnának
a miniszterelnök úrtól, és
nem anyagi honoráriumot.
Megtisztelő, de szívesen
cserélnék velük, tehát megpróbálhatnánk legközelebb,
hogy a focisták kapnák az
oklevelet, mi pedig a pénzt,
a honoráriumot. Nem lennék
megsértődve érte – mondta
egy szegedi doktornő arról,
hogy a háziorvosok kevés
segítséget kaptak az államtól a Covid-járvány alatt; a
vállalkozóként
dolgozók
pedig szinte semmit. Most
viszont köszönő e-mail érkezett a miniszterelnöktől és a
kormányhivataltól.
Írásunk a 3. oldalon

eptember 15éig lehet benyújtani a kérelmeket, amelyek alapján
minden szegedi lakhelyű és
itt tanuló általános iskolás
10 ezer forint beiskolázási
támogatást kap. Érdemes
minél előbb igényelni az önkormányzat segítségét, mert
annál hamarább utalhatják
a pénzt.
Az önkormányzat nehéz
gazdasági helyzete ellenére
az idén sem mond le arról,
hogy támogassa az itt élő
gyerekek
iskolakezdését.
Valamennyi szegedi szülő
ebben az évben is igényelheti általános iskolás gyermekének az iskolakezdési
támogatást, ami most is 10
ezer forint.
Bővebben az 5. oldalon

Térzene a múzeum előtt

Népes közönség előtt kezdődött el múlt szombaton a szegediek egyik kedvenc nyári
programja, a koncert- és katonazenekarokat felvonultató térzene, ezúttal új helyszínen,
a Móra-múzeum előtt. Elsőként a Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekart hallgatták több százan. 24-én, szombaton Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette-csoportja, 31-én a Mórahalmi Fúvószenekar, augusztus 7-én és 14-én az MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar
játszik. A koncertek este 7-kor kezdődnek. Fotó: Iványi Aurél
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Ellenzékinek gondolt újságírókat,
üzletembereket hallgattak le
A kormány egyelőre nem cáfolt érdemben
iről. Épp ellenkezőleg, a tanulság az, hogy a kormány nagyon
fél – jelentette ki Hadházy.

Varga Judit:
Ilyen eszközre
szükség van

Nem lepődtek meg azok az
újságírók és politikusok, akiket, úgy tűnik, lehallgattak
a Pegasus nevű izraeli kémszoftverrel. A Direkt36 két
munkatársának azonban szokatlan munka volt, hogy saját
maguk után kellett nyomozniuk. A politológus szerint a
kémbotrány politikai hatása
azon múlik, hogy érint-e nagyon ismert embereket is
– foglalta össze a Szeged Televízió, amit lapzártánkkor az
ügyről tudni lehetett.

A

z oknyomozó újságírók
által megszerzett listán ott szerepelt Gémesi György telefonszáma is. Gödöllő polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke korábban alapított
egy jobboldali pártot. Másrészt
azért kerülhetett célkeresztbe,
mert a regionális hulladékgazdálkodási társaság vezetőjeként keményen kritizálta
a rendszer központosítását. –
Abban az időben betörtek a lakásomba, rá két hétre pedig
furcsa módon a lányomhoz is
betörtek, aki mellettem lakik.
Nem vittek el egyikünktől sem
jelentős értékeket, még a karácsonyfa alá készített ajándékokat, fényképezőgépet is ott
hagyták. Ez is jelzés volt, hogy
a Nagy Testvér figyel.
A Direkt36 két munkatársát is megfigyelték. Ők
ezt a Süddeutsche Zeitung
munkatársaitól tudták meg,
akik csak személyesen voltak hajlandók elmondani,
miért is jöttek. Szabó András, a Direkt36 újságírója
elmondta a portálon, hogy
kémfilmbe illő történettel
álltak elő a nemzetközi oknyomozó
újságírócsoport

tagjai, akik közölték, hogy
magyar kollégájuk telefonját valaki feltörte. Ez elsőre
hihetetlennek tűnt. Panyi
Szabolcs, aki ugyancsak a
Direkt36 munkatársa, azt
mondja a videón: – Ennek a
nyomozó projektnek van egy
technikai csoportja, amelyet
az Amnesty International biztonsági csapata ad, ők megvizsgálták a telefonomat, és
arra jutottak, hogy 2019. április 4. és november 7. között
egyértelműen kimutathatók
a Pegasus nevű kémszoftver nyomai. – A szoftver működtetői hozzáférhettek a
beszélgetésekhez, a telefon
képeihez, az e-mailekhez,
a videókhoz, sőt a kamerát
és a mikrofont is be tudták
kapcsolni. – Az, hogy engem
több mint fél éven keresztül megfigyeltek, és ennek
nem voltak következményei,
jó hír, hiszen másutt, ahol
ugyancsak használták ezt a
kémszoftvert, bebörtönöztek újságírókat. Láthatóan
mi még nem tartunk itt, de
ez egy vörös vonal – jegyezte
meg Panyi Szabolcs.
Az elterelés elterelésének
nevezte a lehallgatási ügyet
Nagy Attila Tibor. A politikai
elemző szerint a pedofiltörvény körül a kormány azért
keltett mesterségesen balhét,
hogy elvonja a figyelmet a Fudan egyetem számára rosszul
alakuló ügyéről. Most viszont
erről tereli el az érdeklődést a
kémbotrány. Az ügy politikai
hatása szerinte attól függ, milyen információk jönnek még.
Például előkerül-e a magyar
kormány által kötött adásvételi szerződés, vagy érintettek
lesznek-e az eddiginél sokkal
ismertebb szereplők. Az elem-

ző úgy látja, az ellenzéknek
van manőverezési lehetősége:
elképzelhetőnek tartana például a parlamentben egy Orbán Viktorral szemben beadott
bizalmatlansági indítványt. Ez
egyben a közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek is jó szereplési lehetőség lenne.

Súlyos kárt okoz
az országnak
Az ellenzéki politikusok súlyos
ügynek tartják, hogy valakik
újságírók, üzletemberek, ügyvédek ellen kémkedtek, sőt
vannak, akik magyar Watergate-et emlegetnek. A Szeged
Televízió által megkeresett kormánypártiak nem válaszoltak
a kérdésekre. Azt lapzártánkkor még nem lehetett tudni,
vajon sikerül-e hiteles információkhoz jutnia az ellenzéknek. Ujhelyi István, az MSZP
európai parlamenti képviselője
teljességgel elfogadhatatlannak tartja a kémkedési ügyet,
s nincs kétsége, hogy a magyar
kormány nem vállalja érte a
felelősséget, de ettől függetlenül sok kárt okozhatnak vele.
– Elképesztően sokat árt Magyarország tekintélyének. Ki
akarna egy olyan országban
befektetni, egy olyan kormányzattal együttműködni, amelyik
ilyen törvénytelen eszközökhöz
nyúl? – tette hozzá a politikus.
Keddi szegedi utcafórumán
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a lehallgatásokon
senki nem lepődött meg, erre
eddig is számtalan közvetett
bizonyíték utalt. – Senki ne azt
a tanulságot vonja le ebből,
hogy félni kell, és kevesebbet
kell beszélni a kormány bűne-

A Szeged Televízió több minisztériumot és kormánypárti
politikust is megkeresett az
ügyben. A Belügyminisztériumtól egy Szél Bernadett független országgyűlési képviselő
kérdéseire írt levél érkezett,
konkrét válaszok nélkül. Arra,
hogy ki vásárolta meg az izraeli kémszofvert, és mely bel-

ügyi vagy nemzetbiztonsági
szervek vettek részt az illegális megfigyelésekben, Pintér
Sándor azt írta: „2010. május
29. óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok illegális
megfigyelést nem folytattak
és nem folytatnak.” A szoftver vásárlását és használatát nem cáfolta. Varga Judit
igazságügyi miniszter pedig
Brüsszelben a Népszava kérdésére azt felelte, „ne legyünk
nevetségesek, ilyen eszközre
minden országnak szüksége
van”. Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője igenis
ügyet csinált belőle, és lemondásra szólította fel az igazság-

ügyi minisztert, mert neki a
magyar állampolgárok jogainak tiszteletben tartása felett
kellene őrködnie. Stummer
János, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának
jobbikos elnöke lapzártánkkor azt nyilatkozta, összehívja a testületet, és mert Pintér Sándor úgy reagált, hogy
áll a rendelkezésükre, őt is
meghívja. Az ülés a kormánypártiak távolmaradása miatt
valószínűleg határozatképtelen lesz; Stummer az ügyben
feljelentést tett jogosulatlan
adatkezelés miatt, és parlamenti vizsgálóbizottság összehívását is kezdeményezi.

Lehetővé teszik a harmadik
Covid-oltás felvételét
Augusztus 1-jétől kérhető
A lehetőség augusztus 1-jétől nyílik meg, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll
rendelkezésre – jelentette
be Orbán Viktor miniszterelnök az állami rádiónak adott
július 16-i interjúban.

A

kormányfő azt mondta, a harmadik oltás
felvételére a második
után négy hónappal lesz lehetőség, de az orvosok ettől el-

Az eddigieknél fertőzőbb delta variáns
megjelenése miatt
az, aki nem vette föl
az oltást, nagyobb
veszélyben van, mint
a járvány idején eddig bármikor.
térhetnek. Azt is az orvosok
döntik el, hogy melyik oltóanyagot adják be. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy
Magyarország még mindig az
egyik vagy talán a legbiztonságosabb ország átoltottság tekintetében Európában, magasabb azok aránya, akik a teljes védettséget adó második
oltást is megkapták, mint Németországban vagy Nagy-Britanniában. Az egészségügyi
dolgozóknak kötelező lesz a

koronavírus elleni oltás – foglalta össze a haszon.hu.
Az eddigieknél fertőzőbb
delta variáns megjelenése
miatt az, aki nem vette föl az
oltást, nagyobb veszélyben
van, mint a járvány idején eddig bármikor. Ezért azokat a
65 évesnél idősebbeket, akik
nem kaptak eddig oltást, személyesen meg fogják keresni.
Orbán Viktor azt is bejelentette: az iskolakezdés előtt két
nappal minden oktatási intézményben lehetővé teszik,
hogy a 12 évesnél idősebb
gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, ha a szüleik ezt megengedik. A 12–15
év közötti korosztály 13-14
százaléka már megkapta az
oltást. A 16–18 év közöttiek
oltása nagy sebességgel ha-

lad, az átoltottságuk 45 százalék körül van. Orbán Viktor
azt javasolta, hogy csak azok
utazzanak külföldre nyaralni,
akik mindkét oltást megkapták.
A Magyar Orvosi Kamara
fontosnak tartja és üdvözli a
Covid-oltás kötelezővé tételét
az egészségügyben dolgozók
számára. Hozzáteszik, hogy
az egészségügyi dolgozók átoltottságáról a Kamarának
nincs hivatalos adata, de magasabb az átoltottság, mint a
lakosság körében. Emlékeztetnek, hogy az egészségügyben dolgozók számára eddig
is volt kötelező oltás (pl. Hepatitis B ellen). Úgy vélik, hogy
jelenleg ez az intézkedés biztosíthatja a betegek és a kollégák védelmét.
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Nyilvánosak a megyei oltottsági adatok
Csongrád-Csanád megye 55,1 százalékos
Csongrád-Csanád megyében a lakosság 55,1 százaléka van beoltva. Ezzel
a középmezőnyhöz tartozunk; a nyugati megyékben
magasabb, keleten viszont
alacsonyabb az átoltottság.
Az információt a 444.hu
szerezte meg Gulyás Gergelytől, aki a Kormányinfón
ígérte meg, hogy nyilvánosságra hozzák az adatokat.

Beoltott személyek aránya megyénként
A színezés a lakossághoz viszonyított átoltottság szerint változik.
(2021. július 9.)

1. sor: megyenév
2. sor: beoltottak aránya a lakosságból

Heves és Csongrád-Csanád
megye szerepel a legjobban,
54-55 százalékkal. Csongrád-Csanád megyében valamivel több mint 400 ezren
laknak, az itteni oltottsági
arány 55,1 százalék. Ez azt
jelenti, hogy nagyjából 220-

Kérték – és lett
Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón: Megyei bontásban nyilván adatok vannak…
444.hu: Próbáltuk kikérni a Népegészségügyi Központtól, kértük, hogy a lehető legrészletesebb bontásban küldjék el, települési, járási, megyei szinten. Azt
mondták, hogy nincs ilyen.
GG: Én megyeiben láttam.
444.hu: És ezt mikor fogják nyilvánosságra hozni?
GG: Ha ön kéri, akkor önnek odaadjuk.

225 ezer ember kaphatta
már meg a vakcinákat.
Azt, hogy a kormány mikor és mit oszt meg a nyilvánossággal, nem csak a
most napvilágot látott térkép
esete mutatja jól. A Szeged
Televízió híradója felidézte:
Orbán Viktor először azt nyilatkozta, hogy a halálozási
adatokat kell figyelni, mert
azok mutatják meg a védekezés
eredményességét.
Amikor a magyar halálozási adatok romlani kezdtek,
a kormány azonnal áttért
az első oltottak számának
hangsúlyozására,
hiszen
akkor éppen azzal tudtak
pozitív képet festeni. Hos�szú heteken és hónapokon

át lehetett hallani, hogy
Magyarország az Unióban
első-második helyen áll a
legalább egy oltást kapottak
számában.
Az oltakozási kedv azonban lelassult, és ahogy a
szakértők előre meg is jósolták, Európa felzárkózott,
sőt sokan már le is köröztek bennünket. Nem csoda
ezért, ha az utóbbi időben az
első oltottak számáról mélységesen hallgat a kormány,
az új ütőkártya a kommunikációban most a mindkét
oltást felvettek száma, hiszen ebben jelenleg valóban előrébb járunk, mint
mások, de ez sem lesz így
sokáig.

Pluszpénz helyett köszönő e-mail
Kevés segítséget kaptak a háziorvosok az államtól a Covid-járvány alatt,
a vállalkozóként dolgozók pedig szinte semmit. Most viszont köszönő emailt küldött nekik Orbán Viktor, a
Kormányhivatal pedig egy oklevelet.
Makranczi Edinának jólesett az elismerés, bár azzal – mint mondja – nem
lehet fizetni a boltban.

N

emhogy erős szemüveggel, még
nagyítóval sem láthatóak azok a
valódi segítségek és elismerések, amelyeket a kormánytól kaptak a
háziorvosok a koronavírus-járvány alatt
elvégzett munkájukért. A kormányhivataltól és a miniszterelnöktől kaptak
csak egy-egy köszönő levelet e-mailben, pénzt egy fillért sem, még a pluszköltségeiket sem térítették meg.
– Ezt egy kicsit elszomorítónak találom. Belegondoltam, mit szólnának a
válogatott futballisták, ha a majdnem
továbbjutásért oklevelet kapnának a
miniszterelnök úrtól, és nem anyagi ho-

noráriumot. Megtisztelő, de szívesen cserélnék velük, tehát megpróbálhatnánk
legközelebb, hogy a focisták kapnák az
oklevelet, mi pedig a pénzt, a honoráriumot. Nem lennék megsértődve érte –
mondta el Makranczi Edina szegedi háziorvos a Szeged Televíziónak.
Havi 10 ezer forintba került az internetes oltásszervező program, minden
hónapban 25 ezer forintos telefonszámlát okozott az oltásszervezés, a
betegek hívogatása. Az asszisztensek
és az orvosok pluszmunkaidejére sem

A város segített
Az önkormányzat a telefonos értesítések megszervezésében és
a nyilatkozatok nyomtatásában
nyújtott segítséget, és sebészmaszkokat vitt a közel hetven
szegedi háziorvosnak. Emellett
arcpajzsokat és vakcinaszállítást
is felajánlott a körzeteknek.

Vélemény

Hatalomváltást
vagy demokráciát?

E

A

444.hu hírportál valóbban meg is kapta az oltottsági adatokat, nem települési vagy
járási, hanem csak megyei
bontásban. A térkép szerint
az oltottsági arány egyedül
Budapesten haladja meg
a 60 százalékot, miközben
Jász-Nagykun-Szolnok
és
Borsod megyében az 50-et
sem éri el.
Az ország jobb helyzetben levő, nyugati felén magasabbak a számok, Vas, Fejér és Pest megyében is 58
százalék körül van. Keleten
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adott pénzt a kormány – illetve bizonyos helyeken, például Békés megyében és Budapesten kaptak 5 ezer forintot oltásonként, de Szegeden nem.
A vakcináció komoly adminisztrációval
is járt, sok dosszié keletkezett minden
praxisban. A kormányzat 10 nap pluszszabadságot ígért a védekezésben
részt vevő orvosoknak. Mivel azonban
Makranczi Edina vállalkozóként látja el
körzetét Dorozsmán, így hasonló jogállású kollégáival együtt ebből is kimaradt.
– Mi nem kaptunk semmiféle honorálást, sem szabadságot. Csak megemlítem, hogy nemrég voltam szabadságon, a helyettest pedig nekem kell
fizetnem. A 10 nap szabadság 400
ezer forintomba került – tette hozzá a
dorozsmai háziorvos.
Makranczi Edina annak is örült
volna, ha a helyettesítés díját részben
vagy teljesen átvállalja az állam. De a
vállalkozó háziorvosok ilyen segítséget
sem kaptak.

gy év múlva ilyenkor már túl leszünk a választáson, amely mindenképpen megváltoztatja az életünket.
Ha Orbán marad, akkor megtudjuk, milyen a végképp
végtelenített, magát mindenben igazoltnak tekintő NER,
amely sietve bosszút áll azokon, akik veszélyeztették a hatalmát.
Ha viszont kiderül, hogy a Fidesz voksokkal legyőzhető, akkor 2022 nyarán már hivatalban lesz az a kormány,
amelyet nem Orbán Viktor vezet. Valami fogalmat már arról
is alkothatnánk jövő júliusra, hogyan lehet kormányozni a
rezsim maradványai és örökül hagyott aknái között szlalomozva.
Én személy szerint semmire sem vágyom jobban a magyar közéletet illetően, mint egy olyan választásra, amely
nem a jó és a rossz küzdelme, nem élet-halál harc. Egy
olyan látogatásra a szavazókörben, amikor a tét csupán az:
ki kormányozzon. Amikor az emberek azt gondolják, az sem
tragédia, ha nem a saját választottjuk kerekedik felül.
Talán nem kell különösebben ecsetelni, hogy jelenleg
ezzel ellentétes a helyzet, és a 2022-re majdan bizonyára
ráaggatandó jelzők, miszerint történelmi, sosem látott téttel bíró, életünket meghatározó választás, szóval ezek mind
igazak lesznek.
Mielőtt nagyon megsajnálnánk magunkat, és a kiömlött
tej is sóssá válik belesírt könnyeinktől, jelezni illik, hogy ez
persze világtrend. Másutt is polarizálódik és egyre feszültebbé, kiélezettebbé válik a politikai versengés, gyakran háttérbe szorulnak a programok az ideológiai és identitáspolitikai
küzdelmek mögött. Csapatostul szaladgálnak mindenütt a
hagyományos értékek helyreállítását hirdető, valójában teljesen gátlástalan politikai szerencselovagok, akik bármely
társadalmi érték és demokratikus intézmény szétverésére
vállalkoznak a hatalom érdekében.
Ettől kezdve az a kérdés, jöhet-e, vagyis jöhet-e máris
egy demokratikus hullám, amely visszaszorítja az új undokokat, akik nagyon megtanulták a huszonegyedik századi
média terepét, és hol szappanoperává, hol valóságshow-vá
alakítják a politikai küzdelmet. Velük, az ő korszellemhez
illeszkedő működésükkel szemben kellene programokról,
intézményekről, jogokról, azonkívül pedig együttműködésről
és kormányképességről beszélni.
A hazai ellenzékre nem kisebb feladat vár, mint annak
bizonyítása, hogy ha Magyarország lehetett az antidemokratikus hullám példaországa, akkor most – harminc évvel
a szocializmus összeomlása után – ismét lehet a demokratikus hullám mintája is. Olyan hely, ahol egy hosszú tekintélyelvű epizódot követően hatalmát veszti az önkényuralom, és a demokrácia nemcsak visszatér, de jobb minőségben éled újra, és erős garanciákkal bástyázzák körbe.
Beleértve a jogszerű igazságszolgáltatást is, arra való figyelmeztetésként, hogy aki kizárólagos hatalomra tör, és ennek
örve alatt zsebre vágja az ország vagyonát, az nem távozhat
büntetlenül. Máskülönben újra megpróbálja.
Az igazi nehézség azonban csak ezután következik. Annak kell ugyanis kiderülnie, hogy tudunk-e egyáltalán demokráciában élni. Elviseljük-e az ellenvéleményt, a vitát, az
egyeztetést és egyezkedést? Elfogadja-e a hatalom a saját
korlátait? Tudni fogja-e a többség, hogy nem tehet meg mindent? Tekintélyt szerezhet-e egy nem tekintélyelvű vezető?
Ha egy év múlva egy megváltozott országban élünk,
akkor persze az új kormánynak rengeteg bizonyítanivalója
lesz, de nekünk közben saját magunkkal is szembe kell néznünk: csak hatalomváltást akartunk, vagy demokráciában
szeretnénk élni?
Ha csak a hatalomváltás a cél, akkor nagyon könnyen
találhatjuk magunkat ismét a demokrácián kívül.
Lakner Zoltán
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Újabb forgalomkorlátozások
Folytatódik a Híd utca felújítása
Folytatás az 1. oldalról
• Szeged irányából az
autósok átmenetileg a Deák
Ferenc utca felől hajthatnak
fel a hídra, a posta elől balra
továbbra sem kanyarodhatnak ki. A Stefániát átmenetileg lezárják a Vár utca és a
Híd utca között.
• A Roosevelt tér felől
is lezárják a jobbra, a hídra
tartó irányt, kerülni a Victor
Hugo utca – Deák Ferenc
utca – Híd utca – Belvárosi
híd vagy a Victor Hugo utca –
Kelemen utca irányban lehet.
• Mivel a hídfőben az
útszegélyeken is dolgoznak,
ebben az időszakban a ke-

rékpárosokat csak járművüket tolva, gyalogosan engedik
fel a híd mindkét oldalán. A
gyalogosok mindkét irányban
mindkét oldalon mehetnek.
• Az 5-ös és a 7-es trolibuszok továbbra is a Bartók térig járnak, onnan trolipótló buszok szállítják az
utasokat. A Széchenyi téren
az eredeti megállóhelyükön
állnak meg, és onnan egyenesen mennek fel a hídra. A
9-es és a 19-es trolivonalon
végig trolipótlók járnak, ideiglenes megállójuk továbbra
is a Széchenyi tér 11. (az önkormányzat szürke épülete)
előtt lesz. Ez azt jelenti, hogy

Ha egész életünkben jó könyveket
olvashatnánk, akkor sem érnénk a végére

nem érintik a Széchenyi tér
és a Múzeum megállóhelyeket. A visszirányok megállói
továbbra sem változnak.
• A 60, 60Y, 67, 67Y,
70, 71, 71A, 72 és 72A
jelű buszjáratok Újszeged
irányában ismét az eredeti Széchenyi tér, Kelemen
utca megállóhelyükön állnak
meg. A visszirányok megállói továbbra is maradnak az
eredetileg megszokottak.
Az Oskola utca felújítása jelenleg a vízvezeték-rekonstrukcióval és az épületek
lábazatszigetelésével folytatódik.

FORGALMI VÁLTOZÁSOK AUGUSZTUS 8. ÉS 22. KÖZÖTT

Ötnapos olvasótábor kezdődött hétfőn a Somogyi-könyvtár Északvárosi Fiókintézményében, ahol a részt vevő 3–6. osztályos gyerekek
délelőttönként irodalmi nyomozáson, délután
robotikafoglalkozásokon vehetnek részt.

A

diákokat Tóth Károly, a városrész önkormányzati képviselője (képünkön a hátsó sorban jobbról a második) köszöntöt-

te, aki úgy fogalmazott: ha egész életünkben jó
könyveket olvashatnánk, akkor sem érnénk a
végére. A tábornak, amelyet immár hatodszor
rendeznek meg, az a célja, hogy ha eddig szerettük a könyveket és az olvasást, akkor szeressük ezeket még jobban. A képviselő végül
hozzátette: a nemrég felújított fiókkönyvtár
egyben a városrész közösségi tere is.
Fotó: Iványi Aurél

Kezdődik a munka a Rózsa utcában
Július 26-án, hétfőn ivóvízvezeték-felújítási munkálatok kezdődnek több ütemben a
Rózsa utcában, emiatt a forgalmi és a parkolási rend is megváltozik – tájékoztatta a
sajtót Tóth Károly önkormányzati képviselő.

A
    Tereléssel érintett közúti útvonal
   Kötelező haladási irány

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
közzéteszi
a Szeged, Algyői út – belterületi határ – Alkotmány utca – Ladvánszky utca által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó
tervezetét, valamint
LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel 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. augusztus 16-áig.
A közzététel ideje:
2021. augusztus 2-ától 2021. augusztus 16-áig.

A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető Szeged város
hivatalos honlapján (www.szegedvaros.hu).

munkát a Szegedi Vízmű Zrt. megbízásából alvállalkozó, a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. végzi, nyíltárkos
és útfúrásos technológiával. A napokban szórólapon tájékoztatja az érintett lakosságot. A
munkát a Rózsa utca Csongrádi sugárúti végén kezdi el. A vízellátás ideiglenes vízvezeték
kialakításával történik, így a munka az ivóvízszolgáltatásban csak korlátozottan (átmenetileg, rövidebb időszakokra) okoz fennakadást

a körzetben, amiről az érintett fogyasztók értesítést kapnak.Az ívóvíz-gerinchálózat felújítása
miatt fél útpályás lezárás, forgalomelterelés,
egyirányú közlekedés, sebességkorlátozás,
parkolási korlátozás is várható. A 21-es busz
forgalmi rendje is módosul: a Retek utca –
nagykörút útvonalon közlekedik a lezárás ideje alatt, a két Rózsa utcai megállót kihagyja.
A kerékpárosoknak a Csongrádi sugárút és
a József Attila sugárút között kerülőútnak a
Kecskeméti utca ajánlott. A tervek szerint várhatóan 2021. november közepéig – teljes úthelyreállítással – befejeződnek a munkálatok.
Az ivóvízvezeték-rekonstrukció önkormányzati
forrásból, megközelítőleg bruttó 250 millió forintból valósul meg.
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Szegedi olimpikonokat
támogat az önkormányzat

K

ilenc szegedi sportoló már biztosan kijutott a tokiói
olimpiára. Mocsári Bence paralimpikon egyelőre szabadkártyára vár, az ő részvétele még kérdéses. A Tokióba induló sportolók felkészülését összesen 7 és fél millió
forinttal segíti a szegedi önkormányzat.
Az önkormányzat foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának ülésén elhangzott, hogy kilencen már biztosan
képviselhetik városunkat a tokiói ötkarikás játékokon: Kárász Anna kajakos, Nádas Bence kajakos, Olasz Anna úszó,
Sárosi Laura tollaslabdázó, Nagy Péter súlyemelő, Varga
Katalin parakenus, Major Endre para-asztaliteniszező, Biacsi Ilona paraatléta és Biacsi Bernadett paraatléta. Mocsári
Bence paratriatlonista nem szerzett kvótát, ám indulását
nem lehet teljesen kizárni, szabadkártyával még kijuthat
az olimpiára. A bizottság ezért ma úgy határozott: ha kilenc
szegedi sportoló indul az olimpián, akkor a támogatás ös�szege személyenként 830 ezer, ha tíz, akkor 750 ezer forint
legyen.

Újabb támogatásokra
írtak ki pályázatokat

A

z önkormányzat idén
is meghirdeti az idősügyi és fogyatékosügyi
keretre vonatkozó pályázatait.
Ebben az évben összesen
20 millió forint áll az idősügyi
szervezetek rendelkezésére.
Egy pályázattal legfeljebb 500
ezer forintot igényelhetnek
a résztvevők, elsősorban közösségi rendezvények szervezésére, az aktív időskort
és jó életminőséget fenntartó programokra, valamint a
nyugdíjasszervezetek közötti
kapcsolattartásra.
A pályázaton egyesületek,
alapítványok és szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező szervezetek vehetnek
részt. A fogyatékossággal élő
személyek érdekérvényesítését, életminőségük javítását,
rehabilitációját, a fogyatékosügyi területen tevékenykedő
szervezetek folyamatos működését kívánja az önkormányzat segíteni a fogyatékosügyi
támogatási kerettel, amelynek
összege az idén 8 millió forint.

A támogatással azoknak
az egyesületeknek, szervezeteknek a munkáját szeretné
segíteni a város, amelyek a
Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célok megvalósítását célzó programokat
szerveznek.
A programok, szakmai
rendezvények mellett prevenciós és rehabilitációs célokra,
valamint a működési költségek fedezésére is kérhető támogatás.
Ezen a pályázaton is
egyesületek, alapítványok és
szegedi székhelyű, adószámmal rendelkező szervezetek
vehetnek részt. A bizottság
azoknak a szervezeteknek
nyújt támogatást, amelyek
tevékenységüket a szegedi
lakosok javára végzik.
Mindkét pályázati űrlap
letölthető Szeged város honlapjáról (www.szegedvaros.
hu), vagy beszerezhető a polgármesteri hivatal Humán
Közszolgáltatási Irodáján.
A pályázatok benyújtásának határideje: július 26.

Tanpálya épül gyerekeknek
Folytatás az 1. oldalról
– A közlekedési táblák és a
burkolat festése valós forgalmi szituációkat mintáz majd.
A pálya aszfaltos, kis szakaszon térköves burkolattal készül, hiszen a kerékpárosok
a valóságban is közlekednek
térköves felületeken – tette
hozzá a képviselő.
A pálya egyik végén kisebb közösségi teret is kialakítanak, ahol a kísérő szülők
letámaszthatják kerékpárjukat. Itt információs táblákat
helyeznek ki a legfontosabb
KRESZ-táblákkal és közlekedési szabályokkal, de
felhívják a figyelmet arra
is, hogyan kell szabályosan
felszerelni egy kerékpárt
lámpával, macskaszemmel,
csengővel, különféle kiegészítőkkel.
A tanpálya helyét a szakemberek a Szegedi Környe-

Molnár Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője tájékoztatta a sajtó munkatársait,
és türelmet kért a környező házak lakóitól. Fotó: Iványi Aurél
zetgazdálkodási
NKft.-vel
egyeztetve választották ki.
– A város egyik legjobb
helyén épülhet meg a pálya,
hiszen a közeli Cső utcában
nemrég felújított óvoda és
bölcsőde működik, ahonnan
a gyerekeket ki lehet vinni a
pályára. Az óvoda kerítésén

A

z akciónak két célja
is van: az egyik, hogy
a papír újrahasznosításával megvédjék a fákat a
kivágástól, a másik, hogy a
gyerekeket és a családokat a
természet védelmére, a kör-

nyezettudatos életmód fontosságára neveljék. Az összegyűjtött hulladékot a régió papírgyáriba szállíttatják, ahol
azt másodlagos nyersanyagként újrahasznosítják. Egy
tonna papír újrahasznosítá-

egy kaput is nyitnak, hogy a
kicsik az udvarról közvetlenül
meg tudják közelíteni a pályát.
Molnár Zoltán elmondta
azt is, hogy a tanpálya tervezését és kialakítását a SASMob projekt keretében 14
millió 100 ezer forinttal támo-

gatja az Európai Unió, a fennmaradó 3,5 millió forint pedig
önkormányzati forrás.
A munkák befejezésének
tervezett határideje a nyár
vége. A tervező a szegedi Útterv ’83 Mérnöki Iroda Kft., a
kivitelező az ugyancsak szegedi Gon-ép Kft.

Idén is szeptember közepéig lehet
kérni a beiskolázási támogatást
Szeptember 15-éig lehet benyújtani a
kérelmeket, amelyek alapján minden
szegedi lakhelyű és itt tanuló általános iskolás 10 ezer forint beiskolázási
támogatást kap. Érdemes minél előbb
igényelni az önkormányzat segítségét,
mert annál hamarább utalhatják a
pénzt.

A

z önkormányzat nehéz gazdasági helyzete ellenére az idén sem
mond le arról, hogy támogassa
az itt élő gyerekek iskolakezdését. Valamennyi szegedi szülő ebben az évben
is igényelheti általános iskolás gyermekének az iskolakezdési támogatást, ami
most is 10 ezer forint.
A város 2019 óta nyújt iskolakezdési
támogatást a Szegeden élő és gyermeküket helyben taníttató szülőknek. A koronavírus-járvány és azt követő kormány-

zati elvonások miatt az önkormányzat
költségvetése ugyan 17 milliárd forinttal
csökkent, a város ennek ellenére az idén
is 100 millió forintot különített el költségvetésében erre a célra.
A szülők szeptember 15-éig igényelhetik a támogatást. Az önkormányzat
Humán Közszolgáltatási Irodáján megtudtuk, eddig a támogatásra jogosult
mintegy 7 ezer családból 3 ezer 142-en
adtak be kérelmet. Ahhoz, hogy idén is
segíthessék a szegedi családokat az iskolakezdésben, a két hónap múlva lejáró
határidőig még sokaknak kell benyújtaniuk az igénylést. Jó tudni: minél előbb fut
be az igénylés, annál hamarább utalhatja a pénzt az önkormányzat. Elsősorban
online, Szeged város honlapján (www.
szegedvaros.hu) igényelhető az iskolakezdési támogatás, ügyfélkapun keresztül.

3816 fa életét mentették meg a gyerekek
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. évente kétszer – tavasszal és ősszel – hirdet papírgyűjtési
akciót a szegedi és Szeged környéki iskolák és óvodák
számára. Idén tavasszal 27 iskola és 37 óvoda nevezett,
amelyek 318 tonna papírt gyűjtöttek össze. A legjobbakat díjazták is.
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sával tizenkét fa életét lehet
megmenteni. Az idén tavas�szal összegyűjtött 318 tonna
papírral 3816 fát mentettek
meg a kivágástól a szegedi és
Szeged környéki iskolák diákjai és óvodásai.
A versenyen induló intézményeket a gyerekek létszáma alapján csoportosították,
és összesen hat kategóriában hirdettek győztest.
Az iskolák között az SZTE
Juhász Gyula Gyakorló Álta-

lános és Alapfokú Művészeti
Iskolája, Napközi Otthonos
Óvodája, a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola és a
Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola, az óvodák között
pedig a Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda, a Szegedi
ÓVI Szentmihályi Óvodája és
a Nikola Tesla Szerb Tanítási
Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium
és Könyvtár Deszki Óvodája
lett a nyertes.

Az igénylések többsége az elmúlt két
évben online történt, és idén is arra kérik
a családokat, hogy aki csak teheti, részesítse előnyben az internetes megoldást.
Gondoltak azokra is, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, ők a gyermekük iskolájában kérhetnek igénylőlapot.
Ugyanerre lehetőség van a polgármesteri
hivatal Humán Közszolgáltatási Irodáján
is.
Akik ez utóbbi lehetőséggel élnek,
azoknak a kitöltött igénylőlapot is az
irodán kell leadniuk. Nincs elbírálás,
a helyben élő és általános iskolába
járó gyerekek szülei, akik szeptember 15-éig azt igénylik, mindnyájan
automatikusan megkapják a támogatást.
Tavaly az iskolakezdési támogatást 7
ezer család vette igénybe, és 9 ezer gyereket érintett.

Vásárhelyi Antal lett a fődíjas
Mintegy 150 pályamű közül választotta ki a zsűri annak
az öt hazai művésznek az alkotását,
akik a negyvenegyedik nyári tárlat díjait
kapták. A fődíjat, az
Emberi Erőforrások
Minisztériumának elismerését Vásárhelyi
Antal Szakrális terek
I. (képünkön) és IV.
című munkáinak ítélték oda. Az alkotások augusztus 22-éig
láthatók a REÖK weboldalán (nyaritarlat.reok.hu).
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Egy hétvégére Szeged lett a néptánc fővárosa
Öt együttessel százhatvan fiatal lépett fel
– Szeged büszke a kultúrájára és arra,
hogy megszervezheti a néptánctalálkozót,
amit nagyon magunkénak érzünk – mondta Kozma József, a kulturális bizottság elnöke a tizenkettedik Martin György Országos
Néptáncfesztivál megnyitóján, a Dugonics
téri szökőkútnál, ahol öt együttes százhatvan fiatal táncosa adott ízelítőt tánctudásából.
Az 1983-ban elhunyt táncfolklorista nevét őrző fesztivált minden második évben
rendezik meg, két nemzetközi néptáncfesztivál között. Az első Martin-fesztivált 1999ben rendezték meg, azzal a céllal, hogy
bemutatkozási lehetőséget adjon a magyarországi magyar és nemzetiségi, továbbá a
határon túli magyar néptánccsoportoknak.
Idén a színes népviseletbe öltözött táncosok
immár tizenkettedik alkalommal vonultak a
Széchenyi térről a Kárász utcán keresztül a
Dugonics térre, ahol a több száz érdeklődő
előtt néhány perces ízelítőt adtak a fesztiválra hozott műsorukból.

Az idei rendezvényen a két hazai együttes – a Szeged Táncegyüttes, valamint a Tiszavirág Néptáncegyüttes – mellett a jászberényi Jártató Táncegyüttes, a ráckevei
Bokréta és a szentesi Jövőnkért Táncegyüttes vállalta a fellépést. Az együtteseknek
a Juhász zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
Fotók: Szabó Luca

Portré
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Letette a fésűt a főhajszobrász,
aki ötven év alatt egyszer sem vágott hajat
Pontosan ötvenévnyi munka után
márciusban végleg nyugdíjba vonult Bodnár György, a Szegedi
Nemzeti Színház főfodrásza. Fél
évszázad alatt egyszer sem gördült fel a függöny nélküle, olykor
pedig maga is fellépett is világot
jelentő deszkákon. Letette a fésűt, de emlékét még sokáig őrzik
kollégái, fényképe pedig évtizedekig ott lóg majd a falon, az örökös
mesterek között.
– Életemben egyszer sem vágtam
hajat – árulja el Bodnár György, a
Szegedi Nemzeti Színház ötven év
után nyugdíjba ment főfodrásza, aki
nem mindennapi hajkoronákat készített sok neves művésznek az évtizedek alatt, később pedig a sminkelés mesterségét is kitanulta.

teljes szívéből tudja szeretni a szakmát és a színházat is – mondja. De
nemcsak ő szerette meg mindezt,
őt is hamar megszerették.
– Dajka Margit vitt be először
a női öltözőbe, hogy befonjam a
haját. Akkoriban ez még nem volt
természetes, először nem is szívesen láttak, később pedig már nem
akartak kiengedni, annyira megszerettek. Én is ragaszkodtam a falakhoz, a deszkákhoz, a művészekhez,
ahhoz a különleges világhoz, amit
színháznak hívnak. Nekem egész
életemben ez volt a mindenem.
Számomra a színház jelentette a
családot, a társat, a szeretőt, az otthont, a kalandot, az izgalmat és a
megnyugvást is – avat be.
Bodnár György, vagy ahogyan
színházi körökben becézik, Gyurika

Fekete Gizivel, a Csárdáskirálynő Cecíliájával.
A világot jelentő deszkákat is
megismerte, fél évszázad alatt
számtalan mellékszerepre is meghívták, volt püspök és kurtizán, de
vezetett műsort több helyi tévében
is. A szegedi társulattal pedig bejárta fél Európát.
– Gyerekkorom óta imádtam
a színházat. Akkoriban húsz forint
volt egy jegy, én mindig az egyes
páholyba kértem, mert szerettem
volna minél közelebbről látni a művészeket, hogy megfigyelhessem,
milyen a hajuk, a maszkjuk – teszi
hozzá. Iskolában nem szeretett tanulni, csak az élettől. Minden vágya
az volt, hogy színházi fodrász lehessen. 1971. március 1-jén, mindös�sze 17 évesen bekopogtatott az
akkori színi direktorhoz, Lendvai Ferenchez, hogy ezt neki is elmondja.
– Felvettek, hatszáz forint volt
az első fizetésem, a szakma minden
fortélyát itt lestem el a régi mesterektől. A színházi fodrásznak a legfontosabb tudása, hogy jól tudjon
fésülni, az ollót nyugodtan el is felejtheti. A kórussal kezdtem, azután
évek alatt eljutottam oda, hogy a
főszereplők haját is én fésülhettem.
A hosszú évek alatt megtanultam,
nem elég jól forgatni a fésűt, jó színházi fodrász csak abból lehet, aki

hatvankét éves korában egyszer
már nyugdíjba ment, de megkérte
az akkori főigazgatót, Gyüdi Sándort, hadd maradjon addig, amíg ki
nem tölti az ötvenesztendős szolgálatot a kulisszák mögött. Így történt, hogy végül fél évszázad alatt
egyszer sem gördült fel a függöny
nélküle.

Első szereplése a szabadtérin.

Bodnár Gyurika emlékek közt. Fotó: Szabó Luca
– Rengeteg szép emléket viszek
magammal. Nehéz lenne néhány
művészt kiemelni, akinek a haját
csináltam. Szinte mindegyekkel jó
viszonyt ápoltam. Szerettek, mert
én is nagyon szerettem őket. Kishonti Ildikó például nagyon ragaszkodott hozzám, egyszer majdnem
kihagytak egy nizzai turnéból, de
ő azt mondta, csak akkor utazik el
a társulattal, ha engem is visznek.
Végül így is lett – csillog a szeme.
Vass Gáborral ötven Charlie nénje
előadást csináltak végig közösen a
Kisszínházban, de Gyurika egyetlen
estén nem tudott ott lenni. – Mivel
én nem voltam ott, inkább nem kért
fodrászt, maga csinálta meg haját
és sminkjét.
Bár sok művész hozzá ragaszkodott, ő mégis mindig azt vallotta, ez
igazi csapatmunka. – Volt régebben
olyan operett-előadás, ahol a három
felvonásban a szereplőknek három
különböző frizurája és sminkje volt.
A felvonások szünetében ezt egy
ember nem tudta volna megcsinálni, mindig négyen-öten dolgoztunk
egyszerre – teszi hozzá.
Sok élménnyel gazdagították a
Dóm téri játékok is, ahol több mint
négy évtizedig fésülte, sminkelte
a művészeket, olykor világsztárokat is. – Én csináltam a haját és a
sminkjét is Gérard Depardieu-nek,
amikor Napóleont alakította a Háry
Jánosban hét évvel ezelőtt. A pocakomra nézett, és azt mondta, bizonyára nagyon tiszteletreméltó ember lehetek Szegeden – nevet.
Itt találkozott olyan nagyszerű
operaénekesekkel is, mint Rálik
Szilvia vagy Marton Éva. – Szerettem ilyen nagy művészek közelébe
kerülni. Gobbi Hilda haját ugyan
sosem fésültem, de amikor a János
vitézben a boszorkányt játszotta, én
mindig mosolyogva és jó hangosan
ráköszöntem. Fel is keltettem az
érdeklődését. Egy idő után estén-

Első munkája 1971-ben a szegedi szabadtérin.
ként lejött hozzám az alagsorba, és
egy puszit nyomott a homlokomra,
majd mindig azt mondta, „Szervusz,
kisfiam!” – idézi fel. Bár öt évtizedig
a háttérben, a kulisszák mögött dolgozott a legtöbbet, azért a világot jelentő deszkák sem voltak idegenek
számára. Már 14 éves korától fel-

fintora, hogy még fodrászt is játszottam a színpadon. Sándor János
rendezte a Kisszínházban a London
királya, avagy Kean, a színész című
darabot Király Levente főszereplésével, amiben Dáriust, a fodrászt
alakítottam – mutatja a fotókat.
Többször is hívták a Reök-színpadra, először az Übü királyban láthatta
a szegedi közönség, az év elején
pedig egy újabb abszurd darabban,
az Ájvone streemelt előadásában
mutatkozhatott be a nagynéni szerepében.
Utoljára márciusban a Mágnás
Miska szereplőinek haját fésülte, az
előadás végén legördült a függöny,
ötven év után még egyszer letette
a fésűt az asztalra, majd ahogyan
jött, egyedül távozott is.
– A járvány miatt nem lehetett
társulati búcsúztatót tartani, de
Barnák László főigazgató lejött hozzám, és elköszönt a többiek nevében is, ami nagyon jólesett. Nem
megyek el teljesen, jön velem a
sok szép emlék is, a képem pedig
ott marad a falon, az örökös mes-

Gerard Depardieu-vel a szegedi szabadtéri Háry János előadása előtt.
lépett statisztaként a szabadtérin,
később pedig számtalan darabban
szerepelt is a színházban.
– Voltam püspök, majd transzvesztita a Bánk bánban. Az élet

terek panteonjában, mint ahogyan
bennem is megmarad a szerelem a
színház, a deszkák, a fésű és a kulisszák iránt – mosolyog Gyurika.
Rafai Gábor
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Éjszakai állatkert és muzsikáló udvar
A programokról minden információ megtalálható a
http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon.
ALSÓVÁROS AZ IRODALOMBAN – KULTÚRSÉTA
Időpont: Július 24., 31., szombat, 10 és 14 órától.
Alsóváros Szeged egyik legarchaikusabb és legzártabb településrésze volt sok évszázadon keresztül. A középkortól
itt élő ferencesek miatt Jámborvárosnak, a paprikakikészítők miatt pedig Paprikavárosnak is nevezték ezt a városrészt. Tömörkény István
szerint a belvárosiak számára Alsóváros csak a ferences
templomig tartott, és tovább
már nem voltak hajlandóak
menni, és megismerni, kik élnek itt. A séta során Kálmány
Lajos gyűjtéseit, Tömörkény
István és Cserzy Mihály novelláit, valamint a helyi anekdotákat felidézve felkeressük Alsóváros kultikus helyeit, megnézzük, hogyan éltek
a századfordulón az alsóvárosi emberek. A program részvételi díjas és regisztrációhoz
kötött. Telefon: +36-30/5012822; e-mail: szegedalsovarosi.tajhaz@gmail.com.
ÉJSZAKAI ÁLLATKERT INDIA JEGYÉBEN
Helyszín: a vadaspark.
Időpont: július 24., szombat.
Különleges esti programra
várnak minden érdeklődőt,
melyen India élővilágát mutatják be.

18.00: Indiai orrszarvú látványetetése.
18.30–19.30: Indiai táncház
a Kala Sangam tánccsoporttal.
19.30: A Kala Sangam indiai
táncelőadása.
20.15: Dél-afrikai oroszlán
esti lakomája.
21.00: Kímélő nassolás a
barna medvéknél.
LÓTUSZNAPOK
Helyszín: Füvészkert.
Időpont: július 24–25.,
szombat–vasárnap.
A tóban megújuló indiai lótusz virágzását is ünneplik.
A rendezvény névadó növé-

nye, az indiai lótusz ilyenkor
látható teljes pompájában.
Erre a hétvégére távol-keleti
hangulatot varázsol a botanikus kert. Az indiai kultúra
rajongóinak számos színpadi produkcióval kedveskednek: lesz mantrakoncert, fellép a Kirtan Jam, Lantos Zoltán virtuóz hegedűkoncertet
ad, Virágh Balázs előadásában pedig a pakhawaj tradíció elevenedik meg a színpadon. A hétvége elmaradhatatlan részei a tradicionális templomi táncok, melyek
Túri Virág és a Parvati tánccsoport, valamit a Kala
Sangam tánccsoport előadásában lesznek láthatóak. Báron Katalin könyvbemutatóján pedig megtudhatjuk, hogy „Tényleg ilyen
India?”. Az idei év újdonságaként, a Han You Alapítvány
jóvoltából Korea kultúrája és
művészete is bemutatkozik
a színpadon.
MUZSIKÁLÓ UDVAR
Helyszín: a városháza udvara (rossz idő esetén zárt
helyszín az IH Rendezvényközpont, jegyek válthatók itt
és az IH online oldalán.)
Időpont: július 27., kedd,
20.30 óra.
NYÁRESTI KAMARAMUZSIKA
a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagjaival, fellép: a Szegedi Szimfonikus Zenekar Fúvósötöse, a Giovani Artisti
Vonósnégyes, a Tisza Kvin-

tett. Szólót játszik: Somogyi
Júlia fuvolaművész, műsorvezető: Gyüdi Sándor.
Időpont: július 30., péntek,
20.30 óra.
AZ UTCA NAPOS OLDALA
A Deák Big Band koncertje, művészeti vezető: Kiszin
Miklós, vendég: Szirtes Edina „Mókus”, Tabatabai Nej-

ad Flóra és Frankie Látó.
Időpont: augusztus 1., vasárnap, 20.30 óra.
MESÉS HEGEDŰVARÁZS
Közreműködik: Szecsődi Ferenc Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész (hege-

dű), Benedekfi István (zongora), Császár Angela Jászai
Mari-díjas, érdemes és kiváló művész (próza), Sztathatosz Sebestyén (hegedű),
Fischer Annie-ösztöndíjas, a
2021. évi King’s Peak (USA)
nemzetközi hegedűverseny
győztese.
Időpont: augusztus 3., kedd,
20.30 óra.
PÁR-BESZÉD
Dés László, Dés András és
Grecsó Krisztián zenés irodalmi estje.
Időpont: augusztus 5.. csütörtök, 20.30 óra.
MARADUNK
A Fool Moon koncertje, vendég: Tarján Zsófia és Bencsik-Kovács Zoltán (Honeybeast).

SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: Belvárosi mozi.
Szerdánként 14 órától családi filmek láthatók. Július
28.: Farkasbőrben. Augusztus 4.: Szilaj – Zabolátlanok. Augusztus 11.: Vad víz
– Aqua Hungarica. Augusztus 18.: Állati jó kekszek. Augusztus 25.: Croodék – Egy új
kor.

SHALOM SZEGED FESZTIVÁL
A Szegedi Zsidó Hitközség
rendezvénysorozata a zsinagógában.
Augusztus 5-éig: Hofi-kiállítás. Augusztus 1., 8. és 15.,
vasárnap, 11 óra: orgonahangverseny. 8., vasárnap,
10–16 óra: PICKnik, Pick-kiállítás és gasztronómiafesztivál. 12., csütörtök, 20–22
óra: éjszaka a zsinagógában. 20., péntek, 13 óra: vallásközi beszélgetés. 22., vasárnap, 10–16 óra: zsinagóga- és székházlátogatás. 28.,
szombat, 21–23 óra: éjszaka
a zsinagógában. 30., hétfő:
Koncz Zsuzsa-koncert pótlás.
ÉVSZAKOK ÉS FÁK
Helyszín: Somogyi-könyvtár,
Dóm tér.
Időpont: augusztus 26-áig.
Koncz-Bisztricz Tamást 2019ben – ekkor még csupán 15
éves volt – a világ legjobb ifjú
madárfotósának választották,
2020-ban pedig elnyerte a világ legjobb ifjú makrófotósa
címet. Fontos számára a természetvédelem, természetjárás, így adta magát, hogy ezt
választotta témájául. „Ebbe
beleszerettem, ezt szeretem
csinálni. Hétvégenként és
szünetekben reggeltől naplementéig a természetben vagyok. Felüdülés kint lenni, legalább addig sem a gép előtt
ülök, vagy a telefont nyomogatom. Igyekszem odafigyelni
az alapvető dolgokra, mint az
aranymetszés, a komplemen-

ter színek vagy drónfotózásnál
a vonalvezetés. De szerintem
attól lesz jó a kép, ha egyedi,
ha van benne valami eredeti.
Ehhez sok időt kell kint tölteni
terepen, és persze szerencse
is kell” – vallja a fiatal fotós.
CLARA
Helyszín: Fekete ház.
Időpont: december 31-éig.
Rotschild Klára – Divatkirálynő a vasfüggöny mögött.
A tárlaton nemcsak az általa tervezett ikonikus ruhacsodákat mutatják be, hanem megismerkedhetünk
Rotschild Klára nem mindennapi életével, pályafutásával is.

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Mészáros
Zsolt, a szegedi Béke Utcai Általános Iskola igazgatója
Tompa Andrea Omerta – Hallgatások könyve című regényét
ajánlja.

K

onkrét könyv címéhez nem tudom kötni, hogy a regények
mikor és hogyan váltak életem részévé. Valószínűleg
azért, mert beleszülettem az otthoni olvasási kultúrába.
Tompa Andrea Omerta című regénye Édesanyám szülőföldje, Erdély nevével szólított meg. Szülővárosomban, Szegeden
vagyok itthon, de Székelyföldön is otthon érzem magam. Ennek természetszerű oka, hogy a második világháború végén
Magyarországra menekült családunk szigetként őrizte meg a
szűkebb haza gondolkodásmódját, hagyományait. Ebben is
segítségemre volt az irodalom. Elsősorban Tamási Áron művei,
valamint Nyírő Józsefnek a rokonság könyvespolcain megbújó,
régi kiadású regényei, novellái. Tompa Andrea Omerta című
regénye arról az erdélyi, romániai világról tudósít, melyről életkorom miatt sem lehettek személyes élményeim. Csak a hat-

vanas évek végétől, a kölcsönös rokonlátogatások révén volt
arra lehetőségem, hogy családom szülőföldjéről személyes élményeket szerezzek. A regény árnyaltan mutatja meg az 50-es
évek ottani világát, az életformák megszűnését, a hagyományos
közösségek felbomlását. Szereplői rátalálnak a hallgatásra, az
elhallgatásra, mint alkalmazkodási technikára. Az okok szerteágazóak; életmódból fakadók, magánéleti, világnézeti vagy politikai vonatkozásúak, ugyanakkor egymással is hálót alkotnak.
Ösztönösen, vagy tudatosan, vagy a hallgatásra fogadalmat tett
emberként teszik ezt. Bár az Omerta négy ember (Kali, Vilmos,
Annuska, Eleonóra) személyes történelmét mutatja be, mégsem történelmi regény. Az emberi érzelmek, kapcsolatok sok
szálból összefonódva elevenednek meg. A szerző a szerelemről
– beleértve a testi kapcsolatot is – szokatlan nyíltsággal beszél.
Tompa Andrea nyelvünknek kiemelkedő művésze. Hiteles
nyelvet talált, illetve kreált regénye szereplőinek. Ehhez személyes élményem is kapcsolódik. Kali ízes tájnyelvét Nagymamám
még beszélte. Sajnos ebből keveset őriztünk meg, jobbára csak
a család szóhasználatában, észjárásában maradtak nyomai.
Számomra a regénynek személyes tanulsága is van. Rádöbbentett, hogy családunk az itthoni, szegedi éveket az érvényesülés lehetőségétől távolságot tartva, a hivatás és a
család belső világába zárkózva, önkéntes hallgatásban élte
meg. Nagyszüleim, nagynénéim újra abba a helyzetbe kerültek,
amiben az otthonukból való menekülésük előtt is éltek. Azzal a
különbséggel, hogy nem nemzetiségük, hanem erdélyi világlátásuk, kultúrájuk miatt érezték magukat kisebbségben itthon,
azaz az anyaországban.
Tompa Andrea regényét, az Omertát 2018-ban Libri irodalmi díjjal tüntették ki.
A kötet a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.
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Tiszteletből szüleinkről

Postabontás

Kívül tágasabb?

P

alóc André véleménye szerint a baloldal azért kritizálja a nemzeti konzultációt, mert a jobboldallal ellentétben
a baloldali kormányok nem társadalmi konszenzus mentén irányítanak: előbb hozzák
meg a döntéseket, és azt utána megpróbálják ráerőltetni a társadalomra.
Nem ismerem ezt az állítólagos elemzőt,
de hogy az állítás valóságáról fogalma sincs,
vagy nagyon be akart vágódni valakinél, az
már bizonyos. Mint ahogy az alább írtak sem
fedik az igazságot, jellemzően a Századvég
felméréseihez.
Ugyanis szerinte a nemzeti konzultáció
intézménye nyomán a kormányzati döntések az emberek akaratával összehangban
születnek, az uniós szintéren legitimációt
nyújtva a kormány számára.
Mese, mert a kérdések mellett a lehetséges válaszok is megjelölésre kerültek. Másrészt hiteltelen és megbízhatatlan, mert a vis�szajelzés csak az érintettek kezébe kerül, és
ők úgy csűrik-csavarják, hogy a legszebb dolgok süljenek ki belőlük. A Fidesz ez esetben is
a hazugságaira épít, mint sok mindenben.

Hihetetlen, hogy miket tesz a Fidesz, és
hogyan állítja a tények ellenkezőjét. Elképzelni is csaknem lehetetlen, hogy ki az, aki a
fentiekben leírtakkal – ami a Fidesz szerint
a valóságot mutatja be – egyet is ért. Mindezek ellenére éppen ebben a legjobbak.
Aligha van nagyobb szégyen egy ország
vezetőjét érintően, mint mikor 27 uniós tagállam első számú vezetői azt tanácsolják
Orbánnak, hogy amennyiben nem vonják
vissza az elfogadott diszkriminatív pedofiltörvényt, akkor az unión kívül tágasabb.
Persze következett a szerecsen mosdatása: szó sincs homoszexuálisokra vonatkozó törvénykezésről. A törvényünk a gyerekek
neveléséről és megvédéséről szól – mondta a kormányfő. Meg aztán a felnőttekre
nem is vonatkozik. Magyarország szabad
ország…
Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója úgy látja, a homofób jogszabály egy figyelemelterelő hadművelet, amit a
Fudan-ügy és az oltási kampány kifulladása
miatt élesítettek.
Kutnyik Pál

Orbán tenyerén

N

emrég láttam egy fotót a jelenlegi miniszterelnök úrról, és még ma
sem tértem magamhoz ekkora kön�nyelműség láttán. Nem tudom, hol és mikor
kapták lencsevégre az integető Orbán Viktor
urat, a zakóján lévő kokárdából ítélve talán
valamelyik március 15-én. Na de ország-világ elé tárni a csupasz jobb tenyerét! Tehetett volna ennél rosszabbat? Aligha.
Nagy kár, hogy már régóta nem foglalkozom tenyérjóslással. Bezzeg fiatal koromban
rendszeresen bújtam a szakirodalmat, és
sűrűn gyakoroltam a tanultakat ifjú leányzók
tenyerén. Kijöttem a gyakorlatból, na ezért

nem is mernék belevágni a jól látható szerelem-, fej-, sors- és életvonalak elemzésébe.
Arról nem is beszélve, hogy ez mekkora kockázattal járna, főleg nekem. De talán nem is
illő egy képről tenyérbe mászni.
Méhes János

Mondj igazat!

K

ocsis Máté (Fidesz) gőgös, tudálékos mivoltában és a hatalom nyergében már szabadon enged
mindenféle zagyva gondolatot. Nem képes a tisztesség
határán belül maradni, hanem inkább, mint évek óta
már, a cinikus és hazug szókimondás híveként tetszeleg a
megértő publikum előtt. Hogy
ehhez milyen erkölcsi, vallási
hozzáállás és tartás szükséges, nehéz volna megmondani. Egy azonban bizonyos: kicsit se jár már jó úton.
Olvasom Kocsis Máté nyilatkozatát, miszerint „Gyurcsány pártja eltörölné a gyónási titkot, felszámolná a
bizalmat”. Nyilatkozatára jellemző az okoskodás, más po-

litikusok fenyegetése, a blőd
minősítések. A pedofiltörvény
egyik kiötlőjeként szólalt meg,
melynek diszkriminatív tartalma a fél világot felháborította:
a pedofilok és a melegek egy
kalap alá vétele. Mily nagy butaság!
„Vannak hivatások, amelyek a bizalomra épülnek”
– tette hozzá. Én azt hiszem,
valahol minden hivatás a bizalomra épül. E körbe tartozik a papi hivatás is, különös
tekintettel a gyónási titoktartásra. De ez nem adhat fel-

mentést arra, ha valaki pedofil bűncselekményt követ el,
még a papoknak sem. A józan
ész szerint egy ilyen bűn jelentése szerintem Isten által van
megbocsátva, nem érheti hátrányosan a gyóntató papot.
Azaz emberi kötelessége a
gyóntató papnak a törvényekbe ütköző cselekedeteket jelentenie. Ellenkező esetben
a gyóntatást egy képmutató
tettnek tartanám. Ennyi, nincs
és nem lehet kivétel hívő és
nem hívő bűnöző között, ezért
az egyház sem bújhat ki a hatályos törvények súlya alól.

Papp György 1956-ban, húszéves fiával és annak barátjával.

M

ivel – sokak örömére – szoktak megjelentetni régi képeket, boldog lennék, ha én is
hozzájárulhatnék ehhez kettővel. Akkoriban a Délmagyarország című napilapban
megjelent az 1933/1934.
évi Fradi-focisták csoportképe, amelyen ismerősöm,
a szegedi játékos, Papp
György is rajta volt. Elszármazott Budapestre, ott műés aranyvésnökként élt. A

másik képen a Ferencváros
első profi csapata van. Apukám őrizte meg a felvételeket, aki 1984-ben már kezdeményezte a Hősök kapuja
helyreállítását. De az akkori
városvezetés azzal utasította el, hogy „még nem időszerű a fehér lovas miatt”. Majd
felvette a kapcsolatot Ráday
Mihály városvédő úrral és
Aba-Novák Vilmos festő családjával. Nagyon szívén viselte, mert látta a festőt, ami-

kor festette, látta a kép levakolását, és megérte a helyreállítását is, 97 évesen. Ez
ügyben sok-sok levelezését
őrzöm, és az újság 2014. november 15-ei, szombati számát is, a Kőbe vésett hősök
állnak a vártán című cikkel.
Apukám megtalálta az Újszegeden lebontott lourdes-i barlang Mária-szobrát a templom raktárában, amit azután
bevittek a templomba.
Derkács Margit Lídia

A Ferencváros első profi csapata. Ülő sor: Obitz, Steczovits, Huber, Klement Sándor
intéző, Szigeti Imre elnök, Tóth-Potya István edző, Schlosser, Kohut, Hungler II. Álló sor:
Horváth, Müller dr., Rázsó, Pataki, Fuhrmann, Bukovi, Takács I., Sándor, Blum, Kovács
gyúró.

Egy kép, két mondat

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!
Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

Köszöni a felejthetetlen színházi élményt a New York csalogánya című vígjáték közreműködőinek Benda Beatrix. Az előadást olvasónk július addigi legforróbb estéjén látta, a
városháza udvarán.
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Bő két hétig
főszerepben
az olimpia

Sportmix
KÖZELEG A PARALIMPIA.
A már zajló olimpiát követően
augusztus 24. és szeptember
5. között rendezik meg a paralimpiát Tokióban. Ezen egyelőre négy szegedi sportoló részvétele biztos, így ott lesz a kajakos Varga Katalin (MVM Szeged VE), az asztaliteniszező
Major Endre (ATSK Szeged), illetve a 400 és 1500 méteres
síkfutásban érdekelt atléták,
Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett (mindkettő SZVSE). Ötödikként a triatlonos Mocsári
Bence (Titán TC) csatlakozhat
még hozzájuk a következő hetekben.
HÁROMSZOR A DOBOGÓN.
Moszkvában rendezték a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságot, ahol az MVM Szeged VE kenusa, Laczó Dániel
három érmet szerzett C1-ben.
A felnőttek mezőnyében a rövid körös versenyben ezüstérmes lett, majd az U23-asok
között, a 22,6 kilométeres távon végzett másodikként, végül a felnőttek hosszú távú
versenyében, 26,2 kilométeren zárt a harmadik helyen.
KÉT TÁVOZÓ A MOL-PICK
SZEGEDNÉL. Két fiatal kézilabdázó távozott a MOL-Pick
Szeged férfi-kézilabdacsapatától. A kapus Nagy Martin a
legutóbbi idényt kölcsönben
az izlandi Valur Reykjavíknál
töltötte, ahol bajnok lett, a következő szezonban pedig szintén kölcsönben a német másodosztályú Gummersbachnál szerepel. A szegedi csapattal magyar bajnok, illetve a
Bajnokok Ligájában is lehetőséget kapó, 22 éves Tóth József ugyancsak távozott, a beálló a Veszprémi KKFT NB I.-es
csapatához került.
KÖZÉPPÁLYÁS ÉRKEZETT A
VASASTÓL. A Szeged-Csanád
Grosics Akadémia NB II.-es
labdarúgócsapata szerződtette a Vasas középpályását, Kovács Milánt. A játékos szeptemberben ünnepli 22. születésnapját. Baján született, ott
kezdte el a sportágat, majd a
Vasas Kubala Akadémiához
igazolt. A Vasas felnőttcsapatában három évvel ezelőtt
mutatkozott be, az előző szezonban 14 bajnokin és két kupameccsen volt kezdő, csereként hét alkalommal lépett
pályára. A védekező középpályás tíz év után jött el Angyalföldről. A szegedi együttes augusztus 1-jén, Békéscsabán
kezdi az NB II.-es bajnokságot.

B

Srećko Sekulović vezetőedző csapatára kettős terhelés vár az új idényben. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák

Nemzetközi porondra lépnek
Elindul a Naturtex-SZTE-Szedeák a FIBA EuropeCupban
A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I/A csoportos kosárlabdacsapata a tavalyi
szezonban megszerzett történelmi
bronzérmével jogot szerzett arra,
hogy a 2021–2022-es idényben elinduljon a FIBA EuropeCup sorozatban.
A klub él a lehetőséggel, így a következő évben a nemzetközi sorozatban
is érdekelt lesz.
– A szponzorainkkal együtt hoztuk meg
a döntést, ők is szerették volna, hogy
ha már kivívtuk az indulási jogot, akkor
éljünk is vele. A klubnak izgalmas kihívás az európai kupaszereplés, egyben
nehéz is, mert ismeretlen terepen vagyunk. Reméljük, sikerül megfelelni an-

nak a rengeteg új előírásnak, amelyek
a FIBA részéről köteleznek bennünket
a meccsrendezés kapcsán. Beletanulunk, és bízunk benne, hogy az első év
nehézségeinek később hasznát ves�szük – mondta a klub Facebook-oldalának Kardos Péter, a Szedeák elnöke.
Egyelőre kérdéses, hogy játszaniuk
kell-e selejtezőt, ez a nevezések számától, valamint a magyar bajnokság FIBA
általi besorolásától függ. Ha selejtezni
kell, akkor azt szeptember 22-én és 29én rendezik. A csoportban három hazai
és három idegenbeli találkozón lépnének pályára, nagyjából másfél hónap
alatt, majd az ott elért eredmények alapján eldől, hogyan alakulnak a továbbiak.

Két edzőtől búcsúzott
a szegedi röplabdacsapat

A

Szegedi
Röplabda
Sportegyesület
két
edzője új kihívás elé
néz, így távoznak a klubtól.
Csányi Roland és felesége,
Csányiné Molcsányi Petra is
elköltözik a városból, amit a
klubnál nagyon sajnálnak, hisz
mindketten remek munkát végeztek a korosztályos együttesekkel. Csányiné a leány gyerekcsapattal dolgozott, valamint a női NB II.-es gárda másodedzőjeként segítette Tátrai
Sándor vezetőedző munkáját,
férje a leány serdülő és ifjúsági csapatok mellett az NB I.-es
férficsapat másodedzőjeként
tevékenykedett.
– Az elmúlt három évben
munka mellett voltunk trénerek, a következő szezonban
pedig már főállásban tervez-

tem edzősködni. Ez ügyben
más klub is megkeresett, végül nem a szegedi ajánlat lett
a befutó, így szakmailag más
kihívások elé nézek. A döntésem következményeként
feleségem, Petra is jön velem
– jelezte Csányi Roland. Elmondta: fantasztikus élményként tekint a szegedi edzői
munkájára, hisz az U17-es
kerettel a hatos döntőig lépett
előre a csapat.
– Persze ezenfelül is rengeteg szép emlék köt Szegedhez, hiszen itt voltam tizennyolc évig játékos, és három
esztendőn át edző. Idekötnek
a rokonok és a barátok, emiatt is nehéz szívvel hagyom el
a várost. Mindent köszönök
az SZRSE-családnak – hangsúlyozta Csányi.

A klubnál eközben zajlik a csapatépítés is. Az már kiderült, hogy a tavalyi
légiósok közül Zach Brown és James
Dickey a Bundesligában játszik a következő szezonban, viszont az amerikai
Keandre Cook már biztos, hogy érkezik,
és a Szedeákban folytatja pályafutását.
– A legutóbbi szezon során remek
volt az együttműködés a négy külföldi
játékosunkkal. Különösen a két fiatal
amerikai tudott olyan információkat
adni az ügynökségüknek, amely alapján érezhető volt, hogy ezek a szervezetek szívesen dolgoznának velünk a
továbbiakban. Ez segít a jó légiósok
kiválasztásában – tette hozzá Kardos
Péter.

izonyos sportágakban
már néhány napja elkezdődtek a küzdelmek, ám pénteken rendezték meg a tokiói olimpia hivatalos megnyitóját, szombaton pedig elindul a bő
kéthetes nagyüzem, amely
során 33 sportág 339 versenyszámában osztanak érmeket.
A magyar csapatot 70
hazai egyesület sportolói
alkotják. A legutóbbi olimpiákkal összevetve rekordlétszámú válogatott vesz részt
a XXXII. nyári játékokon, 174
versenyző 23 sportágban
képviseli a magyar színeket.
A legtöbb olimpikont a fővárosi egyesületek adják: a
Ferencvárosi Torna Club 21,
a BVSC 14, a Honvéd és az
UTE egyaránt 12 sportolója
tagja a csapatnak. Ami a szegedi klubokat illeti, az MVM
Szeged Vízisport Egyesületet
két kajakos, Kárász Anna
és Nádas Bence, a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE-t a
tollaslabdázó Sárosi Laura,
a Szegedi Lelkesedés SK-t
Nagy Péter súlyemelő, a Haász Szegedi Úszó Egyletet
pedig Olasz Anna úszó képviseli. Hatodik szegedi sportolóként Márton Anita súlylökő
is indul, ám ő a Békéscsabai
Atlétikai Club képviseletében. Az olimpia versenyei
augusztus 8-áig tartanak, az
eseményt az M4 Sport közvetíti.

Csodás úszások Rómában

Remekeltek a Haász SZUE sportolói a Rómában rendezett junior úszó Európa-bajnokságon: összesen három arany, egy ezüst és két bronz került a szegediek nyakába. Pádár Nikolett a 4 × 200 méteres női gyorsváltóval, illetve 200 gyorson is első lett, míg a 4 × 100 méteres női és mix gyorsváltóval egyaránt harmadikként zárt, Fábián Bettina pedig a 4 × 200-as
gyorsváltó aranyérme mellett 400 méter gyorson lett második. Eldőlt, hogy a két úszó jövőre
ifjúsági korosztályúként is a felnőtt vb-n képviselheti majd Magyarországot. A képen balról
Pádár Nikolett, Táczi Zsolt edző és Fábián Bettina. Fotó: Haász SZUE

Tarkabarka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN
KÖTÖTTEK
HÁZASSÁGOT július 9-én:
Fehér Lóránt Ferenc és
Szűcs Márta, Nagy Pál és
Szabó Alexandra Éva, Sebők László és Gurzó Tímea;
július 10-én: Kulacsik Tamás és Nagy Bernadett,
Kelemen Szabolcs és Pastyik Edit, Simon Zoltán és
Gedó Nikoletta Bianka, Péterfi Gábor és Varga Tünde, Kakuszi Tamás és Berta Bettina, Takács Gábor
és Magyar Tímea Krisztina,
Pomázi Erik Attila és Csizmadia Elisabeth, Molnár

Képviselői
fogadóóra

Dániel és Szeghalmi Alexandra, Fiausch Alfréd és
Ádám Patricia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
Molnár Péternek és Balla Judit Gabriellának 2021. 06.
26-án Ádám és Benedek,
Pintér Gábornak és Szénási
Anitának 2021. 06. 30-án
Kincső, Kovács Györgynek

és Zsiros Anettnek 2021.
06. 27-én András, Lázár Istvánnak és Krisztin Anitának
2021. 06. 29-én Noel, Vincze Ádámnak és Takó Zsuzsannának 2021. 06. 29én Ádám, Bihari Csabának
és Ferenczi Gabriellának
2021. 06. 30-án Bella, Förgeteg Dávidnak és Sándor
Enikőnek 2021. 07. 02-án
Péter Szilveszter, Száraz Jánosnak és Gyurcsán Andreának 2021. 07.04-én Lara
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

JÚLIUS 28., 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.)
JÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK
Urbán Tamás: 17.00 –18.00 (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont, Felső Tisza part 2.)
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
Hétvégéig nyugodtabb idő jön
Július
24.
szombat

Július
25.
vasárnap

Zivatarok
30/17

Zivatarok,
záporok
32/18

Kinga,
Kincső

Kristóf,
Jakab

Július
26.
hétfő

Július
27.
kedd

Erős
Közepesen
zivatarok
felhős
33/19
34/20
Anna,
Anikó

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

Olga,
Liliána

Július
28.
szerda

Július
29.
csütörtök

Gyengén
felhős
33/20

Gyengén Közepesen
felhős
felhős
30/18
31/19

Szabolcs,
Szeréna

Márta,
Flóra

Július
30.
péntek

Judit,
Xénia

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 családi belépőt nyerni Sziksóstóra?
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 28. 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: Száz éve gyilkolták meg Heller Ödön festőművészt. A nyertes: Torma Gábor. Gratulálunk!
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