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A kajakos Kárász  Anna 
révén szegedi arany 
is született a tokiói  

olimpián, amelyen a magyar 
csapat összesen húsz érem-
mel, közte hat arannyal, 
hét ezüsttel és hét bronzzal 
zárt. Kárász a női négyes 
tagjaként, 500 méteren ért 
a csúcsra. A 29 éves sporto-
ló mellett további öt szege-
di szerepelt a játékokon: a 
szintén kajakos Nádas Ben-
ce legjobb eredménye a pá-
rosban elért negyedik hely 
volt, a nyílt vízi úszó Olasz 
Anna ugyancsak negyedik 
lett, a súlyemelő Nagy Péter 
eddigi legjobb szereplésé-
vel hetedikként zárt, a súly-
lökő Márton Anita a huszon-
egyedik helyen végzett, míg 
a tollaslabdázó Sárosi Lau-
ra a csoportkörben búcsú- 
zott. 

Összeállításunk 
a 10. oldalon

Remek szereplés, szegedi
aranyérem az olimpián

Az aranyos négyes. Kozák Danuta, Csipes Tamara, a szegedi Kárász Anna, valamint Bodo-
nyi Dóra is jogosan mosolyoghat. Fotó: MTI

Szeged segít
Idén 462 háztartásnak biztosít ingyen tűzifát az önkormányzat

Szeged önkormányzata nehéz gazdasági helyzete ellenére idén 
is segíti azokat a családokat, amelyeknek gondot okoz a téli tü-
zelő beszerzése. A város által biztosított ingyen tűzifára július 
16-áig lehetett pályázni. A közgyűlés szociális bizottsága a na-
pokban döntött arról, hogy minden érvényes kérelmet benyújtó 
pályázónak, azaz összesen 462 háztartásnak biztosít egy erdei 
köbméter jó minőségű tüzelőanyagot. A tűzifát szeptemberben 
kezdik el ingyen kiszállítani, és legkésőbb október közepére, a 
fűtési szezon indulásáig minden érintett megkapja.

Bővebben az 5. oldalon

Népszavazási kezde-
ményezést nyújtott be 
a Pegasus-botránnyal 

kapcsolatban a Momentum, 
amely szerint a lehallgatási 
ügy az elmúlt évtizedek egyik 
legkomolyabb politikai botrá-
nya. A Momentum szigoríta-
na a jelenlegi eljárásrenden, 

mert szerintük Magyarorszá-
gon a leglazább a szabályo-
zás. Ismert, hogy Magyaror-
szág titkosszolgálatai civilek, 
köztük jogvédők, újságírók, a 
hatalommal kritikus üzletem-
berek megfigyelésére hasz-
nálta az izraeli kémszoftvert.

Cikkünk a 2. oldalon

Hat idősek klubja
újult meg Szegeden

Négynapos ünnep
Újra benépesül a Széchenyi tér

Négynapos ünnep kezdődik augusztus 19-én az államalapítás alkalmából a Széchenyi téren, 
ahol családi és gyermekprogramokkal, koncertekkel, fúvószenekari találkozóval, utcabállal, 
kézműves- és gasztronómiai piaccal várják a szegedieket és a városba látogató vendégeket. 
A tűzijátékot a rakpartról lehet majd megtekinteni, augusztus 20-án este 9 órától.

Részletek a 3. és 8. oldalon

Egy sikeres uniós pá-
lyázatnak köszönhető-
en két éve kezdődött 

a szociális alapellátás nagy-
szabású fejlesztése Szege-
den, melynek során meg-
épült a Kaszás utcai idősek 
klubja, valamint megújult és 
kibővült a Kálvária sugárúti 
idősek otthonának főzőkony-
hája. 

E programban újult meg 
az elmúlt hónapokban ösz-
szesen 430 millió forintból 
hat szegedi idősek klubja. 
Hétfőn a Gáspár Zoltán ut-
cai klubot, szerdán pedig a 
Kossuth Lajos sugárúti nap-
pali ellátóhelyet vehették 
birtokba az idősek. A fejlesz-
téseknek köszönhetően ha-
zánkban Szegeden a legkor-
szerűbb az idősek nappali 
ellátása.

Bővebben az 5. oldalon

Szabó Sándor országgyűlési és Tóth Károly önkormány-
zati képviselő adta át hétfőn a megújult Gáspár Zoltán 
utcai idősek klubját. Fotó: Iványi Aurél

Népszavazást kezdeményezett
Pegasus-ügyben a Momentum

A tűzijátékot a rakpartról lehet majd megtekinteni, augusztus 20-án este 9 órától.  
Archív fotó



2021. augusztus 14., szombat2 Aktuális

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-

nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
41. § (2) bekezdés értelmében

közzéteszi
Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközének [42] sajátos területre vonat-

kozó módosításának
tervezetét, valamint

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-ér-
vényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. 

(XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűné-
sével 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 28-áig.

A közzététel ideje:
2021. augusztus 14-étől 2021. augusztus 28-áig.

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos hon-
lapján (www.szegedvaros.hu).

Ha magyar lennék, érdekelnének
az 570 milliárdos kínai hitel feltételei

– mondta az amerikai ügyvivő 

„Úgy vélem, az átláthatóság a Belgrád–Bu-
dapest-vasútvonal és a Fudan Egyetem 
ügyére sem jellemző. Ahogy tudom, a kínai 
Eximbank az előbbi építéséhez 570 milliárd 
forintos hitelt nyújt, ám a szerződés részletei 
titkosak. Ha magyar lennék, fölmerülne ben-
nem a kérdés, vajon milyen feltételek szere-
pelnek a megállapodásban. A transzparen-
cia hiánya bizonytalanságot kelt az üzleti 
életben, de nemzetbiztonsági szempontból 
is” – mondta a HVG-nak adott interjújában 
Marc Dillard. Az írást a Telex szemlézte. 

Az amerikai nagykövetség ügyvivője sze-
rint a Joe Biden-adminisztráció egyik priori-
tása Kína, és céljuk például „a magyar kor-
mányzati szervezeteknek és vállalatoknak 
segíteni megérteni, melyek azok a terüle-
tek, ahol mögöttes szándékokról beszélhe-
tünk”, valamint „a munkánk része segíte-
ni Magyarországnak megérteni, hogy fel le-

gyen készülve, milyen kockázatokat rejt ma-
gában, ha Kínával vagy kínai entitásokkal 
üzletel”. Entitások alatt kormányzati szer-
vezeteket, vállalatokat vagy épp olyan in-
tézményeket ért Dillard, mint a Fudan Egye-
tem, amelynek építése körül óriási viták zaj-
lanak. A kormányoldalról azt hangsúlyozzák, 
hogy a világ egyik legjobb egyeteméről van 
szó, amelynek Budapestre településével 
Magyarország csak nyerhet. Az ellenzék vi-
szont kritizálta a projektet, egyebek mellett 
azért, mert 500 milliárd forintos kínai hitel-
ből építenék kínai cégek, és mert kezdettől 
nem volt teljesen tiszta, mennyi helyet ven-
ne el a Diákváros elől. De azt is gyakran em-
legetik, hogy a kínai felsőoktatási intézmé-
nyek a Kínai Kommunista Párt közvetlen 
irányítása alatt állnak, így akár nemzetbiz-
tonsági kockázatot is jelenthet egy ilyen intéz- 
mény.

„Öt népszavazási kérdést 
adunk be a Nemzeti Vá-
lasztási Hivatalnál a Pega-
sus-botránnyal kapcsolat-
ban – mondta Tompos Már-
ton a Telex tudósítása sze-
rint. – Ez az elmúlt évtizedek 
egyik legkomolyabb politikai 
botránya. Sajnos nem ez az 
egyetlen ilyen lehallgatási 
botrány. Már korábban, köz-
vetlen a Pegasus-botrány 
előtt, 2015-ben és 2018-

ban is próbáltak lejáratni ci-
vileket a kormányhoz közeli 
szervezetek. Az elmúlt évek-
ben ez egy tendencia, hogy 
a kormány ilyen szoftvereket 
vásárol. Most azonban köz-
pénzen vásárolt szoftvere-
ket használnak a saját politi-
kai céljuk érdekében. Ez bot-
rányos, és egy jogállamban 
le kellene mondania a kor-
mánynak – azonban tudjuk, 
hogy sajnos nem egy jogál-

Népszavazási kezdeményezést nyújtott be
a lehallgatási botrány miatt a Momentum

Népszavazási kezdeményezést nyújtott be a Momentum a 
Pegasus-botránnyal kapcsolatban.  Erről pár napja beszélt 
Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja, valamint 
Tompos Márton, a Momentum szóvivője.

Jogvédőket, újságírókat,
a hatalom kritikusait

hallgatták le

Egy több világlapot és a magyar Direkt36-ot is ma-
gában foglaló oknyomozó konzorcium tárta fel, hogy 
több ország, köztük Magyarország titkosszolgálatai is 
civilek, köztük jogvédők, újságírók, a hatalommal kriti-
kus üzletemberek megfigyelésére használta az izraeli 
NSO Group fejlett lehallgató szoftverét, a megfigyeltek 
telefonja fölött teljes kontrollt biztosító Pegasust – írta 
a 444.hu. A magyar kormány ez idáig annyit reagált 
az ügyre, hogy Magyarországon törvénytelenül nem 
figyeltek meg senkit. Ez a szó szoros értelmében akár 
igaz is lehet, a hatályos magyar szabályozás alapján 
csak kifejezett erőfeszítések árán lehet valakit tör-
vénytelenül megfigyelni, mivel azt elég azzal indokol-
nia a titkosszolgálatoknak, hogy más módon nem tud-
ja megszerezni az információt, ami érdekli, és mindezt 
az igazságügyi miniszter saját hatáskörében, minden 
külső kontroll nélkül engedélyezheti is.

Ez az elmúlt évtize-
dek egyik legkomo-
lyabb politikai bot-
ránya. Sajnos nem 
ez az egyetlen ilyen 
lehallgatási botrány. 
Már 2015-ben és 
2018-ban is próbál-
tak lejáratni civileket 
a kormányhoz közeli 
szervezetek.
Tompos Márton, a Momen-
tum szóvivője

Az izraeli cég Pegasus szoftvere gyakorlatilag átveszi az irányítást a mobiltelefon felett: a szoftver használója minden, 
a telefonon zajló folyamatot és kommunikációt meg tud figyelni, be tudja kapcsolni annak mikrofonjait és kameráját. Ké-
pünk illusztráció.

lamban élünk” – tette hozzá 
Tompos Márton.

„Az emberek magánéle-
tébe tiport bele a kormány. 
Amikor a hatalom ezt teszi, 
akkor ezt csak a közös nép- 
akarat tudja megfékezni. 
Éppen ezért a Momentum öt 
kérdést nyújt be a Nemzeti 
Választási Hivatalhoz. Ezek 
a kérdések arra irányulnak, 
hogyan lehetne szigorítani 
a jelenlegi eljárásrendet. 
Varga Judit azért mondhatja 
azt, hogy ő mindent a szabá-
lyoknak megfelelően csinált, 

mert Magyarországon a leg-
lazább a szabályozás. Ezek 
a szabályok rosszak. Mi pél-
dául független bírói szerve-
zetek kezébe adnánk az en-
gedélyezés jogát” – mondta 
Hajnal Miklós.

Ezek a Momentum nép-
szavazási kérdései:

1. Egyetért-e Ön azzal, 
hogy a nemzetbiztonsági 
szolgálatok a titkos informá-
ciógyűjtést kizárólag bírói 
engedélyezéssel végezhes-
sék?

2. Egyetért-e Ön azzal, 

hogy a nemzetbiztonsági tit-
kos információgyűjtés csak 
célhoz kötötten és részletes 
törvényi feltételek fennállása 
esetén valósulhasson meg?

3. Egyetért-e Ön azzal, 
hogy a titkos információgyűj-
tés közben a gyónási titok, a 
védői titok és az emberi mél-
tóság ne sérülhessen?

4. Egyetért-e Ön azzal, 
hogy ha a nemzetbiztonsági 
szolgálat a kivételes esetben 
már megkezdett titkos infor-
mációgyűjtésre vonatkozó 
utólagos bírói engedélyt nem 

kapja meg, az érintett sze-
mélyt automatikusan érte-
síteni kelljen a jogosulatlan 
megfigyelés tényéről?

5. Egyetért-e Ön azzal, 
hogy az Országgyűlés köte-
lezze a nemzetbiztonsággal 
foglalkozó állandó bizottsá-
gát a „Pegasus lehallgatási 
botrány” kivizsgálására, és 
kötelezze az igazságügyért 
felelős miniszter nemzetbiz-
tonsági feladatok ellátása 
során végzett engedélyezési 
tevékenységével kapcsola-
tos jelentéstételre?
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 Vélemény

Ez volt az elmúlt évszázad
legmelegebb júliusa Szegeden

SZázhúsz éve, 
1901 óta rögzíti 
az Országos Me-

teorológiai Szolgálat az idő-
járási adatokat. Szegeden is 
akkor kezdődtek a mérések, 
és azóta nem volt a városban 
olyan meleg július 28-án, mint 
az idén: a Bajai úti Szegedi 
Magaslégköri Obszervatórium 
külterületi mérője 38,1 fokos 
maximum-hőmérsékletet mu-

tatott. Ez új napi melegrekord. 
Az eddigi 37,5 fok volt, amit 
még 1946-ban mértek. Júli-
usban több rekord is megdőlt. 
A hőségnapok számában pél-
dául abszolút július havi re-
kord született, 24 hőségnap-
pal. Az előző rekord 22 volt, 
1995-ben.

A fentieket Tóth Béla idő-
járás-kutató osztotta meg a 
dél-alföldi időjárás-kedvelők Facebook-oldalán. A histori-

kus adatok reális összeha-
sonlítása miatt megjegyezte: 
1901 és 1950 között csak 
belterületi mérések voltak a 
városban, és nem is ugyan-
azokon a mérési helyszíne-
ken. 1951-től létezik a külte-
rületi, Bajai úti meteorológiai 
állomás, amelynek adatai jól 
összehasonlíthatók, hiszen 

hetven éve ugyanazon a he-
lyen, hasonló beépítettség és 
környezet mellett mérnek. Az 
időjárás-kutató adta hírül a 
met.hu adatai alapján, hogy 
idén 25,2 fok volt a július havi 
középhőmérséklet Szegeden. 
Ezzel új melegrekord szüle-
tett, hiszen az eddigi július 
havi középhőmérsékleti csúcs 
az 1992-es 24,9 fok volt.

Négynapos ünnep Szegeden
Augusztus 19-ével újra benépesül a Széchenyi tér

Négynapos ünnep kezdődik 
augusztus 19-én az állam-
alapítás alkalmából a Szé-
chenyi téren, ahol családi 
és gyermekprogramokkal, 
koncertekkel, kézműves- 
és gasztronómiai piaccal 
várják az érdeklődőket. A 
tűzijátékot a rakpartról le-
het majd megtekinteni, au-
gusztus 20-án este 9 órától.

– Korlátozások nélkül lehet 
augusztus 20-i rendezvé-
nyeket tartani az országban 
a kormányrendelet értelmé-
ben. Már nagyon sok szegedi 
várta az államalapítás ünne-
pének programját – mondta 
Rácz Attila, a négynapos ün-

nepet szervező Szegedi Vá-
roskép és Piac Kft. ügyveze-
tő igazgatója.

A négynapos rendezvény 
augusztus 19-én délután 
kezdődik a Széchenyi téren, 
ahol élő koncertek, fúvósze-
nekari találkozó, gyermek-
programok és utcabál is vár-
ják a szórakozni vágyókat.  
Természetesen nem csak a 
programok miatt lesz érde-
mes kilátogatni, ugyanis a 
Széchenyi tér igazi kézmű-
ves- és gasztronómiai piaccá 
változik: közel 120 kereske-
dő kínálja majd portékáit. A 
szegediek körében kedvelt 
borászatokon kívül lesznek 
kisüzemi sörkülönlegessé-
gek, finom pálinkák és per-
sze ínycsiklandó ételek is.

Augusztus 20-án a déle-
lőtti ünnepi programok és a 
koszorúzás után lesz idő vé-

giglátogatni a borászokat és 
a kereskedőket az esti kon-
certek és tűzijáték előtt. Elő-
ször a szegedi gyökerekkel 

rendelkező Tha Shudras áll 
színpadra, délután 5 órakor, 
őket követi Király Viktor élő 
koncertje, este negyed 8-tól. 
Nagyjából háromnegyed 
9-kor lesz vége a műsornak, 
ekkor már érdemes lesz elin-
dulni az ideiglenesen lezárt 
rakpartra, ahonnan mintegy 
negyedórás ünnepi tűzijá-
tékban gyönyörködhetnek 
majd a látogatók.

Az égi parádé után a 
Széchenyi téren Útközband 

utcabállal folytatódnak az 
esti programok. Szombaton 
és vasárnap főleg családi és 
gyermekprogramokkal vár-
ják a kilátogatókat, lesz Csi-
ga duó, Grimm-Busz Színház, 
Rádió 88 kívánságműsor 
és fúvószenekari találkozó 
is. Szombaton a Pumpkins 
trió, vasárnap Urbán Edina 
és zenekara koncertezik; a 
programokat mindkét napon 
utcabál zárja. 

– A négynapos ünne-
pi programsorozat minden 
eseménye korlátozás és vé-
dettségi igazolvány nélkül 
látogatható; az idő szűke mi-
att apróbb programváltozás 
még előfordulhat – mondta 
Rácz Attila. 

Minden további infor-
máció a facebook.com/va-
roskepespiac oldalon talál-
ható.

A négynapos ünnepi prog-
ramsorozat minden ese-
ménye korlátozás és vé-
dettségi igazolvány nélkül 
látogatható – mondta Rácz 
Attila, a Szegedi Városkép és 
Piac Kft. ügyvezető igazgató-
ja. Fotó: Iványi Aurél 

A rakparton lehet 
majd gyönyörködni 
az ünnepi tűzijáték-
ban.

Százhúsz kereskedő kínálja majd portékáit a Széchenyi téren, amely újra ugyanúgy 
megtelhet, mint a borfesztiválon. Archív fotó

TOP 5 legmelegebb július szegeden
(KÜLTERÜLET, 1951–2021)

1.  25,2 °C havi középhőmérséklet (2021)
2.  24,9 °C havi középhőmérséklet (2012)
3.  23,8 °C havi középhőmérséklet (1952)
4.  23,7 °C havi középhőmérséklet (1994)
5.  23,6 °C havi középhőmérséklet (2007)

Nehezen lehetett kibírni víz nélkül a hőséget.

Gyűlölködésben is 
bajnokok

alami nagyon félrement a fejekben – ezt látom a 
tokiói olimpia magyar eredményeihez kapcsolódó 
hozzászólásokat olvasva. Elszomorító, ahogy sokan 

pocskondiázzák az elvárásokat teljesíteni nem tudó sporto-
lókat, a túloldalon viszont reflexből lekomcsizzák a józan kri-
tikusokat is, pártpolitikai síkra terelve az ügyet, hiszen Or-
bán Viktor szerint mindenki komcsi, aki nem fideszes. Még 
a visszafogottabb kritikára is könnyen jön az ilyesfajta reak-
ció: „Te kígyóvállú libsi fotelhuszár, ki sem jutnál az olimpi-
ára!” Újabb árkokat ásnak, a régiek mélyülnek, most épp a 
sport frontján.

A kérdés viszont adott: kritizálhatóak a sportolóink a 
gyenge vagy gyengének vélt olimpiai szereplésük miatt? Biz-
tos vagyok benne, hogy igen. Hiszek abban, hogy mindent 
szabad, sőt kell is kritizálni, kiváltképp, ha arra a közös kasz-
szából költünk, ráadásul nem is keveset. De már csak em-
beriességi okokból sem helyes gyalázni valakit azért, mert 
nem sikerült az olimpiai felkészülése, voltak nála jobbak, 
és akár többször is hibázott. A szélsőséges megnyilvánulá-
sokkal van a baj: egymás porig alázásával, a rosszindulattal 
ugyanúgy, mint a buta komcsizással, és a „Te talán jobbat 
tudsz?” reakcióval.

Az elharapózott indulatoknak vannak másodlagos fele-
lősei is. Ők azok, akik úgy költenek százmilliárdokat sport-
ra, hogy közben például a tanáraink 160 ezer forintos fi-
zetéssel kezdenek tanítani, és több tízéves tapasztalattal 
sem tudnak 250 ezer forintnál sokkal többet keresni. Az 
ápolóink az idegösszeomlás szélén vannak, kizsigerelve, 
alulfizetve, megalázva. És miközben a hatalom birtokosai 
az élsporttal foglalkoznak, szülészeti, sürgősségi és trauma-
tológiai osztályok állnak le az országban, mert nincs elég 
orvos, vagy aki lenne, az új jogszabályok miatt ott nem dol- 
gozhat.

Nem fölmentve a gyalázkodókat, hiszem azt, hogy nekik 
valójában alig lenne bajuk a „rosszul” teljesítő sportolókkal, 
csupán elkeseredettek, elegük van a sport és a felkorbá-
csolt nemzeti érzelmek mögé bújtatott politikai propagan-
dából, a felcsúti csodákból, a tízmilliárdos stadionokból, a 
kiváltságosoknak jutó igazságtalan előnyökből, a szotyisza-
gú elitekből. 

A kormány, a Fidesz emberei ugyanúgy ott ülnek a sport-
ági szövetségek élén, ahogy az oktatási és kulturális intéz-
ményekben. A hatalom, a pártpolitika beette magát a ma-
gyar sportba is, eteti azt, hogy nyírhassa, amikor szüksége 
van rá. Meg is teszi, ha egy kis extra népszerűséget kell sze-
rezni valahonnan, vagy el kell terelni a figyelmet valamiről. 
Senki ne értsen félre, nem vagyok sportellenes, sőt imádom 
a sportot, de imádok két lábbal a földön is állni: előbb az 
oktatás és az egészségügy, meg még egy sor fontos dolog, 
utána ömöljenek százmilliárdok az élsportba! Visszatérve 
az elkeseredett és sokszor gyalázkodó hozzászólásokra: aki 
túl gyakran keresi a politikusok kegyeit, a tenyerükből eszik, 
vagy hagyja, hogy a hatalom közel férkőzzön hozzá, miköz-
ben élvezi a nép szeretetét, azt máskor könnyen utolérheti 
a népharag is.

Látok még egy hatalmas tévedést. Nem igaz, hogy a 
sport azoké, akik pénzelik. A sport nem a Fideszé, nem az 
Orbán-kormányé, mint ahogy a sportolóinkat sem „nyúlhat-
ják” le, hiába próbálják meg őket szavazatszerzésre hasz-
nálni. 

Akárhogy is, szurkoljunk a magyar sportolóknak az olim-
pián úgy, ahogy akarunk, ne foglalkozzunk a politikusokkal! 
És ha úgy érezzük, kritizáljuk is a sportolókat, de mérlegel-
jünk: vajon tényleg őket akarjuk szidni, vagy a döntéshozó-
kat? Ha az utóbbiakat, akkor legyünk okosabbak, ne hagy-
juk, hogy mélyüljenek az árkok!

Cservenák Zoltán

V
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Rahói gyerekeket
látott vendégül a város

– Nagyon tetszett minden program, jól érez-
tük magunkat – mondták a Szeged legrégeb-
bi testvérvárosából egy hétre érkezett gyere-
kek. Az önkormányzat már évek óta azzal a 
céllal szervez számukra nyári tábort, hogy 
gyakorolhassák a magyar nyelvet. Az itt töl-
tött idő alatt kirándultak, strandoltak, ellá-

togattak a vadasparkba, és a Szent-Györgyi 
Albert Agóra kuktatáborának egy napján is 
részt vettek. Képünk a Krúdy Gyula Szak-
képző Iskolában készült, ahol különböző éte-
lek főzésével-sütésével ismerkedtek a rahói 
gyerekek, akik sztrapacskát és szilvás süte-
ményt is készítettek.   

Ágyúlövéssel
emlékeztek

a szőregi csatára

Díszsortűzzel és ágyúlö-
véssel emlékeztek Sző-
regen, a Hősök terén a 

172 évvel ezelőtti szőregi csa-
tára. 1849. augusztus 5-én ha-
talmas lovassági ütközet zajlott 
a település határában, amely 
a magyar seregek vereségével 
végződött. Avramov András, a 
városrész önkormányzati kép-
viselője beszédében elmondta: 
bár a magyarok elveszítették az 
ütközetet, Szőreg fontos törté-
nelmi öröksége a csata, amely-
ről mindig megemlékeznek.

– Egy közösség számára 
fontos múltjának ismerete és 
a hagyományok ápolása, mert 
csak a régi idők tapasztalata-
iból tudunk jövőt építeni. Bár 
a 172 évvel ezelőtti csatát el-
veszítettük, de az, hogy külön-
böző nemzetek fogtak össze a 
szabadságért, ma is követen-
dő példa – mondta Avramov 
András a szőregi csatának 
emléket állító táblánál.

Jégkrém a képviselőktől
a nyári táborban

Kifejezetten felső tagozatos kamaszoknak hirdették 
meg a Petőfitelepi Művelődési Házban azt a nyári tá-
bort, ahol az volt a cél, hogy egy kicsit kinyíljanak, s 

ráérezzenek arra, hogyan kell saját magukért kiállni rázós 
helyzetekben is. Fekete Marianna táborvezető és Szilágyi An-
namária, a Szegedi Nemzeti Színház művésze mutatott pél-
dákat a diákoknak az ötnapos táborban a passzív, az agresz-
szív és az asszertív kommunikációra, arra, hogyan lehet, kell 
egy helyzetből kifordulni. A tábort meglátogatta Szénási Ró-
bert önkormányzati és Szabó Sándor országgyűlési képvise-
lő is. Hetedik éve már, hogy a petőfitelepi táborokat támogat-
ják – jégkrémmel is, meg úgy is, hogy segítenek a gyerekek 
táboroztatásában, átvállalva a költségek egy részét.

Grand Prize díjat kapott
a szegedi zeneszerző

Grand Prize díjat kapott az amerikai International Youth Mu-
sic Competitions zeneszerzői versenyén Klebniczki György, 
akit tavaly Szeged Kultúrájáért díjjal tüntetett ki a város. 

Az SZTE Bartók Béla 
Művészeti Kar Zongo-
ra Tanszékének okta-

tója nyolcéves kora óta zongo-
rázik és komponál. Klebniczki 
György az eltelt bő húsz évben 
a szegedi kulturális élet leg-
aktívabb művészévé, zongo-
raművészévé és zeneszerző-
jévé vált. Rendszeresen fellép 
az egyetem kulturális feszti-
váljain és a Vántus István Kor-
társzenei Napokon.

– Sohasem fordult meg 
a fejemben, hogy elhagyjam 
Szegedet – vallott tavaly a 
díj átvételekor lapunknak a 
városhoz fűződő viszonyáról, 
majd arról beszélt, mennyire 
fontosnak tartja a gyerekek 
zenei nevelését. Múlt héten 
például a tápéi Heller Ödön 
Művelődési Házban megren-
dezett zenei gyerektábornak 
volt aktív szereplője.

„Az izgalmas zene mindig 
zenei történések sokasága, 
így a disszonancia akár kel-
lemes is a fülemnek, mert 
tartalmakat közvetít. Ha egy 
előadás nem provokatív, úgy 
a legkülönlegesebb zeneda-
rab is unalmas háttérzenévé 
válik, és fordítva” – válaszol-
ta arra a kérdésünkre, hogy 

szerinte milyen az izgalmas  
zene.

Klebniczki György augusz-
tus 22-én, vasárnap délután 
4 órakor a Szegedi Füvész-
kertben tartja a Délután a 
füvészkertben című ifjúsági 
albumának ősbemutatóját, 
amelyre elsősorban gyereke-
ket várnak.

Vándorgitárra került 
Botka László kézjegye

Botka László polgármester 
írta alá elsőként a City-
Rocks egyedi vándorgitár-
ját.

Emlékezetes, hogy a 
CityRocks 2018-ban 
Szegeden tartotta meg 

első, az országban egyedül-
álló könnyűzenei flashmob-
ját, amelyen közel négyszáz 
zenész – szóló- és basszus-
gitáros, dobos és énekes – 
játszott együtt a Dóm téren. 

„A rock a szabadság zené-
je, Szeged a szabadság vá-
rosa!” – mondta három éve 
Botka László polgármester 
köszöntőjében a Dóm téren 
az örömzenélés alkalmával.

A CityRocks 2019-ben 
Kecskeméten tartotta meg 
az óriászenekar koncertjét, 
a járványhelyzet miatt tavaly 
elmaradt rendezvényét és a 
2021-est pedig Dunaújvá-
rosban, illetve Bonchidán 
tartja – tájékoztattak a szer-

vezők, Gajda Ferenc és Ré-
vész Zsolt.

A produkciót egy nagy 
nemzetközi hangszergyártó 
(Cort) egyedi gitárral lep-
te meg, amelyet vándorgi-
tárnak neveztek el a szer- 
vezők.

– Azt szeretnénk, ha erre 
a különlegesen elkészített 
egyedi gitárra felkerülnének 
azoknak a városoknak a 
nevei és a polgármesterek 
aláírásai, ahová meghívták, 

meghívják az óriászenekart 
– mondta Gajda Ferenc.

Elsőként Botka László, 
Szeged polgármestere látta 
el kézjegyével a vándorgitárt, 
amelyet a szervezők tovább-
visznek Kecskemétre, Duna-
újvárosba és Bonchidára.

Gajda Ferenc a jövőre vo-
natkozóan elmondta: terveik 
szerint az óriáskoncertek 
előtt Szegeden, a Szikin ren-
deznék meg minden évben a 
felkészítő rocktábort.

Botka László polgármester és a könnyűzenei flashmob szervezői a vándorgitárral a városházán. Fotó: Iványi Aurél 

Grand Prize
Klebniczki György 
nyerte el az amerikai 
nemzetközi zenei ver-
senysorozat júniusi 
zeneszerzői kategó-
riájának nagydíját. A 
YouTube-csatornájáról 
kellett megosztania 
műve videófelvételét, 
PDF-formátumban pe-
dig a kottáját. Külön 
küldte el a zenekari 
hangfájlt. A nemzetközi 
zsűri egységesen maxi-
mális pontszámot adott 
a formára, a stílusra és 
a hangzásra is. Tanítvá-
nya, Haluska Lara Jáz-
min a fiatalok korosztá-
lyában nyert nagydíjat, 
amire nagyon büszke.

Szénási Róbert önkormányzati és Szabó Sándor ország- 
gyűlési képviselő már hét éve támogatja a petőfitelepi 
nyári táborokat. Fotó: Iványi Aurél 



2021. augusztus 14., szombat

Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban vagy a haszná-

latukban 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 földhasz-

náló köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követő-

en 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 Osztá-

lya 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
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Hat idősek klubja
újult meg Szegeden

Szeged segít
Idén 462 háztartásnak biztosít ingyen tűzifát  

az önkormányzat

Szeged önkormányzata nehéz gazdasági helyzete ellené-
re idén is segíti azokat a családokat, amelyeknek gon-
dot okoz a téli tüzelő beszerzése. A város által biztosított 
ingyen tűzifára július 16-áig lehetett pályázni. A közgyű-
lés szociális bizottsága a napokban döntött arról, hogy 
minden érvényes kérelmet benyújtó pályázónak, azaz 
összesen 462 háztartásnak biztosít egy-egy kaloda téli  
tüzelőt.

Már nyolcadik alka-
lommal támogat-
ja idén a rászoruló 

családokat az önkormányzat 
szociális tűzifával. A prog-
ram 2014-ben indult, akkor 
9,5 millió forintot költött a 
város háromszáz rászoruló 
család téli tüzelőjére. Az el-
múlt években fokozatosan 
emelkedett az igénylők szá-
ma, és ma már 24 millió fo-
rintért vásárol tűzifát az ön-
kormányzat.

Alapvető feltétel volt, 
hogy a háztartásban fával 
fűtsenek, illetve hogy tavaly 
vagy az idén az érintett csa-
lád települési támogatásban 
vagy rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 
részesüljön, esetleg más 
szociális támogatást kap-
jon a várostól vagy a Sze-
gedi Kistérség Többcélú 
Társulása Egyesített Szoci-
ális Intézményen keresztül. 
Ezenkívül pályázhattak a 
móravárosi és kiskundorozs-
mai szegregátumban élők 
is, ha tűzifával fűtenek. Kö-
zülük az idén mintegy ötven 
háztartásnak tud segíteni 
téli tüzelővel az önkormány- 
zat.

Novkov Veszelinka, az 
önkormányzat humán köz-
szolgáltatási irodájának 
vezetője elmondta: a be-
érkezett pályázatok között 
többségben voltak azok a 

családok, amelyek az átlag-
nál több gyermeket nevel-
nek, de az igénylők között 
sok olyan is akadt, ahol tar-
tósan beteg, illetve fogyaté-
kos személyt ápolnak, és az 
egyedülálló időskorúak kö-
zül is többen kértek segítsé- 
get.

Az egy kaloda jó minő-
ségű tűzifát szeptemberben 
kezdik el kiszállítani, és leg-
később október közepére, 
a fűtési szezon indulásáig 
minden érintett megkapja. 
Szegedi sajátosság, hogy 
ingyen házhoz is szállítják 
az egy erdei köbméter tü-
zelőanyagot.

Az önkormányzat 
ingyen házhoz is 
szállítja az egy er- 
dei köbméter tü-
zelőanyagot a rá-
szoruló családok- 
nak.

Hat szegedi idősek klub-
ja újult meg az elmúlt hó-
napokban, összesen 430 
millió forintból. Hétfőn a 
Gáspár Zoltán utcai, szer-
dán pedig a Kossuth Lajos 
sugárúti klubot vehették 
birtokba az idősek. A fej-
lesztéseknek köszönhető-
en hazánkban Szegeden 
a legkorszerűbb az idősek 
nappali ellátása.

Egy sikeres uniós pá-
lyázatnak köszönhető-
en két éve kezdődött 

a szociális alapellátás nagy-
szabású fejlesztése Szege-
den. A Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulás uniós pá-
lyázatból 700 millió forintot 
fordított a szegedi szociá-
lis alapellátás korszerűsíté-
sére, amit 200 millió forint 
önerővel egészített ki az ön-
kormányzat.

– Tavaly zöldberuházás-
ban készült el százhatvan 
millió forintból a Kaszás utcá-
ban az idősek klubja, amely a 
városrészben élő időseknek 
biztosít napközben kulturált 
elhelyezési és étkezési lehe-
tőséget. Háromszázmillió fo-
rintból teljesen megújult és 
kibővült a Kálvária sugárúti 
idősek otthonának főzőkony-
hája. Ezzel párhuzamosan 
hat szegedi idősklub teljes 
korszerűsítése kezdődött el 
– mondta hétfőn Szabó Sán-
dor országgyűlési képviselő, 

amikor Tóth Károly önkor-
mányzati képviselővel ünne-
pélyesen átadta az Észak-
városban élő időseknek a 
felújított Gáspár Zoltán utcai 
klubot.

Szegeden hat helyen, az 
Alsó kikötő soron, a Gáspár 
Zoltán, a Kereszttöltés és 
a Dáni János utcában, va-
lamint a Kossuth Lajos su-
gárúton és a Bölcs utcában 
újították fel összesen 430 
millió forintból az idősek 
nappali ellátóhelyét.

Tóth Károly, a városrész 
önkormányzati képviselője 
a Gáspár Zoltán utcai ellátó-
hely felújításáról elmondta: 

55 millió forintból – amely-
ből nyolcmillió a városi öne-
rő – teljesen megfiatalodott 
a panelépület aljában ta-
lálható klub. Az energetikai 
korszerűsítés során kicserél-
ték a nyílászárókat, felújítot-
ták a gépészetet és az elekt-
romos hálózatot, kicserélték 
a padlóburkolatokat, aka-
dálymentesítettek, és rok-
kantparkolót alakítottak ki 
az épület előtt. Új bútorokat 
is vásároltak, Tóth Károly 
pedig képviselői alapjából 
egy laptoppal lepte meg a 
rendszeresen idejáró hatvan 
idős embert az ünnepségen.

Ménesi Imre szerdán 

adta át a felújított Kossuth 
Lajos sugárúti idősek klub-
ját. Új-Rókus önkormányzati 
képviselője elmondta: a kö-
zel kétszáz négyzetméteres 
idősek klubja hatvan, a vá-
rosrészben élő idős ember 
nappali ellátását biztosítja. A 
panelház aljában lévő intéz-
mény teljes külső és belső 
felújítása 64 millió forintba 
került – ebből 50 millió a 
támogatás, 14 millió pedig a 
városi önerő.

A következő napokban 
szinte minden városrészben 
sorra vehetik majd birtokba 
az ott élő idősek a megújult, 
korszerű klubokat.

Ménesi Imre önkormányzati képviselő adta át szerdán az idősek Kossuth Lajos sugárúti 
nappali ellátóhelyét. Több mint 60 millió forintból újult meg az idősek klubja. Fotó: Iványi 
Aurél 
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Amiket lát, sose venné észre, ha nem fotózná 
– mondja a 17 éves természetfotós

– Ha a természetfotózást szá-
mítjuk, 2015-ben, vagyis 11 
évesen kezdtem fotózni. Előt-
te buszokat, vonatokat, meg-
állókat, örökítettem meg a 
családi fényképezőgéppel, 
aztán a természet felé fordul-
tam. Mentünk kirándulni, és 
mert apukám is fotózott, on-
nantól ketten fotóztunk, és 
közös időtöltésünk lett. Aztán 
már nem is elősorban kirán-
dulni, hanem célzottan fény-
képezni jártunk. A terepen pe-
dig igen sok élményben volt 
részünk. Azt szoktuk monda-
ni, hogy azokat a dolgokat, 
amiket látunk, sose vennénk 
észre, ha nem fotóznánk – 
fogalmaz Tamás. Hozzáteszi, 
olyan hangulatokra, jelene-
tekre gondol, amikről ha vala-
ki nem mozdul ki ilyen helyek-
re, nem is hiszi, hogy David At-
tenborough természetfilmjein 
kívül Magyarországon is létez-
nek.

– Kíváncsi voltam, milyen, 
és hol tart az, amit én csiná-

lok, ezért indultam el pályá-
zatokon. Az elején nemigen 
sikerült, de aztán elemez-
tem a díjazottak anyagait, 
és könyvekből, albumokból 
hozzátanultam, milyen is az 
igazi jó fotó, és hogyan kell 
elkészíteni. Idővel fejlődtem 
is, ez, úgy gondolom, látszik 
is a munkáimon, és ezt most 
nem arcoskodásból mondom. 
Jobb minőségűek a képeim, 
ahogy egyre inkább élveztem 
a játékot a megkomponálá-
sukkal. A nemzetközi díjakkal 
pedig visszaigazolásokat is 
kapok – árulja el a megmé-
rettetésekről. Példát is említ: 
fontos, hogy amerre a ma-
dár néz, több teret hagyjon 

a fotón, ne mindent középre 
helyezzen el, mint az elején. 
Innen vissza is lehet lépni a ki-
vételekhez, ha mégis középre 
tesz valamit tudatosan azért, 

mert az úgy mutat jól. A tudás 
mellett a technikát is építget-
te apa és fia, amitől a képek 
minősége még tovább javult. 

– Közben a természethez 
való hozzáállásom is válto-
zott: az elején azért mentem 

ki, hogy legyen egy jó kép, 
nagyjából három éve pedig 
azért megyek, mert jó kint, 
és már annak is örülök, ha 
nem születik belőle kép. 

Természetesen az is nagyon 
jó érzés, ha viszek haza ma-
gammal egy jó fotót, hiszen 
azt feltölthetem az Instag-
ramra, a Facebookra, vagy 
elküldhetem kiállításra, pá-
lyázatra. Kedvenc terepem 

Bugacpuszta, az ottani ősi 
homoki gyep, buckák, ősbo-
rókás és homoki erdő, szóval 
tökéletes élőhely. Szeretem 
a hangulatokat, a tájképe-

ket, de a főbb témáim most 
a madarak, az emlősök és a 
virágok, vagyis ami gyönyör-
ködtet. Emellett a természet-
védelmi szempont is fontos, 
mint mikor egy élőhelyen 
megszámoltam, hány mo-
csári kosbor virágzik, mikor 
megláttam egy fehér gólyát, 
és együtt lefotóztam. Vagyis 
a nemzeti parknak küldtem 
adatot, és született egy tök 
jó fotó is – mondja Tamás 
mosolyogva. – Nem vagyok 
türelmes fotós, viszont az 
sok vadnál bejött, hogy tudok 
annyira óvatosan közel kúsz-
ni-mászni hozzájuk (ezt a va-
dászok cserkelésnek hívják), 
hogy megtűrnek. Csurom sár 
vagyok sokszor, már azt sem 
tudom, hol járok, csak me-
gyek például egy hósármány 
után. Persze az is előfordul, 
hogy annyira sikerül közel 
kerülni, hogy a madár indul 
el felém, és túl közel van, 
akkor meg azért nem tudom 
lefotózni. Ezek a legjobb él-
mények, mert akkor tudom, 
hogy nem zavartam. És ha 
az a következő kérdés, mit 

tervezek a jövőmmel kap-
csolatban, arra már most azt 
mondom, a természetvéde-
lemben szeretnék dolgozni, 
egy nemzeti parkban. Szíve-
sen tanulnék természetvé-
delmi mérnöknek Gödöllőn 

vagy vadgazdálkodási mér-
nöknek Hódmezővásárhe-
lyen. A fotózás marad hobbi, 
elveszne a bája, ha ez lenne 
a munkám. Előbb persze le 
is kell érettségiznem – teszi 
hozzá eltökélten.

Dombai Tünde

Az ifjú alkotót 2019-ben, 15 évesen a világ legjobb ifjú ma-
dárfotósának választották, 2020-ban pedig elnyerte a világ 
legjobb ifjú makrofotósa címet – írja a Somogyi-könyvtár a 
most 17 éves csongrádi Koncz-Bisztricz Tamás kiállításának 
ajánlójában. És ez csak kettő az ifjú tehetség számos hazai 
és nemzetközi elismerése közül. Természetfotói augusztus 
26-áig láthatók a Dóm téri városi intézményben.

Koncz-Bisztricz Tamás. 
Fotó: Koncz Miklós

Gulipánfióka Mórahalmon.

 Ködös bugaci reggel.

Havazás Bokros-pusztán.

Sordély a repcében a csongrádi Nagy-réten. Ürge a hóesésben.
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Varsányi Anna: Ott vagyok, ahol lennem kell
A Szegedi Nemzeti Színház dramaturgjánál függőség az olvasás

– Itt diplomáztam Szegeden, an-
gol–olasz szakon, mert nem vet-
tek fel a Képzőművészeti Egyetem 

díszlet- és jelmeztervező szakára. 
Miután megszülettek a gyermeke-
im, elvégeztem a divattervezést. 
Aztán itt ragadtam Szegeden, de 
cseppet sem bánom, hiszen Sze-
gedet sokkal élhetőbb városnak 
tartom Pestnél, úgyhogy azt ér-

zem, ott vagyok, ahol lennem 
kell – mondta Varsányi Anna. A 
Szegedi Nemzeti Színház drama- 

turgja és látványtervezője hozzá- 
tette:

– A képzőművészeti véna eleve 
velem született, és a családi kör-
nyezet is adott volt a műkereske-
dő apukám révén. A bölcsészkar is 
közel állt hozzám, hiszen gyerekko-

romtól fogva éjjel-nappal olvasok 
– mesélte arról, hogyan ér össze 
a két terület, a vizuális tervezés és 
az írás az életében. 

A karantén alatt mindenre ju-
tott ideje, 
kísérletez-
hetett töb-
bek között 
a digitális 
grafikával; al-
kotásait nem-
rég az Agórá-
ban mutatta 
be. Korábbi 
s z e c e s s z i ó s 
képei közül is 
válogatott a tár-
latra. Ugyanez az 
irányzat húzódik 
végig a New York 
csalogánya című 
darabján, hiszen 
az a századfordu-
lón játszódik. Az 
összeállításban jól kiegészítették 
egymást a geometrikus, szögletes 
formák és a finoman tekergőző 
szecessziós vonalak. 

– Először nyomasztott a jár-
vány, aztán a fiaimra gondoltam, 
és átlendültem ezen. Elkezdtem 
fordítani és darabot írni. Engedélyt 
kaptam a páratlanul zseniális Sirk- 
ku Peltola finn írónőtől, hogy a 
francia és az orosz fordítások alap-
ján elkészíthessem a magyar vál-
tozatot a számomra legkedvesebb 
művéből. Aztán saját darabomat, 
az Anyák és lányokat fordítottam 
angolra. Ez Fergeteges látogatás 
címen a pesti Turai Ida Színházban 
megy, Pásztor Erzsi főszerep-

lésével, ami számomra iszonyú 
nagy megtiszteltetés. Ezt a darabot 
már régebben terveztem elküldeni 
a skandináv ügynökömnek. Szerin-
tem nagy eredmény, ha az embert 
külföldi ügynökség is képviseli, hi-
szen ehhez egy elég magas szintet 

kell megugrani. A karantén alatt 
darabokat is írtam, két rövidebbet 
és egy kétfelvonásosat, és beleás-
tam magam a vektoros grafikába. 

Emellett a 
szegedi szín-
ház számára 
nyáron újra-
fordítottam 
C s e h o v 
S i r á l y á t , 
m e g t e r -
v e z t e m 
hozzá a 
díszletet, 
a jelmezt 
és a 
k r e -
atí-

v o t . 
Ezzel párhuzamosan a 
Pinceszínház meghívá-
sára a Karnyónéhez 
készítettem jelmezt. 
Tapasztó Ernő ren-
dezése rengeteg 
díjat söpört be 
rangos feszti-
válokon, és a 
látványért én 
is (Szvatek 
Péter dísz-
lettervező-
vel együtt) 
bekerültem a három 
legjobb közé az Atelier Nemzet-
közi Színházi Fesztiválon – sorolta 
a szebbnél 

szebb kihívásokat és sikere-
ket. Hozzátette: a tökéletességre 
törekszik, amiben kicsi hibát is lát, 
azt egyszerűen kidobja. 

A New York csalogánya saját 
darab és közös produkció állandó 
alkotótársával, Szilágyi Annamária 
színésznővel, aki rendezte, és a 
főszerepet játszotta.

 

–Neki 
í r t a m 

s z ü l e -
tésnapjá-

ra a New York csalo-
gányát, mert szeretett volna 
egy új darabot. Madame Jen-
kinsről, az önjelölt énekesnő-
ről a Meryl Streep-film mel-
lett további négy-öt darabot 
írtak már, de az mind a 76 
éves művésznő Carnegie 
Hall-beli bukásáról szól, 
viszont Annamari közel 
sincs annyi idős. Besze-
reztem az életrajzokat 
Angliából, így írtam meg 
a saját stílusomban 
egy negyvenes éveiben 
járó Madame Jenkinst 
– idézte fel Varsányi 
Anna. Egy másik da-
rabját, Az öltöztetőt 
Čarna Kršul horvát 
rendező állította szín-

padra Budapesten. Mivel most 
nyáron éli a színházat, mégpedig 
úgy, hogy Szeged és Pest között in-
gázik, a korábbi időtöltésekre, így a 
grafikára nem jut ideje. Olvasásra 
viszont mindig talál. 

– Csak regényeket, fikciót olva-
sok. Rengeteg könyvem van. Ná-
lam függőség az olvasás – mondta.

 Dombai Tünde

Először megijedt a koronavírus-járvány miatt a szegedi Varsányi Anna, 
de gyorsan átlendült ezen, és alkotómunkába fogott. Színdarabokat 
írt, műfordításokat, digitális grafikát és akvarelleket készített, majd 
jelmezeket és díszleteket tervezett. A nyarat ingázással tölti Szeged 
és Pest között.

Nyáron élem a színházat, ingázok Szeged és Pest között – mondta 
Varsányi Anna. Fotó: Szabó Luca

A New York csalogánya a városháza udvarán, Szilágyi Annamária főszereplésével. Fotó: Hollósi Zsolt

Ablak (fent); Magnólia (balra); 
New York. Digitális grafika  

(lent)
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Időpont: augusztus 27-éig.
Illés Tibor fotókiállítása. „A 
teljes alakos épületfotók 
mellett oromdíszek, különle-
ges ablakformák, mozaikké-
pek, lépcsőházak és épület-
belsők részletein időzhet te-
kintetünk. Ezek a részletek 
olykor az újdonság varázsá-
val hatnak ránk, pedig hét-
köznapjainkban talán több-
ször is elhaladunk némely 
épület előtt. Illés Tibor fotói 

ismert és olykor ismeretlen 
látószögből mutatják meg a 
teret, ahol élünk” – írják a 
program ajánlójában.

TOKAJI LILI KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: a Somogyi-könyv-
tár klebelsbergtelepi fiók-
könyvtára.
Időpont: augusztus 31-éig.
Tokaji Lili (Szegedi Korea 
Klub) képzőművészeti kiállí-
tása.

DANTE 700
Helyszín: Somogyi-könyvtár, 
Dóm tér.
Időpont: október 7-éig.
A Somogyi-könyvtár nyári 
nagy kiállításával csatlako-
zik a Dante Alighieri (1265–
1321) halálának 700. év-
fordulója alkalmából Euró-
pa-szerte rendezett megem-
lékezésekhez. A bibliotékába 
látogatók áttekintést kap-
hatnak az itáliai mester élet-
művéről, valamint a róla 
megjelent írások, tanulmá-
nyok sokszínűségéről. A tár-
lat elsősorban a könyvtár kü-
lönleges, régi gyűjteményé-
re fókuszál, melyben előkelő 
helyet foglal el az Isteni szín-
játék 1564-es, olasz nyelvű, 
illusztrált példánya, a Ses-
sa fivérek velencei kiadása. 
A későbbi századok kiadás-
történetének ismertetése 
után a kiállítás bepillantást 
nyújt a szerzővel kapcsola-
tos kutatásokba, rámutatva 
a hazai, ezen belül a szegedi 
eredményekre is. A rendkívül 
gazdag könyves összeállítás 
– a teljesség igénye nélkül – 
igyekszik átfogó képet adni 
a „világirodalom legnagyobb 
költeményének” szerzőjéről. 
Olaszországban hivatalosan 
március 25-ét nyilvánították 

Dante-nappá, Dario Fran-
ceschini kulturális miniszter 
javaslatára. A dátum kivá-
lasztását az indokolja, hogy 
az Isteni színjátékban – mely 
külföldön a legtöbbet olva-
sott olasz nyelvű mű – Dan-
te 1300. március 25-én kez-
di el túlvilági útját. A megem-
lékezések ugyanakkor egész 
évben folytatódnak, hiszen a 
700. évforduló pontos napja 
szeptember 14-e.

A DONI FOTÓS – KÓR-
HÁZVONATTAL A DON-KA-
NYARBAN
Helyszín: Dóm Látogatóköz-
pont, Dóm tér.
Időpont: október 31-éig, 
keddtől csütörtökig.
Egy különleges ember isme-
retlen képei. Reményi Jó-
zsef főhadnagy a második 
világháború idején 17 alka-
lommal járta meg kórházvo-
natával a keleti frontot. Út-
jai során naplót vezetett, és 
ezernél több képet készített, 
melyek szerencsénkre hiány-
talanul fennmaradtak.

CLARA 
Helyszín: a Fekete ház.
Időpont: december 31-éig.
Rotschild Klára – divatkirály-
nő a vasfüggöny mögött. A 
tárlaton nemcsak az általa 
tervezett ikonikus ruhacso-
dákat mutatják be, hanem 
megismerkedhetünk Rot-
schild Klára nem mindenna-
pi életével, pályafutásával is.

SISI – KIRÁLYNÉ FEKE-
TÉN-FEHÉREN 
Helyszín: Móra Ferenc Mú-
zeum.
Időpont: december 31-éig.

Sisi, a „magyarok királynéja” 
életéről látható kiállítás, 
megismerhetjük élete leg-
fontosabb eseményeit, sze-
replőit és halálának körül-
ményeit is. A tárlaton látha-
tó az az eredeti ruhaderék is, 
melyben 1898-ban, a Genfi-
tó partján meggyilkolták. 
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Egy személy – egy könyv 
Szegeden divat az olvasás!

Szünidei matiné és West Side Story
A Somogyi-könyvtár könyvajánló rovatában Krausz Gergő, 
a Szegedi Nemzeti Színház színművésze Christopher Moo-
re Biff evangéliuma című regényét ajánlja.

Mostanában hektikus a kapcsolatom az olvasással, 
sajnos ritkán ülök le egy jó könyvvel. Édesanyám 
mesélt nekem gyermekkoromban, és már óvodás-

ként a Mirr-murr, a kandúrt olvastuk együtt, abból tanultam 
meg a betűket. 

Christopher Moore Biff evangéliuma a kedvenc könyvem. 
Ami igazán megfogott ebben a történetben, az a humor, 
amivel Christopher Moore elmesél egy több mint 2000 éves 
történetet, 
e m b e r i 
szemszög-
ből. 

V a n 
egy feje-
zet, ami-
ben Jézus 
találkozik 
a havasi 
Jetivel. A 
Jeti ma-
g á n y á n 
keresztül 
(lévén ő 
f a j t á j á -
nak utolsó 
példánya) 
ismeri fel 
Jézus iga-
zán, meny-
nyire magányos. De nem szeretném elspoilerezni a könyvet, 
inkább erősen ajánlanám, hogy olvassák el, gyönyörű törté-
net, remek humorba ágyazva. 

***
Christopher Moore más könyveihez hasonlóan a Biff 

nézőpontjából elmesélt történet rendkívül könnyed, olvas-
mányos, sajátos humorral nyúl a nehéz témához, mégsem 
tiszteletlen azzal szemben.

Jézus születésének történetét jól ismerjük. Csakúgy, 
mint bölcs tanításait, dicső cselekedeteit és önfeláldozását. 
De Isten Fiának gyermekkoráról és felnőtté válásának rész-
leteiről senki nem tud semmit – Biffet, a Messiás legjobb 
haverját kivéve, akit most feltámaszt egy Raziel nevű botcsi-
nálta angyal, hogy írja meg a saját evangéliumát. Úgyhogy 
Biff egy szállodai szobába zárva nekiáll elmesélni az elve-
szettnek hitt évek történetét. Senkit és semmit nem kímél-
ve végre kipakol a maga sajátos stílusában – olvashatjuk a 
könyvborító fülszövegében.

A világon elsőként a Turay Ida Színház Spirit Kamaraszín-
háza kapta meg a jogot Christopher Moore Biff evangéliu-
ma című kultuszkönyvének színpadra állítására. A darabot 
Haverom a Messiás címmel, Makranczi Zalán rendezésében 
mutatták be, 2011-ben. 

Ezzel az előadással az volt a célom, hogy a tizenévesek 
újra fölfedezzék a Biblia igazi mondanivalóját, úgy, hogy ne 
kényszernek érezzék a felismerést, hanem – egy hozzájuk 
közelebb álló, napi szinten alkalmazható – követendő pél-
dának – nyilatkozta a Cultura.hu internetes portálnak a Biff 
evangéliuma című regény alapján készült színmű rendezője, 
Makranczi Zalán.

Christopher Moore 1957-ben született az ohiói Toledó-
ban. Tanulmányait az Ohio Állami Egyetemen kezdte, majd 
a Santa Barbara-i Brooks Fotográfia Intézetben folytatta. 
Jelenleg San Franciscóban él. Első könyvének – Ördögöd 
van! – 1992-es megjelenése előtt ácsként, bolti eladóként, 
éjszakai portásként, biztosítási ügynökként, pincérként és 
rock and roll DJ-ként dolgozott. Napjainkra sikert sikerre hal-
moz a regényeivel, melyek közül az egyik legismertebb a Biff 
evangéliuma.

Christopher Moore Biff evangéliuma című regénye a So-
mogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

A programokról minden in-
formáció megtalálható a 
http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon. 

A SZECESSZIÓ VONZÁSÁBAN
Találkozó: a Tourinform iro-
da előtt.
Időpont: augusztus 14., 
szombat, 10 óra.
Kétórás tematikus séta 
Baumhorn Lipót szegedi 
épületeihez. 160 éve szüle-
tett Baumhorn Lipót, a szá-
zadforduló egyik legtehetsé-
gesebb és legtöbbet foglal-
koztatott zsinagógaépítője. 
A hajdani Osztrák–Magyar 
Monarchia területén tizenki-
lenc önálló zsinagóga terve-
zése és további tíz felújítása 
fűződik a nevéhez. Stílusá-
ra erősen hatott a lechneri 
örökség, amelyhez keleties, 
illetve reneszánsz, barokk, 
gyakran szecessziós díszí-
tőelemeket alkalmazott. Az 
építőművész rajzasztaláról 
pályafutása során nemcsak 
vallási épületek tervei kerül-
tek ki, és számos más alko-
tásával találkozhatunk Sze-
geden is. 

KIS SZEGEDI SZÍNHÁZ-
TÖRTÉNET
Találkozó: a Széchenyi téri 
újságosbódénál.
Időpont: augusztus 14., 
szombat, 17 óra.
Sétánk során megismerhe-
tik a szegedi színjátszás 300 
éves történetét, mesélünk 
legendás színészekről, éne-
kesekről és híres színi direk-
torokról, a város színjátszó 
helyeiről, és belesünk a Sze-
gedi Nemzeti Színház épü-
letébe is, ahol ki tudja, nem 
éppen ránk várnak-e a vilá-
got jelentő deszkák. Sétán-
kat a Dóm téri, 4000 férőhe-
lyes csillagtetős színháznál 
fejezzük be.

KECSKÉS ISTVÁN-SZO-
BOR AVATÁSA
Helyszín: Kecskéstelepi Mű-
velődési Ház.
Időpont: augusztus 14., 
szombat, 18 óra.
Bánvölgyi László szobrász-
művész készítette el a te-
lepülésrész névadójának 
mellszobrát. Kecskés István 
születésének 140. évfordu-
lójára és a telep létrejötté-
nek 93. évfordulójára szo- 
boravatással és koszorúzás-
sal emlékeznek.

WEST SIDE STORY
Helyszín: Dóm tér, Szegedi 
Szabadtéri Játékok.

Időpont: augusztus 14., 15., 
20., 21. és 22., 21 óra.
Stephen Sondheim és Leo-
nard Bernstein világsikerű 
musicalje zárja az idei sza-
badtéri programsorozatát. 

NŐK AZ IDEGÖSSZEOM-
LÁS SZÉLÉN
Helyszín: Újszegedi Szabad-
téri Színpad.
Időpont: augusztus 20. és 
21., 21 óra.

Jeffrey Lane, David Yazbek 
és Pedro Almodóvar musi-
calje a Veres1 Színház előa-
dásában. 

SZÜNIDEI MATINÉ
Helyszín: Belvárosi mozi.
Szerdánként 14 órától csa-
ládi filmek láthatók. Augusz-
tus 18.: Állati jó kekszek. Au-
gusztus 25.: Croodék – Egy 
új kor.

SHALOM SZEGED FESZTI-
VÁL
A Szegedi Zsidó Hitközség 
rendezvénysorozata a zsina-
gógában.

Augusztus 15., vasárnap, 
11 óra: orgonahangverseny; 
12., csütörtök, 20–22 óra: 
éjszaka a zsinagógában; 
20., péntek, 13 óra: vallás-
közi beszélgetés; 22., vasár-
nap, 10–16 óra: zsinagóga- 
és székházlátogatás; 28., 
szombat, 21–23 óra: éjsza-
ka a zsinagógában; 30., hét-
fő: Koncz Zsuzsa-koncert – 
pótlás.

ÉVSZAKOK ÉS FÁK
Helyszín: Somogyi-könyvtár, 
Dóm tér.
Időpont: augusztus 26-áig.
Kiállítás Koncz-Bisztricz Ta-
más természetfotóiból.

SZEGED SZECESSZIÓS 
ÉPÜLETEI
Helyszín: a Somogyi-könyv-
tár Móra utcai fiókkönyvtára.
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     Postabontás Egy kép, két mondat

Hozzánk és rólunk szólt Grecsó Krisztián Szegedért emlékérmes író, valamint Dés Lász-
ló szaxofonos és fia, András ütőhangszeres irodalmi-zenés párbeszéde a városháza ud-
varán. Köszönjük szépen, jólesett – írta fotója mellé olvasónk, Benda Beatrix.

Bárhonnan is nézzük ha-
zánk sorsának alakulá-
sát, s benne társadal-

munk utóbbi tizenkét évben 
történt fordulatait, csak azt ta-
pasztaljuk: „Súlyos botrányok 
sorozatát ússza meg a hata-
lom a szolgák és a csalók se-
regének köszönhetően” – írja 
a Népszavában Németh Péter.

Ez bizony igaz és elszo-
morító, bármennyire is fájlalja 
többségünk! De a mi felada-
tunk – a közelgő választások 
előtt –, hogy ne engedjünk a 
hatalom taktikájának, ne en-
gedjük, hogy önmaguk dicsé-
retét vagy az ellenzék megha-
zudtolását szajkózzák.

Nemrégen látott napvi-
lágot a „megfigyelési ügy”. 
Tudják, a Pegasus-ügy lehall-
gatásai ártatlanokat is be-
mocskolnak és megszégyení-
tenek. Számonkérés alapján 
többen semmit sem mond-
tak, míg végül Orbán rövidre 
zárta az érdeklődők kíváncsi-
ságát a Kossuth Rádióban: 
„Pintér Sándor már mindent 
elmondott az ügyben.”

Az elején senki nem tudott 

semmit, majd ki ezt, ki azt 
mondott, ám a téma érdekes-
sége, hogy addig a belügymi-
niszter sem mondott gyakorla-
tilag semmit! Csak egy biztos, 
teljesült Orbán terve és álma: 
ma már azt tehet ebben az or-
szágban, amit csak akar, és a 

maga alá gyűrt média semmit 
se lát, amit a kormányzat nem 
enged neki láttatni – fogalma-
zott Németh Péter.

A mostanában bezengett 
referendum se más, mint egy 
újabb kamuügyben felébresz-
teni a Fidesz támogatását, 
illetve felmérni az egész or-
szágra kiterjedő erőviszonyo-
kat. Amit aztán – ha nem is 
igaz – felnagyítanak, és meg-
próbálják csőbe húzni a gyen-
ge, de leginkább tájékozatlan 
embereket.

Van néhány politikai 
mozaik, amelyről többnyire 
hallgat a magyar kormány. 
Egyebek között a valamikori 
Obama amerikai elnök ta-
nácsadója úgy nyilatkozott, 
hogy bizonyos vonatkozásban 
Orbán úgy viselkedett (és vi-
selkedik), mint egy neofasisz-
ta diktátor. Az eltúlzott ma-
gyarországi nacionalizmus, 
élén Orbánnal, azt akarja, 
hogy országunkban csak egy 
párt, egy hatalmi központ és 
egy tekintély létezzen. Ehhez 
sajnos csaknem minden kri-
térium adott.

A hazai nacionalizmus, 
a korrupció, a kevesek javát 
szolgáló rendszer már hosszú 
évek óta létezik hazánkban. 
Ha Orbán szeretné a gyere-
keket, érdekelné a szegények 
sorsa és védelme, akkor nem 
a pedofiltörvény izgatná, és 
nemcsak törvényekben foglal-
kozna velük.

Azaz a tervezett népszava-
zás humbug, semmi értelme 
a milliárdok kidobálásának!

Kutnyik Pál

A rezsim foglyul ejtette 
az országot

Nevelje a szülő a gyermekét

Amikor azt mondják nekünk, nevelje a 
szülő a gyermekét, akkor azzal csak 
egyet lehet érteni, de – és ez a lényeg 

– foglalkozni kellene a bajban lévő és neve-
lésre nem igazán alkalmas szülőkkel is. Bez-
zeg a hatalom a homofóbra hangolt pedofil-
törvénnyel nem kínál megoldást a gyerekek 
problémáira, csak a szőnyeg alá söpri azo-
kat!

A magyar kormány ódzkodik a szivár-
vány színeitől, hiszen az európai kultúrában 
ez olyan értékeket szimbolizál, mint a tole-
rancia, a sokszínűség, a másik elfogadása 
olyannak, amilyen. A szivárvány nem gyűlöl, 
nem uszít, a magyar országvezető számára 
tehát nem vállalható. 

Időt, energiát és közpénzt nem kímélve 
a magyar kormány összeurópai ellenszen-
vet keltve erőszakos, sorosista, liberális 
LMBTQ-propagandáról beszél – ami nincs. 
Miközben a magyar kormány tíz éve nem 
képes megvédeni a gyerekeket attól, ami 
viszont van: a családon belüli erőszaktól, a 
droghasználattól, az alkoholtól és nem utol-
sósorban a szegénységtől. Európa a magyar 
homofób törvénytől hangos!

Rengeteg kutatás szerint – mondja Tóth 
Olga családszociológus – „veszélynek kell 
tekintenünk, hogy a gyerekek elleni szexuá-
lis és más erőszakos cselekmények túlnyo-
mó többségét a családhoz tartozó szemé-
lyek követik el, akik gondozzák őket, és akik 
napi kapcsolatban vannak velük.”

A Hintalovon Alapítvány Gyermekjogi Köz-
pontjának vezetője, Bárdossy-Sánta Nóra 
jogász interjújában arról beszélt, hogy több 
mint ötezer gyereket kérdeztek meg minden-

napjaikról. A gyerekek több mint fele jelezte, 
hogy elsősorban az tenné biztonságosabbá 
az iskolát, ha senkivel sem bánnának csak 
azért rosszabbul, mert különbözik a többitől. 
Ez volt az egyik szívszorító eredménye a fel-
mérésnek.

A diákok szerint az javítaná a helyzetü-
ket, ha hasznos tudást és olyan álláslehe-

tőségeket biztosítana nekik az ország, ame-
lyekkel a későbbiekben boldogulhatnak. 
Ahol biztonságos és vidám hely az iskola, 
ahová szeretnek járni a gyerekek, ott szíve-
sebben tanulnak. Ha pedig olyan téma van, 
amiről nem lehet beszélni az iskolában, ak-
kor egyedül maradnak azokkal a kérdések-
kel, amelyek bennük vannak, mert az sem 
biztos, hogy a szülő tisztázza kételyeiket.

Ezért kérdezem: micsoda dolog azért 
veszélyhelyzetet hirdetni, hogy közben egye-
temeket kótyavetyéljenek el, vagyonokat 
síboljanak, ellenzéki önkormányzatokat 
döngöljenek agyagba? Miféle dolog egy vi-
lágjárványt kihasználni arra, hogy törvényt 
hozzanak a transznemű polgárok életének 
megkeserítésére, a meleg párok örökbefo-
gadásának ellehetetlenítésére? – ahogy N. 
Kósa Judit újságíró írta.

K. P. 

A még be nem oltottak 
magas száma jóval na-
gyobb probléma, mint 

a harmadik oltás, tudtam 
meg nemrég egy tévéműsor-
ból, amelyben három szak-
ember beszélgetett a korona-
vírus-járvány legaktuálisabb 
kérdéseiről. Nem mintha le-

kicsinyelném a beoltatlanság 
veszélyeit, de számomra, aki 
eddig két kínai vakcinát kap-
tam, felettébb fontos, hogy 
kapjak egy harmadikat is. 
Igaz, nem tudom, most védett 
vagyok, vagy sem, de az em-
lített műsorból azt is megtud-
tam, hogy egy harmadik oltás 
akkor sem árt, ha egyébként 
van védettségem. Úgyhogy 
kértem és kaptam is időpon-

tot a Vasas Szent Péter utcai 
oltópontra. Hogy milyen vak-
cinával oltanak be, az majd 
ott dől el. Jó lenne Pfizert vagy 
Modernát kapni. De mi lesz, 
ha mást akarnak adni, és én 
azt visszautasítom? Egyszer 
márciusban már megszívat-
tak azzal, hogy a Sinopharm 
a semminél jobb. Reméljük a 
legjobbakat.

M. J.

Szuri 3.0

GYakran hallani manapság a ket-
tős mércéről. De mi is az a ket-
tős mérce valójában? Gondo-

lom, az, amikor valakinek, valakiknek el-
néznek, megengednek olyanokat, amiket 
másnak, másoknak nem. Egyszerűbben 
szólva: amit szabad Jupiternek, nem sza-
bad a kisökörnek. Például a jelenlegi ma-
gyar miniszterelnök szerint ezt alkalmazzák 
vele és kormányával szemben az Unióban. 
Lelke rajta, merthogy ő és kormánya is bő-
szen alkalmazza a kettős mércét a hazai vi-
szonyok közepette. Csak azért nem példáló-
zom itt és most, mert egy ilyen kis szössze-
netbe az nem férne bele. Viszont engedjék 
meg, lévén olimpia, hogy egy sportos ha-
sonlattal még jobban megvilágítsam, még 

plasztikusabban érzékeltessem a kettős 
mérce mibenlétét. Képzeljenek el egy ma-
gasugróversenyt, ahol nem egy, de két át-
ugrandó léc van feltéve. Az egyik verseny-
zőnek elég, ha az alacsonyabban levőt, míg 
a másiknak a magasabban levőt kell átug-
rani. Elnézést a hasonlatért, de tényleg na-
gyon meleg van. Egyébként meg egy páva-
táncos ne atletizáljon.

M. J.

Tisztelt Olvasóink! 

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

A kettős mércéről

Kacagj, Bajazzó!

Egy látszólag szívet-lel-
ket melengető felhí-
vást olvastam nemrég 

a Facebookon. Egy bizonyos 
sándorfalvi egyesület isko-
latáskákat gyűjt a rászoru-

ló gyerekeknek még itt, Sze-
geden is. De komolyan, egy 
minden téren sikert sikerre 
halmozó honban mi szükség 
van erre? Rászoruló gyer-
mek ebben a Fidesszel–KD-

NP-vel folyó Kánaánban? Ezt 
nem hiszem el, ez csakis a 
Soros-bérencek legújabb ár-
mánykodása lehet. Én ezen 
csak kacagok.

Méhes János

A hazai nacionaliz-
mus, a korrupció, a 
kevesek javát szol-
gáló rendszer már 
hosszú évek óta lé-
tezik hazánkban. 

A gyerekek több mint fele jelez-
te, hogy elsősorban az tenné biz-
tonságosabbá az iskolát, ha sen-
kivel sem bánnának csak azért 
rosszabbul, mert különbözik a 
többitől. 
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TÁVOZOTT A SZPONZOR. A 
bajnoki címvédő Pick Szeged 
helyett a jövőben a bronzérmes 
Tatabánya férfi-kézilabdacsa-
patát támogatja a MOL Nyrt. A 
szegedi klub közleménye sze-
rint a Pick Kézilabda Zrt. és a 
MOL Nyrt. együttműködése az 
előző idény végén lezárult. Ettől 
függetlenül a csapat céljai vál-
tozatlanok, minden sorozatot 
a végső győzelem reményében 
kezd meg, a tulajdonos részéről 
pedig az összes feltétel biztosí-
tott ehhez. A MOL azt írta, a vál-
lalat megállapodást kötött a ta-
tabányai klubbal, ahol kiemelt 
támogató lesz, s ezzel párhu-
zamosan lezárult évtizedes 
együttműködése a Szegeddel.
„Nagyon sikeres út végéhez ér-
keztünk, külön öröm számunk-
ra, hogy a hosszú évek óta 
tartó támogatásunknak is kö-
szönhetően idén is bajnok lett 
a Szeged” – mondta Pantl Pé-
ter, a MOL-csoport kommuni-
kációs igazgatója. Hozzátette: 
a vállalatcsoportnak továbbra 
is kiemelten fontos a magyar 
kézilabda jövője, a fiatal tehet-
ségek, a magyar bázisú után-
pótlás segítése, ezért támogat-
ják az idei szezontól a Tatabá-
nyát.
MEGVAN A MENETREND. 
Véget ért a szlovéniai edzőtá-
bor a Pick Szeged számára. 
Juan Carlos Pastor együtte-
se visszatért Szegedre, itthon 
folytatja a felkészülést. Az új 
igazolások közül Imanol Gar-
ciandía, Sebastian Frimmel és 
Alexander Blonz mellett a to-
kiói olimpiát megjárt Kent Ro-
bin Tønnesen és Miguel Mar-
tins is csatlakozott a kerethez. 
Elkezdődtek az edzőmeccsek: 
szombaton 17 órától a szerb 
Metaloplastika Šabac csa-
patát fogadják az újszegedi 
sportcsarnokban. Eközben is-
mertté vált a BL idei menet-
rendje.
A BL-program, A csoport, 
1. ford., szept. 15., szerda, 
18.45: Montpellier – Pick Sze-
ged, 2. ford., szept. 22., szer-
da, 18.45: Szeged – PPD Zag-
reb, 3. ford., szept. 30., csü-
törtök, 18.45: Meskov Breszt 
– Szeged, 4. ford., okt. 14., 
csütörtök, 18.45: Szeged – 
Elverum, 5. ford., okt. 20., 
szerda, 18.45: THW Kiel – 
Szeged, 6. ford., okt. 28., csü-
törtök, 18.45: Szeged – Aal-
borg, 7. ford., nov. 18., csütör-
tök, 18.45: Szeged – Vardar, 
8. ford., nov. 25., csütörtök, 
20.45: Vardar – Szeged, 9. 
ford., dec. 1., szerda, 18.45: 
Aalborg – Szeged, 10. ford., 
dec. 9., csütörtök, 18.45: 
Szeged – THW Kiel.

Sport

Csodás szegedi szereplés Tokióban
A magyar csapat húsz éremmel, közte hat arannyal zárta az olimpiát

Véget ért a pandémia 
miatt 2020-ról 2021-
re halasztott tokiói 

olimpia, ahol a magyar csa-
pat remek szerepléssel hat 
aranyat, hét ezüstöt és hét 
bronzot nyert. A játékokon 
sportolóként hat szegedi vett 

részt – arról már beszámol-
tunk, hogy a súlylökő Már-
ton Anita fél évvel gyermeke 
születése után 21. lett, míg 
a Goodwill Pharma Tisza Tol-
las SE tollaslabdázója, Sáro-
si Laura a második csoport-
meccse előtt részleges Achil-
les-ín-szakadása miatt visz-
szalépett.

Csúcsra ért a négyessel

Ami a többieket illeti, Ká-
rász Anna lehet a legboldo-
gabb, hisz az MVM Szeged 
Vízisport Egyesület kajako-
sa első olimpiáján aranyat 
nyert a négyessel. A Kozák 
Danuta, Csipes Tamara, Ká-
rász, Bodonyi Dóra összeál-
lítású egység fantasztikus 
versenyzéssel sorozatban 
harmadszor hozta Magyar-

országnak az első helyet eb-
ben a számban.

– Tudtam, hogy mindany-
nyian ugyanazt a célt akarjuk 
elérni, és nagy önbizalmat 
adott az is, hogy az ilyen 
esetekben tudunk egymás-
ra számítani. Szentimentális 

vagyok, ez a futam érzelmi 
szempontból is nagy élmény 
volt nekem, egyfajta bizo-
nyosságot jelent számomra 
az olimpiai bajnoki cím. Hihe-
tetlen sok minden pörgött le 
bennem, már akkor, amikor 
beértünk a célba. Hálás va-
gyok mindenkinek, aki ebben 
segített, és a lányoknak is – 
fogalmazott Kárász, aki má-
sik számában, kajak egyes 
200 méteren a 16. lett.

Közel volt az érem

A szegedi Nádas Bence és 
az algyői Kopasz Bálint duó-
ja hatalmas csatában a ne-
gyedik helyen végzett a ka-
jak kettesek 1000 méteres 
versenyében. Nádas és az 
egyéniben aranyérmes Ko-
pasz közvetlenül a játékok 

előtt ült csak össze, ennek 
ellenére remekül teljesített. 
A 25 éves Nádasnak ez pá-
lyafutása legnagyobb sikere.

– Amikor nekikezdtünk a 
közös munkának, nem gon-
doltam volna, hogy negyedi-
kek leszünk. Ebben az ezer 
méterben nem tudtunk hibát 
találni. A döntőben jó volt a 
sebességünk, nem volt bille-
nés, az oldalszél sem zavart. 
Boldogok vagyunk, ezt az 
eredményt nekem még fel 
kell fognom – mondta a dön-
tő után Nádas. Hozzátette: 
van jövője a párosnak, még 
bőven tudnak fejlődni, elő-
relépni. Nádas a négyes tag-
jaként is indult, itt a hetedik 
helyen végzett 500 méteren.

Anna csodás úszása

Olasz Anna negyedik helyen 
végzett a női nyílt vízi úszók 
10 kilométeres versenyszá-
mában. A Szegedi Úszó Egy-
let 27 éves sportolójának 
ez a legjobb ötkarikás ered-
ménye, Rióban ugyanebben 
a számban 14. volt. A mo-
solygósan értékelő Olasz azt 
mondta: a hajrában látta az 
előtte úszókon, hogy fárad-

tak, ezért tudott javítani az 
utolsó szakaszon.

– Motivált, hogy le tudom 
őket hagyni, és nem az van, 
hogy nekem kell előremene-
külnöm, mert jönnek mögöt-
tem. Nehéz úszás volt ez, vé-
gig fájt, de szinte minden 10 
kilométer után úgy jövünk ki 
a vízből, hogy ez volt a legne-
hezebb versenyünk – mond-
ta Olasz, aki elárulta, hogy 
az eredetileg elképzelt takti-
kától kicsit eltért, de így is jól 
sikerült beosztani az erejét, 
és adott helyzetekben a leg-
jobb döntéseket hozta.

Hibátlan gyakorlatok

A férfi plusz 109 kilogram-
mos súlyemelők mezőnyé-
ben Nagy Péter a hetedik 
helyen végzett. A Szegedi 
Lelkesedés SK sportolója, 
a játékok egyetlen magyar 
emelője hat jó gyakorlatot 
mutatott be: szakításban 
178, lökésben 218, össze-
sítésben 396 kilót ért el. A 
vb-negyedik, háromszoros 
Eb-bronzérmes Nagy koráb-
ban két olimpián szerepelt: 
2012-ben kilencedik, 2016-
ban pedig tizedik lett.

– Bő egy hónappal ez-
előtt derült ki, hogy sikerült 
kijutni, most pedig a verseny 
után a lehető legboldogabb 
vagyok. Sikerült a hetedik, 
pontszerző helyen végez-
nem, minden olimpián ez 
volt a célom, most összejött. 
Haragos Attila szövetségi 
kapitánnyal és Oláh Imre 
edzőmmel rengeteget dol-
goztunk érte az elmúlt öt 
évben, hogy ez az eredmény 
összejöjjön. Most még nem 
fogom fel, mekkora siker ez, 
de ígérem, hamarosan el-
jut a tudatomig. Köszönöm 
mindenkinek, aki szurkolt, 
biztatott, drukkolt nekem – 
mondta Nagy Péter.

Véget ért a tokiói olimpia, amelyen a magyar küldöttség 
összesen 20 éremmel, hat arannyal, hét ezüsttel és hét 
bronzzal zárt. Az ötkarikás játékokon hat szegedi sportoló 
vett részt, közülük Kárász Anna, az MVM Szeged VE kaja-
kosa a négyessel olimpiai bajnok lett.

Verhetetlen volt a Kozák, Csipes, Kárász, Bodonyi négyes. Fotók: MTI

Fülig ért Olasz Anna szája a negyedik hely után.

Jó olimpiát zárt Nádas 
Bence.

Nagy Péter 35 évesen érte el legjobb ötkarikás helyezését.
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AUGUSZTUS 18., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu  címen.)
Mihálik Edvin: 17.00 – 18.00 (Odesszai Fiókkönyvtár,
Székely sor 11.)

Szeretne 2 belépőjegyet nyerni az újszegedi Partfürdőre? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, te-
lefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: augusztus 18. 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: A kortárs 
képzőművészet szegedi fellegvára a Reök. A nyertes: Csécseiné Balogh Ágnes. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖ-
TÖTTEK HÁZASSÁ-
GOT július 30-án és 
31-én: Bálint Dáni-
el és Vincze Beatrix 
Zsanett, Vannai Pé-
ter Antal és Rohon-
ka Andrea, Lipócz-
ki Zalán és Mocsári 
Anna, Molnár Ferenc 
József és Gáspár Re- 
náta, Kis Tamás és 
Szabó Viktória, Ba-
logh Imre és Szatmá-
ri Gabriella, Csőke 
Dániel Imre és Kabai 
Krisztina.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Közepesen 
felhős
34/19

Marcell, 
Celesztina

Záporok, 
zivatarok
34/20

  
Mária, 
Alfréd

Záporok, 
zivatarok
33/20

 
Ábrahám,

Rókus

Záporok, 
szél

31/19

Jácint,
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Záporok, 
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 felhős
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Emília

Felhős 
28/15
Állami 
ünnep
István, 
Bernát

Képviselői 
fogadóóra
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