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A jövőt tervezik
Júniusban nyílt 
meg a teljesen 
megújított La-
pos, amely óriá-
si sikert aratott 
a szegediek 
körében.

Karnyújtásnyira
a Nobel-díjtól
Újabb komoly 
elismerést, a 
Horwitz-díjat 
kapta meg Karikó 
Katalin, Szeged 
díszpolgára. 

Elkezdte a Pick Szeged
A Kecskemét elleni baj-
nokival kezdte a szezont 
a Pick Szeged férfi kézi-
labdacsapata. Szeptem-
ber 4-én Budakalászon, 
10-én pedig itthon, a 
NEKA ellen játszanak.

4. 10.
Családi nap
a Vértónál
653 millió forint 
uniós támogatás-
ból fejlesztenek 
a Vértónál zöldfe-
lületet és közös-
ségi tereket. 

4.3.

Duda Ernő: Negyedik
oltás is kellhet azoknak,
akik Sinopharmot kaptak

– Ez a vírus ed-
dig már any-
nyi meglepetést 
okozott, hogy 
nem lehet tudni, 
miképp alakul a 
jövő, mi lesz itt 
az iskolakezdés-
kor – nyilatkoz-
ta Duda Ernő. A 
szegedi virológus 
szerint az átlag-
embereknek nem kell rohanniuk még a harmadik oltásért, az 
most azoknak fontos, akik elmúltak 60 évesek és Sinophar-
mot kaptak. A szakember jelenleg elkerülhetetlennek érzi a 
negyedik hullámot, mert „az ország harmada nem oltatta be 
magát, ez a delta variáns pedig legalább kétszer-háromszor 
olyan fertőző, mint az a vírus, ami tavaly volt forgalomban”.

Részletek a 2. oldalon 

Hazaira hangoltak a SZIN-en
Minden idők legtöbb magyar fellépőjét vonultatják fel a nyárzáró fesztiválon

Kovács Tamás: Szeged
kiáll az európai értékekért

– Mi Szegeden nap mint 
nap kiállunk az európai ér-
tékekért, mert Szeged a 
szolidaritás köveire épült. 
Hiszünk a sokszínűség és 
az együttműködés erejében, 
a szabadságban, a testvéri-
ségben és az egyenlőség-
ben, Szent István öröksé-
gében – mondta augusztus 
20-án ünnepi beszédében 
Kovács Tamás. Szeged al-
polgármestere István király 
álmáról szólva azt hang-
súlyozta: „Ez az álom nem 
más, mint az európai Ma-
gyarország. Első királyunk 
talán maga sem gondol-
ta volna, hogy uralkodását 
még ezer év múlva is ünne-
pelni és áldani fogjuk. És mi 
sem bizonyítja jobban ezer-
éves döntésének és uralko-
dásának nagyságát, hogy a 
magyarok ezer év múltán a 
legelkötelezettebbek egész 
Európában az uniós tagsá-
gunk iránt.”

Bővebben az 5. oldalon
Augusztus 20-án Kovács Tamás alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet a Széchenyi téren. Fotó: Iványi Aurél 

A tokiói olimpia
szegedi hőseit köszöntötték

– Szeged büszke bajnokaira, mert példát 
mutatnak nekünk szorgalomból és kitar-
tásból – mondta Kovács Tamás alpolgár-
mester, aki a városházán köszöntötte a to-
kiói olimpián szerepelt szegedi sportolókat 
és edzőiket, és adta át nekik Szeged elis-
meréseit. Az alpolgármester hangsúlyoz-

ta: Szeged város önkormányzata mindent 
megtesz azért, hogy sportolói a lehető leg-
sikeresebben szerepeljenek a világesemé-
nyeken. Támogatja a sportegyesületeket 
és finanszírozza a sportlétesítmények mű-
ködtetését.

Cikkünk a 3. oldalon

Képünkön balról jobbra: Nádas Bence kajakos, Olasz Anna hosszútávúszó, Kárász Anna 
kajakos, Sárosi Laura tollaslabdázó és Nagy Péter súlyemelő. Fotó: Szabó Luca 

Lapzártánkkor kezdődött a 
SZIN a Partfürdőn. A legna-
gyobb hazai nyárzáró feszti-

válon minden idők legtöbb magyar 
fellépőjét, több mint százötven ma-
gyar zenekart és előadót vonul-
tatnak fel. Szombat este többek 
között a 30Y, a HoneyBeast és a 
The Biebers, vasárnap este pedig 
Rúzsa Magdi, Nagyferó és a Beat-
rice, Ganxsta Zolee és a Kartel, va-
lamint a Péterfy Bori & Love Band 
lép színpadra. A SZIN-en megköny-
nyíti a fizetést a Festipay-rendszer, 
aminek újdonsága, hogy a csippel 
ellátott karszalaggal is lehet fizetni. 
A fesztiválon csak védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező személyek 
és az általuk kísért kiskorú gyer-
mekek vehetnek részt!

Megnyitották a kapukat, beköltöztek az első SZIN-ezők a Partfürdőre. Vasárnap 
késő éjszakáig tart a fesztivál. Fotó: Szabó Luca
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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

Duda Ernő: Megvan az esély arra,
hogy ugyanakkora hullám

következzen be,
mint a második vagy a harmadik volt

„Ez a vírus eddig már annyi 
meglepetést okozott, hogy 
nem lehet tudni, miképp ala-
kul a jövő, mi lesz itt az is-
kolakezdéskor. Az a helyzet, 
hogy ez egy exponenciális gör-
be, egy-két hét alatt kialakul-
hat a katasztrófahelyzet, de 
reméljük, hogy ez nem törté-
nik meg” – mondta a Pénz-
centrumnak a szeged.hu-nak 
is gyakran nyilatkozó szegedi 
virológus. Duda Ernő szerint 
nem volt rossz döntés, hogy 
az iskolásokat szeptember 
első napjaiban oltják, „de elő-
nyösebb lett volna, ha ezt ko-
rábban teszik meg”, például a 
nyári táborokban.

Duda Ernő azt is mondta a 
lapnak, hogy „a társadalmon 
belül is a középiskolások és 
az egyetemista korúak azok, 
akik leginkább tudják terjesz-

teni a fertőzést”, mert egy 
gimnazista egy hét alatt annyi 
emberrel találkozik, amennyi-
vel egy nyugdíjas egy év alatt 
sem.

Arról is beszélt, hogy a 
maszkviselést nem tenné kö-
telezővé a tanórákon, „mert 
a vírus cseppfertőzéssel ter-
jed, ha valaki ül a helyén, és 
csendben van, az nagy való-
színűséggel nem terjeszti a 

betegséget”, szerinte inkább 
például arra lenne szükség, 
hogy tartsanak minden abla-
kot nyitva az iskolákban, hogy 
járjon a levegő.

„Amikor kiszabadulnak a 
gyerekek az óráról, harsány 
ordítással kommunikálnak 
egymással, ekkor történik a 
legtöbb fertőzés. Gondolom, 
mindannyian vissza tudunk 
emlékezni, milyen hangzavar 
van egy iskolában a szünet-
ben: márpedig minél hango-
sabban beszél valaki, annál 
magasabb a fertőzés esélye” 
– mondta a virológus. Szerin-
te éppen ezért veszélyesek a 
focimeccsek és más sporte-
semények, ahol „mindenki 
torkaszakadtából ordít”.

Duda Ernő szerint az át-
lagembereknek nem kell 
rohanniuk még a harmadik 
oltásért, az most azoknak fon-
tos, akik elmúltak 60 évesek 
és Sinopharmot kaptak. Sze-
rinte a kínai vakcinával oltott 
időseket nemcsak egyszer, de 
kétszer is újra kellene oltani, 
mert már bizonyított, hogy egy 
jelentős részüknek semmiféle 
védettsége nem alakult ki.

A virológus jelenleg elke-
rülhetetlennek érzi a negye-
dik hullámot, mert „az ország 
harmada nem oltatta be ma-
gát, ez a delta variáns pedig 
legalább kétszer-háromszor 
olyan fertőző, mint az a vírus, 
ami tavaly volt forgalomban”. 
Emiatt úgy látja, „megvan az 
esély arra, hogy ugyanakkora 
hullám következzen be, mint 
a második vagy a harmadik 
volt”.

A Napi.hu írta meg, hogy a békemene-
tet szervező CÖF-nek, a kormányköze-
li Nézőpont Intézet alapítványának és 

Schmidt Mária családi kft.-jének is adott tá-
mogatást az állami Magyar Fejlesztési Bank.

Az MFB egyesületek, alapítványok fel-
adatellátására és a banki alkalmazottak 
„oktatási, kulturális és sporttevékenységét 
segítő szervezeteknek” adhat támogatáso-
kat „nem alapfeladatai ellátására”.

Az MFB-nek idén az első fél évben három 
kedvezményezettje volt, egyenként 25,4 mil-
lió forintot kaptak: Prima Primissima, Szent 
Márton Gyermekmentő Alapítvány, CÖF. 
2020-ban a hét támogatott között ott volt 
a Nézőpont Intézet Alapítvány, a bálványosi 
szabadegyetemet szervező Kisebbségekért 
– Pro Minoritate Alapítvány és a Mediaworks 
Hungary Zrt. (vagyis a fideszes médiauniver-
zum, a KESMA) is.

Az állami Magyar Fejlesztési Bank
a fideszes médiabirodalmat is támogatja

30 milliárdért fóti filmstú-
dió, 40 milliárdért bontás, 
és még csak most jön a Bu-
dapest–Belgrád vasút.

Mészáros Lőrinc csa-
ládi cége, a Fejér- 
B.Á.L. és a Garancsi 

Istvánhoz köthető Market kö-
zösen építheti a fóti filmstú-
dió új épületeit több mint 30 
milliárd forintért, írja a Nép-
szava az uniós közbeszerzé-
si értesítőre hivatkozva. A ki-
vitelezés ára még bőven nő-
het, a fejlesztés összköltsé-
ge ugyanis 42 milliárd forint. 
A kiírás szerint négy 2500 
négyzetméteres műtermet 
építenek majd fel, amik ösz-
szenyithatóak lesznek két 
darab 5000 négyzetméteres 
térré. Emellett még egy foga-
dóépületet és kiszolgálóépü-
leteket húznak majd fel Fó-
ton.

Mészáros Lőrinc és gye-
rekeinek cége, a Fejér-B.Á.L. 
Zrt. nyerte az „Iparművészeti 
Múzeum teljes rekonstrukci-
ójához kapcsolódó bontási 

és restaurálási” feladatok 
első ütemét a közbeszerzési 
értesítő nemrég megjelent 
hirdetménye szerint. A mun-
kát 40 milliárd 208 millió fo-
rintért vállalta a cég.

Mészáros felkészül: kiírták 
a Budapest–Belgrád vasút 
első tenderét – ezzel a címmel 
hozta a 444.hu azt a hírt, hogy 
kiírta az első tenderét a Kí-
nai–Magyar Vasúti Nonprofit 
Zrt.: a Budapest–Belgrád vas-
útvonal magyarországi, északi 

szakaszának kivitelezésére. 
A Világgazdaság beszámolója 
szerint a nyílt eljárás a Ferenc-
város állomás és Soroksár 
közötti rész tervezésére és 
építésére vonatkozik. A 14 
kilométeres szakasz terve-
zési és engedélyezési sebes-
sége is 80 kilométer per óra. 
Az árajánlatokat szeptember 
végéig várják. A kiírás érde-
kessége, hogy abban nem 
tüntettek fel becsült összeget, 
ugyanakkor kikötötték, hogy 
„az ajánlatkérő fenntartja ma-
gának a jogot, hogy megha-
tározzon egy olyan összeget, 
amely felett az adott ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánítja”. A 
jelentkezőknek több kitétel-
nek is meg kell felelniük, pél-
dául csak olyan cég indulhat a 
tenderen, ami az előző évben 
legalább nettó 35 milliárd fo-
rint bevételt tud felmutatni 
vasút- és vágányépítésből.

Így hasított az elmúlt napokban
Mészáros Lőrinc családi cége

Mészáros felkészül: 
kiírták a Budapest–
Belgrád vasút első 
tenderét. 

Duda Ernő: Ez a vírus eddig már annyi meglepetést okozott, hogy nem lehet tudni, mi-
képp alakul a jövő, mi lesz itt az iskolakezdéskor. Fotó: Szabó Luca

Duda Ernő szegedi virológus szerint sokan vannak, akik 
még nem oltatták be magukat, ezért akár egy-két hét 
alatt kialakulhat a katasztrófahelyzet, azoknak a hatvan 
feletti időseknek pedig, akiket Sinopharmmal oltottak be, 
nemcsak harmadik, de negyedik oltás is kellhet, mert a 
Sinopharm sokuk esetében semmit sem ért.

Az ország harmada 
nem oltatta be magát, 
ez a delta variáns 
pedig legalább két-
szer-háromszor olyan 
fertőző, mint az a vírus, 
ami tavaly volt forga-
lomban.
Duda Ernő szegedi virológus

Duda Ernő szerint az átlagembereknek nem kell rohan-
niuk még a harmadik oltásért, az most azoknak fontos, 
akik elmúltak 60 évesek és Sinopharmot kaptak. 
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 Vélemény

Mit kezdhet Szeged
az újabb migránsozással?

Az olyan afganisztáni borzalmas képsorok, mint a re-
pülőről halálba zuhanó emberek, a szögesdróton 
kétségbeesetten átdobott csecsemők, a menekülők 

hosszú sora, mind-mind amennyire távoli szörnyűségnek 
tűnnek, annyira szólnak a mi életünkről is. Nem ússzuk meg 
a találkozást.

Egykori tompaiként nem igazán kell elmagyarázni szá-
momra a határ jelentőségét, sőt, ismerősként köszöntöttem 
a kilencvenes évek keskeny csempészalagútjait minap a 
híradókban, amelyeket most nyilván makaróni-testalkatú 
migránsok átjuttatására használnak. Nem. Komolyra fordít-
va: a koronavírus, a klímaváltozás és a már zajló háborúk 
mellett immár a talibánnak ajándékozott ország is újabb len-
dületet fog adni a modern kor népvándorlási hullámainak. 
Erre Szegednek több szempontból is figyelemmel érdemes 
lennie. Nyugalom, nem fogok okoskodni kerítésről meg „ha-
tárvadászokról”; pont az a baj, hogy ezekben a kérdésekben 
is elszabadult a nagyotmondási őrület. Engem az érdekel, 
amihez értek, ez pedig a politika és a kommunikáció.

A 2022-es választási kampányban ugyanis a déli határ-
vidék ismét kiemelt terepe lesz a kormánypárti propagan-
dának – pláne ott, ahol nem fideszes a város vezetése. A 
„migránsvitát” pedig legutóbb, valljuk be, megnyerte a Fi-
desz az országos politika színterén. Idővel nem is volt más 
narratíva, mint Orbáné, hovatovább azzal próbálta ezt az 
ellenzék szocialista része elkenni, hogy hát ők sem tudnak 
jobbat a kerítésnél (mintha akár maga a menekült, akár a 
probléma megállna a drótsodronynál), a jobbikos igazolások 
meg eleve úgy igyekeztek, hogy az úgymond túl enyhe és in-
dokolatlanul emberségesnek tűnő orbáni menekültpolitikát 
kritizálták.

Hiszem azt, hogy ennél van jobb, lehet okosabb és hu-
mánusabb fent, a nagypolitikában is. De ami jelenleg ér-
dekel, az a határszél. Itt fognak pásztázni a kamerák és 
mikrofonok az obligát „uccaembere”-riportok lehetőségére 
vadászva. Önre, kedves szegedi olvasó. Ezért szeretném 
arra kérni, hogy ne szolgáljon ki semmilyen embertelen, bul-
város, szemét elvárást, amikor odadugják a bumszlit az orra 
alá. Csakis azt mondja majd, amit lát és tud, ne azt, ami a 
média elvárása. Ne segítsen a távolabb élő magyar polgárok 
félrevezetésében!

A helyi vezetőktől és közösségektől pedig azt várom, 
hogy megérzik a felelősségüket abban, miként reagálnak az 
újabb humanitárius katasztrófa őket is meglegyintő szelé-
re. Kérem, legyenek bátrak segíteni! Ígérem, soha, egyetlen 
politikusra sem fog visszaütni, ha kiderül, hogy vizet adott a 
szomjazónak, hogy nem hagyott egy kisgyereket fázni, hogy 
orvost küldött a beteghez. Merjenek példát mutatni, sőt, 
ellenpéldáját a nagypolitikát elfertőző embertelenségnek! 
Mindezeken túl pedig legyenek okosabbak és felelősebbek, 
mint az az ostoba hatalom, ami az Egri csillagokból meg fél-
refordított YouTube-videókból csinálna geopolitikát. Szeged 
ennél lehet sokkal értelmesebb. Eleve, mutassák meg az 
üvöltőknek a város Wikipédia-oldalát, amely így kezdődik:

„Szeged (németül: Segedin, horvátul: Segedin, szlovákul: 
Segedín, románul: Seghedin, szerbül: Сегедин, latinul: Par-
tiscum, ókori görögül: Partiszkon)”.

És kérdezzék meg tőlük, hogy vajon miért ez a felsorolás?
Nagyon fontos, hogy legalább helyben, legalább az érin-

tetteknek legyen saját tudásuk arról, hol és miben élnek. Jo-
guk van a védelemhez, az állam dolga tudni és kontrollálni, 
ki lép itt a területére. De ugyanígy joguk van ahhoz is a sze-
gedieknek, hogy ne legyenek kiszolgáltatott játékszerei egy 
választási kampánynak. Ne tagadják el tőlük saját történel-
müket, sokszínűségüket, és árvízben, tűzvészben, a délszláv 
háború idején megpróbált emberségüket.

Ne legyenek eszközei az ostoba migránsozásnak, kérem.

Ceglédi Zoltán

Tokió szegedi hőseit köszöntötték
Kovács Tamás alpolgármes-
ter minden szegedi nevé-
ben gratulált a városházán 
a szegedi olimpikonok tel-
jesítményéhez, és átadta 
az önkormányzat elismeré-
seit.

– Szeged büszke bajnokaira, 
mert példát mutatnak ne-
künk szorgalomból és kitar-
tásból – mondta köszöntő-
beszédében Kovács Tamás. 
Az alpolgármester hangsú-
lyozta, minden siker mögött 
több ember erőfeszítése rej-
lik, és csak akkor lehet kivá-
ló eredményeket elérni, ha jó 
a csapat. Kovács Tamás ar-
ról is beszélt, hogy a korona-
vírus-járvány miatt speciális 
volt a mostani olimpia, aho-
va éppen a pandémia miatt 
kijutni is sokkal nehezebb 
volt a versenyzőknek. Éppen 
ezért fantasztikus minden 
szegedi sportoló teljesítmé-
nye – hívta fel a figyelmet. 
Az alpolgármester elmond-
ta: Szeged városa mindent 
megtesz azért, hogy sporto-
lói a lehető legsikeresebben 

szerepeljenek a világesemé-
nyeken. Támogatja a sporte-
gyesületeket és finanszíroz-
za a sportlétesítmények mű-
ködtetését.

Olimpiai teljesítményé-
ért Szeged aranyérmét 
kapta Kárász Anna olimpiai 
bajnok kajakos és edzője, 
Kovács László. Olasz Anna 

olimpiai negyedik helyezett 
hosszútávúszó és edzője, 
Gellért Gábor (akit elfog-
laltsága miatt Nagy Attila, 
a SZUE elnöke képviselt 
– a szerk.), Nádas Bence 

olimpiai negyedik helyezett 
kajakos és edzője, Hüvös 
Viktor, valamint Nagy Péter 
olimpiai hetedik helyezett 
súlyemelő és edzője, Oláh 
Imre Szeged ezüstérmét 
vehette át. Sárosi Laura 
olimpikon tollaslabdázó 
és edzői, Didi Purwanto és 
Dian Ayu Mayasari emlékla-
pot kaptak. Az edzőpáros 
elismerését utóbbi vette át.

A Columbia Egyetem Louisa Gross Horwitz-díját idén 
Karikó Katalin és Drew Weissman nyerte el – írta a 
szeged.hu. A díjátadó ceremóniát ugyan csak 2022. 

január 5-én tartják majd, ám a kitüntetetteket már most be-
jelentették. Karikó Katalin és Drew Weissman kitüntetése 
egy újabb fontos lépés a Nobel-díjhoz vezető úton, ugyan-
is az 1967 óta létező elismerés 106 díjazottja közül 51-en 
kapták meg a Nobel-díjat. A Horwitz-díjat a biológia vagy a 
biokémia területén végzett kiemelkedő kutatásokért ítélik  
oda.

A Szeged díszpolgára címmel májusban kitüntetett Ka-

rikó Katalin korábban a Brandeis Egyetem díját is átvehet-
te, ami szintén a Nobel-díj előszobájának tekinthető. A Ro-
senstiel-díjra leginkább méltó kutatókat a Brandeis Egyetem 
Rosenstiel Általános Orvostudományi Kutatóközpont által 
összeállított tudós testület ajánlása alapján választják ki. 
Az ötvenedik Rosenstiel-díjat Karikó Katalin és kutatótár-
sa, Drew Weissman az mRNS-terápiák kidolgozásáért, a 
különböző betegségek gyógyítására alkalmas oltóanyagok 
kifejlesztéséért nyerte el. Az eddigi kilencvenhárom Rosens-
tiel-díjas közül harminchat később orvostudományi, élettani 
vagy kémiai Nobel-díjat kapott.

Karnyújtásnyira a Nobel-díjtól
Újabb komoly elismerést kapott Karikó Katalin, Szeged díszpolgára

Karikó Katalin elnyerte a Horwitz-díjat. Újabb fontos lépés a Nobel-díjhoz vezető úton. Fotó: MTI/Rosta Tibor 

Szeged városa min-
dent megtesz azért, 
hogy sportolói a le-
hető legsikereseb-
ben szerepeljenek 
a világeseménye-
ken. Támogatja a 
sportegyesületeket 
és finanszírozza a 
sportlétesítmények 
működtetését.

Kovács Tamás alpolgármester az olimpiai bajnok Kárász 
Anna nyakába akasztja Szeged aranyérmét. Fotó: Szabó 
Luca 
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Várfoglalás az Ág utcában

Folytatódik a játszótér-
bővítési és -felújítá-
si program Szegeden. 

Idén közel százmillió forintot 
fordít saját forrásból új ját-
szótéri eszközök telepítésé-
re az önkormányzat. Ennek 
részeként gazdagodott az Ág 
utca, Csongrádi sugárút, Gáz 
és Gáspár Zoltán utcai tömb-
belsőben található játszótér 
egy 4 tornyú várral, amely 
15 millió forintba került. Sza-
bó Sándor országgyűlési és 
Tóth Károly önkormányzati 
képviselő elmondta, hogy a 
lakótelepi játszóterek bőví-
tését, felújítását a követke-
ző időszakban is kiemelt fel-
adatuknak tekintik.

Az Északi városrészben 
hamarosan elindul egy uniós 
közösségfejlesztő program, 
amelyben a helyi közössége-
ket erősítő, a helyi civil szer-

vezeteket támogató progra-
mok valósulnak meg. Családi 
napokat, egészségmegőrző 
és sportrendezvényeket, köz-
lekedés- és közbiztonsági 
napokat, különböző kulturá-
lis programokat szerveznek. 
Ahol már sor került ilyen 
rendezvényekre (Tarján, 
Tápé, Petőfitelep), általában 

nagyon kedvező volt a vissz- 
hangja ezeknek a progra-
moknak. A kedvező tapasz-
talatok alapján határozták 
el, hogy a fenti helyszínen is 
szerveznek szabadtéri mozit. 
Tóth Károly elmondta, amint 
összeáll a programsorozat, 
és a járványhelyzet is engedi, 
elindítják a rendezvényeket.

Családi nap a Vértónál
Öles léptekkel halad a Zöld 
város program megvaló-
sítása Szegeden. Nemrég 
családi napot tartottak a 
Vértónál, ahol 653 millió 
forint uniós támogatásból 
fejlesztenek.

– A Vértó környékén élők és az 
önkormányzat egyszerre tesz 
sokat azért, hogy ápolják és 
fejlesszék az itteni környeze-
tet – mondta a városrész ön-
kormányzati képviselője, Koz-
ma József, hangsúlyozva: a 
Zöld város program része az a 
653 millió forintos fejlesztés, 
ami itt zajlik. Tavaly rekortán 
borítású futópályát avattak a 
tó körül. Az önkormányzat 65 
millió forintot biztosított a pá-
lya megépítésére saját forrás-
ból, amit 45 millióval egészí-
tett ki az állam. Jó hír, hogy ha-
marosan elkészül a futópálya 

világítása. A terveknek megfe-
lelően fitneszpark, homokos 
röplabdapálya, új kutyafutta-
tó és pihenőtér is épül a Vértó 
körül, ahol 216 fát, 7600-nál 
több cserjét és évelőt is tele-
pítenek.

Kozma József elmondta: 
a jövő év közepére elkészü-
lő beruházásban megújul 

a Lomnici utcai közösségi 
kert, kispiac nyílik az Ortutay 
és Gyöngyvirág utca sarkán, 
és megújul a Bonifert-iskola 
előtti tér is. Ötven padot, hét 
asztalt, hulladékgyűjtőket, 
kerékpártámaszokat, öt ivó-
kutat és ötven új kandelá-
bert is elhelyeznek a Vértó 
környékén.

Már a jövőt tervezik a Laposon

Régi vágya volt a szege-
dieknek, hogy legyen a 
Tisza partján egy hasz-

nálható szabadstrand. Júni-
us közepén egy 30 millió fo-
rintos beruházásnak köszön-
hetően teljesen megújult a 
Lapos. A területet közművesí-
tették, konténervécéket, zu-
hanyzókat és öltözőket ala-
kítottak ki, szemétgyűjtőket 
és bójasorokat telepítettek, 
hogy mindenki kulturált kö-

rülmények között pihenhes-
sen a vízparton. A szegediek 
azonnal meg is szerették a 
partszakaszt, ahol több szá-
zan fürdőztek a kánikulában. 
Azonban lassan búcsút kell 
venni egy időre a Lapostól.

Kolonics Erika, a terüle-
tért felelős cég, a Szegedi 
Rendezvény- és Médiaköz-
pont Nonprofit Kft. vezető-
je elmondta, a strand igazi 
színfoltja lett a városnak, so-

kan megszerették. Augusz-
tus 31-én azonban bezárják, 
mivel addig van engedélyük 
az üzemeltetésre. Természe-

tesen már elkezdték a jövő 
évet tervezni. Az elképzelé-
sek szerint 2022-ben koráb-
ban kezdődne a szezon a La-
poson, és tovább is tartana.

A szabadstrand felújítá-
sának és korszerűsítésének 
fő támogatója a körzet önkor-

mányzati képviselője, Mihálik 
Edvin volt, aki már szintén a 
szabadstrand jövőjét tervezi. 
Bejelentette, hogy a héten 
online konzultációt indítot-
tak annak érdekében, hogy 
kikérjék a szegediek vélemé-
nyét a Laposról, és felmérjék 
azt, hogy mit szeretnének 
még ezen a területen.

A képviselő szeretné, ha 
minél többen kitöltenék az 
interneten indított konzultá-
ciót, mivel így a szegediek 
véleményét figyelembe véve 
alakítanák át, fejlesztenék, 
korszerűsítenék tovább a 
Lapost.

Három kis krokodil
kelt ki a vadasparkban

A rendszeres látogatók-
nak már nem számít 
szenzációnak a kis 

tompaorrú krokodilok látvá-
nya a Szegedi Vadaspark-
ban, köszönhetően Bobó és 
Barbi, a szülőpár évek óta 
gyümölcsöző kapcsolatá-
nak. Kezdetben keltetőben 
keltették a tojásokat, azon-
ban régóta már mindent a 
krokodilokra, illetve a termé-
szetükre bíznak. Ők ugyanis 
nemcsak a tojásaikra vigyáz-
nak, és segítik a kicsinyeik 
kikelését, hanem még utá-
na is óvják őket. A három kis 
krokodilt így többnyire a szü-
lők közelében láthatják az 
érdeklődők.

A vadaspark a tompaorrú 
krokodilokat európai törzs-
könyvi program keretében 
tartja és tenyészti. Az, hogy 
Bobóra és Barbira bíznak 
mindent, és a helyükön kel-
nek ki az utódaik, különle-
gességnek számít. Ennek 
oka, hogy a tojások speciális 
környezeti feltételeket igé-

nyelnek, meghatározott hő-
mérséklettől a megfelelő pá-
ratartalomig. Hüllők között 
nem megszokott viselkedés, 
de a krokodilfélékre jellemző 
az ivadékgondozás, a termé-
szetben is védik a kicsinyei-
ket, akár kétéves korukig is.

Közép-afrikai élőhelyén 
szükség is van erre, hiszen 
számos veszedelem fenye-
geti őket, a nagyobb halaktól 
a gázlómadarakig. A legna-
gyobb veszélyt sajnos náluk 
is az ember jelenti, bár in-
kább az idősebb egyedekre, 
hiszen elsősorban a húsáért 
vadásszák ezt a krokodilfajt.

A szegedi krokodiloknak 
természetesen nem kell az 
emberektől tartaniuk. A kis 
krokodilok egyelőre ízelt-
lábúakat kapnak a gondo-
zóiktól, ahogy nagyobbak 
lesznek, úgy kapnak majd 
kisebb halakat is. Ahogy az 
idősebb, előző években kelt 
testvéreiket, úgy őket is idő-
vel más állatkert fogja majd 
fogadni.

Június közepén nyílt meg a város régi-új szabadstrandja, 
a teljesen megújított Lapos, amely óriási sikert aratott 
a szegediek körében. Augusztus 31-én azonban bezár a 
strand, de van már, aki a jövő évet tervezi.

Óriási sikert aratott a szegediek körében a megújult Lapos. Fotó: Szabó Luca 

Várják a szegediek 
véleményét az on-
line konzultáción.

A kis krokodilok egyelőre ízeltlábúakat kapnak a gondo-
zóiktól.

A családi napon volt arcfestés, bábelőadás és zenés mű-
sor. Fotó: Menyhárt Luca 

Örömmel vették birtokba a gyerekek a 4 tornyú várat az 
Ág utcai játszótéren. Fotó: Szabó Luca 
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
43/A. § (6) bekezdés a) pontja értelmében

közzéteszi
a Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről

szóló 30/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításának
elkészült tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Partnerek észre-
vételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező Adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet 

ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok 
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül, legkésőbb 

2021. szeptember 8. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a lukacs.erzsebet@
szeged.eu e-mail-címre megküldve.

A közzététel ideje:
2021. augusztus 25-től 2021. szeptember 8-ig. 

A tervezet megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján a főépítészet közleményei alatt (htt-
ps://www.szegedvaros.hu/category/hivatal/fepiteszet-koezlemenyei), valamint

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Általános Hatósági 
Osztály Ügyfélszolgálati Csoportján (Szeged, Széchenyi tér 11.).
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Kovács Tamás: Magyarország helye 
és jövője nyugaton, nem pedig keleten van

A h a g yo m á nyo k n a k 
megfelelően augusz-
tus 20-án felvonták 

a nemzeti zászlót a Széche-
nyi téren, a városháza előtt. 
A díszünnepségen Kovács 
Tamás alpolgármester mon-
dott ünnepi beszédet.

– István király felismer-
te, hogy népének egyedül 
akkor van esélye megma-
radni Európában, ha szo-
ros szövetségre lépünk a 
Nyugattal. Ő volt az, akinek 
sikerült, ami előtte sok-sok 
barbár világhódítónak nem, 
pedig közülük sokan jóval 
nagyobb sereggel, de ki-
sebb bölcsességgel érkez-
tek. István okos szövetsé-
gekkel, máskor kemény és 
kíméletlen harcok árán, de 
megvetette lábát Európá-
ban, hogy aztán biztonságos 
és gazdag otthont és jövőt 
teremtsen népének. Uralko-
dása idején sokan árulónak 
tartották, amiért nyugatra 
tekintett, ha hazánk jövőjét 
kereste. Sokan nem értet-
ték, miért vette fel a keresz-
tény hitet, miért vette át az 
európai értékeket udvará-
val, és miért kényszerítette 
erre az egész országot. De 

az idő őt igazolta, a magya-
rok megmaradásának ez 
volt a záloga – kezdte ünne-
pi beszédét Kovács Tamás, 
hangsúlyozva, ma már sen-
ki sem vitatja, hogy István 
király jól döntött, sőt ez volt 
az egyedüli jó döntés. Mert 

nélküle – mutatott rá az 
alpolgármester – ma nem 
ünnepelhetnénk itt együtt. 
Nem ünnepelhetnénk a ma-
gyarok országát és büszke, 
gyönyörű európai városun-
kat, Szegedet sem.

– Az új haza megalapítá-
sáért sok mindenről le kel-
lett mondania elődeinknek. 

Régi szokásainkat újakra 
kellett cserélnünk, mert ez 
kellett a túléléshez és a 
későbbi sikerekhez. Közös 
történetünk minden későb-
bi pillanata István király 
ezeréves álmából fakad. 
Ez az álom pedig nem más, 
mint az európai Magyaror-
szág. Első királyunk talán 
maga sem gondolta volna, 
hogy uralkodását még ezer 
év múlva is ünnepelni fog-
juk. De mi sem bizonyítja 
jobban döntésének és ural-
kodásának nagyságát, hogy 
ezer évvel később a magya-
rok tartják a legfontosabb-
nak az uniós tagságukat. 

Mi, szegediek ennél is el-
kötelezettebbek vagyunk, 
hiszen Szeged megszüle-
tését, újjászületését is Eu-
rópának köszönhetjük. Az 
1879-es árvíz megmutatta 
nekünk, hogy milyen fon-
tos érték az európai szoli-
daritás. Minket nem dühít 
sem Brüsszel, sem Párizs, 
de London, Bécs és Berlin 
sem, hiszen ezek a városok 
voltak azok, amelyek a leg-
nagyobb szükség idején ke-
zet nyújtottak nekünk, ami-
kor az áradó Tisza elmosta 
a vályogvárost, hogy aztán 
az európai szolidaritás kö-
veiből megépülhessen a 

palotás Szeged. Mi tovább-
ra is joggal hiszünk az eu-
rópai álomban, hiszen a 21. 

században is az Unió hatha-
tós támogatásával fejlődik, 
szépül városunk. És tudjuk, 
hogy Magyarország helye 
és jövője nyugaton, nem 
pedig keleten van – zárta 
beszédét Kovács Tamás al-
polgármester.

Az ünnepi beszéd után 
Kondé Lajos püspöki hely-
nök megáldotta az új kenye-
reket, amiket a Tápai Hagyo-
mányőrző Együttes tagjai 
felszeltek és szétosztottak a 
jelenlévők között.

Az ünneplők ezután elhe-
lyezték az emlékezés koszo-
rúit a Szent István és Gizella 
szobornál.

Mi Szegeden nap mint nap kiállunk az európai értékekért, 
mert Szeged a szolidaritás köveire épült. Hiszünk a sok-
színűség és az együttműködés erejében, a szabadságban, 
a testvériségben és az egyenlőségben, Szent István örök-
ségében – mondta augusztus 20-án ünnepi beszédében 
Kovács Tamás alpolgármester.

Szent Istvánt uralko-
dása idején sokan 
árulónak tartották, 
amiért nyugatra te-
kintett, ha hazánk 
jövőjét kereste. So-
kan nem értették, 
miért vette fel a ke-
resztény hitet, miért 
vette át az európai 
értékeket, és miért 
kényszerítette erre 
az egész országot. 
De az idő őt igazolta.

Minket nem dühít 
sem Brüsszel, sem 
Párizs, de London, 
Bécs és Berlin sem, 
hiszen ezek a vá-
rosok voltak azok, 
amelyek a legna-
gyobb szükség ide-
jén kezet nyújtottak 
Szegednek, amikor 
az áradó Tisza el-
mosta a vályogvá-
rost.

Az augusztus 20-i Széchenyi téri díszünnepségre a tápai hagyományőrzők hozták az új kenyeret. Az idei búzatermés-
ből sütött vekniket Kondé Lajos püspöki helynök áldotta meg. Fotó: Iványi Aurél 
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Elkezdődött 
az ellenzéki előválasztás 1-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Név Jelölő szervezetek Választott frakció
Binszki József DK, Jobbik DK
Szabó Sándor MSZP, Párbeszéd, Momentum, 
 LMP, MMM MSZP
Törőcsik Károly Konrád ÚVNP ÚVNP/LMP

2-ES SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET

Név Jelölő szervezetek Választott frakció
Bellányi Balázs ÚVNP ÚVNP/LMP
Mihálik Edvin Momentum, MSZP, Párbeszéd Momentum
Tóth Péter Jobbik, LMP, DK Jobbik
Tóth Szabolcs MMM Momentum

Magyarázat:
Választott frakció = az a frakció, melynek tagja lesz a jelölt, ha nyer a 2022-es ország- 
gyűlési választáson
ÚVNP = Új Világ Néppárt
MMM = Mindenki Magyarországa Mozgalom

Forrás: elovalasztas2021.hu, szt-graFika

Országgyűlési egyéni választókerületi képviselőjelöltek
az ellenzéki előválasztáson Csongrád-Csanád megyében

A Demokratikus Koalíció 
és a Jobbik közös sajtótájé-
koztatóján a két országgyű-
lési képviselőjelölt, Binszki 
József (DK) és Tóth Péter 
(Jobbik) beszélt terveiről.

Elhangzott: a Demokra-
tikus Koalíció minisz-
terelnök-jelöltje, Dob-

rev Klára szeptember 22-én, 
az előválasztási kampány fi-
nisében jön Szegedre, ahol a 
Széchenyi téren találkozik a 
választókkal. Binszki József 
szerint ez is jelzi Szeged ki-
tüntetett szerepét a hazai 
politikai életben.

Binszki József bejelentet-
te a sajtótájékoztatón, hogy 
kormányváltás esetén új 
alapokra (svájci indexálás) 
helyeznék a nyugdíjemelés 
kiszámítását, és nyugdíj-
korrekcióra készülnek. Visz-
szaállítanák a Fidesz által 
2010-ben megszüntetett 
szolgálati nyugdíj rendsze-
rét, amelyet visszamenőle-
ges hatállyal, törvénytelenül 
számoltak fel.

Tóth Péter szerint az 
afganisztáni fejlemények 
nyomán szinte biztos, hogy 
újabb menekülthullám indul 
el Európa irányába. A koráb-
bi szovjet beavatkozás után 
most az Egyesült Államok 
volt képtelen stabilizálni az 
ottani helyzetet – mondta a 
jobbikos politikus. Szerinte 
Európa lesz a Washington 
teremtette helyzet elszenve-
dője. Úgy vélte, az Egyesült 
Államoknak ki kell vennie 

a részét a migráció okozta 
gondok orvoslásából. A vár-
ható migrációs nyomás kap-
csán Tóth az önálló magyar 
határőrség újbóli felállítását 
sürgette.

Minden szegedi politikus-
nak harcolnia kell a harma-
dik szegedi Tisza-híd meg-
építéséért – fogalmazott 
Binszki József, aki komolyta-
lannak tartja Nemesi Pál ez 
irányú tevékenységét, ame-
lyet a híd kapcsán „a terve-
zés tervezésének a tervezé-
sének” nevezett. Egy dolog 
biztosan állítható, pénzhiány 
nem hátráltathatja a beru-
házást, mert mint fogalma-
zott: az új szegedi kézilabda-
csarnok árából megépíthető 
volna a közútival kombinált 
vasúti híd is.

A sziksósfürdői strand 
fejlesztését sürgette Tóth 
Péter. Úgy vélte, kormány-
váltás esetén létre kell hozni 

azokat a központi fejlesztési 
alapokat, amelyek az olyan 
retró strandok felújítását 
szolgálják, amilyen az itte-
ni. A témához kapcsolódott 
Binszki József, aki szerint a 
szegediek többsége számá-
ra megfizethetetlenné vált 
a szegedi Napfényfürdő, 
ugyanakkor jó lépésnek ne-
vezte a Lapos megnyitását. 
Mindehhez hozzátette: ez 
utóbbi csak rétegigényeket 
szolgál ki, és aki itt fürdik, az 
inkább a Marosban mártózik 
meg, mint a Tiszában. Sür-
gette, hogy teremtsék meg a 
fürdőzés lehetőség a Sárgán, 
a Fokán. Ezt azzal egészítet-
te ki, hogy elengedhetetlen 
a Partfürdő további jelentős 
mértékű fejlesztése. Igaz, 
ez utóbbihoz kormányzati 
támogatás szükséges, mert 
a város pénzügyi lehetősé-
geit ez a beruházás megha- 
ladná.

Az MSZP és a Momentum 
közös sajtótájékoztatóján 
a két országgyűlési kép-
viselőjelölt, Szabó Sándor 
(MSZP) és Mihálik Edvin 
(Momentum) beszélt terve-
iről.

SZabó Sándor és 
Mihálik Edvin 
a Kárász ut-

cán tartott közös sajtótájé-
koztatót, amelyen a terveik-
ről beszélték, és tágabb ér-
telemben arról, hogy milyen 
országban szeretnének élni.

Az előválasztás jelentő-
ségéről úgy fogalmazott a 
második parlamenti ciklusá-
nak végén járó országgyűlé-
si képviselő, Szabó Sándor, 
hogy a legalkalmasabb, a 
legfelkészültebb és a lege-
sélyesebb ellenzéki jelölt 
kiválasztása a cél. Minden-
nek eredménye lehet a NER 
velejéig romlott rendszeré-
nek leváltása. Ám ehhez az 
szükséges, hogy a lehető 
legtöbb egyéni választóke-
rületben az ellenzéki kép-
viselőjelöltek győzzenek a 
2022-es országgyűlési vá-
lasztáson. Szabó jelezte: 
az MSZP, a Párbeszéd és 
a Momentum megegyezett 
abban, hogy a megye 1-es, 
2-es, 3-as és 4-es választó-
kerületében Szabó Sándor, 
Mihálik Edvin, Borsik Viktor 
(Momentum) és Márki-Zay 
Péter (MMM) jelöltségét tá-
mogatják.

Szabó kifejezte remé-
nyét, hogy a választók el-
ismerik az eddig végzett 
munkáját, hangsúlyozva: 
sok fejlesztés valósult meg 

Szegeden az elmúlt évek- 
ben.

– Adómentes minimál-
bért, dupla összegű családi 
pótlékot, nyugdíjemelést, 
esélyteremtő közoktatást, 
korszerű egészségügyet, az 
álláskeresési járadék idejé-
nek kilenc hónapra emelé-
sét, legalacsonyabb össze-
gét pedig 100 ezer forintban 
határoznák meg – sorolta 
Szabó Sándor a szocialisták 
programpontjait kormány-
váltás esetére.

Mihálik Edvin bízik ab-
ban, hogy Szabó Sándor és ő 
is megnyeri az előválasztást, 
utána pedig az országgyűlé-
si választáson is begyűjtik a 
voksok többségét, ezzel is 
hozzájárulva a Fidesz-kor-
mány leváltásához. A Mo-
mentum politikusa, azono-
sulva a Szabó Sándor által 
említett programpontokkal, 
arról beszélt, hogy az or-
szág új politikai vezetésé-
nek egyik fontos feladata 
lesz az önkormányzatoktól 
elvett kormányzati pénzek 

visszaszerzése. Ez Szeged 
esetében a járvány ideje 
alatt 10 milliárd forint volt. 
Ugyancsak a Momentum 
célkitűzései között szerepel 
a szegedi egyetem függet-
lenségének visszaállítása, a 
rakpart felújítása és a har-
madik híd megépítése, a 
korrupt fideszes politikusok 
elszámoltatása, Szegeden 
és vonzáskörzetében új, in-
novációs régió kialakítása és 
a környezetbarát közlekedés 
fejlesztése Szegeden és a 
Homokhátságon, összhang-
ban a klímavédelemmel.

Mindkét politikus arra 
kérte az ellenzéki válasz-
tókat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt 
az előválasztáson, amely-
nek első felvonásában az 
indulni kívánó jelölteknek 
fejenként 400 támogató 
ajánlást kell összegyűjteniük 
szeptember 6-ig. Az egyéni 
képviselőjelölteket egy, a 
miniszterelnök-jelölteket két 
fordulóban választják ki az 
előválasztáson.

2020-ban hat párt, a DK, a 
Jobbik, az LMP, a Momen-
tum, az MSZP és a Párbe-
széd közös elhatározással 
úgy döntött: közösen indul 
2022-ben az országgyűlési 
választáson, közös minisz-
terelnök-jelöltet, Magyar-
ország 106 országgyűlési 
egyéni választókerületében 
106 közös jelöltet és közös 
listát állít. A jelölteket elővá-
lasztáson választják ki.

Már elkezdődött az aján-
ló aláírások gyűjtése, ugyan-

is ezeket augusztus 23. és 
szeptember 6. között gyűjt-
hetik a jelöltek. Az egyéni or-
szággyűlési képviselőjelöltek 
esetén 400, a miniszterel-

nök-jelöltek esetén 20.000 
aláírást kell összegyűjteni az 
induláshoz.

Az előválasztás első for-
dulóját szeptember 18. és 
26. között rendezik meg. Az 
előválasztáson minden ma-
gyar állampolgár szavazhat, 
akinek magyarországi állan-
dó bejelentett lakhelye van. 
Egyaránt lehet majd szavaz-
ni személyesen, az egyes 
választókerületek kijelölt vá-
lasztási pontjainál, továbbá 
az interneten is.

Minden szegedi politikusnak
harcolnia kell a harmadik hídért

Tóth Péter (Jobbik) és Binszki József (DK) közös sajtótájé-
koztatója. Fotó: Menyhárt Luca

Szeptember 18. és 
26. között minden 
magyar állampolgár 
szavazhat az elővá-
lasztáson, akinek 
magyarországi ál-
landó bejelentett 
lakhelye van.

Mutassuk be,
milyen Magyarországot akarunk! 

Mihálik Edvin (Momentum) és Szabó Sándor (MSZP) kö-
zös sajtótájékoztatója. Fotó: Iványi Aurél 
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Korlátozások nélkül ünnepelhetett Szeged
Újra benépesült a Széchenyi tér, ahol igazi fesztiválhangulat uralkodott

A kormány úgy rendel-
kezett augusztus ele-
jén, hogy három ese-

ményre felmentést ad a kor-
látozások alól: az augusz-
tus 20-i, többnapos állami 
és önkormányzati ünnep-
ségsorozaton, a szeptember 
2–5. közötti fogathajtó-Euró-
pa-bajnokságon és a szep-
tember 5–12. közötti eucha-
risztikus kongresszuson 
nem kell alkalmazni a koro-
navírus-járvány miatt érvény-
ben lévő védelmi intézkedé-
seket. A kormány döntése 
értelmében a fenti tömeg-
rendezvények védettségi iga-
zolvány nélkül látogathatók. 

Be is népesült újra az 
augusztus 20-i hosszú hét-
végén a Széchenyi tér, ahol 
igazi fesztiválhangulat ural-
kodott. A rakpartról pedig 
ezrek kísérték figyelemmel 
az államalapítás ünnepére 
komponált tűzijátékot.

A közösségi médiában 
sokan nem értették, hogy 
ha augusztus 20-án ezrek 
ünnepelhettek együtt, ak-
kor miért marad el szep-
tember első hétvégéjén a 
szegedi halfesztivál, ame-
lyen szintén ezrek szoktak 
részt venni. Nos, a járvány 
miatti korlátozó intézkedé-
sek feloldása nem érinti a 

kiemelt három rendezvé-
nyen kívül a többi tömeg-
rendezvényt, így az 500 fő 
feletti szabadtéri rendez-
vényeken továbbra is csak 
védettségi igazolvánnyal le-
het részt venni a 18 év fe-
lettieknek. Ez a halfesztivál 
főszervezője, Frank Sándor 
szerint nem kivitelezhető a 
szegedi halünnepen, ezért 
is döntöttek úgy, hogy nem 
rendezik meg idén a hal-
fesztivált. A most zajló SZIN 
csak védettségi igazolvány-
nyal látogatható.

(Fotók: Szabó Luca, 
Menyhárt Luca, Iványi Aurél, 
Szegedi Városkép és Piac)

Király Viktor a színpadon és a mobilképernyőn. Borkóstoló. Középpontban a bor. 

Újra jókedvűen koccinthattak a szegediek a Széchenyi téren.

Mintegy nyolcezer effektet láthattak a szegediek az égen a rakpartról.

Zászlók a magasban. A Pavane Táncegyüttes produkciója a 
városháza előtt.

Akadtak, akik táncra perdültek. 
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SZIN, Szinkópé, könyvhét

A programokról minden infor-
máció megtalálható a http://
szegedtourism.hu/hu/esemeny 
oldalon. 

SZIN: 30Y, RÚZSA MAGDI ÉS 
GANXSTA ZOLEE 
Időpont: augusztus 28. és 29., 
szombat és vasárnap
Helyszín: Partfürdő
A hazai zenekarok legnagyobb ta-
lálkozója idén a Szegedi Ifjúsági 
Napok. Az ötnapos fesztivál utol-
só két napján is számtalan ma-
gyar előadó és együttes lép fel az 
újszegedi Partfürdőn. Szombaton 
többek között Pápai Jocit, Horváth 
Tamást, a HoneyBeast, a 30Y és 
a The Biebers zenekart, vasárnap 
pedig Rúzsa Magdit, Nagy Ferót, 
az Irie Maffia, a Péterfy Bori & Love 
Band, az Anna & The Barbies, a 
Ganxsta Zolee és a Kartel, a Hi-

perkarma és a The Carbonfools ze-
nekart láthatják és hallhatják. Bő-
vebb információ a szin.org oldalon.

SZINKÓPÉ FESZTIVÁL A KÖVÉR 
BÉLA BÁBSZÍNHÁZZAL 
Időpont: augusztus 28–29., szom-
bat és vasárnap
Helyszín: Erzsébet liget 
Előadások, koncertek és interaktív 
játékok egész sorával várják a ki-
csiket és nagyokat az újszegedi Er-
zsébet ligetben.
Augusztus 28., szombat
9.15 óra: Közös óriásbábos vonu-
lás a Széchenyi térről a fesztivál 
megnyitójára, az Erzsébet ligetbe. 
A szervezők kérik, mindenki hoz-
zon magával egy buborékfújót!
10 óra: Tiszavirág tér: Fabók Man-
csi Bábszínháza – A székely me-
nyecske meg az ördög (vásári báb- 
előadás)

Deák Big Band és a deszki Bánát 
Szerb Néptáncegyüttes. Az írók kö-
zül a könyvfesztivál vendége lesz 
többek között Grecsó Krisztián, Háy 
János és Závada Péter.
A könyvhéten városszerte lesznek 
programok a könyvtárakban, a mű-
velődési intézményekben, a sze-
gedi egyetem közösségi tereiben. 
Részletes program a konyvhetsze-
ged.sk-szeged.hu oldalon. 

DANTE 700 – KIÁLLÍTÁS A SO-
MOGYI-KÖNYVTÁRBAN 
Időpont: október 
6-áig
Helyszín: Somo-
gyi-könyvtár
Nagyszabású ki-
állítással emlé-
kezik a Somo-
gyi-könyvtár a ti-
zennegyedik szá-
zadi itáliai költő, 
Dante életére és 
munkásságára. A muzeális köny-
veket is bemutató kiállítás az Isteni 
színjáték szerzője halálának 700. 
évfordulója alkalmából a mester 

életútja mellett számos hozzá kö-
tődő, kevésbé ismert érdekességet 
is felvillant. A tárlat a könyvtár kü-
lönleges, régi gyűjteményére fóku-
szál, amelyben előkelő helyet fog-
lal el az Isteni színjáték 1564-es, 
eredeti olasz nyelvű kiadása. A ki-
állításon betekintést kaphatnak 
az érdeklődők az Isteni színjáték 
magyar nyelvű fordításának törté-
netébe is. Ezek közül az első na-
gyobb terjedelműt Császár Ferenc 
készítette, de neki nem sikerült az 
egész művet átültetni magyarra. Az 

első teljes fordítás Szász Károly ne-
véhez fűződik, ez 1885 és 1899 
között jelent meg három kötet- 
ben.

16 óra: Tiszavirág tér: Pályi János 
– Vitéz László (vásári bábelőadás)
18 óra: Szabadtéri színpad: a Szél-
kiáltó zenekar gyerekkoncertje
Augusztus 29., vasárnap
10 óra: Tiszavirág tér: Tintaló Tár-
sulás – Horgászni tilos! (vásári báb- 
előadás)
16 óra: Tiszavirág tér: Ziránó Szín-
ház – Pulcinella kertészkedik (vá-
sári bábelőadás)
18 óra: Szabadtéri színpad: a Rut-
kai Bori Banda gyerekkoncertje
Mindkét nap várják a kicsiket és 
nagyokat a Tekergőtér 12 játéká-
val, Kádár Ferkó fotószínházával, 
valamint a Tintaló Cirkusz mini 
előadásaival, de lesz Csöppségek 
játszóháza és a Port Ciggedin kar-
tonvilágú társasjátéka is. A Skála 
– Kópé bandukoló zenekar vasár-
nap skálázni tanít, és persze lesz 
olvasótér és a szervezők szerint 
minden csuda is. 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS GYER-
MEKKÖNYVNAPOK
Időpont: szeptember 2–5., csütör-
tök–vasárnap
Helyszín: Dugonics tér
A Somogyi-könyvtár mint a szegedi 
könyvheti események koordináló-
ja több helyszínen, számtalan ren-
dezvénnyel várja az érdeklődőket. 
A rendezvény központi helyszíne a 
Dugonics tér. A szegedi könyvhe-
tet Tóth Krisztina József Attila-díjas 
író, költő nyitja meg. A Dugonics 
téren könyvújdonságok, dedikálá-
sok, beszélgetések és zenei előa-
dások sokasága csábítja az érdek-
lődőket. Az ünnepi könyvhét szín-
padán fellép a Molnár Dixieland 
Band, a Fricsay Fúvószenekar, a 
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     Postabontás Lehallgatni arany

Józsi! Emlékszel, amikor még a Zastava üléséről figyeltük 
a gaz ellenséget? Közben ettük a hatforintos sült kol-
bászt, ittuk rá a 4,50-es Kőbányait?

Hú, de régen volt! Akkor elég volt 12 órás váltásban figyel-
ni a kuncsaft lakását, irkálni a látogatókat, s ha rájuk akartuk 
hozni a frászt, hajnali 3-kor be is csöngettünk hozzájuk.

Szép világ volt, komám! Még 31 forintos napidíjat is kap-
tunk, amiből a gyerekeket is elvihettük fagyizni. De ma már 
oda a romantika. Itt ülünk egy sötétített szobában, duruzso-
ló gépek, monitorok, szerverek társaságában, s figyeljük a 
kijelölt személyek telóját.

Te, Józsi! Nálad is van egy piros-fehér-zöldre festett, top 
secret feliratú valami? Azt mondta a főnök, hozzá ne mer-
jünk nyúlni! Lehet, hogy üdítőital van benne, azt írták még rá: 
Tele van jaffával! Valami import marhaság lehet, mert kerreg 
és villog a rosseb tudja, micsoda. 

Ne babráld, haver! A múltkor is a titkos mentés helyett 
a közzététel gombot nyomtad meg, rögtön nyugdíjaztak pár 
kollégát. Igaz, akkor rohadt nagy mázlid volt, mert néhánytól 
eleve meg akartak szabadulni.

Ne izgulj! Az amcsiktól tíz éve kapott rendszer automa-
tikusan indítja a rögzítőket, ha meghallja azt a szót, hogy 
bomba, migráns vagy Soros. Vagy két tucat nevet tápláltak 
bele. Ezeket állandóan átrostálják, Ferenc pápa már kétszer 
kiesett, most újra felvették, egyenesen Gyurcsány mellé. 
Nincs más dolgunk, húzni a strigulákat, ki hányszor merült 
fel a műszakban. Várj, eszembe jutott Hofi: Miért jön a pápa 
Magyarországra? Feladja az utolsó kenetet!

De ez már ősrégi! Amióta a jaffás láda megjött, sokkal iz-
gisebb az élet. Annak a telójába hallgatunk bele, akiébe aka-
runk. Persze a kötelezően kapott neveken kívül. Képzeld, a 
Janiék válnak! Az a hülye belehallgatott a neje dumálásába, 
aztán hazament, szétverte a haverja pofáját, s most válnak.

Hát, veszélyes ez a szakma! A tiltólistámon van 133 név, 
akiket kerülni kell, de ha őket hívják, azt azonnal rögzítjük. 
Sőt, továbbítani kell a nagyfőnökhöz is. De ezek egyre rafi-
náltabbak, olyan szavakat, kifejezéseket használnak, ami-
ket soha nem hallottam. Mire rájöttem, hogy a hajókázás 
adriai csoportszexet jelent, a kiküldetés dubaji gruppent, 
hát beleizzadtam. A Szekrény valami budai gyerek fedőne-
ve, Meleg Mosoly pedig egy volt kerületi polgármesteré. Van 
még egy rakás, akiket nem tudtam megfejteni, a Kisgömböc-
re gondolni sem merek.

Tényleg, ki most a főnökünk? Ne a Vityát emlegesd, ő 
semmiről nem tud hivatalból, a TEK vagy az Elhárítás? A 
hegedűs jogásznő vagy a helyettese, az államtitkár? Vagy 
igaz az, hogy már harminc éve a volt KB-tag az, aki több kor-
mányt is túlélt?

Ne izélj, nálunk minden törvényes, jogállam vagyunk! Aki 
nem ezt gondolja, az ellenség, börtönben vagy egy kínai gu-
lágban a helye. Járt itt egy megfizetett amcsi firkász, az is 
megírta, itt nálunk minden nagyon szép, minden nagyon jó, 
mindennel meg van elégedve. Még a dróthatárra is elröptet-
ték, ahol egy tucat titkos kaszkadőrrel akkor mászatták meg 
a kerítést. Egy órán belül egész Amerika láthatta a migráns-
hordát.

De azért jó ez a munka. Ha nem pofázunk, mindenről 
tudunk, ki vesz új jachtot, balatoni szállodát, naponta hány-
szor repül haza Petike ebédre, vacsira rendőrségi helikopte-
ren, jár-e Palkovics logopédushoz. Arról egy szót sem hallot-
tam, hogy mi lesz a Velencei-tóval.

Látod, haver, nem figyelsz eléggé! Most fognak dönteni, 
hogy a vadászati világkiállítást csúsztatják, helyette halá-
szati világkiállítás lesz, s fele pénzen teletöltik a tavat friss 
vízzel. A maradék pénzből pedig meggyorsítják a Lánchíd 
felújítását.

Te, a tóról én is hallottam, de a maradékból valami bio-
dómot fejeznek be, hatalmas üvegházat, egységes légtérrel, 
s azt Európa géniusza, a Kárpátok turulmadara saját repü-
léssel avatja majd fel!

Te, szerinted nem lesz nekünk ebből bajunk? Ha ez a 
libsi horda rábukkan a titkos dokumentációkra, még a mi 
nevünket is megismerhetik! Nagyobb balhé lesz, mint ha az 
ügynöklistára lelnének rá. Hofinak lesz megint igaza: a leg-
komolyabb sport a tájékozódási futás. Először tájékozódni 
kell, hogy milyen a politikai helyzet, aztán futás.

Nyugi, láttam, hogy napi 500 lehallgatási jóváhagyás 
születik az IM-ben, nem győzi aláírni a miniszter. De akkor mi 
hányan lehetünk, ha ennyi a feladat? Vagy ez a szupertitkos 
héber program minket is fölöslegessé tesz? Meg sem érjük 
a 70 évet, a nyugdíjat!

Fölösleges izgulnod, komám, nemsokára utazunk Erdély-
be, onnan kell napi 100-200 szavazatot postáznunk Buda-
pestre. Kimegyünk a temetőkbe, leírjuk a magyar neveket, 
lázas borítékolás. Utazunk vagy százan Pestről, eszünk pa-
callevest, iszunk cujkát, egykettőre meglesz idehaza a két-
harmad, marad az állásunk. Zseniális ám a mi kormányunk!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Ideje lenne valami másnak,
valami újnak kellene jönnie

Másként alakulná-
nak hazánk dolgai, 
ha a politikát kizá-

rólag a racionalitás vezérel-
né. Márpedig az emberek 
egy idő után hajlamosak rá-
unni a több éven át látott ar-
cokra, főleg akkor, ha kötele-
zettségeiket még el is hanya-
golják. Vagy visszaélnek ha-
talmukkal, mint teszi azt az 
Orbán-rezsim.

Orbán Viktor kormányfő 
– egyebek mellett – kiala-
kította azt a stabil rajon-
gótábort, amely láthatóan 
képtelen ráunni olyan visel-
kedési formákra, mint amit 
a Fidesz-tagság szemreb-
benés nélkül vállalni tud. 
Ennél is fontosabb azonban 
a közhangulat alakítása és 
permanens fenntartása, ami 
szerint az ország „háború-
ban” áll, hiszen, ha „hábo-
rú” van, akkor nem nagyon 
fanyalgunk azon, ki mióta 
tartja kézben a kormányt. 
Bár Orbán már jó ideje ki-
számítható, mondhatnám 
unalmas. Viszont már a sze-
mélye nélkül aligha lehetne 
megérteni a jelenlegi poli-
tikai rendszert, mint ahogy 
egyesek évről évre mélyebb 
frusztrációval élik meg a 
végsőkig központosított ha-
talomgyakorlást és az egyre 
mérgezőbbé váló magyar 
közéletet.

De Orbán megálljt paran-
csol a Magyarország ellen 
áskálódó (nyugati) nagyha-
talmaknak. A kormányfő 
politikája egy évtizede nem 
épül semmi másra, mint 
annak az éppen aktuális 
témának a megtalálására, 
összeeszkábálására, amely-

lyel hosszabb-rövidebb időre 
sarokba lehet szorítani az el-
lenzéket. Orbán egyik bűne, 
hogy sikerült a hazai közéle-
tet is a feje tetejére állítania. 
Mostanra csak tőmonda-
tokat ismételgető, sokszor 
lényegtelen vagy hazug 
„imadarálókká” váltak politi-
kusaink. E mélyrepülésre ke-
resve se találhatnánk jobb 
szemléletű anyagot, mint a 
nemzeti konzultációkat…

Ideje lenne valami más-
nak, valami újnak kellene 
jönnie helyette.

„Sajnos napjainkban 
egyre halványabbnak tűnik 
a remény, hogy valaha is 
egyetértés lenne olyan kér-
désekben, mint például a 
határon túli magyarok támo-
gatása, az alacsony infláció 
szükségessége, a sajtó füg-
getlensége vagy az Európai 
Unióval fenntartott szövetsé-
gi viszony” – mondta Csaba 
László közgazdász.

Megjegyzem: a minisz-
terelnöknek (az országnak) 
addig lesz jó, amíg Magyar-
ország tagja az Uniónak. 
Orbán hangja is addig hallat-
szik, amíg a közösségben va-
gyunk. Bár úgy hiszem, ezzel 
a miniszterelnök is tisztában 
van, ezért sokszor elmegy a 
falig, de nem ront a falnak, 
mert tudja, neki addig jó, 
amíg része vagyunk az Uni-
ónak.

A baj csak az, hogy köz-
ben meg folyamatosan 
csúszunk le a versenyképes-
ségi listán, mert a megújulás-
hoz, a fejlődéshez szabadság 
és kiszámíthatóság kell, ami-
ből nálunk kevés van.

Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink! 

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

Fejezzék be  
az ámokfutást!

Most mondják meg, de őszintén, milyen jellem-
telen, hazug ez az Orbán-rezsim. Verik a tam-
tamot és a mellüket, hogy Magyarország az 

első, ahol a harmadik oltásra is lehet jelentkezni. Hogy 
nem hamvad le a hámréteg az orcájukról, mert arról per-
sze mélyen hallgatnak, hogy valójában kármentés folyik. 
Azoknak a 60 év feletti, Sinopharm-vakcinával beoltot-
taknak, akik jelentkeztek, akárcsak én is, az úgyneve-
zett emlékeztető oltásra (valójában az első igazira), min-
den kunyerálás nélkül, egyből Pfizert adtak. Szerintem ez 
felér egy beismeréssel. Vége az olimpiának, fejezzék már 
be az ámokfutást!

Méhes János
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NÉGY SZEGEDI A PARALIM-
PIÁN. A héten kezdődött, je-
lenleg is zajlik és szeptember 
5-ig tart a XVI. paralimpiai já-
tékok programja Tokióban. Az 
összesen 38 tagú magyar csa-
patban négy szegedi kapott 
helyet: az asztaliteniszező Ma-
jor Endre (ATSK Szeged), az at-
léta ikerpár, az 1500 méteren 
riói ezüstérmes Biacsi Ilona 
és Biacsi Bernadett (mindket-
tő SZVSE), valamint a parake-
nus Varga Katalin (MVM Sze-
ged VE). A parasportolók leg-
nagyobb eseményén ezúttal 
10 sportágban és 81 verseny-
számban szerepelnek magya-
rok.
NOVAI A CSÚCSON. Világ-
bajnoki címet szerzett az SZV-
SE színeiben induló Novai Éva 
a Székesfehérváron rende-
zett szenior tájfutó-világbaj-
nokságon – adta hírül a klub 
közleménye. A korábbi ifjúsá-
gi Európa-bajnok, sokszoros 
felnőttválogatott Novai a 40 
évesek korosztályában ért fel 
a csúcsra kiváló versenyzés-
sel. A 38 nemzet részvételével 
rendezett világbajnokságon 
kiemelt feladatokat kapott az 
SZVSE is, hiszen a szegedi 
egyesület felelt a teljes, ezer-
ötszáz fős mezőny rajtoltatá-
sáért.
NYOLC SZEGEDI INDUL A 
VB-N. A remekül sikerült, 23 
aranyéremmel zárult korosz-
tályos országos bajnokság 
után eldőlt, hogy tíz MVM Sze-
ged-versenyző vehet részt a 
szeptemberi ifjúsági és U23-
as kajak-kenu világbajnoksá-
gon Portugáliában. Az ese-
mény szeptember 3-án kez-
dődik Montemor-O-Velhóban, 
a szegediek közül pedig a leg-
több számban, összesen há-
romban Nagy Bianka indulhat. 
Nagy mellett klubtársai közül 
Molnár Csenge, Kiss Ágnes, 
Csorba Zsófia, Zombori Domi-
nik, Kocsis Ádám, Molnár Csa-
nád, Szilágyi Balázs, Szandy 
Márk és Ozsgyáni Bence ve-
het még részt az eseményen.
MEGYEI RANGADÓ A KUPÁ-
BAN. Sorsoltak a férfi vízilab-
da Magyar Kupa 2021–2022-
es idényére: az első osztályú 
Szegedi VE a második vonal-
ban érdekelt megyei rivális, 
a vásárhelyi HVSC ellen ugor-
hat medencébe a nyolc közé 
jutásért szeptember 17. és 
19. között. Az OB I-es bajnok-
ság még hamarabb elkezdő-
dik: szeptember 8-án az OSC, 
majd 11-én a Szolnok érkezik 
a Tiszavirág Sportuszodába, 
míg a harmadik fordulóban 
újabb megyei derbin a szente-
siek látogatnak Szegedre.

Sport

Európa elitjében Kovács Árpád
A Titán TC atlétája, a 2005-
ös születésű Kovács Árpád 
augusztusban előbb a szek-
szárdi U18-as szabadtéri 
magyar bajnokságon, majd 
a brnói nemzetközi U18-as 
válogatott viadalon indult. 
A versenyekről edzője, 
Menyhárt Zoltán küldött 
beszámolót.

– A 400 méteres síkfutást 
vettük célba az idei szezon-
ban, ami azt jelenti, hogy a 
gyorsasági edzéseket mi-
nimalizáltuk a fedett pá-
lyás bajnokság óta, de las-
sulni nem igazán akartunk. 
Árpi profi módon állt eh-
hez az időszakhoz, a gyor-
sítás hiányában is megma-
radt a klasszikus sprintszá-
mok mellett. A bajnokság 
első napján a 100 és a 400 

méter volt a programon: a 
rövidebb távon a döntőben 
11,23 másodperces idővel, 
a kecskeméti riválisa mögött 
két századdal lemaradva ért 
célba. Gyors eredményhirde-
tés, majd pihenő következett 
a 400 méter előtt. Árpi a ha-
tos pályán a startpisztoly el-
dörrenése után úgy kilőtte 
magát, hogy féltávnál már 
komoly előnye volt, csak az 
órával versenyzett. Eredmé-
nye 48,67 másodperc, ami 
óriási egyéni csúcsot és év-
folyama európai ranglistáján 
a második helyezést, egyben 
a hetedik korosztályos ma-
gyar bajnoki címet is jelen-
tette. A második napon csak 
a 200 méter volt napiren-
den, ahol Árpi 21,88 másod-
perces idővel nyert, óriási 
egyéni csúcsot futott – érté-

kelte Menyhárt az ob-t, majd 
rátért a brnói versenyre.

– Erre a viadalra nem 
tudtam elkísérni, de nem 
okozott csalódást, a szövet-
ségi kapitány is büszke volt 
az eredményére: 400 mé-
teren 48,03 másodperces 
eredménnyel biztosan nyerte 
a távot lengyel és szlovák el-
lenfele előtt. Ezzel az idővel 
az U18-as európai ranglis-
tán, 400 méteren a nyolcadik 
helyre lépett elő, évfolyamá-
ban pedig maradt a második 
helyen. Kicsit később Árpi 
tagja volt az ezüstérmes ma-
gyar váltónak is. Nem szabad 
elmenni mellette, hogy a kö-
rülmények nem pont ideáli-
sak, de az elhivatottság elké-
pesztő Árpinál, aki a Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnázium 
tanulója – tette hozzá.

Van oka mosolyogni a szegedi sprinternek. Fotó: Móri 
Gábor

Munkában
a Szedeák

Javában zajlik a bajno-
ki bronzérmes Natur-
tex-SZTE-Szedeák NB I 

A csoportos férfi kosárlabda-
csapatának felkészülése az 
új szezonra. 

– Fontos volt, hogy a ma-
gyar magunk megmaradt, ez 
a tavalyi szezonban nagyon 
jól működött, és Stefan Fili-
povics személyében új ember 
is érkezett hozzánk magas 
posztra. Sajnálom, hogy a 
légiósaink nem maradtak, 
de nagyszerű szezont produ-
káltunk közösen. Tavaly mi 
voltunk a bajnokság megle-
petése, ez a szezon azonban 
nehezebb lesz. Mindenki úgy 
számol, a Szeged egy komoly 
csapat, lesz rajtunk nyomás 
is, de a sport erről szól. Sze-
retnénk bejutni a playoffba, 
ha pedig a legjobb négy közé 
is bekerülnénk, az óriási dolog 
lenne ismét – mondta a klub 
oldalának Szrecsko Szekulo-
vics vezetőedző.

A felkészülés során elő-
ször szeptember 3-án és 
4-én, egy kaposvári tornán 
lépnek pályára, majd 8-án a 
Szolnokhoz utaznak. Szep-
tember 9-én, illetve 10-én egy 
pécsi tornán vesznek részt, 
16-án pedig a Kecskemét lesz 
az ellenfél – itt a helyszín még 
kérdéses. Közben a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szö-
vetsége elkészítette a bajnoki 
menetrendet: a Szedeák a 
szeptember 22-i nyitóforduló-
ban Szolnokra utazik, az első 
hazai mérkőzését pedig 25-
én a Sopronnal játssza.

Garciandía: Komoly klubba érkeztem
Elkezdte a szezont a Pick Szeged, sorozatban jönnek a meccsek

A Kecskemét elleni, lap-
zártánk után rendezett baj-
nokival kezdte a szezont 
a Pick Szeged férfi kézi-
labdacsapata. Szombaton 
18.15-től jön az évnyitó 
rendezvény, a Picknik a 
Szegedi Ifjúsági Napokon, 
majd szeptember 4-én Bu-
dakalászon, 10-én pedig 
itthon, a NEKA ellen játsza-
nak. Az első BL-meccs 15-
én, Montpellier-ben lesz. 
A rajt előtt az egyik új iga-
zolással, a spanyol Imanol 
Garciandíával készített in-
terjút a klubhonlap, ebből  
idézünk.

– Hogy bírod ezt a rekkenő 
hőséget?

– Csak rám kell nézni az 
edzés után, patakokban fo-
lyik rólam a víz. Villarreal de 
Urrechuából származom, ott 
nincs ilyen forróság, nyáron 
is maximum 29 Celsius-fok 
van. Szoknom kell ezt a ká-
nikulát.

– Milyen volt a roglai 
edzőtábor?

– Nagyon szép helyen, ki-
váló körülmények között ké-
szülhettünk, és az időjárás 
is pont arra volt megfelelő, 
hogy elvégezzük az erőn-
léti munkát. Kemény volt, 
de végigcsináltuk becsület- 
tel.

– Mennyire sikerült 
megismerned a társakat?

– Szerencsére volt idő 
rá bőven. Sőt a szabad hét-

végén csináltunk egy közös 
szegedi programot, így egy-
re jobban összerázódom 
a srácokkal, sikerül őket 
megismernem. A beilleszke-
déssel nem lesz gond, kiváló 
csapathoz, komoly klubba 
érkeztem.

– Több spanyol légió-
sunk is volt már. Mielőtt 
Szegedre igazoltál, beszél-
tél valakivel?

– Logronóban Thiagus 
Petrus és Pedro Rodríguez 

a csapattársam volt. Be-
széltem velük, csupa szépet 
és jót mondtak a városról,  
a csapatról, a szurkolókról. 
Remek kapcsolatot ápolok 
José Manuel Sierrával, vele 
is diskuráltam. Jó érzés 
volt hallgatni, hogy milyen  
szépen beszél a szegedi idő-
szakról, mennyire büszke 
arra, hogy itt játszott. Mind 
nagy hatással voltak rám,  
így örömmel írtam alá a szer-
ződésemet.

– Milyen célokkal érkez-
tél Szegedre?

– Nagyszerű érzés lesz 
újból a legjobbak között, a 
Bajnokok Ligájában szere-
pelni. Hatalmas vonzerő volt 
számomra, hogy egy ilyen 
neves klubban folytatha-
tom a pályafutásomat. Úgy 
gondolom, remek csapa-
tunk lesz, kiváló játékosok 
alkotják a keretet, amellyel 
nagy győzelmeket érhe- 
tünk el.

Garciandía hamar összerázódott új csapattársaival. Fotó: Pick Szeged
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SZEPTEMBER 1., 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.)
SZEPTEMBER 4., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Szeretne ajándék CD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukor-
megfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: szeptember 1. 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 szimfo-
nikus zenekar a helyi koncertélet bázisa. A nyertes: Dudás Ágnes Terézia. Gratulálunk!
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SZEGEDEN KÖ-
TÖTTEK HÁZASSÁ-
GOT augusztus 13-
án: Pospísil Stefan 
és Rengei Tímea, 
Bánk Roland és Sza-
bó Eszter; augusz-
tus 14-én: Márta 
Balázs és Nagy Szil-
via, Szűcs Károly és 
Lévai Orsolya, Szta-
nics Árpád Roland 
és Farkas Szabina, 
Papp Csaba és Kó-
csó Diána, Fogara-
si László és Bálint 
Anna Irén, Jankai 
Gábor és Rácz Ni-

kolett, Mike Lász-
ló Tibor és Gombos 
Mónika, Tóth Dávid 
Máté és Ágoston 
Renáta Xénia, Eszes 
Áron és Ruzsonyi 
Eszter, Gálfi Lász-
ló és Szarvas Luca 
Rebeka, Csamangó 
Richárd és Rékasi 
Vanda, Horváth At-
tila és Kovács Ani-
kó Erzsébet, Terhes 
Antal és Kecskemé-
ti Zsófia, Borbély Ist-
ván és Fehér Gabri-
ella. 
GRATULÁLUNK!
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Szeptember 
2. 

csütörtök

 Szeptember
3. 

péntek

Záporok

22/12

Ágoston,
Mózes

Záporok, 
hidegfront

23/13
  

Beatrix,
Erna

Gyengén
 felhős
24/12

 
Rózsa,
Félix

Közepesen
 felhős
25/12

Erika,
Bella

Közepesen
 felhős 
26/13

Egyed,
Egon

Záporok
 

25/13

Rebeka,
Dorina

Közepesen
 felhős
24/13

Hilda,
Csobán

Képviselői 
fogadóóra



2021. augusztus 28., szombat12  Hirdetés


