
Helyén való  
dolog?
Szabó Sándor 
Orbán Viktort 
kérdezte az Or-
szággyűlésben 
a SZEVIÉP- és a 
Quaestor-ügyről. 

2020. március 14., szombat

6.
Szolgáltató és 
nyitott intéz-
ményt szeretne
Tóth Andrást ne-
vezték ki április 
elsejei hatállyal 
öt évre az NGSZ 
élére.

3. 10.
Újra a Vardar 
ellen játszanak
A címvédő lesz  
a MOL-Pick Sze- 
ged ellenfele  
a Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjé-
ben.

Kötetben írták 
meg a káoszt
Az Orbán-kor-
mány tízéves 
rombolásáról 
írtak feketén-fe-
héren magyar 
értelmiségiek.

4.

Késve postázta az állam  
a csekkeket

A gépjárműadó befizetésének határideje 
hétfőn éjfélkor jár le, de az adózók több-
sége csak az utolsó napokban kapta meg 
a csekket az államtól. A gond országos, 
nem az önkormányzat tehet róla, hanem a 
nemrégiben bevezetett elektronikus rend-
szer.

– Nem Szeged volt a hunyó annak a kelle-
metlen helyzetnek a kialakulásában, hogy 
miközben március 16-ig be kellene fizetni 
a gépjárműadót, a befizetéshez szükséges 
sárga csekket az érintettek csak az utolsó 
napokban kapták meg. Ez közel 50 ezer adó-
zót érint Szegeden – mondta Pintér Aladár, 
a polgármesteri hivatal adóirodájának veze-
tőhelyettese. Egy kormányrendelet értelmé-
ben az ASP informatikai rendszer segítségé-
vel kötelesek elvégezni az önkormányzatok 
a helyi adók kivetését. Szeged tavaly április-
ban csatlakozott az ASP-rendszerhez, ám, 
mint Pintér Aladár megjegyezte, valójában 

most vizsgázik a rendszer. Az eredményeket 
látva nem jól.

– Az ASP-rendszer a mostani, március 
16-i helyiadó-befizetések kapcsán kapta az 
első nagy terhelést, és kiderült, rengeteg 
gond lépett fel – mondta Pintér. Ezek vezet-
tek oda, hogy késett a sárga csekkek kikül-
dése. Szegeden a hét közepén kezdte meg a 
csekkek kézbesítését a posta.

Pintér Aladár elmondta, Szeged már febru-
ár végén elküldte a gépjárműadót is magában 
foglaló teljes adatbázis fájljait az ASP-rend-
szert üzemeltető EPDB Nyomtatási Központ 
Zrt.-nek. A problémák ekkor kezdődtek. A sár-
ga csekkek kiküldésének folyamata itt vett 
igénybe a tervezettnél lényegesen több időt.

Szeged honlapján tájékoztatót olvashat-
nak az ASP-rendszerről. Ezen keresztül nyo-
mon követhetik adószámláik egyenlegeit, 
intézhetik befizetéseiket, ami egyszerűbbé 
és kényelmesebbé teszi az adófizetéssel 
kapcsolatos teendők lebonyolítását.

Nagyágyú érkezik Szegedre
Balogh Judit a Szeged Televízió új hírigazgatója

Az ATV korábbi szerkesz-
tő-műsorvezetője Kozó 
Attilát váltja, aki Hódme-
zővásárhelyen az ottani 
televízió vezetésre kapott 
felkérést.

Balogh Judit öt évig dol-
gozott az ATV-nél a 
Start, A nap híre és a 

Fórum című műsorban, to-
vábbá műsorvezetője volt a 
csatorna híradójának. Ko-
rábban az RTL Híradó ripor-
tere volt. Tíz évig munkatár-
sa volt a Magyar Televízió 
Híradójának is, majd 2012-
ben az elhíresült Lomnici 
Zoltán-féle kitakarásos bot-
rány után – a Legfelsőbb Bí-
róság elnökét kiretusálták a 
háttérből Tőkés László nyi-

latkozata alatt –, amikor szo-
lidaritást vállalt kollégájával, 
a kisebbségi és nemzetiségi 
műsorok főszerkesztőségé-
be száműzték.

Kozó Attilát 2014-ben 
nevezték ki a Szeged TV 

élére, vezetése alatt a tévé 
műsorai több alkalommal 
kaptak elismerést a Helyi 
Televíziók Országos Egyesü-
letétől. Kozó a Vásárhelyi TV 
főszerkesztőjeként dolgozik 
tovább.

Balogh Judit évekig dolgozott az ATV-nél 

A fideszes Bartók Csaba
elintézte, hogy a város

ne kapjon pénzt
a villamospálya felújítására

Az Orbán-kormány egy 
tollvonással elvett Sze-
ged tömegközlekedé-

sétől 7 milliárd forintot, pedig 
Orbán Viktor 2017 januárjá-
ban még azt ígérte, a kormány 
támogatja a város közössé-
gi közlekedéssel kapcsolatos 
fejlesztési terveit a Modern 
városok programban. Két tá-
mogató kormányhatározat is 
született. A város 3 éven át 
egyeztetett a szakminisztéri-
ummal, tervet dolgozott ki a 

4-es villamosvonal felújításá-
ra, új villamosok vásárlásá-
ra, a trolihálózat fejlesztésé-
re. Aztán jött a fideszes Bar-
tók Csaba, és elintézte, ne a 
város, hanem az állami tulaj-
donú Volán társaság kapjon 
pénzt elektromos buszok be-
szerzésére. Az új kormányha-
tározatban azonban semmi-
féle összeget nem szerepel, 
csak az, hogy június 30-ig fe-
lülvizsgálják a terveket.

Részletek a 2. oldalon

A szegedi koncepció három éven át megfelelt a kormány-
zat szakembereinek a 4-es villamosvonal felújításáról. 
Fotó: Szabó Luca

Koronavírus: a kormány tájékoztatása szerint
napról napra nő a fertőzöttek száma az országban

Lapzártánkkor a kormány hi-
vatalos tájékoztatása szerint 
13 igazolt koronavírusos be-
teg volt az országban. A 13 
koronavírus-fertőzött közül 
8 iráni, 1 brit és 4 magyar 
állampolgár (egy 70 éves 
beteg férfi és a felesége, 
továbbá a brit állampolgár-
ságú beteg magyar felesége 
és egy nő ismerőse). Lapzár-
tánkkor Szegeden továbbra 
sem találtak a hatóságok 
koronavírussal fertőzött be-
teget.

Bár a koronavírus elle-
ni küzdelem és a be-
tegséggel kapcsolatos 

tájékoztatás is a kormány és 
a kormányzati szervek hatás-
körébe tartozik, Szeged ön-
kormányzata mindent meg-
tesz a koronavírus-járvány 
elleni védekezés, a szegedi-
ek egészségének megőrzé-
se érdekében. Botka Lász-
ló polgármester elrendelte, 
hogy minden önkormányzati 

cégnél és intézményben áll-
jon rendelkezésre a megelő-
zést szolgáló kézfertőtlenítő, 
amelyet helyben használhat-
nak az emberek. Elrendelte 
továbbá, hogy kétszer gyak-
rabban fertőtlenítsék a villa-
mosokat és a trolikat. A kor-
mány döntése után az önkor-
mányzat is lemondta a már-
cius 15-i Klauzál téri központi 
ünnepséget és a városrészi 

megemlékezéseket, valamint 
minden nyilvános rendez-
vényt, így a hétvégi Széchenyi 
téri toros fesztivált. Az önkor-
mányzat napi szinten elemzi 
a helyzetet, és amennyiben 
indokolt, megteszi a további 
szükséges intézkedéseket.

A koronavírus-fertőzés 
miatt kialakuló tünetek: láz, 
köhögés, légszomj, izom-
fájdalom, fáradékonyság. A 

tünetek az esetek 80 száza-
lékában enyhék, legfeljebb 
szokásos megfázásnak, nát-
hának tűnnek, köhögéssel, 
orrfolyással, esetleg lázzal. A 
fertőzöttek 20 százalékánál 
alakulnak ki súlyos tünetek. 
Jelenleg influenzajárvány is 
van Magyarországon, amely-
nek tünetei hasonlóak a koro-
navírus-fertőzéshez.

Bővebben az 5. oldalon

Képünkön a koronavírus terjedése miatt ellenőrzik a testhőmérsékletet egy utasnál a 
repülőtéren. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt 
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) korm.-rendelet 

41. § (2) bekezdés értelmében 
 

közzé teszi 
a Szeged, Holt-Maros – Maros-töltés – tervezett belterületi határ – 
Udvarhelyi u. – belterületi határ – Bérkert u. által határolt terület 

településrendezési eszközének módosítására vonatkozó 
tervezetét, valamint 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet 
 

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

(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon 
szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papíralapon 

postai úton / személyesen a városi főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő 
eljuttatásával / elektronikus úton, a bedo.boglarka@szeged.eu e-mail-címre 

megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 
legkésőbb 2020. április 2-ig. 

 
A közzététel ideje: 

2020. március 16-tól 2020. április 2-ig. 
 

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

 
Lakossági fórum ideje: 

2020. március 25. (szerda) 16.30 
 

Helyszín: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

házasságkötő terem 
(Szeged, Széchenyi tér 10.) 

 
 

 
 

 
 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) korm.-rendelet 

41. § (2) bekezdés értelmében 
 

közzé teszi 
a Szeged, Budapesti krt. – Csillag tér – Retek utca – József Attila sgt. által 

határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó 
tervezetét, valamint 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet 
 

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

(XI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a lakossági fórumon 
szóban vagy a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével papíralapon 

postai úton / személyesen a városi főépítészhez (Szeged, Püspök u. 9.) történő 
eljuttatásával / elektronikus úton, a bedo.boglarka@szeged.eu e-mail-címre 

megküldve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, 
legkésőbb 2020. április 2-ig. 

 
A közzététel ideje: 

2020. március 16-tól 2020. április 2-ig. 
 

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

 
Lakossági fórum ideje: 

2020. március 25. (szerda) 17.00 
 

Helyszín: 
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

házasságkötő terem 
(Szeged, Széchenyi tér 10.) 

 
 

 
 

A fideszes Bartók Csaba elintézte, hogy a város
ne kapjon pénzt a villamospálya felújítására

Orbán Viktor 2017 ja-
nuárjában ígérte meg 
Szegeden, hogy a kor-

mány támogatja a város kö-
zösségi közlekedéssel kap-
csolatos fejlesztési terveit 
a Modern városok program-
ban (MVP). A miniszterelnök 
egyebek mellett azt mondta 
Botka László polgármester-
rel közösen tartott sajtótájé-
koztatóján, hogy munkacso-
portot állít fel a kormány és 
az önkormányzat, és nagy-
szabású terveket készít arra 
nézve, miként lehetne Sze-
ged az első olyan magyar 
város, ahol a tömegközle-
kedés kizárólag elektromos 
alapon történik. 2018 elején 
kormányhatározatban ígér-
tek több mint 7 milliárd fo-
rintot a projektre, majd még 
ugyanabban az évben újabb 
kormányhatározat született, 
amely szerint 2020-ban 3,7, 
2021-ben 3,4 milliárd állna 
rendelkezésre az infrastruk-
túra fejlesztésére (4-es villa-
mos, troli) és villamosvásár-

lásra, valamint külön dön-
tést követően további 2,4 
milliárd jutna trolibuszvásár-

lásra még 2020-ban. Ezek 
alapján készített elő az ön-
kormányzat a szakminiszté-
riummal többször egyeztetve 
egy 10 milliárd forintos ter-
vet. A kormány illetékeseivel 
történt tárgyalásokon, egyez-
tetéseken soha nem merült 
fel semmilyen akadály.

A 7,1 milliárd forintról 
szóló támogató okiratot 
idén január 31-ig kellett 
volna aláírnia a Miniszter-

Nagy Sándor: Ez politikai blöff

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester szerint 
Bartók Csabának sem törvényes, sem politikai felha-
talmazása nincs arra, hogy Szeged nevében tárgyaljon 
bárkivel, hiszen a törvény szerint az önkormányzatot a 
polgármester képviseli. Úgy véli, a kormány által vizio-
nált projekt nem valósítható meg, míg az önkormány-
zaté készen van, azonnal indíthatóak lennének az 
első közbeszerzési eljárások, idén és jövőre el lehetne 
költeni a pénzt. A kormány buszos projektje viszont 
nincs előkészítve, a folyamat évekbe telhet. Szerinte 
valójában nincs is pénz modern városokra, ez költ-
ségvetési szempontból megtakarítás, politikai blöff. 
Hogy miért? Nagy Sándor szerint egyetlen sima (nem 
csuklós) elektromos busz ára nettó 150 millió forint 
körül van, Szegeden általában 86 busz szükséges a 
menetrend tartásához, amelyek egy része csuklós. 
Figyelembe kell venni, hogy az elektromos buszokból 
a töltés miatt és egyéb rendelkezésre állási okokból 
Szegeden egyelőre 95−100 is kellhet. Az elektromos 
buszokhoz nagyon komoly töltési kapacitást kell biz-
tosítani a telephelyen és a végállomáson egyaránt. Az 
ilyen töltőállomások megtervezése több évig szokott 
tartani, megvalósításuk pedig az alpolgármester sze-
rint milliárdos nagyságrendű beruházást jelent.

Az Orbán-kormány és Bartók Csaba szegedi Fidesz-el-
nök nem támogatja a város és a szakminisztérium évek 
alatt közösen kidolgozott javaslatát, hogy az önkor-
mányzat rendbe tegye a 4-es villamos vonalát, új vil-
lamosokat és trolikat vásároljon. A szegedi koncepció 
három éven át megfelelt a kormányzat, az Információs 
és Technológiai Minisztérium szakembereinek, két kor-
mányhatározat is támogatta. Most a kormány egy toll-
vonással elvett a város tömegközlekedésétől több mint 
7 milliárd forintot.

elnökséget vezető minisz-
ternek. Ez nem történt meg. 
Helyette Bartók Csaba sze-
gedi Fidesz-elnök, az MVP 
helyi koordinátora február 
végén bejelentette a Fidesz 
egyik helyi propagandalap-
jában, a Szegedma.hu-ban, 
hogy a kormány nem az 
önkormányzatnak, hanem 

az állami tulajdonú Volán 
társaságnak ad pénzt, 10 
milliárd forintot elektromos 
buszok beszerzésére.

Március elején aztán 
újabb kormányhatározat je-
lent meg a Magyar Közlöny-
ben, amelyben a kormány 
egy tollvonással elvett a 
város tömegközlekedésétől 
több mint 7 milliárd forintot, 
törölte a korábban többször 
írásba foglalt ígéretét a 4-es 
villamosvonal felújításáról, 
új villamosok vásárlásáról 
és a trolibuszhálózat fejlesz-
téséről, vagyis mindazt, ami-
ről az önkormányzat évekig 
egyeztetett a szakminiszté-

riummal, s amely koncepció 
három éven át megfelelt a 
kormányzat szakemberei-
nek.

A Magyar Közlöny márci-
us 3-i számában megjelent 
kormányhatározatban sem-

Bartók nem akarja tájékoztatni  
a szegedieket

Bartók Csabát, a Modern városok program szegedi 
kormányzati koordinátorát többször is kereste a Sze-
ged Televízió. A Fidesz szegedi elnöke végül közölte, 
nem akar nyilatkozni az általa bejelentett buszos fej-
lesztés támogatásáról a Szeged Televíziónak, és az 
élő adásba szóló meghívást is visszautasította.

2017-ben Orbán 
Viktor ígérte meg 
Szegeden, hogy 
a kormány tá-
mogatja a város 
közösségi közle-
kedéssel kapcso-
latos fejlesztési 
terveit a Modern 
városok program-
ban.

2018-ban kor-
mányhatározat 
született, amely 
szerint 2020-
ban 3,7 milliárd, 
2021-ben pe-
dig 3,4 milliárd 
forint állna ren-
delkezésre az 
infrastruktúra fej-
lesztésére (4-es 
villamos, troli) és 
villamosvásárlás-
ra.

2020 márciusá-
ban a kormány 
egy tollvonással 
elvett a város tö-
megközlekedé-
sétől 7 milliárd 
forintot.

miféle összeget nem jelöltek 
meg, csak azt, hogy a szege-
di terveket június 30-ig fe-
lülvizsgálják. Vagyis Bartók 
Csaba nem mondott igazat, 
amikor arról beszélt, hogy 
10 milliárd forintot ad a kor-
mány elektromos buszok be-
szerzésére. Ennyit ér a havi 
félmillió forintos kormányza-
ti fizetést biztosító állásból 
nyilatkozó Bartók Csaba, he-
lyi MVP-koordinátor szava.

Több milliárd forintból szerették volna felújítani a 4-es villamos vonalát. A tervek készen 
álltak, idén indíthatták volna a közbeszerzési eljárásokat 
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Időcsapdában

A rendszerváltás hajnalán olyan sokan voltak március 
idusán a Móra-múzeum előtt és más szegedi helyszíne-
ken, hogy egy tűt sem lehetett leejteni. Akkor még min-

denki reménykedett, hogy ez a kicsiny ország lesz, lehet majd a 
lehetséges világok legjobbika, de minimum olyan friss levegő-
jű, nyitott, szabad és nyugatias ország, mint Ausztria – magas 
fizetésekkel, jó utakkal, takaros falvakkal, tiszta, modern váro-
sokkal.

Nagyon hittek ebben a szónokok is, akik természetesen a 
rendszerváltáskori állapotokról is beszéltek. Egyikük például ar-
ról, hogy „a mai Magyarország politikai közélete légüres térben 
zajlik. Legitimációs vákuum keletkezett. Ez jellemzi a mai par-
lament munkáját is. (…) Közös célunk csak egy lehet: a valósá-
gos és minél teljesebb demokrácia megteremtése. Képviseleti 
demokrácia, parlamentarizmus a pártok szabad működésével, 
ahol az állampolgárok 
közössége időközönként 
felülvizsgálhatja saját 
véleményét. Demok-
rácia a gazdaságban, 
demokrácia, ahol az ál-
lam polgára szabadon 
fejtheti ki véleményét 
szóban, a sajtóban, sza-
badon alakíthat pártot, 
egyesületet, szabadon 
bírálhatja a hatalmat 
és az érvényben levő 
rendelkezéseket.” Más 
olyan óriási társadalmi 
problémákról beszélt 
harminc éve ünnepi szónoklatában, mint a szegénység és a 
kisnyugdíjasok helyzete. A szabadságértelmezések sorában 
egy újonnan alakult politikai szerveződés képviselője azt mond-
ta: a szabadság az, amit csorbítatlanul mindenkor érvényesíte-
ni kell a törvények megalkotásakor és végrehajtásakor.

Volt, aki azzal biztatta az egybegyűlteket, hogy minden po-
kolból létezik kiút, de az is elhangzott harminc éve, hogy elég 
volt Ázsiából, csatlakozzunk Európához, és legyünk reforme-
rek, amilyenek a reformkor nagyjai voltak, mert a nemzet nem 
veszítheti el önbizalmát, önérzetét. Azzal is lelkesítették az em-
bereket a rétorok, hogy mi mindannyian hozzájárultunk ahhoz, 
hogy az állampárt lemondani kényszerült hatalmi monopóliu-
máról, és hogy a fönnálló rend megváltoztatására irányuló tö-
megkonszenzus már hosszabb idő óta megvolt Magyarorszá-
gon, még akkor is, ha a pártállamhoz kötődő szűk hatalmi elit 
nem ennek tudta be a változást.

„A diktatúra omladozik, még nincs demokrácia, új mozgal-
mak alakulnak, még nincs igazi ellenzék, a képviselők inter-
pellálnak, még nincs parlament. Együtt kell átvészelnünk ezt 
az átmeneti korszakot, legyünk hát türelmesek. De a türelem 
nem lehet csalás. A magyar népet nem lehet tovább ámítani” – 
hangzott el Szegeden a rendszerváltás hajnalán.

Vétkesen optimisták voltunk harminc éve egykori meste-
rem szerint.

Illúzió volt, hogy a rendszerváltás a nyugati életszínvo-
nalat is magával hozza. Mint ahogy a vágyott igazságosabb 
rendszer is csak álom maradt, hiszen a szemünk előtt épí-
tették ki a közjavakon élősködő és a közjavakból meggazda-
godó haveri rendszert. Hittünk a vélemény-, sajtó- és tansza-
badságban is. Ma a kritika megfogalmazóit megfélemlítik, 
ellehetetlenítik, megsemmisítik, a sajtó már nem szabad, 
hanem központból vezérelt, militarista kormánypropagan-
da, az államosított iskolákban egyentankönyvből tanulnak, 
zsúfolt tananyagot nyomnak le a diákok torkán, kreativitás 
kizárva, nem is kell, hiszen kimondták: az iskola nem a gyer-
mekek igényeit kielégítő intézmény. És ami a legnagyobb 
csalódás a rendszerváltásban: ma is több mint hárommillió 
szegény ember él az országban, akiknek esélyük sincs a ki-
törésre.

Meddig tart a türelem?
Szabó C. Szilárd

 Vélemény

A diktatúra omladozik, 
még nincs demokrácia, 
új mozgalmak alakul-
nak, még nincs igazi el-
lenzék, a képviselők in-
terpellálnak, még nincs 
parlament. Együtt kell 
átvészelnünk ezt az át-
meneti korszakot, le-
gyünk hát türelmesek. 
De a türelem nem lehet 
csalás. A magyar népet 
nem lehet tovább ámí-
tani.

Szabó Sándor Orbán Viktort 
kérdezte a parlamentben 

a SZEVIÉP- és a Quaestor-ügyről

Szabó Sándor szegedi országgyűlési 
képviselő arra volt kíváncsi, Orbán 
Viktor miniszterelnök szerint helyén 
való dolog-e, hogy miközben egyko-
ri minisztere, Lázár János több száz 
csődbe ment vállalkozásról beszél a 
SZEVIÉP-üggyel kapcsolatban, kide-
rült: a kártalanított cégek tetemes 
része nem is ment csődbe.

Szabó Sándor egyrészt arra volt kí-
váncsi, hogy Orbán Viktor minisz-
terelnök helyénvalónak tartja-e 

közpénzből kártalanítani az építési vállal-
kozókat, hiszen ilyen alapon rengeteg cé-
get kártalaníthatott volna az állam az el-
múlt tíz évben. A SZEVIÉP-károsultaknak 
összesen mintegy 2,7 milliárd forintot fi-
zettek ki 2018 márciusa és novembere 
között. A kártalanítottak között vállalko-
zók, magán- és állami cégek is voltak.

– Lázár János több száz csődbe 
ment szegedi kisvállalkozóról beszélt. 
A maximális összeggel kártalanított 
cégekről azonban sorra kiderült, hogy 
egyáltalán nem mentek csődbe, sőt 
még a SZEVIÉP bedőlésének évében 
is nyereségesek voltak – hangsúlyozta 
Szabó Sándor. A szegedi országgyűlési 
képviselő első kérdése így szólt:

• Helytálló, hogy mil-
liós nyereséget elérő 
építési vállalkozókat 
közpénzből kártalanít a 
kormány?

A képviselő felszólalásában elmond-
ta, nem vitatja, hogy akinek valódi kára 
származott a SZEVIÉP 2009-es, a gazda-
sági válság idején bekövetkezett csődje 

miatt, azt kártalanítani kell, de arra kérte 
a miniszterelnököt, hogy öntsön tiszta vi-
zet a pohárba, és mondja el:

• Pontosan hány szegedi vállalkozó 
volt a kártalanítottak között, és közülük 
pontosan mennyi ment csődbe?

• Milyen jogcímen 
fizettek ki közel 3 mil-
liárd forintot nyeresé-
ges, jól menő, milliós 
nyereséget elérő épít-
kezési vállalkozóknak 
és cégeknek majdnem 
10 évvel a SZEVIÉP 
csődje után?

• Miért költik a magyar adófizetők 
pénzét prosperáló cégek kifizetésére?

Szabó Sándor a kártalanítási prog-
ram kapcsán megemlítette, hogy a 
fideszes kötődésű Quaestor ügyében 
több tízezer kisbefektetőnek tűnt el a 
pénze, az ő kártalanításukról azonban 
nem hallani.

• Mikor fogják kártalanítani a 
fideszes kötődésű Quaestor botrányá-
nak károsuljait?

• Mikor fogják azt a 
több mint 30 ezer kis-
befektetőt kárpótolni, 
akiknek tényleg minden 
megtakarítása elúszott 
a magyar állam, a Ma-
gyar Nemzeti Bank 
és az azóta megszűnt 

Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének 
hanyagsága miatt az 
Orbán-kormány regná-
lása alatt?

• Mikor fogják végre megsegíteni 
Magyarország legnagyobb pénzügyi 
csalásának áldozatait?

A szegedi képviselő kérdéseire nem 
Orbán Viktor, hanem a miniszterelnök 
megbízásából Bártfai-Mager Andrea, 
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter válaszolt volna, 
ám ő átadta a feladatot Fónagy János 
államtitkárnak. Fónagy azt válaszolta: 
a SZEVIÉP-károsultak kártalanítását 
szabályozó kormányrendelet nem tett 
különbséget az érintett vállalkozások 
között, tehát nem nézték, melyik cég 
nyereséges és melyik nem, sem a SZE-
VIÉP-csőd időpontjában, sem a kárren-
dezés idején.

– Nem áll rendelkezésünkre adat 
arról, hogy a kárrendezéssel érintett 
jogi személyek közül hány ment csőd-
be az idők folyamán. A kormányhiva-
talok által megküldött iratok alapján 
készített kimutatások szerint 55 sze-
gedi székhelyű vagy lakóhelyű jogi 
vagy természetes személy részesült a 
kárrendezésből – tette hozzá Fónagy, 
igencsak megkerülve a kérdések egy 
részét.

A Quaestor-ügyről azt mondta, a 
P&P Gazdasági Tanácsadó Kft. ösz-
szesen 1650 felperessel együtt perli a 
Magyar Nemzeti Bankot, a magyar álla-
mot és az Állami Számvevőszéket. Az 
eljárás folyamatban van. Fónagy azt is 
elmondta, a felperesek nem léptek föl 
kártérítési igénnyel.

Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő parlamenti felszólalásában hangsúlyozta, a maximális összeggel kár-
talanított cégekről sorra kiderült: egyáltalán nem mentek csődbe, sőt még a SZEVIÉP bedőlésének évében is nyeresége-
sek voltak 



 2020. március 14., szombat4 Aktuális

Tóth András: Nyitott és szolgáltató
intézményt szeretnék

megtakarítást eredményez. 
Szakembereink nem dolgoz-
nak más cégeknek, csak az 
NGSZ-nek és a hozzá tarto-
zó intézményeknek. Ezt az 
együttműködést szeretném 
bővíteni. Balatonkenesén 
tematikus táborokat sze-
retnék indítani, amihez pá-
lyázati forrásokat szeretnék 
bevonni. Fontos, hogy a jö-
vőben sokkal jobban össze-
hangoljuk az intézmények 
kapacitását. A művelődési 
házaknak nem egyforma a 
kihasználtsága, van, ame-
lyik 110 százalékon üzemel, 
és van, ahol sokkal alacso-
nyabb ez a szám. A bérlések 
összehangolásával lehetne 
növelni a kihasználtságot, s 
vele a bevételeket. Ez nem 
azt jelenti, hogy mi mondjuk 
meg, kivel kössenek szerző-
dést az intézmények, csak 
közvetítjük, összehangoljuk 
a keresletet és a kínálatot.

– Milyen változtatáso-
kat tervez a nyitottságot 
illetően?

– Úgy tervezem, hogy 
negyedévente igazgatói érte-
kezletet tartunk, amelyen az 
intézmények vezetői venné-
nek részt. Ez elősegíthetné a 
szorosabb együttműködést. 
Fontos, hogy megjelenjünk a 
közösségi médiában is, ahol 
az intézménnyel, a balaton- 
kenesei táborral és a hoz-
zánk tartozó intézményekkel 
kapcsolatos híreket, infor-
mációkat jelentetnénk meg. 
Jobb kapcsolatot szeretnék 
kialakítani az önkormány-
zati cégekkel. A TITÁN rend-
szer fejlesztése kapcsán jó 
kapcsolatunk van a RITEK 
Zrt.-vel, de hasonlóan jó 
együttműködést szeretnék 
kialakítani az IKV-val és a 
Szegedi Környezetgazdálko-
dási NKft.-vel is.

– Fontos téma az iskolai 
étkeztetés. Ebben tervez 
változásokat?

– Igen. Felhasználóbará-
tabbá és gyorsabbá szeret-
ném tenni a közétkeztetési 
pénzbeszedést, a lemondást 
és a panaszkezelést. Ezért 
fejlesztenénk tovább az 
Etelka online díjbeszedési 
portált és vezetnénk be a 
kártyás fizetés lehetőségét. 
Ezért szeretném használni 
a közösségi médiát is, hogy 
az információk gyorsabban 
jussanak el az érintettekhez, 
akik elmondhatják észrevé-
teleiket.

Vass Imre

Az önkormányzat fontos háttérintézménye a Nevelési-Ok-
tatási Intézmények Gazdasági Szolgálata, amelynek élére 
– a közgyűlés egyhangú támogatásával – Tóth Andrást, az 
intézmény igazgatási csoportvezetőjét nevezték ki április 
elsejei hatállyal öt évre. Tóth a szeged.hu-nak adott inter-
jújában elmondta: innovatív, nyitott és szolgáltató NGSZ-t 
szeretne.

– Kevesen ismerik a Neve-
lési-Oktatási Intézmények 
Gazdasági Szolgálatának 
működését. Mivel foglalko-
zik ez az önkormányzati in-
tézmény?

– Azért tudnak rólunk 
keveset, mert háttérmunkát 
végzünk. Tizenegy önkor-
mányzati intézmény – hét 
művelődési ház, a Móra-mú-
zeum, a bábszínház, az agóra 
és a Szegedi Óvodák Igaz-
gatósága – gazdálkodási és 
üzemeltetési feladatát látjuk 
el. Kötelező állami feladatel-
látás keretében pedig együtt-
működünk a Suli-Host Kft.-vel 
a közétkeztetésben, és mi 
üzemeltetjük az önkormány-
zat balatonkenesei táborát is.

– Milyen munkát végez 
az NGSZ a tizenegy intéz-
ménynek?

– Ellátjuk a fenti intéz-
mények mint gazdasági 
szervezettel nem rendel-
kező költségvetési szervek 
gazdálkodási, valamint az 
államháztartási előírások 
szerinti pénzügyi-számviteli, 
nyilvántartási, adatszolgálta-
tási feladatait. Mi végezzük 
az intézmények belső ellen- 
őrzését, a műszaki, az üze-
meltetési, a karbantartási 
feladatokat és egyes beszer-
zési tevékenységeket is.

– Mekkora összegből 
gazdálkodik az NGSZ?

– Az NGSZ és a hozzá 
tartozó tizenegy intézmény 
évente több mint 8 milliárd 
forintból gazdálkodik. Ösz-
szesen 81 fő látja el a szer-
teágazó feladatokat.

– Mióta dolgozik a cég-
nél?

– 2013 augusztusa óta 
dolgozom az NGSZ igazga-
tási csoportvezetőjeként. Az 
NGSZ, valamint a hozzá tar-
tozó intézmények jogi kont-
rolljának ellátása a felada-
tom, valamint a szabályzatok 
kidolgozása, ellenőrzése, az 
informatikai és a titkársági 
teendők koordinálása.

– Milyen célkitűzései 
vannak igazgatóként?

– Szeretném folytatni 
az elődöm által megkezdett 
munkát, de szükség van min-
den szervezet időszakos fe-
lülvizsgálatára is. Innovatív, 
nyitott és szolgáltató NGSZ-t 
szeretnék, ennek érdekében 
tovább szeretném fejleszteni 
az Etelka online díjbeszedési 
portált, valamint szeretném 
bevezetni a kártyás fizetés 
lehetőségét az NGSZ-ben. A 
költséghatékonyság szem-
pontjából fontosnak tartom 
az inhouse munkavégzés 
folytatását. Az NGSZ karban-
tartó csoportja látja el a hoz-
zánk tartozó intézmények 
kisebb karbantartási felada-
tait, ami költséghatékony és 

Tóth Andrást április elsejei hatállyal nevezték ki öt évre 
az NGSZ igazgatójának. Fotó: Iványi Aurél 

Elektromos töltés. Nő a feszültség az új NAT miatt

Egy szál szegfű a szebbik nemnek
Mindennap elismerést érdemelnek a nők

öbb mint egy évtizede hagyomány 
Szegeden, hogy a baloldali képvi-
selők virággal köszöntik a nőnapon 

a hölgyeket. Két szocialista politikus, Szabó 
Sándor országgyűlési és Mészáros Tamás 
önkormányzati képviselő (képünkön) a Víz-
torony téren várta szegfűvel a lányokat, asz-
szonyokat.

– A nemzetközi nőnap olyan vívmány, 
amely a baloldal számára nagyon fontos, és 
úgy gondoljuk, ezen a napon mindenképpen 
köszönteni kell a szebbik nemet – hangsú-
lyozta Mészáros Tamás, aki szerint minden-
nap elismerést érdemelnek a nők. Elmond-
ta, mindenki nagyon pozitívan fogadta a 
meglepetésvirágot. Fotó: Iványi Aurél

Kifakadt a szegedi fizikatanár
Felülvizsgálta a kerettantervet, de válaszra sem méltatták javaslatait

„Minket dobtak oda pré-
dának a felbőszült tömeg 
elé” – írta a szegedi gim-
náziumi tanár nyilvános 
Facebook-posztjában. Mo-
róné Tapody Éva hangsú-
lyozta, nem vett részt a 
Nemzeti alaptanterv elké-
szítésében, a kerettanterv 
véleményezése lett volna a 
feladata, de észrevételeit, 
javaslatait nem vették fi-
gyelembe.

öbb pedagógus is ál-
lítja azok közül, akiket 
az Oktatási Hivatal 

feltüntetett abban a 45 ne-
vet felsoroló listában, amely 
elvileg az új Nemzeti alap-
tantervet kidolgozó szakér-
tőket összesítette, hogy nem 
látták és nem is változtathat-
tak érdemben az elkészült 
tanterven, írta a 24.hu.

Kerese Tibor kaposvári 
földrajz és informatika sza-
kos tanár is egyike a listán 
szereplő pedagógusoknak. 
Ő azt válaszolta a lapnak, 
hogy valóban dolgozott az 
Oktatási Hivatalnak 2019-
ben, de nem írt és nem ké-
szített elő semmit, főleg nem 
az új NAT-ot.

Moróné Tapody Éva azt 
írta, a NAT előkészítésében 
nem vett részt, csak a már 
elkészült kerettanterv felül-
vizsgálatával bízta meg az 
Oktatási Hivatal. A NAT-ter-
vezetet kérésre sem kapták 

meg, így azt nyilvánosságra 
hozatala előtt nem is lát-
hatták. Bejegyzése szerint 
ez a felülvizsgálat annyit je-
lentett, hogy ő és a munká-
ban részt vevő kollégái csak 
kihúzni tudtak anyagokat, 
szórendváltoztatásra és ha-
sonló, kisebb módosításokra 
volt lehetőségük. Azt is írta, 
a fizika munkacsoport veze-
tője javaslataik legnagyobb 
részét nem vette figyelem-
be, és még csak válaszra 
sem méltatta. A pedagógus 
érdekesnek találja, hogy a 
csoportvezető neve nincs a 
24.hu által megszerzett lis-
tán, sőt a természettudomá-
nyos tantárgyakat összefogó 
személy neve sem szerepel 
rajta.

„Úgy tűnik, minket dob-
tak oda prédának a felbő-
szült tömeg elé. Nem tudom, 
a névsort ki adta le kinek, 
de akár rágalmazásnak is 
felfoghatnám.” Hogy mit 

gondolhat a végül nyilvános-
ságra került Nemzeti alap-
tantervről a szegedi fizikata-
nár? „Minden erőmmel azon 
dolgozom, hogy amit lehet, 
megtegyek a természettu-
dományok megmentése ér-
dekében” – írta a nyilvános, 
bárki által elolvasható Face-
book-posztban.

Később egy másik nyil-
vános posztban pontosított 
a szegedi gimnáziumi tanár. 
Azt írta, „a NAT és a keret-
tantervek elkészítését egy 
csoport végezte egy pro-
jekt keretében. Az Oktatási 
Hivatal a tőlük megkapott 
kerettanterv-tervezetet (a 
NAT-tervezetet nem) adta ki 
felülvizsgálatra nekünk. Az 
OH által kiadott lista tehát a 
már elkészült kerettantervek 
felülvizsgálatával megbízott 
személyek neveit tartalmaz-
za, nem pedig a kerettan-
tervek és a NAT készítőinek 
nevét.”

T

T
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Pályázati felhívások
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 a 2020. évi ünnepi könyvhét alkalmából

pályázatot hirdet a
szegedi könyvkiadás támogatására és  

Az Év Könyve díj odaítélésére.

A pályázatok keretösszege: 
szegedi könyvkiadás: 2.000.000 forint

Az Év Könyve díj: 200.000 forint

Pályázhatnak szegedi székhelyű kiadók, 
valamint a városban élő vagy Szegedhez kötődő szerzők.

Pályázni mindkét esetben kizárólag adatlapon lehet, 
mely letölthető a város honlapjáról: 

a www.szegedvaros.hu címről, ugyanitt találhatóak a részletes pályázati kiírások.

A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 
Humán Közszolgáltatási Iroda, Művelődési Osztálynak címezve 

(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani postai úton.

A pályázatok beküldésének határideje: 2020. április 9. 
A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak. 

Koronavírus: a kormány tájékoztatása szerint
napról napra nő a fertőzöttek száma az országban

Az önkormányzat mindent megtesz a szegediek egészségének védelmében

Bár a koronavírus elleni küzdelem 
és a betegséggel kapcsolatos tá-
jékoztatás a kormány és szervei 
hatáskörébe tartozik, Szeged ön-
kormányzata is mindent megtesz a 
szegediek egészségének védelmé-
ben. Az önkormányzat folyamatosan 
tartja a kapcsolatot a járvány elleni 
védekezésre kijelölt kormányzati 
szervekkel, és átadja a lakosság-
nak a legfontosabb információkat. 
Szeged önkormányzata napi szinten 
elemzi a helyzetet, és amennyiben 
az indokolt, megteszi a további szük-
séges intézkedéseket.

Szegeden egyelőre nem tud-
nak a hatóságok igazolt ko-
ronavírus-fertőzöttről, de 

fontos, hogy mindannyian felké-
szüljünk helyben is a járványra. A 
pánikhangulat elkerülése érdeké-
ben Szeged önkormányzata saját 
honlapján (www.szegedvaros.hu), 
valamint az általa üzemeltetett on-
line felületeken folyamatosan fris-
sülő, teljes körű tájékoztatást ad a 
betegséggel kapcsolatban. Tájéko-
zódjanak a szeged.hu és a szeged-
varos.hu online portálon, kövessék 
a Szegedi Tükör híreit, valamint a 
Szeged TV műsorait, ha naprakész 
információkat szeretnének kapni.

A koronavírussal kapcsolatos 
tájékoztatás céljából a kormány éj-
jel-nappal hívható ügyeleti telefon-
vonalakat hozott létre. Ezeken az 
ingyenesen hívható, központi szá-
mokon lehet bejelentést is tenni:

06-80/277-455
06-80/277-456

Aki e-mailben venné fel a kap-
csolatot az ügyelettel, erre a címre 
írhat: koronavirus@bm.gov.hu.

A koronavírussal kapcsolatos 
kormányzati honlap ezen a címen 
érhető el: koronavirus.gov.hu/.

Az önkormányzat folyamatosan 
tartja a kapcsolatot a kormányzati 
szervekkel, a klinikai központtal, 
valamint a legnagyobb munkaadók 
vezetőivel is rendszeresen konzul-
tál, hogy a további szükséges óvin-
tézkedéseket meg tudja tenni.

Az Index a legfontosabb tudni-
valókat gyűjtötte össze a koronaví-
rusról.

Milyen tünetei vannak?
Láz, köhögés, légszomj, izom-

fájdalom, fáradékonyság. A tüne-
tek az esetek 80 százalékában 
enyhék, legfeljebb szokásos meg-
fázásnak, náthának tűnnek, kö-
högéssel, orrfolyással, esetleg láz-
zal. A fertőzöttek 20 százalékánál 
alakulnak ki súlyos tünetek. Ekkor 
tüdőgyulladás, heveny légzési elég-
telenség is felléphet. Jelenleg influ-
enzajárvány is van Magyarorszá-
gon, amelynek tünetei hasonlóak a 
koronavírus-fertőzéshez.

Kik a leginkább veszélyezte-
tettek?

Azoknál a betegeknél alakul ki 
gyakrabban súlyos, akár életveszé-
lyes állapot, akik valamilyen kró-
nikus alapbetegségben, például 
magas vérnyomás betegségben, 
szív- és érrendszeri betegségben, 
cukorbetegségben, májbetegség-
ben, légzőszervi betegségben, 
daganatos betegségben szenved-

nek. Az eddigi adatok szerint a ha-
lálozás legnagyobb eséllyel a 60 
év feletti korosztályt, azon belül is 
különösen a 80 évnél idősebbeket 
sújtja.

Miért veszélyes az új korona-
vírus?

Miután új vírusról van szó, erre 
egyik ember immunrendszere sem 
készült fel. Védőoltás és gyógyszer 
egyelőre nincs, ezért a szervezet 
védekezőképességén múlik a be-
tegség kimenetele. Ha sok fertő-
zött lesz, sok ember halhat meg. 
Mindez súlyos terhet róhat az 
amúgy sem túl jó állapotban lévő 
hazai egészségügyi rendszerre.

Hogyan terjed a vírus?
A vírus leginkább cseppfertő-

zéssel terjed: köhögéssel, tüsszen-
téssel, kilégzéssel kerül a környe-
zetbe, majd a közelben tartózkodó 
másik emberre.

Mennyire fertőznek a felüle-
tek például a tömegközlekedési 
járműveken?

Egyelőre nem ismert, hogy 
pontosan mennyi ideig marad fer-
tőzőképes a vírus a felületeken, 
de az egyszerű fertőtlenítőszerek 
elpusztítják a kórokozót. Annak 
alacsony a kockázata, hogy egy 
fertőzött személy által beszeny-
nyezzen tárgy, felület, áru fertőz-
zön. Mégis fontos, hogy a tárgyak-
kal érintkezés után ne érintsük 
meg a kezünkkel az arcunkat, a 
szánkat, az orrunkat.

Mekkora a veszélye, hogy el-
kapom a vírust, ha egy légtérben 
vagyok egy fertőzött emberrel?

Ha egy légtérben, de 2 méteres 
távolságon kívül van a fertőzött 
ember és 15 percnél rövidebb ide-
ig voltak együtt, alacsony a kocká-
zata a fertőződésnek. Ha egy bu-

szon vagy vonaton utazunk együtt 
egy fertőzött emberrel, a 2 ülésnyi 
távolságon belül ülő emberek szá-
mítanak veszélyeztetettnek.

Hogyan lehet védekezni az el-
len, hogy elkapjuk fertőzést?

Mosson alaposan kezet szap-
pannal, és használjon legalább 60 
százalékos alkoholtartalmú kézfer-
tőtlenítőt a munkahelyre, az iskolá-
ba vagy hazaérkezés után, tömeg-
közlekedési eszközön utazás után, 
ételkészítés előtt, étkezés előtt és 
a WC használata után. Ha köhög 
vagy tüsszent, használjon papír 
zsebkendőt, és azonnal dobja ki a 
szemetesbe, majd mosson/fertőt-
lenítsen kezet!

Kell maszkot hordani?
A maszk önmagában nem ele-

gendő a fertőzés megállításához. 
Elsősorban az orvosoknak, ápolók-
nak van szükségük rá, illetve a fer-
tőzötteknek, hogy ne fertőzzenek 
tovább.

Mennyi a fertőzés lappangási 
ideje? 

Általában 5-6 nap (2–12 nap) a 
lappangási idő.

Mit tegyek, ha a tüneteket 
észlelem magamon?

Ha az új koronavírus okozta 
megbetegedés tüneteit tapasztalja 
és találkozott olyasvalakivel, aki- 
től elkaphatta a fertőzést, ne men-
jen el orvosi rendelőbe, hanem 
hívja háziorvosát, az ügyeletes or- 
vost, a mentőszolgálatot vagy a 
Nemzeti Népegészségügyi Köz- 
pont ingyenesen hívható zöldszá-
mait.

Egy németországi kórházban mintát vesznek a látogatóktól, ennek  
a menetét mutatja be egy orvos. Fotó: Getty Images/Alex Grimm 
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Az Orbán-kormány tízéves rombolása feketén-fehéren
Kötetbe foglalták a káoszt – Brüsszelben is bemutatták

Független magyar értelmisé-
giek Háttal Európának címmel 
jelentést állítottak össze, hogy 
tájékoztassák a hazai és a nem-
zetközi közvéleményt, valamint 
az európai intézményeket arról, 
milyen súlyos károkat okozott 
Magyarországon a 2010 óta reg-
náló Orbán-rendszer az oktatás, 
a tudomány, a kultúra és a média 
területén.

A kötet szegedi bemutatóján 
elhangzott, hogy a jól érzé-
kelhető központosítási tö-

rekvések mellett a legtöbb terüle-
ten káosz uralkodik, ami a párthű-
ség alapján kinevezett vezetők fe-
lelőssége.

– Bár a tudomány és a művé-
szet az a két terület, amelyeken a 
kormány a legnagyobb ellenállásba 
ütközik, a célul kitűzött elitcserét a 
legtöbb helyen vezetőváltásokkal 
megvalósította – állították a kötet 
szerzői a szegedi kerekasztal-be-
szélgetésen. Jászay Tamás színikri-
tikus, a szegedi egyetem bölcsé-
szettudományi karának oktatója 
ehhez azt is hozzátette, hogy a kul-
turális intézmények vezetői posztja-
it sokszor teljesen alkalmatlan sze-
mélyek foglalták el, ugyanakkor az 
érdekérvényesítés a hátsó ajtókon 
keresztül zajlik, vagyis az intézmé-
nyek a Kádár-korszakhoz hasonló-
an próbálják „kijárni maguknak” a 
fontosabb támogatásokat.

Jászay Tamás szerint a félelem, 
a megvesztegetés jelen van a kuta-
tóintézetek, az egyetemi tanszékek 
irodáiban, így próbálja megosztani 
az értelmiséget az Orbán-rezsim.

Kenesei István nyelvész szin-
tén a rendszerváltás előtti idők-
kel hozta párhuzamba napjaink 
történéseit. Szerinte 2010-ben 
létezett egy Orbán–Simics-
ka-terv, de ez kisiklott azzal, hogy 
az utóbbiból Trockij lett. A Fidesz 
egykor nagy hatalmú pénztárno-
kának emlékét is hasonló módon 
próbálja a kormánypárt kitörölni, 
mint azt Sztálin tette egykor párt-
béli ellenlábasával.

Az egyetemek autonómiája 
egyébként még az úgynevezett 
„átkosban” is sok szempontból 
erősebb volt, mint napjainkban. A 
kancellári rendszer kialakításának 
célja elsősorban az volt, hogy a kor-
mány emberei közvetlen közelről 

kontrollálhassák az egyetemi ve-
zetést, és ez elsősorban ideológiai, 
nem pedig gazdasági szempontból 
értendő.

Pásztor Erzsébet biológus az 
Oktatói Hálózat (OH) budapesti 
szervezetének tagjaként azt hang-
súlyozta, hogy a hozzá nem értés 
és az erőszakosság olyan elhibá-
zott döntéseket szül, amelyek kö-
vetkezményeit sokáig fogja viselni 
a magyar társadalom. Példaként 
a Természettudományi Múzeum 
elköltöztetésének tervét említette, 
ami olyan speciális tudással ren-
delkező embereket érint, akik ha 
nem hajlandók Debrecenbe költöz-
ni, az értékes gyűjtemény kezelhe-
tetlenné válik. Újra pártaparátcsi-
kok döntik el íróasztalok mellett, 
mi helyes és mi nem, a hozzáértő-
ket pedig kihagyják a döntésekből, 
mert ők valószínűleg nem osztanák 
a pártközpont véleményét.

Az értelmiség épp azért veszé-
lyes az Orbán-rezsim számára, 
mert tagjainak döntő része átélte 
a Kádár-korszak puha diktatúráját, 
és látja a párhuzamokat a Fidesz 
központosító törekvései és a szo-
cializmus működése között. Ezért 
nincs sem szakmai, sem társadal-
mi párbeszéd, ezért önti le nemzeti 
mázzal a multicégeket kiszolgáló, 

a szociális problémákat eltussoló 
politikáját.

Sajti Enikő történész felszólalá-
sában arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a kormány militáns szóhasználata 
utal a legjobban a diktatúra kiépü-
lésére. Új nemzeti kánon kialakítása 
folyik, amelyben csak a Fidesz kép-
viselheti az igazságot, a nemzethez 
pedig csak az tartozhat, akit a kor-
mánypárt arra méltónak tart. A be-
mutatott tanulmány többek között 
azt hangsúlyozza, hogy a politikai 
nemzet fogalmát a Fidesz igyekszik 
felváltani az etnikai alapú nemzet 
fogalmával. Ennek egyik vadhajtása, 
hogy beleszólnak olyan tudományos 
diskurzusokba, mint a nyelvrokon-
ság kérdése.

Kiss Attila, a szegedi egyetem 
oktatója többször hangsúlyozta, 
hogy a kormány egyszerűen hülyé-
nek nézi a magyar embereket, ami-
re az értelmiségnek minden plat-
formon fel kell hívnia a figyelmet.

A most megjelent kiadvány is egy 
ilyen platform, amelyet saját forrás-
ból finanszírozott a harminc szerző 
és ennél is több háttérmunkatárs. 
A kötet angolul is olvasható, és már 
bemutatták Brüsszelben, az Európai 
Parlament tisztségviselői előtt.

B. P.

Vészjelzés
„Az egymást követő Orbán-kormányok nemcsak a jogállamiság és 
a politikai, a szociális jogok tekintetében, hanem az itt tárgyalt kul-
turális területeken is szisztematikusan szembe mennek az Európai 
Unió alapelveivel és normáival, azokat tudatosan megszegik” – áll 
a Háttal Európának című jelentés összefoglalójában. „Magyaror-
szágon folyamatosan sérülnek olyan fontos európai értékek, mint 
az emberi méltóság védelme, a széles körű hozzáférés biztosítása 
az oktatáshoz és a kultúrához, a társadalmi mobilitás feltételeinek 
megteremtése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integ-
rációja, a kulturális sokszínűség, a tudományos és a művészi au-
tonómia, a kulturális örökség védelme, a kiegyensúlyozott tájéko-
zódához fűződő jog, illetve a szakpolitikában olyan demokratikus 
normák, mint a társadalmi párbeszéd biztosítása, az átláthatóság 
vagy a szubszidiaritás. (…) Jelentésünkkel szeretnénk felhívni a 
figyelmet arra, hogy az Európai Unió adófizetőinek pénzéből, az 
EU intézményeinek pénzügyi és politikai támogatásával egy olyan 
autokratikus rendszer épült ki és szilárdult meg Magyarországon, 
amely egyfelől aggasztó méretű demokratikus deficitet és súlyos 
társadalmi problémákat generál, másfelől helyrehozhatatlan ká-
rokat okoz a kultúra egész területén” – fogalmaz az összefoglaló.

A Háttal Európának című kötetet Szegeden Kiss Attila, Jászay Tamás, Pásztor Erzsébet és Kenesei István 
mutatta be. Fotó: Szabó Luca

Szimbolikus  
politizálás

„Az Orbán-rezsim fenntartá-
sában kulcsszerepet játszik 
a szimbolikus politizálás” 
– állapítja meg a kiadvány 
összefoglalója. „A szimbo-
likus politika fókuszában a 
nemzeti összetartozás, az 
etnikai alapú és a határokon 
túl nyúló nemzetegyesítés, a 
nemzetépítés, a Kárpát-me-
dencei középhatalmi szerep 
szimbolikus megalapozása 
áll. A hivatalos nemzetpoli-
tika a határon túli magyaro-
kat a »nemzettest« részének 
tekinti, a nekik megadott 
magyar állampolgárság és 
az intézményeiknek jutta-
tott jelentős magyar állami 
támogatás a Fidesz bel- és 
külpolitikai céljait szolgálja.

A rezsimre jellemző a 
nemzeti szimbólumok gátlás-
talan kisajátítása, a hatalom 
szakralizálása. A nemzeti ösz-
szetartozást a kormányzati 
diskurzus faji, vérségi alapon 
határozza meg, és a magyar 
őstörténet és legendárium 
szimbólumaira építi. Eköz-
ben az ellenségnek tekintett 
ellenzék a nemzetből ki van 
szorítva, idegenként, idegen 
érdekek szolgálójaként van 
beállítva.”

A félelem pszichózisa
Az összefoglaló úgy fogalmaz: „A kormányzati kommunikáció óriási 
erőfeszítéseket tesz a fenyegetettség, a félelem pszichózisának fo-
lyamatos fenntartására. A Fidesz politikai kommunikációjában – a 
totális diktatúrák gyakorlatához hasonlóan – meghatározó szerep 
jut a lebutított, néhány szavas üzeneteket sulykoló plakátoknak és 
szórólapoknak. A Fidesz propagandistái a nyelvi megszállás leg-
változatosabb eszközeit vegyítik az új szavak kreálásától a közbe-
széd militarizálásán, a patetikus és giccses metaforákon keresztül 
a bűnbakképzésig és a politikai ellenfél dehumanizálásáig. Ezeket 
az eszközöket vetették be a menekültek elleni, a Brüsszel-ellenes 
és a Soros György elleni gyűlöletkampányokban is. Orbán beszé-
dei és a kormányzati kommunikáció rendre kijelöli az aktuális el-
lenséget, akiket azáltal nagyít fel végletesen, hogy rendszeresen 
világméretű összeesküvéssel vádolja őket. A kritikus értelmiség 
elleni harc nemcsak a kulturális mezőbe való voluntarista és admi-
nisztratív beavatkozásokkal, hanem a szimbolikus politika eszkö-
zeivel a propagandában is folyik. Egyes értelmiségi csoportok és a 
kormánytól független civil szervezetek a kormány által fenntartott 
médiabirodalom rendszeres támadásainak céltáblái.

A szimbolikus politika és a mindent beborító propaganda első-
sorban a társadalmi hierarchia alsó fokain álló csoportok lojalitá-
sát hivatott fenntartani. Eközben a valóságban egyre kirívóbbak 
a társadalmi egyenlőtlenségek, a nemzeti középosztály érdekeire 
koncentráló gazdaság- és társadalompolitika az állami újraelosz-
tásban megszünteti a szolidaritás elemi formáit, elhanyagolja és 
meg is veti a hátrányos helyzetűeket, a szegényeket.
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Lubics Szilvia ultramaratonista: Sokszor magunkról 
sem hisszük el, mire vagyunk képesek

„A siker jobbára azon múlik, hogy 
akkor is kitartsunk, amikor má-
sok már feladták” – ez a mondat 
olvasható az ultramaratonista 
Lubics Szilvia weblapján, aligha 
véletlenül. A kitartás egy olyan 
sportoló esetében, amilyen ő, 
mindennél fontosabb.

– Mennyire volt sportos a gye-
rek- és a fiatalkora? Életrajzában 
ugyanis azt olvastam, hogy 29 
évesen kezdett el futni.

– Pontosan annyira, amennyi 
az életrajzomból kiderül. Röviden: 
semennyire. Huszonkilenc éves ko-
romig egyáltalán nem sportoltam.

– Mi indította el, mi hiányzott, 
miért kezdett futni?

– Nem mondanám, hogy hiány-
zott bármi is. Az egyetem elvégzé-
se után viszonylag sok szabadidőm 
volt. Nem voltak még meg a gyere-
keim, nem volt férjem, kizárólag 
fogorvosként dolgoztam. Ez nem 
töltötte ki a napjaimat, mert pörgős 
ember vagyok. Előbb egy fitnesz-
centrumba jártam aerobikórákra, 
és gyorsan megkedveltem. Mel-
lette elkezdtem futni. Az utóbbival 
azóta sem hagytam fel.

– Mindig érdekelt a kérdés: 
hogyan lesz valaki ultramara-
ton-futó? Lefut 5, majd 10 kilo-
métert, és úgy érzi, ez kevés? Az-
tán lefutja a félmaratont, aztán a 
maratoni távot és még mindig úgy 
érzi, hogy ez is kevés?

– Nem terveztem, hogy ultra-
maraton-futó leszek. Szeretném, 
ha előre tisztáznánk, hogy az ult-
ramaraton-futó teljesítménye sem-
mivel sem több a félmaraton- vagy 
a maratonfutóénál. Mi egyszerűen 
kicsit lassabban futunk. (Nevet.) 
Véletlenül sodródtam bele ebbe 
a különleges világba. Olyan ver-
senyre hívott el egy ismerősöm, 
amelyen tizenkét óráig kellett egy-
huzamban futni. A felkérés azért 

is megtisztelő volt, mert az illető 
hölgy – aki a párom is volt ezen a 
versenyen – az első nő, aki telje-
sítette a Spartathlont. Meglepően 
jól ment a futás, pedig életemben 
akkor futottam először egyben 63 
kilométert. Ezt követően több ver-
senyre meghívtak, és egyre nyil-

vánvalóbbá vált, hogy alkalmas 
vagyok ilyen hosszú távok teljesíté-
sére. Az első ultramaratont 2006-
ban futottam le. Egy évvel később 
már magyar válogatott voltam. 
Ez sokáig felfoghatatlan volt szá-
momra. Te jó ég! Elcsodálkoztam, 
hogy a magyar válogatott mezét 
viselem… Én, aki 29 éves koromig 
nem is sportoltam! A válogatottság 
hihetetlen motivációt jelentett. De 
hangsúlyozom: véletlenül sodród-
tam a sportágba, semmi tervsze-
rűség nem volt ebben. Ha rajtam 
múlik, simán megálltam voltam a 
12 órás futásnál, vagy a 100 kilo-
méteresnél. Az eredményeim miatt 

többen azt tanácsolták, ha már fu-
tottam 12 órát, fussak 24-et is. In-
nen már egyenes út vezetett odáig, 
hogy ha lefutottam a 100 kilomé-
tert, nevezzek be a Spartathlonra.

– Nyilván nagyon sok edzés 
szükséges ahhoz, hogy valaki 
ilyen teljesítményekre legyen ké-

pes, és az is maradjon. Ön család- 
anya, feleség, fogorvos. Hogyan 
képes megteremteni azt az időt, 
amelyet az edzésekre kell fordí-
tania?

– Heti szinten tudok inkább vá-
laszolni a kérdésre. A napjaim tel-
jesen változóak. Rövidek, hosszú-
ak, könnyebbek, nehezebbek. Van 
úgy, hogy egy futóedzés fér bele, 
akad, hogy több, sőt még erősítés 
is. Edzéstervtől is függ. Könnyebb-
séget jelent, hogy egy hónapra 
előre látom az edzéstervemet. Az 
életemet is tudom ehhez igazítani, 
és az edzéseket is tudom az éle-
temhez.

– Most Szegeden tart előa-
dást. Ilyenkor hogyan néz ki a 
napi edzésterv?

– Ma kedd van, ilyenkor duplát 
szoktam futni. Mivel tudtam, hogy 
jönnöm kell, délelőtt futottam egy 
hosszút, vagyis 25 kilométert. Ez 
tempósabb futás volt. Összességé-

ben elmondhatom, hogy folyama-
tosan összehangolom a munkát, 
a családi életet és az edzést. Ter-
mészetes, hogy állandóan egyez-
tetek az edzőmmel. A rendelőben 
a szerda a legkeményebb napom, 
ilyenkor kevesebb az edzés. Akad, 
amikor emberi időben tudok futni, 
de akad, amikor hajnali 5 órakor 
kell tréningezni. A futásban az a 
legjobb, hogy bármikor lehet csi-
nálni. Ez is közrejátszott abban, 
hogy a futás mellett maradtam, és 
nem, mondjuk, az aerobik mellett. 
Miután a gyerekek megszülettek, 
már nem tudtam órákra járni. Futni 
ezzel szemben akármikor lehet. Ez 
nagy előny.

– Hol lehet az emberi telje-
sítőképesség határa? Ön futott 
Spartathlont, Badwatert, Ultra-
balatont. Ezek mind 200, sőt 250 
kilométert is meghaladó távolsá-
gok.

– Nem tudom, hol van az enyém. 
Azt hiszem, a határaink messzebb 
vannak, mint azt gondolnánk. A 
sport, és különösen az olyan, mint 
az enyém, azért is jó, mert napról 
napra rádöbbenünk, mire vagyunk 
képesek. Visszatekintve egy-egy 
versenyre, számomra is hihetetlen-
nek tűnik, hogy ezt tényleg én fu-
tottam le? Sokszor magunkról sem 
hisszük el, mire vagyunk képesek. 
Még akkor sem, amikor teljesítet-
tük a távot. Fantasztikusan sokra 
vagyunk képesek, így aztán nehéz 
a kérdésre válaszolni.

– Megkapta a Magyar Becsü-
letrendet. Hogyan érintette? Kizá-
rólag a sportért kapta?

– Úgy érzem, és az díj indok-
lásában is elhangzott, hogy az a 
kerek történet kapta a címet, ami 
az életem. Az, hogy anyuka vagyok, 
hogy fogorvosként rendelek, és 
ebbe az életbe tudtam beleillesz-
teni a futást és vele azt a teljesít-
ményt, amit nyújtottam. Egészen 
más, ha valaki profi sportoló. Velük 
szemben én a hobbimmal értem 
el, hogy felfigyeljenek rám.

Bod Péter

A teljesítőképesség 
határai

Lubics Szilvia háromszor 
nyerte meg az Athén és 
Spárta közötti, 246 kilomé-
teres Spartathlont, kétszer 
győzött az Ultrabalatonon 
(212 km), első lett az Ult-
ramilano-Sanremo verse-
nyen (286 km), negyedik a 
kaliforniai Badwater ultra-
maratonon (217 km). Csa-
ládanya, feleség, Nagyka-
nizsán fogorvos, aki az IH 
Pedagógiai esték sorozatá-
ban mesélt arról, hogy az 
emberi teljesítőképesség-
nek még nem ismerjük a 
határát. Ő biztosan nem.

– Anyuka vagyok, fogorvosként rendelek, és ebbe az életbe tudtam beleilleszteni a futást és vele azt a teljesítményt, amelyet nyújtottam – 
árulta el a szeged.hu-nak Lubics Szilvia. Fotó: Szabó Luca

– Határaink messzebb vannak, mint azt gondolnánk – mondta és bizonyította Lubics Szilvia
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New Yorkban a szabadságharc idején 
hódított a szegedi paprika

Az 1848–49-es délvidéki háború Szegednél fordult meg

A soknemzetiségű Magyaror-
szágon a magyar kormány azt 
remélte 1848-ban, hogy a nem-
zetiségi ellentétek csillapodnak 
a szerbekkel, a románokkal és 
másokkal, ha megvalósul a pol-
gári átalakulás, ha megszületik a 
törvény előtti egyenlőség, a közös 
teherviselés és a sajtószabadság. 
Hogy mennyire elszámították ma-
gukat, arról beszélt előadásában 
Zakar Péter történész.

A soknemzetiségű Magyar-
országon Kossuth Lajos és 
munkatársai érzékelték az 

1840-es években, hogy élesed-
nek a nemzetiségi ellentétek, hi-
szen például német lapokban gya-
lázták egymást szlovák, magyar, 
szerb és más közéleti szereplők. 
Azt remélték azonban, hogy ha ke-
resztül tudják vinni a polgári átala-
kulást, ha megszületik a törvény 
előtti egyenlőség, a közös tehervi-
selés és a sajtószabadság, az fel-
oldja a konfliktusokat. A románok, 
a szerbek és a szlovákok pedig a 
magyarok nyakába borulnak, és 
megköszönik, hogy megajándékoz-
tuk őket a polgári szabadsággal. 
Egyetlen ember akadt, aki nem hitt 
ebben: Széchenyi István, ám ő ki-
sebbségben maradt, mondta el A 
Délvidék 1848–49-ben című előa-
dásában Zakar Péter. A szegedi tör-

ténész a Vajdasági Magyarok De-
mokratikus Közössége városi tago-
zatának és a Katolikus Ifjúsági Ala-
pítványnak a sorozatában beszélt, 
amelyet a szegedi önkormányzat is 
támogat.

Döntsön a kard!

– A márciusi pesti forradalom után 
a nemzeti megbékélés megvalósul-
ni is látszott. Amikor azonban ápri-
lis elején az újvidéki jegyző és poli-
tikus, Aleksandar Kostič látogatást 
tett a pozsonyi országgyűlésben, 
azt a követelést, hogy a „szerbek 
nemzetisége is ismertessék meg”, 
visszautasította Kossuth, mert az 
azt a törekvést jelenítette meg, 
hogy önálló államot alapítanának – 

 

idézte fel a professzor. Vitatott 
ugyan, hogy Kossuth mondta-e: 
„döntsön közöttünk a kard!”, de 
Kostič hazatérése után a szerbek 
elkezdték szervezni önálló államu-
kat. A radikalizálódó szerb nemzeti 
mozgalom hátterét részben a török 
megszállás alatt lévő Szerbia je-
lentette, részben pedig a szerb ha-
tárőrezredek. A szerb nemzeti moz-
galom nagyon gyorsan dinamizáló-
dott, április közepén már szerb vaj-
daság felállítását követelték, amely 
a Bánságból, a Bácskából és a Sze-
rémségből állt volna. Ezt egyesítet-
ték volna Horvátországgal, Szlavó-

niával és a Tengermellékkel. A ma-
gyar kormány szerb származású 
biztost nevezett ki, hogy megnyug-
tassa a szerbeket, ám kudarcot val-
lott. Május közepén Karlócán tar-
tottak nemzetgyűlést, vajdát nevez-
nek ki, a képviselő-testület vezető-
jének pedig Stratimirovićot.

Szenttamás mítosza

1848 május-júniusában elindult a 
polgárháború. A szerb felkelésben 
gyalogság és tüzérség vett részt, 
lovasság nem volt, bár a gyalog-
ság és a tüzérség is szekereken 
vonult. Központi táborokat állítot-
tak fel, onnan rohantak le falvakat. 
Ebben az időszakban a császári-ki-
rályi katonaság a magyar kormány-

nak engedelmeskedett, de mire ők 
kiértek, rendre már csak az üszkö-
södött romokat találták. A magya-
rok szintén központi táborokat hoz-
tak létre, amiből patthelyzet alakult 
ki. A szerbek számára mégis legen-
dás szenttamási táboruk, amelyet 
1848-ban a magyar honvédség há-
romszor is megostromolt. Először 
július 14-én lőtték egymást, au-
gusztus 19-én a magyarok komo-
lyabb kísérletet tettek a tábor be-
vételére, de végül a szerbek kiszo-
rították a támadókat. Szeptember 
21-én a Mészáros Lázár vezette 
ostromsereg először nem találta a 
falut, majd amikor mégis, kiderült, 
hogy egy vízfolyás választja el őket 
tőle, erre hazamentek.

Damjanich gatyában

A délvidéki kisháború 1848 nyarán 
és őszén zajlott váltakozó sikerrel. 
Damjanich november elején végül 
egy szuronyrohammal elfoglalta 
Strázsát. Itt még Rózsa Sándor sza-
badcsapata is közreműködött, os-
torral estek neki a menekülő atyafi-
aknak. Csakhogy a betyárvezér 
visszatért eredeti mesterségéhez, 
és kirabolt egy román falut, amit a 
magyar hadvezetés nem tűrt, ezért 
feloszlatta a szabadcsapatot. To-
maševacnál és a Titeli-fennsíkon 
zajlottak nagy összecsapások, en-
nek az egyik kiemelkedő ütköze-
te a jarkováci éjjeli harc volt Dam-
janich János vezetésével. Csapa-
tai Jarkovácon várták a sereg má-
sik felének érkezését, de a szerbek 
megelőző csapást mértek rájuk. 
A lakosság leitatta a honvédeket, 
a szerb felkelőket a templomban 
bújtatták, így hajnalban meglepe-
tésszerűen rohanták le a magyaro-
kat. Annyi ideje sem maradt a tá-
bornoknak, hogy felhúzza a nad-
rágját, gatyaszárban ragadott kar-
dot, és úgy rohant, hogy legalább 

az ágyút megmentse. Reménytelen 
helyzet alakult ki, mert a szerbek 
elvágták egymástól a magyar sereg 
két szárnyát. Végül Damjanich ösz-
szeszedte a tüzérséget, és kartács-
lövésektől támogatva házról házra 
visszafoglalták a falut. Nagy győzel-
met arattak. A szerbek ennek nyo-
mán otthagyták Tomaševacot, és 
kiszorultak a Délvidék szélére.

A Bácskában, ahol a tömbma-
gyarság élt, elég hamar összeom-
lott az ellenállás, a Bánátban 
viszont, ahol szórványban éltek, 
nagyon hősiesen küzdöttek a szer-
bek ellen. Csak akkor foglalták el a 
szerbek a területet, amikor a ma-
gyar hadvezetés kiürítette 1849 
januárjában. Akkor ugyanis a fő 
hadszíntereken, azaz a Dunántú-
lon, Pesten és Budán olyan rosszul 
alakultak a dolgok, hogy a magyar 
hadvezetés visszavonta erőit a 
Baja−Szabadka−Szeged−Arad vo-

nalig. A bácska-bánsági hadtest 
Damjanichcsal az élén Arad érin-
tésével a Tisza középső folyásáig 
ment. A szerb császári haderő ez-
zel egy időben északabbra húzó-
dott, a Szeged−Makó vonalig, a 
lakosság pedig menekült előlük. 
Az exodus azzal járt, hogy a szer-
bek megpróbáltak elfoglalni olyan 
kulcspontokat, mint Arad, Szeged, 
Szabadka. Egyiket sem sikerült.

Szegedi nemzetőrök a jégen

– 1849. február 11-én a szerb csa-
patok elfoglalták Újszegedet, és azt 
a szemtelenséget követték el, hogy 
elkezdték ágyúzni a mai Széchenyi 
teret. Ezen a szegediek annyira fel-
háborodtak, hogy noha a parancs-
nok, Hadik Gusztáv ezredes megtil-
totta az átkelést a Tiszán, a nem-
zetőrök rá se hederítettek a pa-
rancsra – tette hozzá a történész. 
– Összeálltak, Tápénál a zajló jég-
táblákon átugráltak a túlpartra, és 
egy szuronyrohammal kiverték a 
szerbeket Újszegedről és Szőreg-

ről. Gyakorlatilag ez volt a délvidé-
ki ellentámadás első lépése. Már-
cius közepén vette át az autodidak-
ta és kissé heves vérmérsékletű 
Perczel Mór a negyedik hadtest pa-
rancsnokságát. Rövid hadjáratban 
felmentette Péterváradot, Szentta-
mást és az egész Délvidéket a Tite-
li-fennsík kivételével.

Plébánosból szivargyáros

A Szegedre menekült bocsári do-
hánykertészek helyettes plébáno-
suk vezetésével, aki különben a 
nemzetőrség századosa is volt, Sze-
geden megalakították az első to-
rontáli önkéntes zászlóaljat. Addig 
vállalták a szolgálatot, amíg a Bán-
ság fel nem szabadul. Nem lehettek 
rossz katonák, mert a szenttamási 
szerb táborba az elsők között törtek 
be. Miután a magyarok visszafoglal-
ták a Bánságot, a nemzetőrök visz-

szatértek kertészkedni. A papjuk, 
Kovács István ott marad Guyon Ri-
chárd mellett parancsőrtisztnek, 
azaz ő vitte ki az utasításokat az 
alegységeknek. A szabadságharc 
után a falujában még nem épült fel 
a plébánia, a földesúr házában la-
kott, és beleszeretett a nevelőnőbe, 
Winter (Ottoványi) Fanniba. Az emig-
rációban áttért a református hitre, 
és elvette feleségül szíve választott-
ját. Kovács Istvánék 1850 decem-
berében Kossuthtal együtt érkez-
tek az Egyesült Államokba. Harcolt 
az amerikai polgárháborúban, majd 
New Yorkban telepedett le, és a sze-
gedi származású Kelemen Attila 
gyógyszertárossal üzletelt. Kelemen 
1847-ben hajózott át, vitt magával 
néhány paprikapalántát, azok túlél-
ték az utazást, majd csodaszerként 
árulta a belőlük készített tincturus 
papricust. Vették, mint a cukrot, ha-
talmas vagyonra tett szert. Az ő vál-
lalkozásához kapcsolódott Kovács 
István a maga szivargyárával és -ke-
reskedésével.

Dombai Tünde

– A magyar kormány azt remélte, megszűnik a nemzetiségi ellentét, 
ha a törvénykezésben keresztül tudják vinni a polgári átalakulást – 
fogalmazott Zakar Péter történész. Fotó: Szabó Luca

Szegedi nemzetőrök
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Szép ez a magyar nyelv, 
szaporítja önmagát, 
s ebben jelen vezére-

ink élen járnak. Tizenéve a 
böszme jött divatba, mostan-
ra megtanultuk, hogy kipcsák 
vér folyik ereinkben, nem ro-
botolunk, hanem keccsölünk 
inunkszakadtáig (vezérünk 
legalábbis). Ezen példás szor-
galom láttán mindenki lelke-
sen megszavazta a bajuszki-
rály százezres fizetésemelé-
sét, hiszen havi kettő millából 
nehéz aranyszájúnak marad-
ni, s hol van még a nyugdíj!

Hofi megmondta, hogy 
az imperialista-kapitalista- 
trappista büdös, ma már tud-
juk, hogy a soros-bal-jobb-kö-
zép-libsi még büdösebb.

Még el tudtuk képzelni, 
hogy ez az aljas migráncshor-
da feni a fogát a finom ma-
gyar hurka-kolbászra (pedig 
disznóhúsból van), de most 
bemondták, jön, átlépte a gö-
rög–török határt a még veszé-
lyesebb, a koronamigráncs. 
Ez is keletről jön, de már itt 
zümmög a szomszédban. El-
söpörte a velencei karnevált, 
lehet, hogy oda az olimpia is. 
Szerencse, hogy éber őreink 
naponta öt nyilatkozattal rio-
gatják, mi felkészültünk! Való 
igaz, ennyi konzervet, italárut 
régen vásárolt fel bölcs kip-
csák népünk, a pálinka is úgy 
fogy, mintha ingyen adnák. 
Egyedül a koronás cukor ár-
válkodik a pultokon.

Éberségünk a határállo-
másokra, a menedékkérőkre 

is kiterjedt: most már be sem 
lehet adni a kérelmet. Ezzel 
időt és élelmiszert is spó-
rolunk. Menekülni másfele is 
lehet. Hozzánk ukrán, bolgár, 
kínai munkavállalók jöhetnek. 
Jaj, kínaiak most nem!

Bölcs vezérünk szerint 
minden nagyon jó, mindennel 
meg van elégedve, a bioel-
hárítás kiválóan felkészült. 
Már a kalandozó magyarok 
lovait is lemossák, a nyilakat 
fertőtlenítik, ami nem olyan 
borzalmas feladat, mert alig 
akarnak fiataljaink hazajönni. 
Ott a család, a kint született 
gyermek, idehaza várná őket 
a nemzetietlen alaptanterv. 
Amelyik eltévelyedett, mégis 
hazatéved, azonnal karantén-
ba zárják, hátha Soros-koro-
nás titkos ügynök.

1997-ben az influenza 
egy új típusa okozta több em-
ber halálát és tett indokolttá 
rendkívüli intézkedéseket a 
Távol-Keleten. Ez volt a H5N1, 
amelynek halálozási rátája 
nem kevesebb mint 60 száza-
lék volt! A  vírusra ugyanakkor 
a szélesebb közvélemény alig 
emlékszik, megmaradt helyi 
jelentőségű, elszigetelt és ke-
vés embert érintő járványnak.

Hasonlóan kevésbé köz-
ismert járvány volt a 2012-es 

MERS (amely szintén a koro-
navírusok családjába tartozó 
vírus), amelynek halálozási 
rátája szintén rendkívül ma-
gas, 34%-os volt. Három fertő-
zöttből egy belehalt a fertőzés 
szövődményeibe. Azért nem 
okozott nagyobb riadalmat, 
mert világszerte összesen 
2500 ember fertőződött meg 
a vírussal.

Az  új koronavírus egyszer-
re jelent nagyobb és kisebb 
veszélyt. Halálozási rátája 
jóval alacsonyabb (átlagosan 
2-3 százalék, elsősorban az 
időseket és a legyengült be-
tegeket érinti), az egészséges 
gyerekek és felnőttek között 
szerencsére igen kevés áldo-
zatot jegyeztek fel. Ugyanak-
kor a koronavírus-járvány sok-
kal gyorsabban terjed, mint 
a korábbiak, két hónap alatt 
közel kilencszer annyi embert 
ért el, talán májusra fullad ki.

Szuper egészségügyünk 
résen áll, a nagy melléfogá-
sokra, hiányokra nem ér rá 
figyelni. Minden háziorvos 
ígéretet kapott az álarcok-
ra-maszkokra, ki állhat ne-
künk ellent? Már csak az 
imát kellene kicsit átformál-
ni: bölcs vezéreinktől ments 
meg, Uram, minket!

Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

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

Bölcs vezéreinktől ments meg, Uram, minket!

drMáriás: Orbán Viktor a fény és a béke. A  Biblia javított kiadásához

„Mindenki egyért, egy önmagáért…”

Szüdi János újságíró 
gondolatát „csentem 
el” címadónak, mert 

valahogy a hatalom vezére 
így látja – és követeli – ön-
magának az egyszemélyi ve-
zetői státust, vele minden ha-
talmat.

Buddha véleménye sze-
rint a megújulás lényege az, 
hogy egyszer minden elmúlik. 
De legalább is az változatlan, 
ami örökké változik. Van is 
benne sok igazság!

Amikor a hatalom szá-
mon kéri a másik oldaltól 
azt, amit többnyire ők maguk 
(szándékosan-e vagy akarat-
lanul) rontanak el, az minden 
vonatkozásban úgy néz ki, 
hogy ők bármit megtehetnek, 
mindenki másnak hallgass!

Egyszerű példaként szok-
tam felvetni a fikciót: Orbán 
egy összejövetel első napján 
a társaságnak felmutat egy 
fehérre meszelt téglát. Majd 
másnap ugyanazt a fehér 
téglát mutatja fel és – mint 
aki megzavarodott – minden-
áron el akarja hitetni, hogy 
márpedig az a fehér tégla 
fekete. Nem enged a huszon-
egyből! Láthatjuk hát, hogy a 
vezér milyen nagy ellentmon-
dásban van önmagával is. De 
megteheti, mert már régóta 
soha sem azt és úgy csinálja, 
amit és ahogy tisztességgel 
kellene, hanem hangulatától 
függően egyszer így, máskor 
meg úgy tesz aszerint, milyen 
kedve van. Megteheti, mert 
eddig büntetlenül végezte 
azt, amit éppen tett.

Például mit tett, netán 
mit talált fel Mészáros vagy 
Tiborcz és a többi kegyenc, 
ami arra érdemesíti őket, 
hogy verseny nélkül megren-
deléseket, piaci monopóli-
umokat és fejedelmi jólétet 
kapjanak a magyar állam-
tól? Persze a javakat Orbán 
személyesen osztja. Az  ára-

moltatás egyetlen logikája a 
kormányfőhöz való lojalitás! 
A  probléma ott kezdődik, 
amikor a Fidesz bármit is 
tesz, rájuk nem vonatkozik a 
mindenki másra vonatkozó 
szentencia.

A  kormányfő sohasem 
azt és úgy csinálja, amit és 
ahogy a regula mindenkitől 
megkívánja. A  kérdést meg-
ismételve: mivel érdemelték 
ki az Orbán-pártiak a köny-
nyű, de igencsak nagy gaz-
dagságot? Mit tettek le ők az 
asztalra, egyáltalán tettek-e 
le bármit is? Fölösleges ma-
gunkat strapálni, mondják 
sokan, hiszen Orbánék a 
parlamenti többséggel min-
denkit überelnek. Azaz az 
erősebb jogán uralkodó, az 
önmaga megvalósításában 
erkölcsi gátlásokat nem is-

merő felsőbbrendűségéből 
indul ki. Mert a végrehajtó 
hatalom legfőbb ura az or-
szágot egy személyben igaz-
gatja, akár egy hadúr, akinek 
a szavai mindenkit beszeny-
nyeznek. A  miniszterelnök 
már a hatalom egyetlen le-
téteményesének képzeli ma-
gát, a sajátján kívül mások 
jogait nem ismeri el, ezáltal 
nem is tiszteli azokat.

Miénk az emberi méltó-
ság joga. Az  övék a gyűlö-
letkeltés joga, mindjárt el is 
ültetve a gyűlölködés magját 
a szívekben. Márpedig aki 
gyűlölködik, az nem barát-
ra, hanem ellenségre lel, 
miáltal félelemben él. Aki 
félelemben él, az alig van 
topon élete során, ami káro-
san hat az ember fizikumára 
és lelki világára. Így válhat 
világossá: „mindenki egyért, 
egy önmagáért”. Követke-
zésképpen emberi jogainkat 
a hatalom akár büntetlenül 
is sárba taposhatja. A  mi-
niszterelnök gyűlöletszavai 
életre kelnek, törvénybe fog-
laltatnak, ezáltal a gyűlölet 
törvényei törvényessé teszik 
a gyűlöletet.

A  világ az önzők és az ön-
zetlenek harcán áll vagy bu-
kik. Az  információhiány vagy 
az információ hazug mása 
és a tudatlanság keveréke 
alkotja a nép igazságérzetét, 
amely a legalkalmasabb kö-
zeg ahhoz, hogy szárba szök-
jenek a gyűlöletvirágok.

Kutnyik Pál

A  gravitáció dicsérete

Mint a legtöbb, a természettudomá-
nyok iránt is érdeklődő férfiú, én is 
fokozott figyelemmel követem az al-

ternatív energiaforrások kutatásának ered-
ményeit. Korunk egyik, ha nem a legégetőbb 
problémája az energiaválság. Mi lesz, ha el-
fogy az kőolaj, a földgáz? A  szél-, a víz-, a 
napenergia révén nyerhető energia a mai, 
pazarló fogyasztás mellett kevésnek tűnik. 
Persze, ha megcsappanna a Földön élők 
száma, talán hosszú időre megoldódna ez a 
probléma is. Reméljük, nem ez lesz a meg-
oldás.

Van viszont egy lehetséges energiaforrás, 
amely télen-nyáron, éjjel-nappal, ha esik, 
ha nem, ha fúj, ha nem, de hat. Ez pedig a 
gravitáció. Hogy ezzel miért nem számolnak 
a nagyokosok? A  gravitáció talán az egyik 
legtalányosabb erő a világon. Mit a világon? 
Az  egész univerzumban! Jó, a fény se piskó-
ta, de a gravitáció még a fényt is elhajlítja, 
sőt meggörbíti a teret is, ebből kifolyólag a 

tér-időnek annyi. Olvasmányaimból tudom, 
hogy számtalan tudós foglalkozik a gravitá-
ció kellő mértékű leárnyékolásának lehető-
ségével. Ebben én sokkal több fantáziát lá-
tok, mint a súlyhajtásban. Gondoljanak bele, 
ha megvalósulna a gyakorlatban egy anti- 
gravitációval működő szerkezet, mi minden-
re fel lehetne használni!

Nemrég gáztűzhelyt hoztak fel hozzánk 
az ötödikre. Ha a szállítóknak lett volna an-
tigravitációs gurtnijuk, mennyivel könnyebb 
dolguk lett volna, arról nem is beszélve, hogy 
talán nekünk is kevesebbet kellett volna fi-
zetnünk nekik a cipekedésért.

Lehet, hogy mindez vágyálom marad, és 
soha nem valósul meg az antigravitáció el-
vén működő szerkezet. De azért ne legyünk 
túlzottan pesszimisták. A  tudomány fejlődé-
se soha nem áll meg teljesen, mint néha a 
józan ész.

Méhes János

Miénk az emberi 
méltóság joga. Az  
övék a gyűlöletkel-
tés joga, mindjárt 
el is ültetve a gyű-
lölködés magját a 
szívekben.
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KÖZBESZÓLT A KORONA-
VÍRUS. A Nemzetközi Kor-
csolyázó Szövetség (ISU) be-
jelentette, hogy a koronaví-
rus terjedése miatt október 
előtt biztosan nem rendezik 
meg az elhalasztott rövidpá-
lyás gyorskorcsolya-világbaj-
nokságot, amelyen a Sze-
gedi Korcsolyázó Egyesület 
sportolója, Jászapáti Petra 
is képviselte volna Magyar-
országot. Az ISU közlése sze-
rint megvizsgálta annak le-
hetőségét, hogy a szezon 
néhány hetes meghosszab-
bításával eltolja-e az erede-
tileg Szöulba tervezett vb 
időpontját, esetleg áthelyez-
ze másik helyszínre, de úgy 
döntött, a járvány terjedése 
miatt egyik sem kivitelezhe-
tő. A nemzetközi szövetség 
ugyanakkor nem mondott 
le a vb-ről, megvizsgálja an-
nak lehetőségét, hogy az év 
későbbi részében, de min-
denképpen október közepe 
után megrendezhető-e az 
esemény. A vb-nek eredeti-
leg Szöul adott volna otthont 
március 13. és 15. között.
ARANY MÁLTÁRÓL. Nagy 
Péter, a Szegedi Lelkesedés 
SK sportolója is részt vett 
a Malta Open elnevezésű 
nemzetközi súlyemelő verse-
nyen. A sportoló szakításban 
180 kilogrammal nyert, lö-
késben 212 kilóval negyedik 
lett, így összetettben a har-
madik pozíciót szerezte meg.
ELŐKELŐ HELYEN. A nagy-
szülei révén szegedi kötődé-
sű Rapport Richárd pályafu-
tása legjobb helyén, a 13.-on 
áll a Nemzetközi Sakkszövet-
ség világranglistáján, ame- 
lyet továbbra is a norvég 
Magnus Carlsen vezet. A Je-
katyerinburgban március 17-
én kezdődő, nyolc résztvevős 
világbajnokjelölti döntőben a 
rangsor első tizenkét helye-
zettjéből heten játszanak, va-
lamint a 39. orosz Kirill Alek- 
szejenko. Rapport Richárd 
mellett Almási Zoltán a 43., 
a szegedi Lékó Péter a 76., 
Berkes Ferenc a 80. a top 
százban.
FONTOS GYŐZELEM. A Na-
turtex-SZTE-Szedeák hazai 
pályán két ponttal legyőzte a 
Kaposvárt a férfi kosárlabda 
NB I. 22. fordulójában. Sze-
zonbeli negyedik sikerükkel 
a Tisza-partiak három győze-
lemre megközelítették riváli-
sukat a tabellán. A Szedeák 
legközelebb jövő szerdán lép 
pályára, az OSE Lions ven-
dégei lesznek, míg hazai pá-
lyán jövő szombaton 18 órá-
tól fogadják a Sopront.

Sport

Újra a Vardar ellen játszanak
Jöhet a BL-nyolcaddöntő a Picknek

A MOL-Pick Szeged 
30–28-ra kikapott a 
Barcelona otthoná-

ban a férfi kézilabda Bajno-
kok Ligája csoportkörének 
utolsó fordulójában, így a 
szegediek kilenc győzelem-
mel, két döntetlennel és há-
rom vereséggel az A csoport 
harmadik helyén végeztek. 
Mindez azt jelenti, hogy 
a címvédő Vardar Szkop-
je lesz az ellenfelük a nyol-
caddöntőben, amely tavaly 
a legjobb nyolc között bú-
csúztatta a Pastor-csapatot, 
ám anyagi gondok miatt az 
idény közben meggyengült, 
három kulcsjátékosa is tá-
vozott. A párharc első mecs-
csét a Pick idegenben játsz-
sza jövő vasárnap 17 órától, 
a hazai visszavágóra egy 
héttel később, március 29-
én, szintén 17 órától kerül 
sor. Amennyiben a Szeged 
továbbjut, a nyolc között a 
Veszprém és a lengyel Wisła 
Płock párharcának győzte-
sével találkozik a Final Four-
ba jutásért.

A szegediekhez tartozó 
hír, hogy a spanyol világ- és 
Európa-bajnok Joan Cañel-
las szerződését 2021. júni-
us 30-ig meghosszabbítot-
ták.

– Nagy öröm, hogy Joan 
aláírta a szerződését, hatal-
mas erőssége a MOL-Pick 

Szegednek. A rutinja sokat 
jelent, ezért szorgalmaztuk, 
hogy továbbra is bennünket 
erősítsen – mondta a hosz-
szabbításról Kósa Gábor 
ügyvezető a klub honlapján.

– Boldog vagyok – nyi-
latkozta az irányító-átlövő. 
– A legjobb döntést hoz-
tam a saját és a családom 
szemszögéből is. A gyere-
kek boldogok, a bölcsőde 
kiváló, és a feleségemnek 
rengeteg barátja van a csa-
paton belül. Nagy szerepet 
játszott a döntésemben, 
hogy tudom, ő is szeretett 
volna maradni. Szép helyen 
élünk, mindenünk megvan, 
amire csak szükségünk le-
het. Családként teljes az 
életünk Szegeden, és örü-
lök, hogy ez még legalább 
egy évig így marad. A dön-
tésemben a legfőbb sze-
repet a klub céljai játszot-
ták. Nem sok csapat van, 
amely a Bajnokok Ligája 
négyes döntőjéért harcol. 
Talán nyolc klub lehet a 
világon, amely eséllyel pá-
lyázik a döntőbe jutásra, 
a Szeged köztük van. Ez 
fontos számomra. Másfél 
éve itt vagyok, ismerem a 
stílusunkat, az edzőnket, 
a csapattársaimat. Remek 
társaságot alkotunk. Min-
den amellett szólt, hogy ezt 
a döntést hozzam meg.

Bravúrral lett bronzérmes
a szegedi fallabdacsapat

A bajnokság utolsó három 
meccsén magabiztosan győ- 
zött, így bravúrral bronzér-
met szerzett a Vidux Tisza 
Squash SE az I. osztályú 
férfi fallabda-csapatbajnok-
ságban. A dobogóra csak 
vidéki együttesek állhattak 
fel.

Nagy ünneplés volt a 
szegedi Squash Club 
Szabadidőközpont-

ban: a hazai pályán szereplő 
Vidux Tisza Squash SE bra-
vúros játékkal, meglepetést 
szerezve végzett az I. osztá-
lyú csapatbajnokság harma-
dik helyén. A kiélezett küzde-
lemben a forduló előtt erre 
kevés esélye volt a Sebők 
Benedek, Hoffmann Péter, 

Vas Máté, Kiss Dániel, Vas 
Márton összeállítású szege-
dieknek, ám a három mecs-
csen elért három győzelem 
végül dobogós helyet ért.

A forduló első két találko-
zója nem okozott gondot a 
Tisza SE-nek: előbb a tatabá-
nyai Squashberek SE, majd 
a budapesti City Squash 
Club ellen győztek 4–0-ra. 
Ekkor vált izgalmassá a hely-
zet, hiszen kiderült, a többi 
mérkőzés alakulásának kö-
szönhetően egy újabb győze-
lemmel érmet szerezhet az 
együttes.

Az ellenfél az idegenlé-
giósokkal megerősített deb-
receni Gekko SE volt, amely 
biztos másodikként várta az 
összecsapást. A szegediek-

től Kiss Dániel a papírforma 
szerint, Vas Máté azonban 
meglepetést szerezve nyert, 
így az utolsó két játékosnak 
már csak fel kellett tennie a 
pontot az i-re. Sebők Benedek 
öt szettben kikapott ugyan 
spanyol riválisától, Hoffmann 
Péter azonban behúzta saját 
párharcát, így a 3–1-es sikert 
követően kezdődhetett az ün-
neplés.

A bajnoki címet a Eger 
SSE-Boros Team szerezte 
meg a szegediek és a deb-
receniek előtt, így a dobogón 
csupa vidéki együttes foglalt 
helyet, ami kivételes a sport-
ágban. A nőknél – ahol ezút-
tal nem indult a Tisza SE – a 
Top Challenge SE hódította el 
a bajnoki címet.

Jótékonysági futás az újszegedi ligetben
a Szegedi Hospice Alapítvány javára

Jótékonysági futást rendez-
nek április 4-én az újsze-
gedi ligetben, amelyen a 
Szegedi Hospice Alapítvány 
humanitárius célkitűzéseit 
támogathatják a résztve-
vők. Ismert szegedi sporto-
lók már jelezték részvételü-
ket a jótékonysági futáson.

A Szegedi Hospice Ala-
pítvány és a Szegedi 
Sport és Fürdők Kft. 

által szervezett jótékonysági 
futás elsődleges célja, hogy 
felhívja a figyelmet a hospi-
ce-ellátásban részesülő be-
tegekre és családtagjaikra. 
A hospice a végstádiumú, el-
sősorban daganatos beteg-
ségben szenvedők összetett 
ellátását jelenti. Az ellátás 
célja a betegek életminősé-
gének javítása, testi és lel-
ki szenvedéseik enyhítése, 
megmaradt fizikai és szelle-
mi képességeik használásá-
nak támogatása, valamint a 
hozzátartozók segítése a be-

választhatnak a résztvevők. 
A jótékonysági futásra elő-
nevezők egyedi emlékérmet 
kapnak a táv teljesítését kö-
vetően. Az előnevezés idő-
pontja: március 25. A neve-
zési díj felnőtteknek 2000 
forint, 18 éven aluliaknak 
1500 forint.

Nevezni a portal.szeged-
sport.hu weboldalon lehet.

A nevezési díjat kizárólag 
átutalással lehet fizetni a 
Szegedi Hospice Alapítvány 
részére. A befolyt összeget a 
betegellátásban használják 
fel, főképp a hospice-ápolók 
és -gyógytornászok munka-
díjának finanszírozására.

SZEGEDI HOSPICE ALA-
PÍTVÁNY

Adószám: 18467822-1-06
Pénzforgalmi jelzőszám, 

ahová a nevezési díja-
kat várják: 56900116-
10103506, Takarékbank 
Zrt.

A szervezők elmondták, 
ismert szegedi sportolók és 

sportvezetők már jelezték 
részvételüket a jótékonysági 
futáson. 

Támogatja a Szegedi 
Hospice Alapítvány humani-
tárius célkitűzéseit Bódi Ist-
ván ultrafutó, Kiss Zsolt há-
romszoros magyar bajnok, 
kétszeres magyarkupa-győz-
tes kosárlabdázó, Magosi 
Norbert többszörös magyar 
salakmotoros bajnok és vi-
lágkupa-versenyző, Nagy 
Fruzsina kempovilágbajnok, 
Stricz Richárd ötödik danos 
mester és kick-box edző, 
Szabó Zoltán BEK-győztes 
vízilabdázó, a Szegedi Férfi 
Vízilabda Csapat Kft. ve-
zetőedzője, Vadkerti Attila 
112-szeres válogatott kézi-
labdázó, a Pick Szeged ikoni-
kus játékosa, Varga Tamás, 
a Szegedi Röplabda Sporte-
gyesület elnöke és edzője, 
valamint Zsarkó Dániel Péter 
ITF taekwon-do többszörös 
magyar bajnok és kick-box 
bajnok.

tegség és a gyász terheinek 
viselésében.

A jótékonysági futás 
nem futóverseny, ezért nem 

lesz időmérés. Négy külön-
böző táv – 1 kilométeres 
séta, valamint 3, 6 és 10 
kilométeres futás – közül 

Az érmesek öröme a dobogón. Fotó: squash.hu
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Szeretne 2 mozijegyet nyerni egy ön által kiválasztott és a Belvárosi Moziban vetített filmre? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, vala-
mint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőlá-
dába! Beküldési határidő: március 4. 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: Hamarosan újra látogatható a teljesen megújult múzeum. A nyertes: Papp Sándor. Gratulálunk!

Programajánló

      Programok

GYURKÓ SZILVIA: MIT 
TESZ A NET A GYEREKEK-
KEL? 
Időpont: március 17., kedd 
18 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Nemzetközileg elismert 
gyermekjogi szakember, az 
UNICEF Magyar Bizottság 
korábbi gyermekjogi igaz-
gatója. Több éven keresz-
tül az Országos Krimino-
lógiai Intézet tudományos 
munkatársaként dolgo-

zott. Évek óta a Hintalovon 
Gyermekjogi Alapítvány-
ban igyekszik munkatársa-
ival meggyőzni a társada-
lom különböző szereplőit, 
szülőket, pedagógusokat, 
döntéshozókat a gyermeki 
jogok fontosságáról. Előa-
dásában is a szülői/felnőt-
ti tudatosságról, a digitális 
szülőségről beszél.

RAY & MICHAEL COONEY: 
MINDEN LÉBEN HÁROM 
KANÁL
Időpont: március 18., szer-
da 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont
Tom, a kissé ügyefogyott 
ifjú férj és felesége, Linda 
várják az örökbefogadá-
si ügynökség képviselőjét, 
akinek döntésén múlik, le-
het-e gyerekük. Tom két va-
gány öccse úgy dönt, segí-

tenek helyre tenni Tom éle-
tét. Megjelenik a rend éber 
őre, néhány illegális be-
vándorló, és ezzel elindul 
a bonyodalmak sokasága. 
Szereplők: Beleznay End-
re, Placskó Emese, Oroszi 
Tamás, Lipták Péter, Sza-
bó Kristóf, Gyebnár Csek-
ka, Pecsenyiczki Balázs és 
Lehel Kata

A SLAM POETRY SZEGED 
HAVI KLUBJA
Időpont: március 19., csü-
törtök 19 óra
Helyszín: IH Rendezvény-
központ

KOWALSKY MEG A VEGA
Időpont: március 20., pén-
tek 19 óra
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont

AZ ISKOLAI ÉRTÉKELÉS 
HATÁSA A GYERMEKEKRE
Időpont: március 18., szerda 
17 óra
Helyszín: Szent-Györgyi Al-
bert Agóra
Nevelők Iskolája 2020 
programsorozat a szegedi 
Waldorf Iskola szervezésé-
ben. Vatai Gábor és Kovács 
Attila, a szegedi Waldorf-is-
kola tanárai beszélgetnek 

Vígh Tiborral és Fejes Jó-
zsef Balázzsal, a Szegedi 
Tudományegyetem Neve-
léstudományi Intézetének 
oktatóival.

LÉT-KÖZELI MŰVÉSZET 
Időpont: március 22-ig
Helyszín: REÖK
Szabados Árpád-emlékkiál-
lítás. A Munkácsy Mihály-dí-
jas festő- és grafikusmű-

vész művészete hatalmas 
utat járt be. Művészetének 
korai szakaszát az expresz-
szív, erős érzelmi kifejezőe-
rejű alkotások jellemezték, 
majd a szürrealisztikus ele-
mek, a mellérendelő, osz-
tott kompozíció. Több mint 
200 művét láthatják az ér-
deklődők a palota két eme-
letén.

LAPRÓL LAPRA – BRZÓZ-
KA MAREK KIÁLLÍTÁSA
Időpont: március 31-ig
Helyszín: Somogyi-könyvtár 
I. emelet
„Kiállításom a Lapról lapra 
címet viseli, mert az anyag-
gal való kapcsolatomnak 
fontos része az idő. A köny-
vekkel töltött különleges idő 
meghatározó élmény az ol-
vasásban. Ezt a különleges 
időt élem át, vizsgálom ér-
tékkereső alkotómunkám-
ban, amikor könyvek fel-
használásával lapról lapra 
létrehozom plasztikáimat.”  
(Brzózka Marek)



 2020. március 14., szombat

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK február 29-én: Ta-
kács Attila és Papp Melinda, 
Szanka János Krisztián és Ter-
hes Szilvia, Gombos Antal és 
Gera Tessza Tímea, Mester Ist-
ván és Molnár Erzsébet, Szűcs 
Ottó és Batancs Katalin, Takács 
Imre és Kozma Erzsébet, Szél-
pál Gábor és Lippai Anikó, Hol-
ló Tamás és Bácskai Fruzsina, 
Forgó Dávid és Szűcs Márta Ka-
talin, Petró Gábor és Pataki Tí-
mea, Gál Péter és Cseh Zsófia, 
Szabó Dávid és Katona Réka.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Bo-
ros Tamás Lászlónak és Rácz 
Aranka Lindának  2020. 02. 

24-én Kornél, Pál Lórántnak és 
Kovács Anikó Nórának 2020. 
02. 26-án Lóránt Benedek, Toldi 
Lászlónak  és Halász Karolinának 
2020. 02. 26-án Lara Angyalka, 
Czene Sándor Marcellnek és Ker-
tész Nikolettnek 2020. 02. 27-én 
Marcell, Péter Robertnek és Si-
mon Tímeának 2020. 02. 28-án 
Lídia, Bálint István Péternek és 
Mátéka Ilonának 2020. 02. 29-én 
Ákos Csongor, Jenei Sándornak 
és Papp Ildikónak 2020. 02. 29-
én Alina Véda, Szabó Dénes Kris-
tófnak és Karai Adriennek 2020. 
03. 01-én Ida nevű gyermeke szü-
letett.

GRATULÁLUNK!

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Ha szingli és találkozik 
valaki érdekessel, ne 

ítélje meg őt túl hamar. 
Gyorsan kiderülhet, hogy nem ő 
az igazi, ugyanakkor egy elsőre 
túl fiatalnak tűnő személlyel is 
működhet a kapcsolat.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Előfordulhat, hogy munká-
jában olyan feladatot 

kap, amelyet csak úgy tud 
elvégezni, ha továbbképzi 
magát vagy kollégái segítségét 
kéri. Ezzel kivívhatja tisztele- 
tüket. Azért ne hajtsa túl magát!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Továbbra is kulcsfon- 
tosságú lehet munkája 

megtervezése, megszer- 
vezése. Fordítson rá kellő 
időt és energiát! Szellemi fris- 
sességét például meditációval 
őrizheti meg.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
A munkahelyén kiala- 
kult rivalizálásban lépés- 

előnybe kerülhet, ha si- 
kerül olyan ötletekkel előruk- 
kolnia, amelyek segítségével 
növelhető a munkavégzés ha- 
tékonysága. Főnökei értékelni 
fogják.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Rátörhet 
Önre a tavaszi fáradt- 
ság, főképp, ha egyéb- 

ként is alváshiánnyal 
küzd. Bármennyi energiát 
is érez magában, lassítson! 
Pihenjen többet, és szedjen 

vitaminokat!
SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Ha olyan 
az időjárás, úgy 

dönthet, elvégzi a 
tavaszi nagytakarítást. Sőt, 
előfordulhat, hogy nem éri 
be ennyivel, és szeretné 
átrendezni otthonát. Erről 
előbb kérje ki lakótársai 
véleményét!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Használja ki, 
ha sok energiát érez 
magában. Ha unja a 

monoton, szöszmötölős 
tevékenységeket, a hobbi-
jában legyen tevékenyebb. 
Ez is és a munka is jobban 
mehet csapatban.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Munkájában 
ugyanaz a szenvedély 

hajthatja, mint magán- 
életében. Igyekezete komoly 
üzletemberekkel hozhatja 
össze, általuk kiegészítő 
munkára tehet szert, 
amellyel sokat kereshet.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Sűrű hete le- 
het munkájában: új 

feladatokkal halmoz- 
hatják el főállásában, de az 

is lehet, hogy mellékállásai 
száma növekszik. Csak 
annyit vállaljon, amennyit 
biztosan elbír!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Ha egyedülálló, végre 
eldönthetné, milyen 
partnert szeretne. Ha 

másképp nem megy, írjon 
listát a kívánatos tulaj- 
donságokról. Aztán magába 
nézhet: Önben mennyi van 
meg ezekből?

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Kritikus időszak követ- 
kezhet barátaihoz és 
kollégáihoz fűződő kap- 

csolataiban, ám így kide- 
rülhet, kivel köti össze Önt 
valódi szeretet. Ám munka- 
társait nem tudja lecserélni.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Előfordulhat, hogy jö- 
vő héten csak nyuga- 
lomra vágyik, vagy 

legalább a stressz 
levezetésére. Jót tehet, ha 
többet alszik, mint eddig, de 
a konfliktusokat pihenten 
sem kerülheti el.
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MÁRCIUS 17., KEDD
Szécsényi  Rózsa: 16.00 
(Szegedi SZC József Attila Ált. 
Iskolája és Szakiskolája  Bala-
toni utcai telephely, Balatoni 
u. 11.)
MÁRCIUS 18., SZERDA
Szécsényi  Rózsa: 16.00  (Ná-
das Presszó, Tölgyfa u. 12.)
Dr. Binszki József: 17.00 
(Radnóti Miklós Kísérleti Gim-
názium, Tisza L. krt. 6–8.)
Mészáros Tamás: 16.30–
18.00 (Tarjáni Infó Közösségi 
Pont, József A. sgt. 132. )  
MÁRCIUS 21., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–
12.00  (Csongor tér 12.)

ÉPÜL A „NAGYÁ” MÖGÖTTI BÉRHÁZ. A Szeged Nagy- 
áruháznak még nyoma sincs mögötte, az majd a hetvenes 
évek végére készül el. Ezt a fényképet Gazsó Pál olvasónk 
az Aradi vértanúk terén készítette azokról a munkálatok-
ról, amelyek révén kinőtt a földből a passzázs fölé ma-

gasodó, emeletes házsor. Hányan, de hányan irigyelhetik 
azóta a lakóit belvárosi otthonukért és a páratlanul gyö-
nyörű belvárosi panorámáért! Napfényben pazar látványt 
nyújt, és esti díszvilágításnál is varázslatos a Dóm tér, il-
letve a másik oldalon a református templom.

DIAGNÓZIS – EGÉSZSÉG-
ÜGYI MAGAZIN
Március 16., hétfő 19.55
Tudomány a betegellátásért: 
biobank, a szívinfarktus terá-
piája, új utak a gyógyszerfej-
lesztésben. 

SZEMKÖZT – HÍRHÁTTÉR- 
MAGAZIN
Március 18., szerda 19.25 
Két újságíró, egy eset – a hét 
emberét a hét témájáról kér-
dezi a két újságíró.

KÖRÚT – KULTURÁLIS, 
KÖZÉLETI MAGAZIN
Március 19., csütörtök 19.25
Parasztopera, fényképező 
egyetemi tanár, blogot író 
nagycsalád. Természetesen 
JÁTÉK is várja a nézőket!

SZABAD SZÁJ – VÉLE-
MÉNYMŰSOR
Március 20., péntek 19.25
Hárman három témáról, le-
het, hogy háromféleképpen. 
De a hír szent, a vélemény 
szabad!


