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Ötödször bajnok 
a Pick Szeged

A 
Pick Szeged fennállá-
sa során először véd-
te meg címét a férfi 
kézilabda NB I.-ben, 

mivel 30–29-re győzött a Tele-
kom Veszprém otthonában a 
döntő visszavágóján, így 58–
58-as összesítéssel, idegenben 
lőtt több góllal nyerte meg a pár-
harcot. A győzelemmel fennállá-
sa ötödik bajnoki címét nyerte 
a Pick Szeged. A szegedi veze-
tőedző, Juan Carlos Pastor sze-
rint végig harcoltak és meccs- 
ben voltak a visszavágón, ez 
döntötte el az első hely sorsát. A 

szakvezető külön gratulált Ros-
ta Miklósnak, aki hét lövésből 
hat gólt szerzett a döntő vissza-
vágóján, közte az utolsó másod-
percben az aranyérmet eldöntő 
találatot. „Le a kalappal a srá-
cok előtt, mert megmutatták, 
hogy tudnak jól kézilabdázni” – 
mondta Pastor.

Képünk közvetlenül a mér-
kőzés után készült, közösen 
ünnepeltek a Pick Szeged játé-
kosai a szegedi szurkolókkal a 
Veszprém Arénában. Fotó: MTI/
Vasvári Tamás

Cikkünk a 10. oldalon

Június 26-án időközi önkormányzati választást
tartanak Kiskundorozsmán

J
únius 26-án időközi önkor-
mányzati választást tarta-
nak Kiskundorozsmán. Az 
Összefogás Szegedért Egye-

sület színeiben induló Komjáti Zol-
tán képviselőjelöltségét egyöntetű-
en támogatja a hat demokratikus 
ellenzéki párt, amely a többséget 
adja a szegedi közgyűlésben. Bot-
ka László polgármester úgy fogal-
mazott Komjáti Zoltán kapcsán: bí-
zik abban, hogy Szeged és Kiskun-
dorozsma szorosan együtt tud dol-
gozni a következő időszakban. Ezt 
jelentősen megkönnyíti, ha olyan 
képviselője van Dorozsmának, aki-
nek az elképzelései egybeesnek a 
városvezetés fejlesztési programjá-
val.

A Fidesz Békés megyéből, egy 
korábbi MSZP–DK-próbálkozót in-
dít Dorozsmán jelöltként az időközi 
választáson. A Fidesz-jelölt Ruzsa 
Roland Kiskundorozsmától 136 ki-
lométerre, Méhkeréken zöldsége-
zik, dinnyézik és gumósokat is ter-
mel mezőgazdasági vállalkozóként.

Bővebben a 4. oldalon Botka László polgármester és Komjáti Zoltán, az Összefogás Szegedért Egyesület képviselőjelöltje a kőbáránynál. Fotó: Szabó Luca

Kérdezz-felelek a várólistákról
Szabó Sándor a várólistákról és a Covid utáni beteg- 
ellátásról kérdezte Pintér Sándor belügyminisztert. 

Petőfitelepért dobog a szívük
Petőfitelep alapításának 100. évfordulóját 
és a 19. Szív napját ünnepelte a városrész. 

Családi örökség
Apáról fiúra száll a zene szeretete a Markovics 
családban. Boban és Marko Újszegeden lép fel. 

3. 8.

Szobrot kaptak a telepalapítók
Méltó emléket állítottak a telepalapító vasutasok-
nak és Klebelsberg Kuno kultuszminiszternek. 

2. 5.
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A szakértők 
szerint nyáron 
800 vagy akár 

1000 forintba is 
kerülhet egy kiló 

kenyér.

Egyre gyorsabban
romlik a pénzünk 

Huszonhárom éve nem volt 10 százalék feletti infláció

Áprilisról májusra átlagosan 1,7 százalékkal lettek ma-
gasabbak az árak. A KSH adatai szerint mára átlépte az 
infláció a 10 százalékos lélektani határt. Ilyen mértékű 
áremelkedésre 1999 óta nem volt példa.

A
z inflációs átlagnál 
is húsba vágóbb 
az élelmiszerárak 
szinte robbanás-

szerű növekedése, melyek 
átlagosan 18,6 szá-
zalékkal emel-
kedtek egy év 
alatt. Brutáli-
san megdrá-
gult egy év 
alatt a mar-
garin (41,4 
százalékkal), a 
kenyér (37,5 száza-
lékkal), a baromfihús (34,3 
százalékkal), a tejtermékek 
(30,3 százalékkal) és a tojás 
(29,9 százalékkal). 

Az infláció emelkedésé-
nek egyik oka, hogy elszáll-
tak a nyersanyagárak, és 

az energiahordozók mellett 
az élelmiszerek ára is je-
lentősen megugrott a világ-
piacon. Ezenfelül vannak 
hazai hatások is a portfolio.
hu elemzése szerint. Ilyen 
például az év elején végre-
hajtott jelentős választási 
pénzszórás: az szja-vissza-
térítés, a 13. havi nyugdíj, a 
fegyverpénz és a minimálbér 
év eleji emelése.

Elemzők szerint még 
mindig nem értük el a csú-
csot, a következő időszak-
ban további áremelkedés 
jöhet, hiszen az orosz–uk-
rán háború negatív hatá-
sai még csak a következő 
hónapokban gyűrűznek be 
igazán az európai fogyasztói  
árakba.

A szakértők szerint a je-
lenlegi folyamatok hamaro-
san, vélhetően már a nyár-
ra oda vezetnek, hogy 800 
vagy akár 1000 forintba is 
kerülhet egy kiló kenyér. Az 

ukrajnai háború és az aszá-
lyos idő miatt a búza tonnán-
kénti ára már a tavalyi 60-65 
ezer forintról 140-150 ezer 
forintra nőtt, emiatt pedig 

júliustól a liszt ára 
is elérheti majd 

a 300 forintot. 
A 24.hu-nak 
n y i l a t k o z ó 
s z a k e m b e -
rek elmond-

ták: az ener-
giaárak terén is 

elszabadult a pokol. 
A Hajdú Gabona Zrt. éves 
villanyszámlája például a ta-
valyi 250 millió forintról 900 
millió forintra nőtt, a Hajdú-
sági Sütődék Zrt. pedig 5 és 
félszer akkora gázszámlát 
fizet most, mint néhány hó-

nappal ezelőtt. A szakem-
berek egyetértettek abban, 
hogy aki nem tudja ezeket 
a pluszköltségeket minél 
gyorsabban elismertetni az 
áraiban, az pillanatok alatt 
tönkremegy.

Ami még tovább növel-
heti az élelmiszerek árát, az 
a vélelmezett extraprofitot 
érintő különadók bejelenté-
se: az évi 500 millió forintnál 
nagyobb árbevételű cégek-
nek idén a jelenleg is fizetett 
kiskereskedelmi adójuk 80 
százalékát kell befizetniük 
pótadóként. 2023-ban pe-
dig még tovább emelkedik 
a kiskeradó mértéke. Egye-
lőre nem látni, hogy ennek 
milyen hatása lesz az egyéb-
ként is száguldó kiskereske-
delmi árakra. Kérdés, hogy 
egészben, vagy csak rész-
ben próbálják majd meg az 
áruházláncok a kormány ál-
tal kivetett extra terhet áthá-
rítani a vásárlókra.

Jelentősen növelte tavaly 
az adózott eredményét a Pick

J
elentősen, a 2020-as 
5,3 milliárd forintról 
10,3 milliárd forintra 
növelte adózott ered-

ményét tavaly a Pick Szeged 
Zrt. – derül ki a cégnek a Bu-
dapesti Értéktőzsde honlap-
ján közzétett éves beszámo-
lójából.

A Bonafarm csoporthoz 
tartozó Pick Szeged Zrt. ér-
tékesítésből származó nettó 
árbevétele az előző évhez 
képest 2,2 százalékkal, 
70,6 milliárd forintra csök-

kent, ebből az export 20,3 
milliárd forintot tett ki. A vál-
lalkozás kivitelének megha-
tározó része – 19,6 milliárd 
forint értékben – az Európai 
Unióba irányult. Németor-
szágba 13,2 milliárd forint, 
Csehországba 1,6 milliárd 
forint értékben exportált.

A vállalkozás a beszámo-
lója szerint 1934 munkavál-
lalót foglalkoztatott a tava-
lyi évben. A beszámolóban 
emlékeztetnek arra, hogy a 
Pick Szeged Zrt. is részt vett 

a Magyar Nemzeti Bank nö-
vekedési kötvényprogram-
jában, amelynek keretében 
ötéves futamidővel 27 mil-
liárd forint forrást vont be. 

A kibocsátás célja az új ké-
szítményüzem – amely a cég 
szegedi, Szabadkai úti telep-
helyén épül meg – finanszí-
rozásának biztosítása.

A 2020-as 5,3 milliárd forintról 10,3 milliárd forintra nö-
velte adózott eredményét tavaly a Pick Szeged Zrt., amely 
a Szabadkai úti telephelyén építi majd meg az új üzemét.  

Szabó Sándor: Hogyan kívánják
csökkenteni a várólistákat?

Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője szóbeli 
kérdést tett fel a parlament-
ben a várólistákkal, a Covid 
utáni betegellátással kap-
csolatban Pintér Sándornak. 
Mit kívánnak tenni a járvány 
miatt el nem látott betegek-
kel? – kérdezte. Rétvári Ben-
ce államtitkár válaszolt a mi-
niszter helyett.

abó Sán-
dor szó-
beli kér-
dését az-

zal a megállapítással kezdte, 
hogy „a koronavírus-járvány 
jelentős terhet jelentett az 
egészségügyi ellátórendszer 
számára. Ez a teher azonban 
nem csak a járvány kezelése-
kor keletkezett. Az egészség-
ügyi ellátórendszer által nyúj-
tott szolgáltatások csökkenté-
sével, ideiglenes felfüggeszté-
sével számos olyan betegség 
maradt ellátatlanul, amelyet 
most, a járvány intenzitásá-
nak csökkenésével haladék-
talanul fel kell deríteni és az 
érintetteket meg kell gyógyí-
tani”.

Szeged szocialista or-
szággyűlési képviselője fel-
szólalásában azt is elmondta, 
„az egészségbiztosító adatai 
szerint idén negyedével ke-
vesebb pácienst láttak el az 
egészségügyi intézmények, 
mint a járvány előtt. A pácien-

sek nagy része be sem jut az 
ellátórendszerbe, konzervatív 
terápiák maradnak, így to-
vább nőnek a várólisták”.

Hangsúlyozta azt is, 
„nem szabad elfeledkezni 
továbbá a koronavírus által 
okozott egyéb egészségügyi 
tényezőkről sem, mint a ví-
rus által okozott hosszan 
tartó mellékhatások, szö-
vődmények vagy a járvány 
miatti mentális betegségek. 
A betegellátás biztosítása 
érdekében át kell térni az 

új finanszírozási rendszerre, 
ami egyrészt a teljesítményt 
veszi alapul, másrészt az el-
látás minőségét is”.

Felszólalása végén öt kér-
dést tett fel a Pintér Sándort 
helyettesítő Rétvári Bencé-
nek:

• Mit kívánnak tenni a jár-
vány miatt el nem látott bete-
gekkel?

• Hogyan kívánnak az el-
látásukról gondoskodni?

• Hogyan kívánják csök-
kenteni a várólistákat?

• Mit kívánnak tenni 
annak érdekében, hogy a 
koronavírus hosszan tartó 
hatásaitól szenvedők célzott 
gyógyítást, valamint a járvány 
során kialakult mentális be-
tegségben szenvedők célzott 
segítséget kapjanak?

• Mikor vezetik be azt a 
finanszírozási rendszert, ami 
a teljesítmény mellett az ellá-
tás minőségét is figyelembe 
veszi?

Válaszában a Belügymi-
nisztérium államtitkára azt 
felelte, hogy a világ minden 
országában, minden kórhá-
zában új helyzetet teremtett 
a koronavírus-járvány. És pró-
bálták úgy gyógyítani a bete-
geket, hogy közben ne tegyék 
ki őket a koronavírus kocká-
zatának. Szerinte ez azt je-
lentette, hogy minden ország-
ban megnőttek a várólisták. 
Rétvári szerint csak azok a 
beavatkozások nem történtek 
meg, amiket az orvosok ha-
laszthatónak tartottak, „vagy 
maguk a betegek nem jelen-
tek meg, mert féltek a korona-
vírustól”. Majd ezután Rétvári 
baloldalazni kezdett, szerinte 
ugyanis nem makulátlan a 
baloldal ebben a kérdésben, 
szerinte a baloldal akadályoz-
ta a járvány elleni védekezést. 
Az államtitkár azt is mondta, a 
kormány 13 milliárd forintot el 
is különített a várólisták leszo-
rítására.

Mivel lesz tele a kosár? Brutálisan megdrágultak az élelmi-
szerek. 

Szabó Sándor azt is megkérdezte a parlamentben, hogy 
mikor vezeti be a kormány azt a finanszírozási rendszert, 
ami a teljesítmény mellett az ellátás minőségét is figye-
lembe veszi. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Főként az Európai Unióba exportál a Pick. Archív fotó: 
Iványi Aurél 

SZ
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Felavatták gróf Klebelsberg 
Kuno domborművét Kle-
belsberg-telepen, amely a 
városrész polgárainak kez-
deményezésére állami, ön-
kormányzati, egyházi és civil 
összefogásból valósult meg. 
Az ünnepségen Botka Lász-
ló polgármester is beszédet 
mondott.

A
z ünnepségen el-
sőként Újvári Edit 
egyetemi docens a 
telepen élők kép-

viseletében mondott beszé-
det. Hangsúlyozta: az első vi-
lágháború után a Bánátból 
és Erdélyből érkezett vasuta-
sok voltak az első lakói a vá-
rosrésznek, amely 1928-ban 
kapta a Klebelsberg-telep 
nevet. Felidézte, hogy az ak-
kori kultuszminiszter-
nek döntő szere-
pe volt abban, 
hogy az el-
csatolt te-
rületekről 
é r k e z ő 
vasutas-
családok 
leteleped-
hettek a vá-
rosnak ezen 
a részén, amit az-
tán önálló városrésszé 
formáltak.

Már 1928-ban közel száz 
vasutascsalád élt itt, akik 
a hála egyik ritka módját 
választva, ebben az évben 
kértek és kaptak engedélyt 

Klebelsbergtől, hogy az ő 
nevét vehesse fel az akkor 
születő városrész. – 
A kultuszminisz-
ter egész addigi 
munkájának 
megkoronázá-
sa is ezekre az 
évekre esett, 
mert a szegedi 
egyetemet nem ki-
zárólag letelepítették 
Szegeden, de annak fejlesz-
tése is mérföldkőhöz érkezett 
1930-ban, amikor elkészült a 
Dóm tér és az ott található 
egyetemi épületek – mondta 
Újvári Edit.

– Hoztam magammal ün-
nepi beszédet, de nem olva-
som fel – kezdte Botka László, 
majd visszacsúsztatta zakója 
zsebébe az előre megírt szö-

vegét. – Meghat-
va állok itt 

– mondta 
a polgár-

mester. 
Hang-
s ú -
l y o z -
ta: a 

helyiek 
a d o -

mányai is 
segítették a 

domborműállítás 
költségeinek fedezését. Fejet 
hajtott Klebelsberg-telep fej-
lődése előtt, ami mocsárból 
lett Szeged legszebb városré-
sze. Örömmel idézte fel, hogy 
2019-ben újították fel közel 

200 millió forintból a helyi 
óvodát. A polgármester 

ugyanakkor elő-
re is tekintett, 

m e g f o g a l -
mazva, hogy 
elkezdődik 
a Holt-Tisza 
rehabilitáci-

ója, és hama-
rosan kezdetét 

veszi a csapadék-
víz-elvezető rendszer rekonst-
rukciója is, ami a korábbiak-
nál jóval nagyobb védelmet 
ad Klebelsberg-telepnek az 
éghajlatváltozás hatásaival 
szemben.

Lantos Györgyi szobrász-
művész domborművét 
Kiss-Rigó László ál-
dotta meg, aki a 
múlt ismereté-
nek és a múlt 
megőrzésének 
fontossága mel-
lett az összefo-
gás szükségessé-
géről beszélt. A megyés 
püspök szerint ez a három 
komoly identitásformáló té-
nyező. Felidézte, hogy a tri-
anoni határrendezés után 
nem kizárólag az egyetem 
érkezett Kolozsvárról Sze-
gedre, hanem Temesvárról a 
megyés püspökség is. 

A vasutascsaládok és Kle-
belsberg-telep elválasztha-
tatlan kapcsolatáról beszélt 
Mondi Miklós, a MÁV Zrt. te-
rületi igazgatója. Közvetlenül 
az első világháború után sok 

ilyen család élt vagonokban 
Szegeden. Egy részük Hattya-
son kezdhetett új életet, kö-
szönhetően mások mellett az 
állami vasúttársaság anyagi 
segítségének. Másik részük 
a mai Klebelsberg-telepen. 
Mondi Miklós sikeres jövőt kí-
vánt a városrészen élőknek, 
és egyben reményét fejezte 
ki, hogy a vasutas hagyomá-
nyokat tovább ápolják.

A politikamentesen műkö-
dő Szeged Klebelsberg-telepi 
Polgári Kör Egyesület 1990 
óta minden évben díszokle-
véllel ismeri el egy Klebels-
berg-telepért sokat munkál-
kodó helyi tevékenységét. 

Idén ez a megtisztel-
tetetés Nacsa 

Jánosnét érte, 
aki Újvári 
Edittől és 
Simon-Fiala 
Donát önkor-

mányzati kép-
viselőtől vehette 

át a kitüntetést.
Az emlékmű 11,3 millió 

forintba került, amihez a 
Miniszterelnökség Nemzet-
politikai Államtitkársága és 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. közel 8 millió forinttal 
járult hozzá, Szeged Megyei 
Jogú Város 1,5 millió forin-
tot, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye 1 millió forintot 
adott, lakossági támogatás-
ból pedig újabb 1 millió fo-
rint jött össze a dombormű 
megvalósítására.
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Lakner Zoltán

Messziről jött ember 
okták mondani időnként, hogy valaki 
„Magyarországon világhírű”, olyasfélét 
jelent ez, hogy ez a valaki elsősorban 
itthon tudja elhitetni magáról, mennyire 

sokra tartják a világban, holott ennek a fele sem igaz. 
Vagy legalábbis nem úgy igaz, ahogyan mondja.
Aztán az is van, hogy a magyar politika egyik jellegzetes vo-

nása, hogy alig játszik szerepet benne a külpolitika. Arra sem 
vagyunk fogékonyak, hogy akár csak a szomszédos országok-
kal összemérjük magunkat, benyomásaink többnyire nyaralá-
sokból és átutazásokból származnak, mélyebb tudásunk ritkán 
keletkezik. Ezért nehéz olyan érvekkel célt érni, hogy mekkora 
volt a járvány idején a Covid-halálozások aránya világviszony-
latban, vagy, hogy másutt mennyivel hatékonyabban használ-
ták fel az uniós forrásokat, mint nálunk. A zárt nyelvi környezet, 
a saját történelmi sérelmekbe való betokosodás, a magyar 
lakosságot jellemző individualizmus, önérdekkövetés – ezek 
nem minősítések, hanem kutatások által alátámasztott tények 
– mind abba az irányba löknek bennün-
ket, hogy ne érzékeljünk túl sokat ab-
ból, ami máshol, másokkal zajlik. 

Ha pedig mégis beúszik a 
képbe valamilyen külső tényező, 
akkor azt is elsősorban saját ma-
gunkra vonatkoztatva próbáljuk 
értelmezni, illetve könnyen elfo-
gadjuk azt a magyarázatot, amit 
olyasvalaki nyújt, aki azt állítja magá-
ról, hogy ő aztán átlátja a dolgokat. 

Oroszország Ukrajna ellen folytatott háborúja kapcsán is 
ez történik. Habár sokak szolidaritása nyilvánult meg ado-
mányozásban, szállás biztosításában, önkéntes munkában, 
a magyar milliók számára a temérdek szenvedést okozó 
háború csakis a saját hétköznapjaik felől értelmezhető. Ez 
is csak tényleírás, pontosabban, a figyelem fókuszának le-
követése. Így aztán ha az emberek konkrét háborús fenye-
getést érzékelnek – amivel a kormány vádolta igaztalanul, 
habár valóban ostobán megfogalmazott mondatok miatt 
az ellenzéket –, vagy az amúgy is hajszálvékony megélhe-
tésüket érzik veszélyben, akkor ez alapvetően meghatároz-
za, hova voksolnak. Így játszhatott nagy szerepet a háború 
– pontosabban az arról közvetített kormányzati kép – az 
április 3-i választásban, és így húzhatott belőle hasznot az 
a politikai oldal, amely már régóta az agresszor EU-n belüli 
meghosszabbított karja. 

A választást nem feltétlenül az igazság, hanem a hatáso-
sabban elmesélt történet hatóereje dönti el. Aki erre nem ké-
szül fel, magára vessen. A hazugság, ha igazzá nem is tehető, 
valósággá igen. 

Ám még a kreált valóságnak is megvannak a maga határai. 
Egy ponton túl nem képes befolyásolni az eseményeket az itt-
hon szinte már mindenható magyar kormány sem. Tágabb ha-
zánkban, az Európai Unióban a teljes olajembargó és a velejéig 
korrupt pátriárka szankciók alá vonása megakadályozható, s 
Magyarországon a messziről jött – a brüsszeli EU-csúcsról ha-
zaérkező – ember el tudja adni mindezt óriási győzelemként, a 
történések mégsem tarthatók teljes kontroll alatt. 

A fent említett „hatalmas győzelmekkel” ugyanis sike-
rült Magyarországot még rosszabb pozícióba navigálni egy 
olyan helyzetben, amikor a költségvetés kifogyott a pénzből, 
és a korábban fixnek vett uniós források távolinak tűnnek. 
Nincsenek partnerségi szerződéseink a hétéves költségve-
tés operatív programjaira, tartalmi és jogállamisági problé-
mák miatt nem fogadták el a helyreállítási tervünket, és a 
helyreállítási hitelre is hiába áhítozunk, ha arra még be sem 
adtuk a nemzeti tervünket. Ez a valóság köszön most vissza 
a különadókban. 

Mondhatnak bármit, ezek a tényleges körülmények. Az vi-
szont kétségtelen, hogy ezek összehozásában valóban világhí-
rű a kormány.

Botka László: Meghatva állok itt
Felavatták Klebelsberg-telepen gróf Klebelsberg Kuno domborművét

SZ

A választást 
nem feltétlenül 

az igazság, hanem 
a hatásosabban 

elmesélt történet 
hatóereje dönti 

el.

Klebels-
berg-telep 

mocsárból lett 
Szeged legszebb 

városrésze.

Már 
1928-ban kö-

zel száz vasutascsa-
lád élt itt, akik a hála 

egyik ritka módját választ-
va, ebben az évben kértek 
és kaptak engedélyt Kle-

belsbergtől, hogy az ő 
nevét vehesse fel az 

akkor születő vá-
rosrész.

Állami, ön-
kormányzati, 

egyházi és civil 
összefogásból 
valósult meg a 

dombormű.

Botka László polgármester Kismárton Zsolttal, a Szeged Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület elnökével leplezte 
le Klebelsberg Kuno domborművét.  Fotó: Szabó Luca 
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A csalá-
di napokon is 

nagyon sok biztatást, 
javaslatot, tanácsot kapok. 
Legközelebb június 25-én, 

szombaton lesz családi nap a 
Szikin, ahova a dorozsmaiak, 

akiknek 6791 szerepel irányító-
számként a lakcímkártyájukon, 

ingyen jöhetnek be: a Kero-
zinnal, Náksi Attilával és a 

Desperadóval várjuk a 
kikapcsolódni vá-

gyókat.

Most meg 
úgy döntött 

Ruzsa Roland, két 
ciklussal később és 136 

kilométerrel arrébb, hogy 
megméreti magát az 

időközi önkormányzati 
választáson Kiskun-

dorozsmán. 

Akiből Zolikám lett a kampányban
Csak pozitív visszajelzéseket kap Komjáti Zoltán, az Összefogás Szegedért jelöltje 

Békés megyéből, korábbi MSZP–DK-
próbálkozót indít Dorozsmán a Fidesz

– Nagyon hamar összegyűl-
tek az aláírások, mindenki-
től csak pozitív visszajelzést 
kaptam. Indultam már itt 
2014-ben és 2019-ben is, 
az emberek ismernek, 
tudják, ki vagyok – 
mondta Komjáti 
Zoltán, aki, ami-
óta elkezdődött 
a kampány, az-
óta nem túlzás, 
mindenhol ott 
van, mindenhol 
segít, sőt a vá-
lasztási program-
jának egyes eleme-
it már most elkezdték 
megvalósítani.

– Örülök annak, hogy 
máris elkezdődhetett a ke-
rékpárút felújítása a Szék-
sósi úton. Ez nagyon fontos 
összeköttetés, sokan bicik-
liznek erre, ráfért már erre 
a szakaszra a felújítás. De 
ha már kerékpár: a Bordány 
felé kígyózó bicikliút átadása 
is nagyon fontos beruházás 
volt. Amint ez a rész elké-
szül, sokkal biztonságosab-
ban tudnak erre biciklizni 
nemcsak a dorozsmaiak, 
de a kiskertekben lakók is 
– hangsúlyozta a képviselő-
jelölt. Komjáti Zoltánnak a 
másik fontos „közlekedési 
vállalása” is előrehaladott 
állapotban van. Szeretné 
elérni, hogy a helyközi bu-

szokra is fel lehessen száll-
ni a kiskertekben élőknek a 
szegedi helyi bérletükkel. Ez 

ügyben Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester 
segítségét kérte, biztatóak 
az egyeztetések a Volán- 
busszal.

Komjáti Zoltán dorozs-
mai népszerűsége abban is 
rejlik, hogy nemcsak szóban 
küzd a városrészben élőkért, 
és nemcsak annyit tesz, 
hogy a városházán lobbizik 
a különböző, városrésznek 
fontos fejlesztésekért, ha-
nem kétkezi munkával is 
hozzájárul Kiskundorozsma 
fejlődéséhez.

– Elkezdtük a járólapos 
járdák felújítását. Az önkor-
mányzat adja a járólapokat, 
a homokot, a szegőt, mi 

pedig megcsináljuk. A Face-
bookon keresztül szervez-
tem egy Dorozsmai legények 
csoportot, azt vállaltuk, hogy 
ezeket a munkákat önként 
megcsináljuk. Meglepőd-
tem, mennyien érdeklődtek, 
csatlakoztak. Nagyon so-
kan vannak olyanok is, akik 
jelezték, később is csatla-
koznának, folytatnák ezt a 
kezdeményezést. Az itt élők 

érzik, tudják, hogy együtt 
sokkal könnyebb el-

végezni ezeket a 
munkákat, nagyon 
sokakat kezdett el 
motiválni a kezde-
ményezés. Az ön-
kormányzattól már 

az is nagy segítség, 
hogy az egyre dráguló 

építőanyagot biztosítja 
nekünk – mondta a képvi-

selőjelölt.
Komjáti Zoltánnak két 

komoly vállalása van még, az 
egyiknek a megvalósulása a 
napokban megkezdődött: 
a kiskertekbe a Szemernet 
internetszolgáltató elkezdte 
kihúzni a kábeles internetet, 
azaz ott is elérhető lesz a 
szélessávú kábeles internet. 
– Szeretnénk velük okosfá-
kat is kialakítani. A techni-
kai feltételek adva vannak, 
Subasát és Szikit tudjuk így 
bekábelezni. Emellett bízom 
abban is, hogy sikerül egy 
komolyabb élelmiszerboltot 
is Kiskundorozsmára hozni. 
Tizenötezer embernek nin-
csen nagyobb bevásárlóköz-
pont, a legközelebbi multi a 
Dorozsmai úti Penny, illetve 

Ruzsa Roland a fideszes 
jelöltség két fontos szem-
pontjának megfelel: nem áll 
szóba a sajtóval, sok száz 
milliós árbevételű cége van, 
ami után Békés megyében 
fizet adót. Ezen túl csinált 
néhány érdekes dolgot is.

Z
öldségezik, dinnyé-
zik, gumósokat is 
termel: Méhkeré-
ken, Magyaror-

szág legnagyobb román 
többségű településén, 
Kiskundorozsmától 136 
kilométerre. Ruzsa Roland 
a Fidesz jelöltje a dorozsmai 
időközi választáson, de köz-
ben klasszikus mezőgazda-
sági vállalkozóként keresi ke-
nyerét egy megyével arrébb, 
Békésben. 600 millió forin-
tos éves árbevételt hoz az 
a két cég, ami a nevén van. 
Eközben váltig állítja, Dorozs-
ma neki a világ közepe, hosz-
szú évek óta ott él, de erről 
különböző dorozsmai Face-

book-csoportokban mást is 
lehet olvasni.

Ruzsa Gyulán a Nicolae 
Bălcescu Román Gimnázium-
ba járt, lemezlovas lett, sőt 
nem egyszerűen pörgette a 
lemezeket DJ Tomuca néven 

már tizenöt évesen, hanem 
magát az éjszakai életet is pör-
gette Méhkeréken, ahol nem 
akármilyen volt a diszkókul-
túra: volt DJ a Jolly Jokerben, 
majd a Tropicana Discóban, a 
Mistral Club jelentette a csú-
csot, két éven át – 2004 és 
2006 között üzemelt a hely.

Az egész család politizált, 
egyedül ő vállalt pártszim-
pátiát. Majd jött a megko-
molyodás, pontosabban az 
első találkozás a politikával: 
2010-ben az első fideszes 
kétharmad után elindult 
Méhkeréken az önkormány-
zati választásokon. A jelöl-
tek közül egyedül ő vállalta 
baloldaliságát: az MSZP–

DK jelöltjeként indult, si-
kertelenül. A rokonsága 
aktívan politizált előtte 
és utána is, rendszeresen 

indultak az önkormányzati 
választásokon a Méhkeréki 
Románok Egyesületének je-
löltjeiként.

Most meg úgy döntött 
Ruzsa Roland, két ciklussal 
később és 136 kilométerrel 
arrébb, hogy megméreti ma-
gát az időközi önkormányzati 
választáson Kiskundorozs-
mán. Kampányának szlogen-
je: Folytassuk együtt!

Miközben még semmit 
nem kezdett el.

Ruzsa Roland. Forrás: Ruzsa Roland FB-oldala

Komjáti Zoltán kétkezi munkával is hozzájárul Kiskundorozsma fejlődéséhez. 

az Auchan. De ezek is már 
messze vannak, a vasúton 
túl. Tárgyalások folynak 
arról, hogy az egyik élelmi-
szer-üzletlánc Dorozsmán 
nyisson boltot. És apróság-
nak tűnik, de minél több köz-
téri szemetest szeretnék a 
városrészbe.

A családi napokon is 
nagyon sok biztatást, javas-
latot, tanácsot kap. – Kez-
detben még meglepődtem 
azon, hogy nagyon sokan és 

egyre többen Zolikámként 
szólítottak, szólítanak, nem 
számítottam rá, de jólesik. 
Ez is a bizalmat jelzi. Igye-
keztünk úgy megszervezni 
ezeket a családi napokat, 
hogy mindenki megtalálja 
a neki tetsző eseményeket. 
Legközelebb június 25-én, 
szombaton lesz családi nap 
a Szikin, ahova a dorozsma-
iak, akiknek 6791 szerepel 
irányítószámként a lakcím-
kártyájukon, ingyen jöhet-

nek be: a Kerozinnal, Náksi 
Attilával és a Desperadóval 
várjuk a kikapcsolódni vá-
gyókat.

– Annak is nagyon örü-
lök, hogy a kétszáz éves do-
rozsmai templomot elkezd-
ték felújítani. A fiam itt volt 
elsőáldozó, a lányomat Fer-
dinánd atya itt keresztelte 
meg, nagyon fontos nekem 
az a beruházás – mondta 
Komjáti Zoltán.

G. Sz. L.

Június 26-án időközi önkormányzati választást tarta-
nak Kiskundorozsmán. Komjáti Zoltán, az Összefogás 
Szegedért jelöltje tervek sokaságával kampányol, ame-
lyek között van, aminek már el is kezdődött a megva- 
lósítása.
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Felhívás parlagfű-mentesítésre

Kérem a tisztelt lakosságot, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban 
vagy a használatukban lévő ingatlanokon a parlagfű kaszálását vagy más módon 
történő irtását folyamatosan végezzék el.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmé-
ben a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz eleget a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének, belterületen a jegyző, külterületen a Csongrád-Csanád Me-
gyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya közér-
dekű 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 számokon 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
 Földhivatali Osztály 1.
 e-mail: foldhivatal.szeged@csongrad.gov.hu

 Dr. Martonosi Éva
 Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

Petőfitelepért dobog a szívük
Jarabekné Treplán Mariann és Reiner Betty kapta idén a városrész díját

Komjáti Zoltán szerint a bicikliút megérett a felújításra. 
Fotó: Iványi Aurél

Megújul a kerékpárút
Kiskundorozsmán

Zajlik a Dorozsmán átvezető kerékpárút legrosszabb sza-
kaszának felújítása, melyre 25 millió forintot biztosított 
saját forrásból az önkormányzat.

– A dorozsmaiak már többször megkerestek, hogy nem meg-
felelő a városrészen áthaladó kerékpárút minősége. Ezt je-
leztem az önkormányzatnak, és a városüzemeltetési bizott-
ság döntése után már meg is kezdődött a munka – mondta 
a helyszínen Komjáti Zoltán, a városrész önkormányzatikép-
viselő-jelöltje.

– Első lépésben teljesen elbontjuk a régi utat, majd darált 
aljvédő betonból kap egy 15 centiméter mély alapot, erre jön 
egy ugyancsak 15 centis útalap. Összesen 1300 négyzetmé-
teren újítjuk fel az utat – mondta Terhes Gergő, a kivitelezést 
végző Norbo-Ép Kft. szakembere. A cégnek június végéig be 
kell fejeznie a munkát. Ezért már most tíz szakemberük, két 
kisgépük és három teherautójuk dolgozik Dorozsmán, hogy 
biztosan tartani tudják a határidőt.

– Évek óta gond ezen a szakaszon a bicikliút minősége, 
pedig sokan kerekeznek itt. Éppen ezért nagy öröm, hogy 
felújítják a kerékpárutat – mondta Tapodi Mihályné.

– Nem állunk itt meg, további út- és járdafelújításokat 
tervezek. Megalakítottam a Dorozsmai Legények elnevezésű 
civil csoportot. Mi adjuk a munkaerőt és a szakértelmet, az 
önkormányzat pedig az anyagot, így az összefogás segítsé-
gével a korábbinál több járdát és utat tudunk majd felújítani 
a jövőben – mondta Komjáti Zoltán.

Petőfitelep alapításának 
100. évfordulóját és a 19. 
Szív napját ünnepelte a vá-
rosrész, amelyen átadták a 
Petőfitelepért díjakat.

– Tizenkilenc éve, amikor az 
első Szív napját tartottuk, 
emlékszem, azt kívántam 
a városrész közösségének, 
hogy teremtsünk ebből ha-
gyományt. A tizenkilencedik 
az már hagyomány – mond-
ta Botka László múlt szom-
baton az elismerések átadá-
sa előtt. A polgármester em-

lékeztetett: 100 évvel ezelőtt 
az öreg Szegedről és a hatá-
ron túlról is települtek embe-
rek Petőfitelepre, voltak köz-
tük mesteremberek és köz-
alkalmazottak is.

– Olyan színes és ve-
gyes társadalom alakult ki 
ebben a városrészben, ami 
mindig jellemző volt egész 
Szegedre, de a feljegyzések 
szerint már akkor is látszott, 
hogy az itt élők nagyon ra-
gaszkodnak a közösségük-
höz. A történelem folyamán 
mint összetartó közösségről 

írtak Petőfitelep népéről – 
fogalmazott Botka László, 
aki szerint ennek az össze-
fogásnak köszönhetően a 
városrész nagy fejlődésen 
ment keresztül az elmúlt 
időszakban. – A jövőben is 
azon leszünk, hogy Szeged 
minden városrészében, így 
Petőfitelepen is minden év-
ben tudjunk valami olyat 
tenni, ami a közösség életét 
szebbé és könnyebbé teszi 
– mondta a polgármester, 
majd gratulált a Petőfitele-
pért díjjal kitüntetett Jara-

bekné Treplán Mariann-nak, 
a Petőfitelepi Művelődési 
Ház korábbi igazgatójának, 
aki 22 éven át dolgozott a 
helyi közösségért, valamint 
Reiner Betty óvodapedagó-
gusnak, aki a helyi közösség 
egyik motorja.

Szénási Róbert önkor-
mányzati képviselő elmond-
ta: a közösség összetartó 
erejét ünneplik a Szív nap-
ján, amelyen a 100 éves 
Petőfitelep tiszteletére 100 
szelet csokoládétortával is 
várták a helyieket.

Botka László polgármester adta át a Szív napján a Petőfitelepért díjat Jarabekné Treplán Mariann-nak és Reiner  
Bettynek. Fotó: Szabó Luca 
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Dragomán  
György  

megnyitja  
az Ünnepi  

Könyvhetet  
Szegeden.  

Fotó:  
Iványi Aurél

Dragomán György: Nem tehetünk mást, 
az esetleges pusztulás ellenére is  

hinnünk kell a könyvekben
– Hiába bánik kegyetlenül 
a könyvekkel a háború, még 
évtizedekkel a dúlás után 
is lehet könyveket találni 
a sárban. Mindig lesznek, 
akik így, vagy úgy, de meg-
próbálják megmenteni a 
könyveket – mondta Drago-
mán György József Attila-dí-
jas író az idei Ünnepi Könyv-
hét szegedi megnyitóján, a 
Dugonics téren. 

A
z idén már 93. al-
kalommal ünne-
peljük egy héten 
keresztül a könyve-

ket. Szegeden tizenöt hely-
színen, közel ötven rendez-
vényen hatvankét író és köl-
tő mutatkozik be június vé-
géig. A részletes program 
az sk-szeged.hu honlapon 
elérhető.

Kozma József, a Kultu-
rális, Oktatási, Idegenfor-
galmi és Ifjúsági Bizott-
ság elnöke a könyvünnep 
megnyitóján elmondott kö-
szöntőjében többek között 
arról beszélt, Szeged kultú-
rája rendkívül gazdag és sok-
színű, a városnak sok kiváló 
írója, költője van. – Egy-egy 
könyvünnep nagy hatással 
van a város kulturális éle-
tére. Az idén 15 helyszínen 
száz programot szervezett 
a Somogyi-könyvtár, ahol 
több mint ötven szerző mu-
tatkozik be a szegedieknek. 
Minden könyvvel többek 
leszünk, amikor kinyitjuk, a 
szerzővel találkozunk, ami-
kor pedig becsukjuk, önma-
gunkkal. És mindig többek 
leszünk azzal, amit elolva-
sunk. Minden könyv egy iz-
galmas, semmihez sem ha-
sonlítható utazás – mondta 
Kozma József, majd megkö-
szönte a Somogyi-könyvtár-
nak, hogy hosszú évek óta 
szervezi a szegedi könyvün-
nep programjait.

A könyvhetet idén Dra-
gomán György József At-
tila-díjas író nyitotta meg, 
felidézve egy gyermekkori 
emlékét, amikor édesap-
ja megmentett a világégés 
után egy régi, bőrkötéses 
könyvet, ami a családi le-
gendárium szerint egy kas-
tély könyvtárából került a 
sárba, amikor a háború után 

széthordták a könyveket. 
Édesapja felitatta, megszárí-
totta könyvet, majd kiszórta 
belőle a sár maradványait, 
így került végül a családi 
könyvtár polcára, bizonyítva, 
a könyvek mindent képesek  
túlélni.

– A könyv nincs már meg, 
vagyis remélem, hogy meg-
van, csak nem a mi könyvtá-
runkban. Csak nem tudom, 
mikor és hová került onnan. 
Az a legvalószínűbb, hogy 
apám legkésőbb az áttele-
pülés előtt odaadta valaki-
nek, hogy vigyázzon rá, őriz-
ze tovább, juttassa majd el 
egy rendes könyvtárba, mert 
mi már nem fogjuk tudni ma-

gunkkal vinni Erdélyből Ma-
gyarországra. Kizárt, hogy 
beleütné a kiviteli engedélyt, 
a háromszögletű pecsétet 
az ilyen ügyekben illetékes 
patrimónium. Nem tudom, 
apám örülne-e annak, hogy 
most ezt elmeséltem – fo-
galmazott az író. – Szép is 
lenne levonni belőle a ta-
nulságot, hogy hiába bánik 
kegyetlenül a könyvekkel a 
háború, még évtizedekkel 
a dúlás és tombolás után 
is lehet könyveket találni a 
sárban. És mindig lesznek, 
akik így, vagy úgy, de meg-
próbálják megmenteni a 
könyveket. És a könyvtárak, 
ha szétdúlva, megtizedel-

ve, szétesve, de mégiscsak 
túlélnek, a könyvek végül 
mégiscsak visszakerülnek 
a polcokra. Valahogy még-
iscsak minden mindig jóra 
fordul. Jó lenne hinni ebben, 
ahogyan itt állunk végre újra 
a könyv ünnepén, a frissen 
megjelent kötetek, írók és 
olvasók között. Jó lenne 
felhőtlenül örülni annak, 
hogy két év után végre így 

júniusban újra együtt 
lehetünk és ünnepel-

hetjük az írást és 
az olva-

sást. Jó lenne csak úgy egy-
szerűen átadni magunkat a 
mohó és kíváncsi vágynak a 
könyvtáraink gyarapítására, 
jó lenne nem gondolni arra, 
hogy Európában megint há-
ború van, hogy a szomszéd-
ban égnek és pusztulnak a 
könyvtárak. Igen. Jó lenne 
legalább megpróbálni hinni 

abban, hogy a könyvtárak 
csak azért is megmaradnak. 
Ha erre gondolok, persze 
rögtön a híres fotó jut eszem-
be a lebombázott londoni 
könyvtár, a Holland House 
beszakadt teteje alatt. Még 
állnak a polcok, a lezuhant 
gerendák és elszenesedett 
deszkák között kabátos ele-
gáns urak állnak és a polco-
kat nézegetik, éppen mintha 
egy könyvesboltban vagy 
egy könyvtárban bóklászná-
nak. Mintha béke lenne. A 
képről ma már tudjuk, hogy 
nagy valószínűséggel beállí-
tott fotó. Azért készült, hogy 
akik látják, a mégis remény-
re gondoljanak, a csak azért 
is reményre. Nem könnyű 
erre gondolni. Nemrég újra-
olvastam Márai Sándor há-
borús naplóit. Fájdalmas, 
tárgyilagos szenvtelen-
séggel írja le, hogy milyen 
volt utoljára hazamenni a 
szétbombázott régi lakás-
ba. „Az utcasarokról meg-
pillantottam a romokat. 
Azt, ami a házból és a la-
kásomból maradt. Egy ab-

laknyíláson át könyveket 
látok és egy csillárt. A ház 

és a lakás teljesen elpusz-
tult. Fel kell robbantani. A 
lépcső, amely emeleti laká-
somhoz vezetett, leszakadt. 
A törmelékdombon át vala-
hogy felmászok az emeletre. 
Szobámban a kályha romjai 
közt megtalálom a fényké-
pet, ami Tolsztojt és Gorkijt 
ábrázolja a jásznajapoljanai 
kertben. A séta alkalmá-
val, amikor a kép készült, 
mondta Tolsztoj Gorkijnak: 
»már nyolcvanéves vagyok 
és sírnom kell, amikor arra 
gondolok, hogy hiába írtam 
mindent, az emberek nem 
tanultak semmit, és nem 
lettek jobbak.« A fényképet 
zsebre vágom. A könyveim 
a padlón hevernek. Az eső 
az ablaktalan, tetőtlen szo-

bában át pépessé áztatja a 
hatezer kötetet.” Nehéz ezt 
a pár sort nem a mának szó-
ló vérfagyasztó üzenetnek 
olvasni. Márai három évvel 
később, ’48 tavaszán jár 
újra arra. A ház akkor már 
nem áll. Felnéz a kéken fény-
lő tavaszi égre, a légtömeg-
re, ahol egykor a lakása volt, 
ahol minden este elillant, 
elköszönt a levegőbe. Sokat 
gondolok mostanában Má-
rai égi könyvtárára, és arra, 
ahogy próbál erőt gyűjteni. 
Ahogy már korábban számot 
vetett könyvtára pusztulásá-
nak lehetőségével, hogy a 
bombázások híréről olvasva 
ő megpróbál elbúcsúzni a 
sok ezer kötettől, lealkudja 
magában százra, de bármi 
történjék is, ő dolgozni fog 
tovább. Idézem: „Minden 
elpusztul, amit gyűjtöttem, 
amihez közöm volt, de a 
lelkem csak az enyém. Erre 
gondolok nappal és éjjel. 
Dolgoznom kell, míg élek.” 
Márai könyvtára hiába tűnt 
el nyomtalanul, talán még-
iscsak itt van velünk. Úgy, 
ahogy a többi égi könyvtár. 
Az elveszett, eltűnt, meg-
semmisült gyűjtemények 
fantomfájdalma. Úgy képze-
lem, mindnyájan osztozunk 
ebben az érzésben. Ott a 
mozdulatainkban, amikor 
egy könyvet keresünk, de 
nem találjuk, és eszünkbe 
jut, hogy hol volt annak ide-
jén, egy sok költözéssel ez-
előtti lakásban a régi helye. 
Akkor annak a fájdalomnak 
a távoli visszhangfájdalmát 
érezzük. Ilyenkor számot 
kell vetnünk könyvtáraink 
mulandóságával. Azzal, 
hogy mennyire esetleges és 
törékeny mindaz, amit ma-
gától értetődőnek tartunk. 
Például az is, hogy most itt 
éppen béke van, és könyvek 
között állhatunk és örülhe-
tünk. Nem tehetünk mást, 
az esetleges pusztulás és 
reménytelenség ellenére 
hinnünk kell a könyvekben, 
az olvasásban, a kultúra 
maradandóságában, abban, 
hogy a mi égi könyvtáraink is 
fontosak lesznek majd egy-
szer valakinek – fejezte be 
ünnepi gondolatait Drago-
mán György. 

Az év könyve
Szeged önkormányzatának Év Könyve díját Apró Fe-
renc Festők Tápén című albuma kapta. Alkotói támoga-
tást vett át: Pompeji Alapítvány, Szegedi Zsidó Hitköz-
ség, Bene Zoltán, Dugonics-gimnázium, Bátyi Zoltán, 
Orcsik Roland, Erdősné Fagler Erika, Diószegi Szabó 
Pál, Gellérfi Bence és a Motiváció Oktatási Egyesület.
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Szegeden divat az olvasás!Szegeden divat az olvasás!

A 
Szegeden divat az olva-
sás sorozat kapcsán a 
városhoz kötődő, sokak-
nak példaképként szol-

gáló személyiségek osztják meg 
hétről hétre kedvenc olvasmányél-
ményeiket és ajánlanak olvasni-
valót a Szegedi Tükör hasábjain. 
Az idei könyvhét kapcsán a Somo-
gyi-könyvtár játékra hívta az érdek-
lődőket. A Szegeden divat az olva-
sás sorozatban szereplő közismert 
olvasók mintájára a feladat csu-
pán annyi volt, hogy a jelentkezők 
készítsenek magukról egy fényké-
pet olvasás közben a város egy iko-

nikus pontján, és töltsék fel a 
közösségi oldalakra. Ezekből a 
felvételekből válogattunk.

 A színház társulata a Dömötör-gála előtt. 

A Radnóti Miklós Gimnázium diákjainak fotója II.A Radnóti Miklós Gimnázium diákjainak fotója I.

Bognár Edmond (fent), a 
szegedi bölcsészkar hallga-
tója a Dóm téren. Edmond 
Könyvkuckója néven vezeti 
nagy sikerrel olvasás-nép-
szerűsítő YouTube-csator-
náját.

Nagy Ági, a Rádió 88 hír-
szerkesztője (jobbra).

A könyvek és a hangszerek megférnek egymás mellett: a KidsAlone zenekar.

A megyei rendőr-főkapitányság munkatársai.

A Nap-Fény Fotókör a dorozsmai tűzoltótoronynál. 



2022. június 18., szombat8 Szabadtéri

Apáról fiúra: egy tehetséges család 
új nemzedéke 

Boban és Marko Markovics az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

Szökőnapon született, harmincnégy esztendősen több 
mint húszéves zenei pályafutást mondhat magáénak, 
édesapja pedig a világ leghíresebb trombitavirtuóza. A 
balkáni rézfúvószene hercegével, Marko Markoviccsal 
beszélgettünk a muzsikás Markovics család örökségéről, 
hagyományról és újításról, és persze a zenéről.

Június 22-én Szegeden
Marko Markovics szerzeményeit és virtuóz trombitajá-
tékát legközelebb a Szegedi Szabadtéri Játékokon él-
vezhetik a magyar zenerajongók. Szerbia és talán a vi-
lág első számú rézfúvós zenekara, a Boban Markovics 
Orkestar fergeteges balkáni és cigány dallamokkal, 
egy valódi vérpezsdítő mulatsággal várja az Újszegedi 
Szabadtéri Színpad közönségét június 22-én.

– Honnan ered a zene sze-
retete a családban?

– Nagyanyánk elmondása 
szerint, amíg csak visszanéz-
hető a családfánk – persze, 
ha lehet hinni az efféle vissza-
emlékezéseknek –, mindig 
akadt egy ember a családban, 
aki zenével foglalkozott, még-
pedig többnyire trombitával. 
Csakugyan, apáról fiúra szállt 
át az örökség, mindig a szüle-
inktől tanultunk, hallás alap-
ján… Én is éppen így tanul-
tam, 

csak ilyen trombitazenéket 
hallgattam otthon gyermek-
koromban, mivel édesapám, 
azaz Boban Markovics, sok-
szor nálunk tartotta a zeneka-
ri próbákat. Csak úgy zengett 
a ház a ritmusoktól! Egyéb-
ként ma sincs ez másképp, 
legfeljebb már jobban körbe-
szigeteltük a helyiséget, ahol 
próbálunk.

– Az anekdoták szerint 
Boban gyerekként inkább a 
focit részesítette előnyben 
a trombitagyakorlás helyett 
– vele ellentétben ön már 
kisgyermekként nagyon tu-
datosan foglalkozott zené-
vel. Mi ragadta meg ennyire 
fiatalon, hogyan kezdett el 
készülni a zenei pályára?

– Ahogy mondtam, ha kö-
rülöttünk állandóan zene szól, 
akkor az lesz a természetes, 
abba növünk bele… Apám, Bo-
ban, már fiatalon a legjobbak 

legjobbjává vált, a híres gučai 
trombitás találkozón éveken 
keresztül mindent megnyert, 
így a saját zenekarába is csak 
a legjobbak kerülhettek be, le-
gyen szó akár trombitásokról, 
kürtösökről, szaxofonosokról, 
harmonikásokról vagy dobo-
sokról. Így aztán volt időm ele-
get látni, hallani, mégpedig a 
legjobbaktól.

A trombitámat én is már 
fiatalon megkaptam, tulaj-
donképpen testileg kellett 
megnőnöm, hogy a hang-

szer teljes spektrumát 
ki tudjam használni, 
mind tüdőkapacitás-
ban, mind játéktech-

nikában. Kiskoromtól 
ezt a kettőt kellett 

f i n o m í t a -
nom, hogy 
v é g ü l 
minden, 
a trom-
b i t á b ó l 
kicsalo-
gatható 
h a n g -
h o z 
„odaér -

jek”.
– Ho-

gyan tel-
jesült be 
az álom, 
h o g y a n 

került be 
a profik 

közé?
– A sok gya-

korlásnak, édes-
anyámnak és 
-apámnak kö-
szönhetően kö-

rülbelül tizenhárom éves ko-
rom óta szinte folyamatosan 
a Boban Markovics Orkestar 
tagja voltam, ilyen vagy olyan 
formában. Azután kaptam egy 
trombitás filmszerepet is (Du-
san Milic és Emir Kusturica 
Guča!, magyarul Trombitaver-
seny címmel megjelent filmjé-
ben, melynek több dalát is ő 
játszotta fel – a szerk.), az is 

jó iskola volt a trombitáról és 
a szórakoztatóiparról. Mond-
hatni ezeken a tapasztalato-
kon nőttem föl, és hamarosan 
megkezdődtek azok a nagy 
turnék – még a Covid előtt –, 
ahol pedig már az egész zenei 
szakma alapjait, csínját-bín-
ját elsajátíthattuk. És persze 
nagyon sokat jelent, hogy 
minden szempontból a leg-
nagyobbakkal dolgozhattam 
együtt: köztük ott volt Frank 
London, a mai klezmer- és 
világzene egyik nagyágyúja, 
Emir Kusturica…

– Zenét szerez, szólót 
játszik, tizennyolc éves 
kora óta pedig hivatalosan 
ön vezeti a Boban i Marko 
Markovics Orkestart. Nagy 
felelősség mindez egy ilyen 
fiatal művésznek, még a 
neves apa segítségével is. 
Jellemezné, hogyan műkö-
dik a közös munka kettejük 
között, hogyan váltak társ- 
alkotóvá édesapjával?

– Az elején még renge-
teget vitatkoztunk! Én más-
képp élem meg a korom, a 
mai kor zenéjét, ami Bobant 
nem is izgatja már annyira. 
Én mindenféleképpen igyek-
szem beépíteni az újításokat, 
Boban pedig sokszor a ha-
gyományos zenei felépítést 
szorgalmazza, mármint a 
hagyományos trombitás-ze-
nekari felállást… Aztán per-
sze rengeteg kísérletünk volt, 
sok mindent kipróbáltunk, és 
annyit muzsikáltunk különbö-
ző formációkban, hogy végül 
kikristályosodott, nagyon is 
jól megférünk egymás mel-

lett, mégiscsak összeegyez-
tethető a kettőnk szemlélete. 
A legjobb példa erre éppen 
a Mrak (Sötétség) című le-
mezünk anyagára a Buda-
pesten, a Müpában nemrég 
bemutatott balett lehet, 
ugyanis annak a zenei hang-
zásában tökéletes összhang-
ba került az én zenei világom 
Bobanéval. Ráadásul az Or-
kestarban a zenekari tagok 
mára mind nagyon fiatalok. 
Így talán mondhatnám, hogy 
én nyertem a fiatalítással, de 
ez mindig is így volt: a fiata-
los lendület vitte előre a ze-
nei utunkat a családban, és 
ezáltal végül is mindig meg 
tudtunk újulni!

– Milyen ambíciókat dé-
delget a közel- és a távolab-
bi jövőre nézve?

– Egyértelmű, hogy a vi-
lágjárvány után újra valódi 
színpadi koncertekre vá-
gyunk. Úgy gondolom, csak 
lassan fog visszaállni a régi 
rend, ha visszaáll egyálta-
lán… A zenésztársakkal min-
dig nevetve szoktuk monda-
ni, hogy ha netán mégsem 
térünk vissza a rendes ke-
rékvágásba, és meg talál-

na szűnni a koncertpiac, a 
rezesekre, trombitásokra 
legalább lakodalmakban és 
temetésekkor mindig szük-
ség lesz… Azaz az élet iga-
zán nagy dolgainál akkor is 
mindig ott leszünk!

– Milyen élmények fűzik 
Magyarországhoz, és benne 
Szegedhez? Milyen érzé-
sekkel érkezik június végén 
a napfény városába?

– Szegedre, ahogy álta-
lában véve Magyarországra 
is, valósággal hazajárunk! 
Azt biztosan elmondhatjuk, 
hogy a szegedi halászlék, a 
babgulyások mindig itt a leg-
jobbak – dicséret érte a vá-
rosnak! Szegeden valahogy 
érződik a határ közelsége is, 
lazábbak, közvetlenebbek 
itt az emberek, szeretnek 

korzózni. Ezt a hangulatot 
mi a szerbiai városokban 
nap mint nap megéljük – és 
másutt is nagyon fontos ez a 
számunkra: hogy lazán, de 
egymásra is figyelve üldög-
élhessünk a kávéházak tera-
szán… Sokszor az élet nagy 
dolgait is egy kávé mellett 
találjuk ki!

Kertész Lilla

Marko és Boban. 

A Boban i Marko Markovics Orkestar. Fotók: Fonó Budai Zeneház
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K
ormányunk harc-
ban áll és diadalt 
diadalra halmoz. 
Vezérünk szent éle-

tű lett megtérése óta (hol 
van már a „csuhások, térd-
re!”), szorgos templomba és 
stadionba járó, megérdemli 
a szülinapi áldó miséket, hi-
szen védi hazánkat. Lobogó 
fáklyája idővel ellobban, hi-
ába a sok öndicséret, a mé-
dia reklámja. Most is a pénz-
istennek tetsző dolgot csele-
kedett: megvédte Putyin házi 
püspökének vagyonát a zár 
alá vételtől. Itt azért zavar-
ba jövök: ott is a keresztény 
egyház gazdagodik, s a nép 
szegényedik? Az aranyborjú, 
Mammon imádata ott is be-
vett gyakorlat? Vagy onnan 
importálta a Barátság vezeté-
ken? Egyes nyugati firkászok 
KGB-ről írnak: Kirill, Gáz, Ban-
kok.

Nálunk a kereszténység 
a szegények érdekképvise-
lete kellene, hogy legyen, de 
kormányunk itt is szelektál. 
Több ezer kis templom felújí-
tásra került a Kárpát-meden-
cében, 2011-es törvényünk 
27 egyházat ismer el, de val-
lási közösségként még 232 
tevékenykedik. A kisegyhá-
zak, vallási közösségek nem 
részesülhetnek állami támo-
gatásban, az szja 1%-os fel-
ajánlásokban, hiába végez-
nek szociális, humanitárius 
feladatokat. Elvett státuszu-
kat hiába perelték vissza, az 
uniós bíróság által megítélt 
támogatásukhoz sem jut-
nak hozzá, ha nem állnak a 
hatalom megéneklői közé. 
De pórul járnak a szociális 
alapítványok, a sérült gyer-
mekek, vagy akár a hajlékta-
lanok segítésére létrehozott 
emberbaráti közösségek, is-
kolák. Takarékoskodni kell, 
nincs állami pénz. (Ellopták.)

A strasbourgi Emberi Jo-
gok Európai Bírósága, a Ve-
lencei Bizottság és a Magyar 
Alkotmánybíróság jogerős 
döntésének a mai napig nem 
tettek eleget, a Magyarorszá-
gi Evangéliumi Testvérközös-
ség egyházi státuszát nem 
állították vissza, sőt 2017 
óta a megítélt kártérítést 
sem fizeti a vezérünk első két 
gyermekét megkeresztelő 
Iványi Gábor közösségének, 
de végrehajtókat gyakorta 
küld látogatóba. Erről az jut 
eszembe, tudom, csúnya 
vagyok, hogy az előzetes le-
tartóztatásban lévő Bírósági 
Végrehajtói Kar elnökének 
felesége által vitt ügymenet 

2021-ben kimagaslóan nye-
reséges lett! Schadl György 
egyébként 880 milliós ille-
gális jövedelemre tett szert, 
de jutott 83 milliós kenőpénz 
a lemondott igazságügyimi-
niszter-helyettesnek is, aki 
még végkielégítést is kapott, 
s nem került börtönbe.

Akinek nincs semmije, 
annyit is ér! Szerencsére 
kormányunk anyagilag jól 
áll, ki az internetes aláírási 
jogdíjából, ki hadügyi vállal-
kozásaiból lett milliomos-mil-
liárdos. Csak szegény Orbán 
nem gazdagodott, miközben 
családja, barátai talicskáz-
zák haza a milliárdos oszta-
lékokat: Mészáros Lőrinc, aki 
tavaly 25 milliárddal növelte 
vagyonát, informatikai cégé-
ből 2,2 milliárd forintot vehe-
tett fel, építési cégekből 7 
milliárdos oszta-
lék jött össze, 
de öccse 
is 693 
m i l l i ó t 
gürizett 
ö s s z e , 
hogy a 
többi ro-
konról ne 
is beszéljünk. 
Lölő óriás lett, új 
neje cége is egyből nyeresé-
ges lett. A roppant elfoglalt 
Szijjártóné is 285 milliónyi 
konyhapénzt szerzett. Igazi 
győztesek Szíjj László, Garan-
csi István, Széles Gábor és 
barátaik. Matolcsyék is igye-
keznek, de az Orbán család 
sem szégyenkezhet: a papa 
1,8 milliárdos osztalékot 
kapott, neki monopolhelyze-
te miatt még közbeszerzési 
korlátot sem kellett ugrania. 
Tiborcz visszasomfordált 
Spanyolországból, újra be-
indult Ráhel bababiznisze a 
turizmus mellett. Tehát az 
építőipar, a kaszinók, infor-
matikai és reklámcégek, a 
rokoni kapcsolatok jelentik 
ma Csonka-Magyarország 
aranybányáit.  

Új fogalom most az ext-
raprofit. A marxista gazda-
ságtanban a termelékenység 
relatíve magas szintjével 
kötik össze megjelenését, 
de a klasszikus közgazda-
ságtanban is létezik extrá-
nak nevezhető profit, ami a 
nem tökéletes piaci műkö-

dés eredményeként alakul 
ki. Normális gazdaságban 
egy idő után beáll a dinami-
kus egyensúly, mindenhol 
ugyanannyi hasznot lehet-
ne realizálni (ez egyébként 
megegyezne a mindenkori 
reálkamat szintjével). Ilyen 
persze a valóságban aligha 
valósul meg, mindig lesznek 
cégek, amelyek nagyobb 
profitra tesznek szert. 

A magyar gazdaságra az 
a jellemző, hogy a piac nem 
működik tökéletesen, né-
hány nagyobb szereplő, így 
a kormány és a NER-lovagok 
jelentős hatást gyakorolnak 
a folyamatokra. Nincsenek 
vagy nem működnek ren-
desen a közbeszerzések, 
a versenyhivatal, a hazai 
közvélemény csak az uniós 
OLAF-jelzésekből jön rá bi-

zonyos, jól elkoz-
m e t i k á z o t t 

trükkökre. A 
domináns 
cégek fo-
lyamato-
san ma-
gasabbra 

árazzák a 
termékeiket, 

mint a határ-
költségük, és ezzel 

magasabb profitszintet ér-
nek el, ezt hívhatjuk nyugod-
tan extraprofitnak. De nem 
ezt akarják megadóztatni!

A NER-be beágyazott 
cégekre jellemző, hogy tete-
mes, valódi piaci helyzetben 
irreálisan nagy profitot ter-
melnek. Ilyen elsősorban az 
építőipar. A vissza nem térí-
tendő több tízmilliárdos tá-
mogatásokkal könnyű nyere-
ségesnek lenni. Lázár János 
maga is elismeri: könnyen 
lehetett úgy vagyonosodni, 
hogy az állam minden költsé-
get megtérít.

Mire is kell az extraprofit- 
adó? Nem a vészhelyzetek-
re, az a beetetés. Folytatni 
akarják az építkezéseket, 
szállodák, múzeumok a Vá-
rosligetben, tömni a havero-
kat, elkápráztatni a hívő mil-
liókat, de a szegedi új hídról 
még nem hallottunk. Nem 
dakota közmondás, misze-
rint okosnak szabad lenni, de 
mindenkinél mindig okosabb 
lenni nem. 

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

9Olvasóink írták

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

A domináns 
cégek folyama-

tosan magasabbra 
árazzák a termékei-

ket, és ezzel magasabb 
profitszintet érnek el, ezt 
hívhatjuk nyugodtan ext-
raprofitnak. De nem ezt 

akarják megadóz-
tatni!

Kire akar-
ják ráterhelni 
a kirótt bérleti 

díjat? A tanárok-
ra? A szülők-

re? 

Okosnak szabad lenni

Minden gyermek azonos eséllyel
vehessen részt a művészetképzésben

S
ok kisgyermek 
gyűlt össze a mi-
nap az Alsóvárosi 
Általános Iskola ze-

netermében, ahol a tanárnő 
arról beszélt, hogyan kell a 
hangszeres műveket előadni, 
és hogyan lehet bevonni 
a főleg alsó tagoza-
tos hallgatóságot a 
zenehallgatásba. 
A zongora, furu-
lya, gitár és főkép-
pen a cselló kezelé-
se nem volt egyszerű 
feladat a kisgyermekek-
nek. De nem volt gond, mert 
a tanárnő ott állt mellettük 
és besegített, ha elakadtak. 
Finom kézmozdulattal, simo-
gatással is erősítette a sze-
replőket. Az előadó „művész” 
mindig megkapta az elisme-
rő tapsot. Módszertani szem-
pontból kiválóan szervezték 
meg a hangversenyt. A zene-
mű előadói nem mondták be 

előre a mű címét, mert azt a 
hallgatóknak kellett kitalálni-
uk a végén. Az apró közönség 
végig feszülten figyelt, és sok 
fellendülő kéz jelezte, hogy 
felismerték az előadott dara-
bot. A zeneszámokat többnyi-

re az énekórákon 
tanulták a gye-

rekek. A két 
tanárnő min-
den mozdu-
latában ben-

ne volt a ta-
nítványaik felé 

áradó szeretet, ami 
által a kevésbé ügyes gyer-
mekben is növelni tudják az 
önbizalmat és a kitartást a 
zenei tanulmányok folytatá-
sában.

Eddig a piarista gimnázi-
um művésztanárai jártak ki 
az Alsóvárosi Általános Isko-
lába, és biztosították a hang-
szeres művészeti (szolfézs és 
hangszer) képzést.

Az állami iskolafenntartó, 
a KLIK azonban ragaszkodik 
ahhoz, hogy az „utazó taná-
rok” terembérleti díjat fizes-
senek a jövőben. Kire akar-
ják ráterhelni a kirótt bérleti 
díjat? A tanárokra? A szülők-
re? Az általános iskola öröm-
mel vette, hogy a diákjaik 
helyben részesülhettek szín-
vonalas zenei képzésben. 
Azt nem lehet elvárni, hogy 
az alsó tagozatos gyerekeket 
Alsóvárosról cipeljék a szü-
lők a gimnáziumba az anya-
gilag kedvezőbb feltételek 
miatt. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy a kisgyermekek 
még nem közlekedhetnek 
önállóan. Nem lenne szabad 
akadályt gördíteni egyik isko-
lában sem az elé, hogy min-
den gyermek azonos eséllyel 
vehessen részt a művészet-
képzésben.

 
Dr. Berecz Árpádné

K
ülön öröm számom-
ra, hogy a Szege-
di SZC Kőrösy Jó-
zsef Közgazdasági 

Technikum jelmondata Ka-
zinczytól származik, amint je-
len írásom is címként idézett 
kis mondatát választotta jel-
szavának: „Jót s jól!” Éppen 
ideje, mert a 90-es évek ele-
jén, a rendszerváltozás ala-
kulásával ijesztően eldefor-
málódott és rossz irányt vett 
– felételezem, hivatali utasí-
tásra – az akkori iskolai veze-
tés, illetve az oktatás iránya. 
Hogy az elmúlt 10-20 év alatt 
mit nem csinált jól a Kőrösy 
– merem remélni –, örökre 
elmúlt dilemma. Miért mon-
dom ezt? Egyáltalán mi kö-
zöm mindehhez? Gondolom, 
sejthetik, hogy nem véletle-
nül ütöttem bele az orrom a 
jelzett problémákba.

Kerek 60 évvel ezelőtt 
maturáltunk a feleségemmel 
együtt a Kőrösyben, mind-
ketten. Abban az iskolában, 
amelyet az 1958–1962-es 
esztendőkben (együtt a Rad-
nóti-gimnáziummal) a leg-
jobb középiskolák közé sorol-
tak Szegeden.

Különben is nekem nem 
közömbös a történet, mert 
a családból a nagylányom is 
a Kőrösyben érettségizett, 
aki megszerezte a mérleg-
képes szakmát, nem sok-
kal később meg elvégezte 
a gazdasági főiskolát is. 
Azaz mint a szülei, ő is köz-
gazdász lett. Minderről (az 
érettségit leszámítva) az 
idősebb unokám már lema-
radt, miután az iskola szak-
képesítést sem biztosított. 
Attól még kiváló vállalkozó  
lett.

Az 1958–1962-es évek-
ben kiváló pedagógusok 
tanítottak bennünket: 
Jeszenszki Sándor igazgató, 
dr. Börcsök Sándor igazgató, 
Maróti Jánosné osztályfő-
nök, Sényei Róbert osztályfő-
nök, dr. Kapás Pál, dr. Palás-
ti Pál, Berkes Jenőné, Simon 
Károly kollégiumigazgató, 
Sárdi Elek, Horóczi Ferenc, 
dr. Szűcs József, mindössze-
sen 20 fő tanár tanította a 
lány- és fiúosztályokat – ki-
váló kvalitással. Sajnos eb-
ből a 20 tanárból már csak 
2-3 él még. A holtak nyugod-
janak békében!

Tanulmányi versenyeken 
sokszor és jól szerepelt az 
iskola. Kiváló sportolók is 
voltak (atlétika, kézilabda, 
röplabda) az iskolában. Sze-
rettünk a suliba járni, és sze-
rettük az iskolát is – a Tisza 
partján. Fiatalon sokat buliz-
tunk, jó iskolabálok voltak a 
téli hónapokban. És ha nem 
tévedek, akkor azt kell mond-
jam, hogy az iskolai tanulmá-
nyi átlag csaknem jó (4) volt.

Szép volt, jó volt minden, 
mert akkor még fiatalok vol-
tunk. Közben viszont gyorsan 
elszaladt a 60 év! Ebből a 60 
évből (12 évet már nyugdí-
jasként) kerek 50 évet dol-
goztam le megszakítás nél-
kül. Úgy adta a sors, hogy a 
családban mindhárman – a 
lányom is – közgazdászok 
lettünk, köszönhetően a Kő-
rösy József Közgazdasági 
Technikum Statisztikai Tago-
zat valamennyi tanárának.

A jelenlegi „utódiskolám” 
tanárainak gratulálok a jel-
zett törekvések és az ered-
ményes iskolai tanulmányi 
versenyek sikeréhez.

Ne feledje az olvasó: 
mindig utolér, amit magunk 
mögött hagyunk, mert amik 
vagyunk, és amik leszünk, 
annak része a múltunk is.

Kutnyik Pál

Jót s jól?
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ARANY UTÁN BRONZ. Az 
Esztergomi Vitézek nyerte a 
hetesrögbi országos bajnok-
ságot a Budapest Rögbi Cent-
rumban, miután a döntőben 
19–7-re felülmúlta az előző 
idényben győztes Battai Bull-
dogok gárdáját. Az olimpiai 
szakág országos döntőjében 
ezúttal hat csapat vett részt. 
A végső győzelemre esélyes 
két együttes a csoportkör-
ben magabiztosan hozta győ-
zelmeit. A Bulldogok előbb a 
DEAC Huszárok, majd a Fe-
hérvár együttesét múlták fe-
lül, míg a Vitézek visszavág-
tak a szegedi Fit World Goril-
lák Rugby Clubnak (27–5) a 
XV-ös döntőben két héttel ez-
előtt elszenvedett vereségért, 
illetve azt követően jobbnak 
bizonyultak a Tárnoknál is. 
A helyosztókon az ötödik he-
lyért a DEAC a Tárnokot, majd 
a bronzmérkőzésen a Szeged 
a Fehérvárt múlta felül, azaz 
a szegediek a XV-ös arany 
után egy bronzot is szereztek. 
Az arany sorsa a hajrában 
dőlt el, amikor két battai hi-
bát céllal büntettek az eszter-
gomiak, így kialakítva a 19–
7-es végeredményt.
SZTEVANOVICS IRÁNYÍT. 
Alekszandar Sztevanovics 
lett a labdarúgó NB II.-ben 
szereplő Szeged-Csanád Gro-
sics Akadémia új vezetőedző-
je: a 48 esztendős, UEFA Pro 
Licence-szel rendelkező szak-
ember január óta szakmai ta-
nácsadóként segítette a klu-
bot, a következő szezontól 
pedig vezetőedzőként irányít-
ja a felnőttcsapatot.
„Alekszandar januárban ér-
kezett klubunkhoz szakmai 
tanácsadóként. Az utánpót-
láscsapatok mellett a felnőtt 
együttesünk számára is so-
kat segített. Sok közös gon-
dolatunk van a labdarúgást 
illetően. Segített a döntés 
meghozatalában, hogy fél 
évet eltöltött nálunk, így jól is-
meri a csapatot és a játéko-
sokat. Karakteres edző, aki 
emberileg és a szakmailag is 
illik a klub filozófiájához, így 
nem volt nehéz megállapod-
nunk” – mondta Adem Kapic, 
a klub sportigazgatója.
ARANYOS REMÉNYSÉ-
GEK. Két arany-, egy ezüst- 
és egy bronzérmet szereztek 
az MVM Szeged VE evezősei 
a lengyelországi Kruszwicá-
ban rendezett Olimpiai Re-
ménységek Versenyén. Dani 
Zsolt tanítványai közül Má-
csai Lilla és Szabó Blanka 
a női nyolcassal nyert, míg  
Pálka Bálint és Hajdu Márton 
kettesben győzött.

Hét fővel szűkítette bő ke-
retét Märcz Tamás, a hazai 
rendezésű világbajnokságra 
készülő férfi vízilabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya. 
A szűkítésnek „áldozatul 
esett” Sánta Dániel, a Sze-
gedi Vízilabda Egylet játéko-
sa is.

A 
magyar szövetség 
tájékoztatása sze-
rint a korábbi 27-
es listáról lekerült 

két kapus, Csoma Kristóf és 
Mizsei Márton, míg a mezőny-
játékosok közül Batizi Bene-
dek, Csacsovszky Erik, Sánta 
Dániel, Vadovics Viktor és Vig-
vári Vince maradt ki.

Märcz Tamás szövetségi 
kapitány szerint a vb-n a köny-
nyebb ellenfelek – Brazília és 
Georgia – sem adnak lehető-
séget arra, hogy ne fókuszál-
janak százszázalékosan már 
a csoportkörben.

– Azt látom a közelmúlt 
kéthetes világeseményeinek 
tapasztalata alapján, hogy 
akkor érkezik meg igazán 
jól a második hétre egy csa-
pat, ha végig feszesen ma-

rad – hangsúlyozta. Märcz 
elárulta, hogy egy fokkal 
talán még erősebb munkát 
is megengedhetnek majd a 
csoportmérkőzések fázisá-
ban, de nagyon fontos lesz, 
hogy nemcsak az edzése-
ken, hanem a pihenőben is 
végig fókuszban kell marad-
niuk.

A vízilabdatorna csoport-
mérkőzéseinek a Hajós nagy-
medencéje mellett Debrecen, 
Sopron és Szeged ad otthont. 
Mindegyik városban egy-egy 
férfi és női csoport küzdelmei 
zajlanak majd, délutánonként 
két-két mérkőzést nézhetnek 
meg a szurkolók. A Margitszi-
get kivétel, itt a magyar férfi 
és női válogatott játszik majd, 
és elkerülendő az ütközést az 
úszóviadallal, az első mecs-
csek 19.30-kor kezdődnek, 
a magyarok pedig 21 órától 
szállnak vízbe. Az Európa-baj-
nok és olimpiai bronzérmes 
férfi válogatott az A csoport-
ban június 21-én Monteneg-
róval találkozik először, két 
nappal később Brazíliával, 
június 25-én pedig Georgiával 
mérkőzik meg.

Lemarad a vb-ről Sánta
Szűkítette keretét a szövetségi kapitány

Kijutottak az Eb-re Kellerék
A magyar válogatott került a kizárt oroszok helyére

A 
magyar férfi válo-
gatott 21–9-re ki-
kapott az elődön-
tőben Montenegró-

tól a 3×3-as kosárlabda-Eu-
rópa-bajnokság konstancai 
selejtezőjében, ám ennek el-
lenére is kijutott a szeptem-
beri Eb-re. A romániai tenger-
parton kezdődött, majd az 
esős időjárás miatt egy közeli 
sportcsarnokba átköltöztetett 
tornán Csirke Ferenc szövet-
ségi kapitány együttese négy 
győzelemmel, százszázalékos 

mérleggel került a négy közé. 
A Naturtex-SZTE-Szedeák já-
tékosa, Keller Iván, az exsze-
gedi Ivosev Tamás és Deme-
ter Attila, illetve a hódmező-
vásárhelyi Kelemen Balázs al-
kotta csapat az elődöntőben 
Montenegróval csapott ösz-
sze, és sima vereséget szen-
vedett, a nemzetközi szövet-
ség (FIBA) azonban a talál-
kozó után arról tájékoztatta 
a magyar szövetség helyszíni 
képviselőit, hogy a válogatott 
így is ott lehet a szeptember 

9. és 11. között Grazban sor-
ra kerülő Eb-n. Ez azért tör-
tént, mert bár a tornáról pa-
píron csak a két finalista biz-
tosította helyét a kontinens-
tornán, az oroszok kizárása 
nyomán megüresedett he-
lyet fel kellett tölteni. Ehhez 
a konstancai és az ezzel pár-
huzamosan zajló izraeli se-
lejtezőtorna kijutásról lema-
radt csapatait rangsorolták, 
ebben pedig a 4/1-es győzel-
mi mutatóval zárt magyaroké 
volt a legjobb mérleg.

Megvédte bajnoki címét a Pick Szeged
A döntő visszavágóján Rosta Miklós utolsó másodperces gólja döntött

A 
bajnoki cím csak 
az utolsó percben 
dőlt el: egy techni-
kai hiba miatt a já-

tékvezető elvette a labdát a 
hazaiaktól, majd Rosta Mik-
lós az utolsó másodperc-
ben megszerezte a Szeged 
ötödik bajnoki címét (1996, 
2007, 2018, 2021, 2022), 
egyben első címvédését je-
lentő gólt. A vendégeknél 
a remeklő Mikler Roland 
15 védéssel, Dean Bom-
bac és Rosta hat-hat góllal  
zárt.

Idegenben otthon

A 2016–2017-es idényben 
vezették be újra az oda-visz-
szavágós finálét a férfi élvo-
nalban. A párharc második 
mérkőzését mindig az alap-

szakasz győztese játszhatja 
hazai pályán, de ez eddig 
még egyszer sem bizonyult 
előnynek, ugyanis rendre 
az a csapat lett a bajnok, 
amely vendég volt a vissza-
vágón. Ez volt az utolsó sze-
zon a férfi NB I.-ben, amikor 
a fináléban azonos gólszám 
esetén a több idegenben 
lőtt gól döntötte el a pár- 
harcot.

Pastor:  
Végig harcoltunk

Juan Carlos Pastor veze-
tőedző szerint a Pick azért 
nyerte meg a döntő vissza-
vágóját Veszprémben, mert 
végig harcolt és meccsben 
volt.

– Minden tiszteletem a 
veszprémi csapaté, mert 

szerintem két nagyon jó 
meccset játszottunk, ez 
jó dolog a magyar kézi-
labdának. A hangulat vé-
gig remek, a meccs pedig 
sportszerű volt – mondta a 
spanyol mester. – Az eddigi 
egymás elleni meccseinken 
jobban kézilabdáztunk el-

lenfelünknél, több helyze-
tet alakítottunk ki, de nem 
tudtunk nyerni. Most végig 
harcoltunk és meccsben vol-
tunk, ez döntött – vélekedett 
Pastor, majd gratulált játé-
kosainak a mutatott játék-
hoz és karakterhez. Külön 
gratulált Rostának, aki hét 

lövésből hat gólt szerzett, 
közte az utolsó másodperc-
ben az aranyérmet eldöntő 
találatot.

– Nagyon nagy meccset 
játszott, megmutatta, nem 
azért van a csapatban, mert 
még juniorkorú játékos. Ez 
volt eddigi pályafutása leg-
jobb mérkőzése – mondta 
Pastor.

Kijavították  
a hibákat

Rosta Miklós úgy vélekedett, 
küzdelmes, harcos döntőt ját-
szottak, ez mindkét meccs- 
re elmondható volt.

– Úgy jöttünk ide, hogy 
ez az utolsó mérkőzésünk 
az idényben, ezért mindent 
megteszünk. Nagyot küzdöt-
tünk, és ki tudtuk javítani 
azokat a dolgokat, amelyek 
miatt az első meccset el-
veszítettük. Akkor számos 
hétméterest és ziccert ki-
hagytunk, most viszont nem, 
ez volt a győzelem kulcsa – 
nyilatkozta.

A Pick Szeged fennállása során először védte meg címét 
a férfi kézilabda NB I.-ben, mivel a 29–28-as veszprémi si-
kerrel zárult szegedi első meccs után 30–29-re győzött a 
Telekom Veszprém otthonában a döntő visszavágóján, így 
58–58-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal nyerte 
meg a párharcot.

A szegedi csapatkapitány, Bánhidi Bence emelte magas-
ba a bajnoki trófeát. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A magyarok öröme: Eb-re készülhet Keller (12), Demeter (4),  Ivosev (14) és Kelemen 
(6). Fotó: MKOSZ
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Szeretne két ajándék belépőt nyerni Sziksósfürdőbe? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, 
e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 22. 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: Az első szegedi tájszótárat Nátly József állította össze. A nyertes: Fülöpné Strohner Irén. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT jú-
nius 3-án: Hajdemár Gergő és Vörös Niko-
lett; június 4-én: Varga Ákos és Bondár Ber-
nadett, Csörgő Gábor és Vicei Natália, Csa-
tó Krisztián és Kovács Katalin, Pokrián Ist-
ván Krisztián és Bánkúti Bíborka Anna, Dér 
Krisztián és Pásztor Diána, Ökrös István és 
Kádár Brigitta, Poljak Attila és Hoffner Zsó-
ka Angéla, Szegedi Szabolcs Márk és Simon 
Enikő.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Ábrahám Gergely-
nek és Boldog Anettnak 2022. 05. 27-én Ali-
na, Petrovic Krisztiánnak és Barjaktár Lo-
rettának 2022. 05. 29-én Lázár, Rácz Sza-
bolcsnak és Fekete Évának 2022. 05. 31-én 
Erik, Böröcz Csabának és Király Alexandrá-
nak 2022. 05. 31-én Emília, Varga Norbert-
nek és Varga Viktóriának 2022. 06. 03-án 

Laura Kira és Janka Léna nevű gyermeke 
született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
napos-gomolyfelhős idő

Június
18.

szombat
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20.
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Június
21.

kedd

Június
22.

szerda

Június
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csütörtök
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24. 
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Gyengén
felhős

29/15
Arnold,
Levente

Gyengén
felhős

31/17
Gyárfás,
Zorka

Közepesen
felhős

32/17
Rafael,
Özséb

Közepesen
felhős

33/18
Alajos,
Leila

Közepesen
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33/19
Paulina,

Albin

Zivatar

32/18
Zoltán,

Szultána

Gyengén
felhős

31/16 
Iván,

Bajnok

JÚNIUS 22., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a  30/963-8137 telefonszámon és 
a szondi.ildiko@szeged.eu címen.)
JÚNIUS 25., SZOMBAT 
Kothencz  János: 10.00 – 12.00 (Csongor tér 12.)

Képviselői 
fogadóóra
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ELVIS
Időpont: június 23-tól
Helyszín: Belvárosi Mozi

A legendás Elvis Pres-
ley élete, ahogy még so-
sem láttuk: titokzatos me-
nedzsere, a magát csak 
„ezredesnek” szólíttató 
Tom Parker szemén ke-
resztül. Baz Luhrmann 
rendező mindig különle-
ges látványvilágú, izgal-
mas filmeket rendez, és 
a zenéhez is nagyon ért: 

ezt bebizonyította már a  
Moulin Rouge-zsal és A 
nagy Gatsbyvel is. Ezút-
tal Tom Hanks főszerep-
lésével mutatja be a 20. 
század egyik legnagyobb 
előadóművészének életét.

NAPSUGARAS SÉTÁK
Időpont: június 24., péntek, 
9 és 14 óra
Találkozó: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház
Alsóvárosi oromdíszek – kul-
túrséta. A séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 

Telefon: +36-30/501-2822. 
E-mail: szegedalsovarosi.taj-
haz@gmail.com.
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ÜRES OSKOLA UTCA 1968-BÓL. Régen és ritkán látott pillanatot muta-
tunk a mai belváros egyik legforgalmasabb utcájából. Képzeletbeli sétán-
kat kezdjük a Somogyi utcai sarkon, a hajdani Éva Presszó helyén! Vannak 
még, akik emlékeznek a kávéillatú hangulatára, a süteményespultjára, a 
mintás foteljeire, a karos kávéfőző gépére? Az utcán szemben feltűnik 
egy teherautó, talán egy Csepel. De ami örök az Oskola utcában, és az 
egy éven át tartó felújítás után is marad: az a kerékpáros. És most térjünk 

vissza a mába: fasor zöldell, két oldalon teraszok, sétálók, biciklisek és 
középen autósok. Aki pedig az önkormányzattal együtt szeretné birtokba 
venni az újjászületett Oskola utcát, június 18-án, szombaton 16 órától 
zenés felvonuláson sétálhat végig rajta. Lehet majd látni zászlódobálókat, 
sőt egy meglepetésvendég is feltűnik. A legötletesebb résztvevőket fa-
gyikuponnal és apró ajándékokkal várják. Találkozó: a Somogyi-könyvtár 
előtt. Fotó: Fortepan/Lechner Nkft. Dokumentációs Központ

KOS (III. 21–IV. 20.) 
Jó ideje vágyik már arra, 
hogy családja körében 

tölthessen néhány napot, 
most pedig lehetősége adódik 
erre. A dolgos mindennapokban 
szüksége volna már egy kis 
pihenésre, lazításra.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A munkahelye egyre fon- 
tosabb szerepet tölt be 

az életében. Igazi közösség 
van kialakulóban, ez pedig 
jó hatással van munkája 
minőségére és mindennapjai 
hangulatára is.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Mivel eléggé kiszámítha- 
tatlanul viselkedik az 

utóbbi időben, munkatársai 
sem igazán tudják, hogyan 
viszonyuljanak önhöz. Fontos 
lenne egy kis önmérsékletet 
gyakorolnia, hogy elkerülhesse 
a konfliktusokat!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Munkahelyi közösségé- 
ben egyre jobban meg- 

találja a helyét, továbbá 
kollégáival is a közös hangot, 
szerencsésen elkerülik a 
konfliktusok. Mindez inspirá- 
lóan hat önre, és jó hatással 
lehet a magánéletére is. 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Élményekkel 
teli napok várnak önre, 
de ahhoz, hogy igazán jól 

érezze magát, fontos, hogy 
nyíltsággal és odafigyelés- 
sel tekintsen a dolgokra! 
Kollégáival is legyen segítő- 
kész!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Amellett, hogy 
sok új ismerősre tesz 
szert mostanában, ne 

hanyagolja el a régi is- 
merőseit sem! Sose feledje, 
hogy kikre számíthatott igazán, 
amikor nem úgy mentek a 
dolgai, ahogy szerette volna!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Sikerek érik a mun- 
kájában, így megfelelő al- 
kalom kínálkozhat arra, 

hogy bátran belevágjon 
akár nagyobb projektekbe is. 
Fordítson a szokásosnál több 
figyelmet azokra, akik igazán 
fontosak az ön számára!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Ideje lenne, 
hogy megtartsák a régóta 
halasztgatott családi va- 

csorát vagy hétvégi össze- 
jövetelt, amelyet már hosszú 
ideje tervbe vettek, csak a 
megvalósítására nem volt 
módjuk. 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Elég sok feladattal 
kell szembenéznie mun- 
kahelyén a következő 

napokban, ezért fontos, 
hogy pontosan jegyezze fel az 
összes teendőjét! Szóljon, ha 
az útmutatások nem világosak!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Szeszélyes a hangulata, 
és emiatt, ha nem figyel 
eléggé, kellemetlen hely- 

zetbe is kerülhet a mun- 
kahelyén. Mielőtt véleményt 
mond, számoljon el tízig: tö- 
rekedjen arra, hogy ne a pil- 
lanatnyi lelkiállapota irányítsa!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Tevékeny napok várnak 
önre otthon és a mun- 
kahelyén is, ezért fontos 

lenne, hogy mindennap 
jól kipihenje magát! Céljait 
tekintve legyen határozott, 
ugyanakkor próbálja meg 

elkerülni a konfliktusokat!
HALAK (II. 20–III. 20.)  
Munkája révén néhány 
új ismeretséget sze- 
rezhet, melyek a ké- 

sőbbiekben hasznosnak 
fognak bizonyulni. Döntéseiben 
legyen körültekintő, mert ezek 
hosszú távra meghatározhatják 
karrierjét!

Horoszkóp Szeged régen

Elvis és napsugaras séták

Szeged MJV Polgármesteri Hivatala aktuális álláspályázatai:

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ, KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ,

ANYAGMOZGATÓ-ÉPÜLETGONDNOK, TAKARÍTÓ.

Részletek a www.szegedvaros.hu/karrier internetes oldalon.

A RÉGI FOGADÓTÓL A 
MODERN HOTELIG 
Időpont: június 25., szom-
bat, 10 óra
Találkozó: Tourinform Iroda
Kis szegedi szállástörténet. 
A kétórás séta regisztráció-
hoz kötött és részvételi díjas. 
Tourinform Iroda, Széchenyi 
tér 12., telefon: +36-62/488-

690, +36-62/488-699, e-mail: 
szeged@tourinform.hu.

SAKK
Időpont: június 24., péntek 
és 25., szombat, 21 óra
Helyszín: Újszegedi Szabad-
téri Színpad
A Mamma Mia! szerzőinek 
musicalje. 


