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Koronavírus: aki teheti, maradjon otthon
Kerüljünk minden személyes érintkezést, mert az veszélyforrást jelent

A koronavírus-járvány miatt a mozikat és az iskolákat is bezárták. Ma még senki sem tudja megmondani, meddig tart a rendkívüli járványügyi helyzet. Fotó: Szabó Luca és Iványi Aurél

H

árom hete elképzelni sem tudtunk
volna olyat, mint ami most zajlik körülöttünk. A koronavírus-járvány miatt
lezárták a határokat, bezárták az óvodákat,
iskolákat, mozikat, színházakat, sportlétesítményeket és éttermeket, lefújtak minden
rendezvényt.

Most az a legfontosabb, hogy kerüljünk
minden társas, személyes érintkezést, mert
az veszélyforrást jelent. Aki teheti, maradjon otthon, s kizárólag élelmiszert vásárolni,
gyógyszertárba vagy a munkahelyére menjen
el hazulról. Bár a helyzet napról napra változik, és egyelőre csak negatív irányban – lap-

Néma főhajtás a hősök előtt

S

Néma tiszteletadás a Klauzál téri Kossuth-szobornál.
A város nevében Botka László polgármester és Szabó Sándor országgyűlési képviselő koszorúzott. Fotó: Iványi Aurél

zegeden is elmaradtak
a március 15-i megemlékezések a koronavírus-járvány miatt. Botka
László polgármester és Szabó Sándor országgyűlési képviselő a város nevében néma
tiszteletadással emlékezett
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hőseire.
Szabó Sándor azt írta a Facebookon, „bár a városi ünnepség elmaradt a rendkívüli
helyzet miatt, elődeink bátor
cselekedete most kiemelkedő üzenetet hordoz mindan�nyiunk számára”.

zártánkkor 58 igazoltan koronavírus-fertőzött volt az országban –, semmiképpen nem
kell és nem szabad pánikolni, mert az ros�szat hoz ki az emberekből. Kövessük a hatóságok utasításait, és tartsuk be a tiltásokat.
Jelenleg a higiéniás szabályok betartása és
a nagy tömeg kerülése az elsődleges.

Most az a legfontosabb, hogy elkerüljük
a járvány első csúcsát, és az egészségügyi
ellátórendszer képes legyen ellátni az új eseteket, mert az országos tisztifőorvos szerint
több száz új beteg is lehet a következő napokban.
Információink a 2., 3., 4 és 6. oldalon

Balogh Judit: Soha nem éreztem
még ekkora felelősséget

A

Szegedre igazolt az ATV egykori szerkesztő-műsorvezetője. Fotó: Szabó Luca

z a legfontosabb feladata egy városi televíziónak, hogy reagáljon az
aktuális hírekre, és hogy minden országos, de a szegediek
életét is befolyásoló és minden
helyi hírt is eljuttasson hozzájuk – nyilatkozta Balogh Judit. A
Szeged Televízió új vezetője aznap kezdte el a munkát a városi tévénél, amikor kihirdették a
koronavírus miatti veszélyhelyzetet. Balogh irányításával teljesen új irányt vett a Szeged TV.
Interjúnk az 5. oldalon
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Botka László polgármester azt kéri,
hogy a nyugdíjasok maradjanak otthon

B

otka László polgármester a Facebook-oldalán hívta fel újra a figyelmet arra, hogy a
nyugdíjasok a leginkább veszélyeztetett korosztály. A polgármester nyomatékosan kér minden 65 évnél
idősebb szegeNagyon kérem a nyugdi lakost, hogy a
díjasokat, ne menjenek
fertőzésveszély
közösségi terekbe!
csökkentése érdekében maradBotka László polgármester
jon otthon, és
csak akkor hagyja el a lakhelyét, ha halaszthatatlan dolga van. A polgármester kéri a nyugdíjasokat, kerüljék a baráti és rokonlátogatásokat, az ügyintézést pedig telefonon vagy
online intézzék, és ne menjenek az utcára,
közösségi terekbe!

Több száz új beteg lehet
– Akár a többszázas nagyságrendet is
elérheti az új megbetegedések száma
a következő napokban – mondta lapzártánkkor az országos tisztifőorvos
a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette:
most az ellátórendszer felkészítésén
dolgoznak, készülnek a súlyosabb
megbetegedésekre. Ismét felhívta a
figyelmet arra, hogy az idős emberek
kiemelten veszélyeztetettek, mindenképpen maradjanak otthon.

Tüneti különbségek a koronavírus,
a megfázás és az influenza között
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Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatai:
online vagy telefonon egyeztessenek

A

polgármesteri hivatal
ügyfélfogadóiban korlátozták az ügyfelek
számát. A járványügyi helyzetben életbe léptetett rend
szerint az ügyféltérben annyi
ügyfél tartózkodhat, ahány
ügyintéző van. Kérik az ügyfeleket, lehetőség szerint online vagy telefonon egyeztessenek!
• Fontos, hogy az ügyfelek
tartsák meg a 2 méteres távolságot egymástól és az ügyfélszolgálatos munkatárstól.
• A polgármesteri hivatal
Széchenyi téri épületében
nem kísérik fel az ügyfele-

ket, ha ügyét személyesen
kell intéznie, azt a kijelölt
ügyfélszolgálatokon teheti
meg.
• A hivatalban a helyszíni
pénztári kifizetések helyett
lehetőség szerint törekedjenek a postai úton vagy
átutalással történő kifizetés
igénybevételére.
• Az önkormányzat nyomatékosan kéri, hogy a
személyes
ügyfélfogadás
helyett az ügyfelek törekedjenek az elektronikus (e-ügyintézés, e-papír, e-mail) és
postai úton történő kapcsolattartásra, valamint a tele-

fonon történő egyeztetésre.
Csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen az ügyfélszolgálatokat!
Az elérhetőségekről és az
e-ügyintézésről a város hivatalos honlapján (www.
szegedvaros.hu) tájékozódhatnak.

Nyári menetrend szerint közlekednek
a buszok, villamosok és trolik

M

A The Times konzervatív brit napilap táblázatba gyűjtötte, a 444.hu hírportál pedig

szemlézte, hogy milyen tünetekkel jár a koronavírus, a megfázás és az influenza.

árcius 18-tól a szegedi közösségi közlekedés
autóbuszai, villamosai és trolibuszai munkanapokon, illetve
szabadnapokon és munkaszüneti napokon a nyári tanszünet szerinti menetrend alapján közlekednek.
A 7F-es jelzésű autóbuszviszonylat nyári tanszünetben szabadnapokon és nyári tanszünetben munkaszüneti napokon meghirdetett
hatályos menetrendjei esetében csak a Mars térről
22.45-kor meghirdetett já-

ratok közlekednek, a hatályos menetrendben meghirdetett éjszakai járatok üzemeltetése szünetel (91E,
92E, 93E, 94E).

Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak a Szegedi Közlekedési Társaság (szkt.hu) és
a Volánbusz (volanbusz.hu)
honlapján

Hogyan növelhetjük ellenálló képességünket?
Az immunrendszer szerepe a koronavírus elleni védekezésben
Az új típusú koronavírus ellen eddig sajnos még nem sikerült védőoltást kifejleszteni. Ennek hiányában a megelőzés érdekében jelenleg annyit tehetünk, hogy nagyon odafigyelünk a kézhigiéniára, kerüljük a tömeget, és ügyelünk
rá, hogy immunrendszerünk erős maradjon – írja a WEBBeteg.hu, mely a hiteles orvosi tájékoztatás elkötelezett
híve. Az alábbi, Az immunrendszer szerepe a koronavírus
elleni védekezésben – Hogyan növelhetjük ellenálló képességünket? című cikket Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász,
hematológus lektorálta.

F

ontos, hogy az immunrendszer erős legyen,
ugyanis jól működő ellenálló képesség mellett a
legtöbb kórokozó kevesebb
eséllyel képes megbetegíteni a szervezetet. Az új típusú
koronavírusról még nem tudunk mindent, de bizonyára
ez a helyzet e kórokozó esetében is. Bár nem garantál
biztos védettséget egyetlen
betegség esetében sem, az
erős immunrendszer kön�nyebben és eredményesebben veszi fel a harcot a kórokozók legtöbbjével szem-

ben, érdemes tehát kellő figyelmet fordítanunk arra,
hogy biztosítva legyen a
megfelelő működése. Mit tehetünk ennek érdekében?

Sok zöldség
és gyümölcs
Az egészséges, változatos
étrend fontos tápanyagokat
szolgáltat az immunrendszer
számára, és ezzel növeli az
ellenálló képességet. A zöldségek és gyümölcsök sok
antioxidánst tartalmaznak,
amelyek harcolnak a szabad

gyökökkel, és így vesznek
részt a sejtkárosodásokkal
szembeni védekezésben. Az
A-, a C- és az E-vitamin bizonyos immunsejtek képződését és aktivitását támogatja;
ezek a vitaminok megtalálhatóak például a répában
(A), a paprikában (C) és a
növényi olajokban (E). Az ásványi anyagok közül elsősorban a vas, a cink és a szelén
játszik fontos szerepet az
immunrendszer működésében.

Kezelje a stresszt!
A tartós stressz gyengíti az
ellenálló képességet, ezért
figyeljen oda rá, hogy a
stresszhatásokat pihenéssel, lazítással, relaxálással,
légzésgyakorlatokkal ellensúlyozza!

Aludjon eleget!
Aludjon eleget, az alváshiány ugyanis gyengíti az
immunrendszert.
Számos

tanulmány igazolta, hogy
az alváshiány drasztikusan
csökkenti az immunsejtek
számát. Az, hogy kinek men�nyi alvásra van szüksége,
egyénenként változó, átlagosan azonban egy egészséges
felnőtt éjszakánként 7–9 óra
pihentető alvást igényel.

Kerülje
a káros szenvedélyeket!
Kerülje az alkoholt! A túl
sok alkohol fogyasztása is

Testmozgás a nappaliban
A rendszeres testmozgás nemcsak a fizikai erőnlétet javítja, de az immunrendszernek is javára válik. A Szegedi Sport és Fürdők csapata a korlátozások mellett is figyelmet fordít a szegediek fittségének és egészségének megőrzésére. Home Sport
című videosorozatuk minden délelőtt jelentkezik a SzegedSport YouTube-csatornán
és SzegedSport Facebook-oldalon. Vass Éva fitneszedző segítségével 15-20 perc alatt
mozgathatják át magukat a nappalijukban. A kültéri sportolás is engedélyezett, de
csak egymástól biztonságos távolságban! Annak kicsi a kockázata, hogy valaki megfertőződjön, ha egyedül sétál a ligetben vagy biciklizik a töltésen, de a járvány jelenlegi
szakaszában az a kívánatos, hogy lehetőleg ne lépjünk ki a lakásból.

Napozás
az erkélyen
D-vitamin-szükségletünk jelentős részét
szervezetünk
saját
maga állítja elő, napfény hatására. Erre a
korlátozások mellett
is fordítson figyelmet,
és aki teheti, vegyen
napfürdőt az erkélyén,
a kertjében.

gyengíti az ellenálló képességet. Daganatkeltő hatása
mellett a dohányzás, még
az alkalmankénti is, gyengíti az immunrendszert. Azáltal, hogy kiszárítja a légutak nyálkahártyáit, kedvez
a gyulladásos folyamatoknak, és akadályozza a légutak természetes tisztulási
mechanizmusát.
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Koronavírus: Szeged tizennégy pontja
Bezártak a bölcsődék, óvodák, kulturális intézmények és sportlétesítmények
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Vélemény

Hat pont
a felelősségről

M
Botka László polgármester egyeztetésre hívta az önkormányzati cégek, intézmények vezetőit. Újabb fontos döntéseket
hoztak a szegediek védelmében a koronavírus-járvány miatt. Fotó Iványi Aurél
Újabb fontos intézkedéseket vezetett be a héten az
önkormányzat a koronavírus-veszélyhelyzet
miatt,
a szegediek védelmében.
Bezártak a bölcsődék, óvodák, kulturális intézmények
és sportlétesítmények, a
tömegközlekedési járművek pedig nyári menetrend
szerint járnak.

B

otka László polgármester a veszélyhelyzetben érintett önkormányzati cégek és intézmények vezetőivel egyeztetett
múlt vasárnap az újabb fontos és szükséges intézkedésekről, lépésekről.
Tizennégy pontban foglalták össze az ezen a héten
bevezetett önkormányzati
intézkedéseket. Botka László polgármester közleményét szó szerint közöljük.
SZEGEDI INTÉZKEDÉSEK
A
KORONAVÍRUS-VESZÉLYHELYZET MIATT
A koronavírus-járvány elleni védekezés megszervezése a kormány hatásköre.
Szeged városa mindent elkövet a szegediek védelmében. Kiemelten fontos, hogy
a szükséges lépéseket minél
előbb meghozzuk, mert a
halogatás vagy a nem kellő
figyelem súlyos egészségügyi kockázatokat jelent a
járvány idején.
Az elmúlt időszakban
több fontos lépést is hoztunk:
 kézfertőtlenítővel láttuk el intézményeinket és a
hivatalokat;
 lemondtuk március
15-i rendezvényünket és a
Toros Fesztivált;
 a Szegedi Közlekedési
Társaság járatain sűrűbben
takarítanak, fertőtlenítenek;

 a járműveken megszüntettük az első ajtós felszállást és a sofőrnél való
jegyvásárlást;
 a távhőszolgáltatónál
kizárólag a halaszthatatlan
feladatokat látják el a szerelők;
 a Szetáv dolgozói gumikesztyűben és kézfertőtlenítővel dolgoznak;
 a fertőzésveszély miatt
átmenetileg az ügyfélfogadás is szünetel;
 a Mars téri piacon hat
helyen mobil kézfertőtlenítőket állítottunk fel.
Március 15-én újabb intézkedéseket fogadtunk el,
amelyek a következők:
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK
1. Az önkormányzati dolgozók védelme érdekében
távmunkára küldjük azokat,
akik otthonról is el tudják végezni munkájukat, és akiknek kiskorú gyermekük van.
2. A szegedi óvodák és
bölcsődék hétfőn és kedden
még nyitva tartanak, március 18-tól pedig a nyári ügyelet lép életbe. Március 23-tól
csak azoknak a családoknak biztosítjuk a gyermekfelügyeletet, amelyek másképp
nem tudják megoldani. Arra
kérjük a kormányt, hogy a
közoktatási intézmények finanszírozásánál ne vegyék
figyelembe a hiányzásokat!
3. Arra kérjük a szülőket,
hogy a lehető leghamarabb
jelezzék az ETELKA-rendszerben, hogy igényt tartanak-e a közétkeztetésre!
Március 18-tól csak ebéd
elvitelére lesz lehetőség a
kijelölt iskolákban, amelyről
tájékoztatást kapnak.
4. Elrendeljük, hogy valamennyi szegedi városi kulturális és sportintézmény szü-

neteltesse a működését. Ez
vonatkozik a Somogyi Károly
Városi és Megyei Könyvtárra és fiókintézményeire, a
Szent-Györgyi Albert Agórára, a IH Rendezvényközpontra, a Szegedi Nemzeti Színházra, a Belvárosi mozira,
a művelődési házakra és a
Szegedi Vadasparkra is. Az
önkormányzati sportintézményekbe csak a hivatásos
versenyzők mehetnek be, az
Anna fürdőbe pedig az OEP
által támogatott gyógyászati
céllal érkezők.
5. A hivatali ügyfélszolgálatoknál egyszerre csak an�nyi ember tartózkodhat bent,
ahány ügyintéző van. Kérjük,
hogy a várható túlterheltség
miatt csak halaszthatatlan
esetben keressék munkatársainkat! Lehetőség szerint
online vagy telefonon vegyék
fel velük a kapcsolatot!
AJÁNLÁSOK – MUNKA- ÉS
VENDÉGLÁTÓHELYEK
6. Arra kérünk minden szegedit, hogy a munkaidőn túl
maradjon otthon! Ha elhagyják otthonukat, rövid időre
tegyék, kerüljék a társas
érintkezést, és amint hazaértek, alaposan mossanak
kezet!
7. Kérjük, hogy minden
egyéb ügyintézést online
vagy telefonon tegyenek
meg, és ahol lehet, online
vagy bankkártyával fizessenek!
8. Arra kérjük a szegedi
munkaadókat, hogy mindenhol rendeljék el a távmunkát, ahol ez lehetséges!
9. A patikákon és az élelmiszerboltokon kívül felszólítunk minden szegedi üzletet,
hogy zárjon be, vagy korlátozza nyitvatartását!
10. Nyomatékosan felszólítjuk a szegedi szórakozó- és vendéglátóhelyeket,

hogy a járványveszélyhelyzetre tekintettel ne nyissanak ki, az éttermek pedig
lehetőség szerint álljanak át
a házhoz szállításra! Felszólítjuk a kormányt, hogy az
ételszállító dobozok termékdíját törölje el a veszélyhelyzet idejére.
HIGIÉNIA
11. Felszólítjuk a kormányt,
hogy biztosítsa a szükséges védőfelszereléseket, védőmaszkokat, orvosi kesztyűket és fertőtlenítőszereket az egészségügyi szakembereknek, a védekezésben és a közszolgáltatások
biztosításában részt vevőknek.
12. Minden szegedi intézményben és önkormányzati cégnél folyamatos és
rendszeres takarítást és fertőtlenítést végzünk. Mindenhol rendelkezésre bocsátunk kézfertőtlenítő szert is.
KÖZLEKEDÉS
13. A tömegközlekedésben
március 18-tól átállunk a
nyári menetrendre, és megszüntetjük az éjszakai járatokat. A Volánbusznak és a
Szegedi Közlekedési Társaságnak már kiadtuk, hogy
készüljenek fel a változtatásra, és készítsék el az új
online és offline menetrendi
tájékoztatókat.
SZOCIÁLIS
14. Az idősek nappali klubjában a szociális étkeztetést
március 18-tól helyben megszüntetjük, csak az étel elvitelére lesz lehetőség.
Az intézkedések visszavonásig érvényesek.
Szeged, 2020. március 15.
Botka László,
Szeged polgármestere

ire ez a cikk megjelenik, sajnos biztosan sokkal
több magyarországi koronavírus-fertőzést tartanak majd számon, mint ma, március 18-án, amikor ötvennyolc az igazoltan fertőzöttek száma.
A politikai elemző szinte mindig téved, amikor a jövőt fürkészi, de ebben az esetben nem alakulhat másképp a matek.
Mivel a lappangási idő két hétig is tarthat, és a vírus ezalatt
is továbbadható, az e heti esetszám-növekedés jórészt még a
veszélyhelyzet elrendelése előtti megfertőződésekből fakad.
A teljes körű védekezés talán lehetetlen, de a közvetlen
érintkezések száma a legszükségesebb minimumra korlátozható. Ez nem jelent mindenkinél azonos mértéket, más a
munkánk, mások a körülményeink, társas állapotunk, de a
drasztikus csökkentés a lényeg.
Eddig a hétköznapi járványtan és a privát kockázatcsökkentés.
Lényeges azonban még hat másik dolog, amely azokra helyez felelősséget, akiknek hatalmuk van.
Az első ilyen a mindenre kiterjedő, valódi, a kérdéseknek
is teret engedő tájékoztatás. Felháborító, hogy amikor egészségről és életekről van szó, direkt olyanokat delegálnak „tájékoztatni”, akik nem mondhatnak el, mert nem tudnak minden
adatot a járványról és a védekezésről, mivel hiányzik hozzá a
tudásuk és a hozzáférésük.
A második, hogy hatáskörnek és pénznek kell lennie ott,
ahol döntéseket hoznak. Döntéseket pedig azoknak kell hozni, akik ténylegesen szervezik a közösségek életét. Az évek
óta tartó központosítási mániával szemben most kiderült,
mennyire fontos az iskolák, óvodák, szociális intézmények és
az önkormányzatok társadalmi szerepe. De eszközökre van
szükségük ahhoz, hogy tehessék, amit tenniük kell.
A harmadik, hogy a hétköznapi élet, a gazdasági tevékenységek korlátozása miatt nyilvánvalóan lefékeződik a gazdaság. Szükség lesz állami, talán nemzetközi tőkeinjekcióra, de
a munkáltatók belátására is, hogy se a vállalkozások, se a
munkavállalók ne kerüljenek a tönk szélére. A kormányzati
luxus- és presztízsberuházásoknak, a pénznyelő propaganda-hadjáratoknak most aztán végképp semmi keresnivalójuk
a költségvetésben.
A negyedik, hogy a fontos intézkedések nem halogathatók. Minél lassabban történik meg a lehetséges mértékű
izoláció, annál tovább és nagyobb gyakorisággal terjed a vírus. Ez sokaknál nem is okoz különösebb tünetet, de akiknél
igen, azoknak kórházi ellátásra van szükségük. Minél több a
fertőzött egy adott időpontban, annál nagyobb teher nehezedik az ellátórendszerre. A nyilvános helyek működésének
korlátozása azért fontos, hogy ne legyen robbanásszerű a
járvány tetőzése, ami kezelhetetlen terhet róna az egészségügyre.
Az ötödik, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az orvosokra és ápolókra. Bírniuk kell a terhelést, mert őket nem lehet
helyettesíteni. Védeni kell az egészségüket, ehhez eszköz kell,
amihez meg pénz, valamint tesztelni kell őket a vírusra, nehogy ők adják tovább. Ha a kellő védelem hiányában kidőlnek
a gyógyítók, az ellátórendszer kevesebb embert képes ellátni.
Ugyanez vonatkozik a szociális ellátásra is.
Végül a hatodik: jegyezzük meg, mi történik most, és tanuljunk belőle.
Tanuljunk abból, például, mennyi értelmes tevékenységre
alkalmas a digitális világ, amelyet most kénytelenek vagyunk
fokozottan használni.
Tároljuk el azt az információt is, hogy gyógyítók és gondozók nélkül leáll az élet. Akár szó szerint. Ekként kell őket
„békeidőben” is megbecsülni.
Jegyezzük meg azt is, ki hogyan élt a ráruházott hatalommal, a választók megbízásával, amikor valódi és felelős cselekvésre volt szükség.
Lakner Zoltán

4 Aktuális

2020. március 21., szombat

Visszaállítja az ütemes
menetrendet a MÁV
Szeged és Budapest között

Szeged nagyállomás. Belátták, hogy vissza kell állítani az ütemes menetrendet. Fotó: Szabó Luca
Április 5-étől visszaállítja a MÁV az ütemes menetrendet
Szeged és Budapest között a szeged.hu információja szerint. Ez azt jelenti, hogy ismét minden óra 45 perckor indulnak majd a vonatok Szegedről Budapestre, és minden
óra 15 perckor érkeznek vissza Szegedre. Mint ismeretes,
az utasok tavaly év végén tiltakoztak, aláírásokat gyűjtöttek az új menetrend ellen, Botka László polgármester pedig levélben kérte a MÁV elnökét, hogy vonják vissza az
új menetrendet, amely nem szolgálja az utasok érdekét.

A

szeged.hu informátora
szerint már írják a közleményt a Palkovics-féle minisztériumban az új menetrend megszüntetéséről és
az ütemes menetrend visszaállításáról.
A megszűnő menetrend
december 15-én lépett életbe, s átgondolatlansága és
kísérleti jellege rögtön hatalmas tiltakozást váltott ki:
Kecskeméten a Szövetség
a Hírös Városért Egyesület
indított petíciót, Szeged polgármestere, Botka László
pedig levelet írt Homolya
Róbert MÁV elnök-vezérigazgatónak, kérve az ütemes menetrend visszaállí-

Tavaly
december
15-én lépett életbe
az új menetrend,
amelynek
átgondolatlansága
és
kísérleti jellege hatalmas tiltakozást
váltott ki.
tását. Ebben arra hívta fel a
MÁV-vezér figyelmét, hogy az
új menetrend változtatásai
felborítják a szegedi helyi közösségi közlekedés menetrendjét, ráadásul több település felé is ellehetetlenítik
az átszállási lehetőségeket.
„Az önkormányzat üdvözli, hogy a Magyar Államvasutak Zrt. vizsgálja a városunk

elérhetőségét javító intézkedéseket, de szerencsésnek
tartanánk, ha a változtatások nem eredményeznének több nehézséget, mint
amennyi hasznot hoznak”
– írta többek között Botka
László.
Szeged
polgármestere
nem kapott választ, de úgy
néz ki, az új menetrend és
vele az emberkísérlet megszűnik.
December 10-én Kecskemét fideszes polgármesterével azt közölte a MÁV: a menetrend-módosítás kísérleti
jellegű lesz, és június végéig
tart, a végső döntést a menetrendről pedig a próbaidőszak
alatt keletkező utasszámlálási és egyéb adatok értékelése
alapján hozzák majd meg.
December 15-én civilek is
tüntettek Szegeden, a nagyállomás előtt, trükközés helyett
pályafelújítást követelve.
„Egy egész országot átfogó
csatlakozási rendszer épült ki,
amelynek lerombolását ma a
szegedi vonalon megkezdték.
Gyásznap a mai, a józan ész
felett diadalmaskodott az ostobaság és a butaság. Soha
nem fogjuk megtudni, ez az
intézkedés büntetés-e a vonalnak, vagy egyszerűen csak
butaság. A vonalon az utazási idő összességében nőtt, a
csatlakozások száma drasztikusan csökkent” – mondta
tiltakozó beszédében Dósa

Endre, a demonstráció szervezője.
Dósáék levelet írtak Palkovics László innovációs és
technológiai miniszternek, a
menetrendet elkészítő szakminisztérium
vezetőjének,
amelyet a demonstrálók is
aláírtak. A levélben azt írták,
hogy a menetrend változása miatt a vonalon elveszett
negyvenkilenc vasúti és húsz
közúti csatlakozás a közbenső állomásokon, ami naponta
körülbelül ezer utas elvesztését, közútra terelését jelentheti.
A menetrendváltozásról
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő Palkovics László innovációs és
technológiai minisztert kérdezte az Országgyűlésben, de

Trükközés helyett
pályafelújítást követeltek tavaly decemberben a civilek az
új menetrend elleni
tüntetésen.
cinikus választ kapott Schanda Tamás államtitkártól. Szabó Sándor arra volt kíváncsi,
felülvizsgálják-e a helyzetet,
illetve tervezik-e a Kiskunfélegyháza és Szeged közötti 60
kilométeres szakasz kétvágányúsítását.
Schanda nem válaszolt
a konkrét kérdésekre, csak
cinikusan arról beszélt, hogy
mennyire jó az új menetrend
és a két pár gyorsított járat,
amely nem áll meg a Nyugati
pályaudvar és Szeged között.
Mindenesetre az új menetrend június előtti visszavonása sokatmondó válasz a
Palkovics-minisztériumnak és
a MÁV-nak feltett kérdésekre.

Felfüggesztették a járvány miatt
a szelektív hulladékgyűjtők kiosztását

A

hétvégén még osztották a
sárga kukákat a kertes városrészekben, és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. az
előre elkészített menetrend alapján úgy tervezte, július közepéig
az összes szelektív hulladékgyűjtőt kiosztja. Koltainé Farkas Gabriella, a hulladékgazdálkodási cég
ügyvezetője azonban lapunknak
elmondta, a koronavírus-járvány
miatt felfüggesztették a szelektív
hulladékgyűjtők kiosztását.

Közétkeztetés általános
és középiskolás gyermekeknek
Március 18-ától csak ebéd elvitelére van lehetőség a kijelölt iskolákban. A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata megszervezte az
ebédosztást. Ételhordót vigyenek magukkal!
Március 18-ától, szerdától
hét iskolában lehet átvenni az
ebédet:
1. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
2. Béke Utcai Ált. Isk.,
3. Arany János Ált. Isk.,
4. Orczy István Ált. Isk.,
5. Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola,
6. Szegedi Szakképzési
Centrum József Attila Általános
Iskolája és Szakképző Iskolája,
7. Szegedi Madách Imre
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
Fontos!
Március 18-ától továbbra is
kiszállítanak minden megrendelt ebédet az átvételi pontokra. Alább láthatók az átvételi
pontok és az, hogy az egyes
átvételi pontokhoz mely intézmények tartoznak. Az egyes
átvételi pontok igénybevételtől
függően változhatnak.
Az NGSZ kéri, hogy az átvételi pontokra vigyenek az étel
elszállítására alkalmas ételhordót. Az átvételi pontokon
aláírási kötelezettség mellett
lehetséges átvenni az alábbi
időpontokban:
• általános iskola alsó tagozat 11:15-től 12:45-ig,
• általános iskola felső tagozat 12:45-től 14:15-ig,
• középiskola 12:45-től
14:15-ig.
Az NGSZ arra kéri a szülőket, törvényes képviselőket,
hogy amennyiben úgy döntenek, nem kívánják igénybe venni az étkezést, a lemondásról
intézkedni szíveskedjenek

• az ETELKA portálon
• e-mailben a kozetkeztetes@ngsz.hu címen vagy
• telefonon a 62/561-960as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 7:00-től 17:00-ig, pénteken 8:00-tól 13:00-ig.
Az NGSZ ügyfélszolgálata
március 23-ától kizárólag telefonon és e-mailben érhető el,
nincs személyes ügyfélfogadás.
ÁTVÉTELI PONTOK MÁRCIUS
18-ÁTÓL:
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola (Herke utca 5.)
• Vörösmarty Mihály Általános Iskola
• Gregor József Ált. Isk.
• Szeged és Térsége Eötvös
József Gimnázium, Ált. Isk. Kossuth Lajos Ált. Isk.
• Tisza-parti Ált. Isk.
• Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Béke Utcai Általános Iskola
(Béke utca 7–9.)
• Béke Utcai Ált. Isk.
• Alsóvárosi Ált. Isk.
• Fekete István Ált. Isk.
• Zrínyi Ilona Ált. Isk.
• Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és
Informatikai Szakgimnáziuma
• Kozmutza Flóra Általános
Iskola és Szakiskola Klúg Péter
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
Arany János Általános Iskola (Kukovecz Nana utca 4–6.)
• Arany János Ált. Isk.
• Rókusvárosi II. sz. Ált. Isk.
• Bonifert Domonkos Ált. Isk.
• Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

• Gedói Általános Iskola
Orczy István Általános Iskola (Szent János tér 2–4.)
• Orczy István Ált. Isk.
• Jerney János Ált. Isk.
Tarjáni Kéttannyelvű Általános
Iskola (Építő utca 9/A)
• Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola
• Szeged és Térsége Eötvös
József Gimnázium, Általános Iskola Weöres Sándor Ált. Isk.
• Tabán Általános Iskola
• Deák Ferenc Gimnázium
• Szeged és Térsége Eötvös
József Gimnázium, Ált. Isk.
• Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Turisztikai
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Szeged és Térsége Bárczi
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szegedi Szakképzési Centrum
József Attila Ált. Iskolája és
Szakképző Iskolája (Gyík utca
3.)
• Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája
• Petőfi Sándor Általános
Iskola Bálint Sándor Tagiskola
• Petőfi Sándor Ált. Isk.
Szegedi Madách Imre Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Madách
utca 20.)
• Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.
• Dózsa György Ált. Isk.
• Rókusi Általános Iskola
• Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium
• Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
• Szegedi Szakképzési
Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma
• Szegedi Szakképzési
Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma
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Balogh Judit: Soha nem éreztem még ekkora felelősséget
Szegedre igazolt az ATV egykori szerkesztő-műsorvezetője
A Szeged Televízió új hírigazgatója aznap kezdte meg a munkáját,
amikor kihirdették a koronavírus
miatti veszélyhelyzetet. Erről és
jövőbeli terveiről is kérdezte a
szeged.hu.
– Mennyire nagy feladat egy televízió hírigazgatójának lenni?
– Ez mindig hatalmas munka, a mostani, koronavírus miatti
helyzetben azonban még sokkal
nagyobb. Soha nem éreztem még,
hogy ekkora a felelősségem. Az
első napomat a tévében nem fogom elfelejteni. Aznap hirdették ki
a veszélyhelyzetet. Ezt azt jelentette, hogy a tervezett híradót néhány
óra alatt kellett teljesen átalakíta-

Nagyon bízom benne,
hogy abszolút rászoknak
a szegediek arra, hogy
este 7 órától nálunk is
megnézzék a híreket.
nunk, vagyis úgy kellett azonnal
irányítanom egy ilyen rendkívüli
helyzetben a munkát, hogy még
azt sem tudtam, hogy a kávéfőző
hol van. Olyan volt az egész szerkesztőség, mint egy felbolydult
méhkas.
– Hogy bírtad?
– Imádtam. A koronavírus-helyzet nyilván rendkívül aggasztó, közben szakmailag viszont hatalmas
bizonyítási lehetőség. Ráadásul én
imádom a pörgést, ilyenkor érzem
magam a leginkább elememben! A
rendkívüli helyzeteket szeretem a
legjobban, amikor pillanatok alatt
kell kell dönteni és 140 százalékon

dolgozni azért, hogy legyen adás.
Van egy tévés mondás: ami nincs
kész, nem megy le. Mivel azonban
nálunk remek csapat dolgozik,
minden elkészült, és végül tényleg
mindent megtudhattak a szegediek a híradónkból arról, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése mit jelent
az ő életükben. Ez a fajta tájékoztatás egy városi televízió feladata,
és én is erre szerződtem!
– Ezt az jelenti, hogy kifejezetten hírközpontú televíziót szeretnél csinálni?
– Igen. Egy városi televíziónak
az az egyik legfontosabb feladata,
hogy reagáljon az aktuális hírekre, és hogy minden országos, de
a szegediek életét is befolyásoló
és minden helyi hírt is eljuttasson
hozzájuk. Ezért is volt már rendkívüli adásunk, amiben elmondtuk,
mire számíthatnak a szegediek,
amikor bezárnak az óvodák és iskolák.
– Menjünk vissza kicsit az
időben: egy országos televízió
műsorvezetője voltál. Ezután miért döntöttél úgy, hogy Szegedre
jössz?
– A válasz egyszerű. Mert egy
városi televíziót vezetni, annak új
formáját kialakítani, hogy a jelenleginél még jobban működjön, még
modernebb legyen, és hogy még
többen nézzék, nagyon szép szakmai kihívás.
– Mi volt a miért előtt? Egyszer csak kaptál egy e-mailt, vagy
fölhívtak telefonon?
– Ősszel közös megegyezéssel eljöttem az ATV-től, ahol több
évig voltam műsorvezető. Számos
megkeresésem volt utána, ki-

Balogh Judit, a Szeged Televízió új vezetője.
sebb-nagyobb felkéréseknek tettem eleget, én voltam például egy
hónapon keresztül Budapesten, a
Szent István-bazilikánál lévő karácsonyi vásár háziasszonya. Az
ilyen jellegű feladatokat is nagyon
szeretem, ám hírigazgatónak lenni
a Szeged Televíziónál szakmailag
nagyobb előrelépés. Éppen ezért
nem tudtam nemet mondani, amikor megcsörrent a telefonom, és
megkerestek ezzel a felkéréssel. A
nézőnek nyilván a műsorvezetés a
csúcs, a műsorvezetőket látják, ők
az arcok. És már most is vannak

Pályázatot hirdetett
az önkormányzat a trianoni békeszerződés
évfordulója alkalmából
Hogyan hatott Szeged városára az 1920. június 4-én
aláírt trianoni békeszerződés? – ezzel a címmel hirdetett pályázatot szegedi
középiskolásoknak és egyetemistáknak az önkormányzat. A két kategóriában 3-3
díjat oszt ki a szakmai zsűri.
– A 100 évvel ezelőtt aláírt
trianoni békeszerződés komoly hatással volt a határ

menti településsé váló Szeged hétköznapjaira, gazdaságára, kultúrájára, oktatására – jelentette ki sajtótájékoztatóján Mihálik Edvin. A
városi tanácsnok elmondta:
várják a pályaműveket, amelyek Trianon hatásait dolgozzák fel, illetve rávilágítanak
a hátrányos vagy olykor a város számára előnyös oldalaira.
Azt is közölte, hogy az év-

Két kategóriában 3-3 díjat ítélnek oda:
• az első helyezett díja:
• a második helyezett díja:
• a harmadik helyezett díja:

100 000 forint,
75 000 forint,
50 000 forint.

fordulóra emlékező rendezvényekkel készül a város.
A pályázat terjedelme minimum 30 ezer, maximum
45 ezer karakter (szóközökkel együtt), formai elvárás:
Times New Roman 12-es betűméret, 1-es sorköz, 2,5-ös
margótávolság.
A pályázat beadási határideje: május 15. A pályázatokat az alábbi címre lehet
beküldeni:
trianon100@
szeged.eu. A pályázatokat
szakmai zsűri értékeli. Ünnepélyes eredményhirdetés:
június 4.
A pályázati kiírásról a
város honlapján (www.szegedvaros.hu) olvashatóak
részletek.

olyanok, akiknek hiányzik az, hogy
országos televízióban nem láthatnak.
– Nézzenek nálunk, nézzenek
minket a neten...
– Egyelőre ugyan csak a televízió átalakításával, szakmai vezetésével foglalkozom, de később
természetesen itt is leszek majd
képernyőn.
– Hogyan újulhat meg a televízió?
– Feltett szándékom, hogy azon
túl, hogy – miként eddig is – minden fontos szegedi hírt elmondunk

a szegedieknek, de országos kontextusba is helyezzük azokat, sőt
országos politikai ügyekkel is foglalkozunk. Nagyon bízom benne,
hogy abszolút rászoknak a szegediek arra, hogy este 7 órától nálunk
is megnézzék a híreket. Szóval
szeretnék minden este egy erős,
feszes, egyórás hír- és hírháttérműsort. A jelenlegi médiapiaci és politikai viszonyok között szerintem
ez rendkívül fontos. A városi televízióknak is egyre nagyobb ezért a
felelősségük. A hírműsorok mellett
persze továbbra is lennének magazinműsoraink, de terveim szerint
ezek nagy részét is modernizálnánk. Tehát szeretnék egy teljes
„ráncfelvarrást” a tévében mind
tartalmilag, mind vizuálisan.
– Mikor láthatják majd a nézők a változásokat?
– Egyelőre még biztos, hogy
csak a háttérben kezdődik meg a
megújulás, hiszen egy hatalmas
rendszert kell átalakítani. Remélem azonban, hogy néhány hónap
múlva már abszolút észrevehető
lesz a változás a Szeged Televízió
teljes műsorán. Illetve úgy gondolom, hogy ha az elmúlt napok
híradóit nézzük, ott már most is
lehetett ezt érezni. Pulzáló, pörgős,
friss, minden fontos hírre reagáló
adások voltak ezek. Büszke vagyok
a kollégáimra, és elképesztően jó
érzés volt az is, amikor a híradó
facebookos élő közvetítése alatt
folyamatosan üzentek a nézők, és
megköszönték a tájékoztatást. Ennél jobb visszajelzés nincs is. Ezért
érdemes újságírónak lenni!
Garai Szakács László

Nyílik a magnólia a Széchenyi téren

A

tavasz biztos jele Szegeden, hogy nyílni kezdenek a magnóliák a Széchenyi téren. A
hatalmas, húsos szirmú, rózsaszín virágok lombfakadás előtt nyílnak, és fagymentes
időben 10-14 napig csodálhatók meg. Máskor sokan gyűlnek itt össze, és fotózzák
egymást a virágzó fák alatt, de kérjük, hogy ezt a koronavírus-járvány miatt most ne tegyék!
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Durvulni fog a hazai koronavírus-helyzet
a szegedi járványmodell szerint
Igazolta az élet Röst Gergely és csapata előrejelzését

A Röst Gergely vezette kutatócsapat most azon dolgozik, mikor lehet lazítani a kényszerintézkedéseken.
– Nyugat-Európa egy-két héttel jár Közép- és Kelet-Európa előtt a koronavírus terjedésében – állítja Röst Gergely
szegedi matematikus, aki csapatával együtt nemrégiben
megalkotta azt a járványmodellt, amelynek előrejelzéseit az élet azóta vissza is igazolta.
– Arra voltunk kíváncsiak,
hogy a Kínában tomboló vírus más országokban milyen
valószínűséggel okozhat járványt – mondta Röst Gergely.
A matematikus annak a járványmodellt kidolgozó szegedi tudományos csapatnak
a vezetője, amely már február második felében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a koronavírus másik nagy gócpontja
Irán. Az ország globális kockázat szempontjából már akkor Kínával került egy szintre.

Igazuk lett. Kiderült,
hogy Iránban nem két, hanem kétezernél is több fertőzött lehetett már február
második felében – a kutató
erről a New Scientist angol
nyelvű tudományos és technológiai magazinnak nyilatkozott.
Minderre a szegedi matematikusok egy általuk megalkotott járványmodell segítségével jöttek rá. A valóság
messzemenően visszaigazolta az elméletüket.

Röst Gergely 2006-ban
doktorált elméleti matematikusként az SZTE-n, és egy
évvel később már Kanadában, a torontói egyetemen
kutatott. A véletlennek is köszönhető, hogy éppen egy járványterjedéssel kapcsolatos
kutatásba kapcsolódott be.
Mint a Szeged Televíziónak
elmondta: kiderült, hogy az
elméleti matematikai tudás
remek hátteret biztosított a
vizsgálataihoz.
A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékén
dolgozó docens a tévéműsorban elmondta: munkatársaival nem azonnal kezdtek hozzá a nemrégiben elkészült

járványmodell megalkotásához. Amikor azonban a kínai
Vuhan városát, majd Hupej
tartományt is lezárták, a
hattagú matematikuscsapat
gőzerővel látott neki a munkának. Ekkor vált érdekessé
és fontossá, hogyan képes
terjedni a járvány.
A matematikai modell
megalkotásához először azt
kellett megbecsülni, hogyan
fog alakulni a járványhelyzet
Kínában. Ehhez kapcsolták
a globális mobilitási (vagyis
az emberek mozgását, közlekedését leíró) modellt. Ez a
nemzetközi utazások adatbázisain alapul.
A modell lényege, hogy
viszonylag nagy pontossággal meg lehet mondani egy
fertőzöttről, hová juthat el a
világban, és hány embert fertőzhet meg.
– Nincs semmi meglepő abban, hogy Európában
messze a legérintettebb állam Olaszország lett. Ez a
nemzetközi légi forgalmi adatokból következik, így a következtetések levonásához
még csak matematikusnak
sem kellett lenni – fogalmazott Röst Gergely. Kína irányából ide érkezik a legtöbb
utas. Ezzel kapcsolatban a
kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy Milánó éppen a
nagyobb légi forgalmi adatok
miatt érintettebb, mint Róma

– vagyis nem a véletlen
műve, hogy Észak-Olaszországban súlyosabb a helyzet,
mint a fővárosban és annak
környékén.
Mi vár a következő hetekben Magyarországra, tudva,
hogy a szegediek járványmodellje nagy biztonsággal
választ ad az ilyen jellegű
kérdésekre? – Az olasz helyzet nagy fordulatot hozott –
válaszolta Röst Gergely. Ennek hátterében az áll, hogy

A matematikai modell megalkotásához először azt kellett
megbecsülni,
hogyan fog alakulni
a járványhelyzet Kínában. Ehhez kapcsolták a globális
mobilitási (vagyis az
emberek mozgását,
közlekedését leíró)
modellt.
korábbi utasforgalmi számok
már nem számítanak mérvadónak. Alapvetően azért
nem, mert nem a légi, hanem
a nemzetközi közúti és vasúti
utasforgalom adatait kell számításba venni a járványmodell mostani alkalmazásával.
– A járvány földrajzi terjedését ezért ma már sokkal
nehezebb modellezni – fogalmazott a kutató. Az a mintá-

zat rajzolódik ki továbbra is,
hogy az egymással jobban
összekötött helyekre hamarabb elér a járvány, mint a
nemzetközi utasforgalomból
kiesőkre. Röst Gergely szerint
a nyugat-európai országok
egy-két héttel járnak a középés kelet-európai országok
előtt. Ez pedig minden valószínűség szerint azt jelenti,
hogy egyre több korlátozó,
tiltó és kényszerintézkedéssel számolhatunk Magyarországon.
A szegedi matematikus
modelljét használták Japánban, hogy megtudják: az
ottani repülőtereken alkalmazott szűrések mennyire
késleltették a járvány szigetországi terjedését. Az egészségügyi világszervezet, a
WHO egyik riportjában hivatkozott a helyi egyetem kutatóinak modelljére, szakmai
körökben pedig élénk visszhangot váltott ki a modell,
amelyet elkészülése után
szinte azonnal publikáltak.
A kutatás tovább folyik. A
Röst Gergely vezette csapat
arra szeretne választ kapni,
hogy a kényszerintézkedések
bevezetése után mikor jön el
az a pillanat, amikor már lazítani lehet ezeken. Ez a válasz
is a matematika oldaláról érkezhet meg.
B. P.

Szegedi kutatási eredmények a koronavírus ellen?
A fertőtlenítő bevonat megelőzésre már biztosan alkalmas
Vegyszer nélküli fertőtlenítési eljárást dolgozott ki a szegedi Dékány Imre professzor
kutatócsoportja. A mostani
koronavírus ellen még nem
tesztelték, de megelőzésre
feltétlenül alkalmas.

O

lyan öntisztuló, titánt
tartalmazó anyagot állítottak elő szegedi kutatók, amelyet ha vékony rétegben felvisznek valamilyen
felületre, ott fény hatására
30–60 perc alatt elpusztítja
a rákerülő baktériumokat és
szerves szennyező anyagokat. Az anyag ráadásul a bevont felületen marad akár két
éven keresztül is. Alkalmas lehet például bevásárlókocsik,
vasúti kocsik, trolik és villamosok kapaszkodójának, va-

lamint billentyűzetek tisztán
tartására. Kelet-Ázsiában jól
ismertek a hasonló anyagok
és technológiák; azokhoz viszonyítva a szegedi vegyület
azonos vagy jobb hatású, de
még egyszerűbb összetételű,
azaz olcsóbban előállítható.
Egy hazai gyártó és forgalmazó jelentkezett is; viszont a
fertőtlenítő bevonat még nem
eléggé ismert például a fertőzésveszéllyel dolgozó egészségügyi intézmények, továbbá
a tömegközlekedéssel foglalkozó cégek körében.
– 2012-ben leadtam a reaktív felületi bevonatokról és
a technológiáról szóló jelentést, amelyet egy kutatási-fejlesztési pályázat támogatott.
Az eredményeket nemzetközi
és hazai konferenciákon pub-

– Vegyszermentes fertőtlenítésre jó. Napfény vagy megfelelő mesterséges fény hatására a speciális anyag elpusztítja a kórokozókat – magyarázza Dékány Imre professzor a
kutatócsoportja eredményeinek lényegét. Fotó: Iványi Aurél
likáltuk, szabadalmat jelentettünk be, de azóta sincs rá
fogadókészség. Kimutattuk,
hogy számos baktérium ellen
99 százalékos biztonsággal
működik, és vírusra (noroví-

rusok) is sikerrel teszteltük –
mondta el Dékány Imre akadémikus, a szegedi egyetem
fizikai kémiai és anyagtudományi tanszékének emeritus
professzora. – Tovább azon-

ban nem léptünk, mert az
újabb vizsgálatok nagyon sokba kerülnének, és csak speciális laborokban végezhetők
el, Közép-Európában például
egyedül Pécsett. Ráadásul
a mostani koronavírust még
nem is ismerjük. A speciális fotoreaktív bevonatokkal
azonban fertőtleníteni biztosan hatékonyan lehet, vagyis
előzetes védekezésre alkalmasak, hiszen a kórokozók
szaporodását meggátolják.
A Pest megyei Resysten Kft.vel elindult az együttműködés
a fejlesztésére, és a kutatási
eredményekből várható a
kézzel fogható megoldás is –
tette hozzá a professzor.
A szegedi akadémikust
tudományos kutató-fejlesztő
munkájának elismeréseként

tavaly a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjével
tüntették ki, többek között „a
hazai egészségipar fejlesztéséhez, a vegyszer nélküli
fertőtlenítési eljárás megvalósításához hozzájáruló munkájáért”.
Abban lehet bízni, hogy
a jelenlegi járványhelyzet kikényszeríti a tesztelési és
engedélyezési eljárás gyorsítását az ilyen és hasonló
kutatási eredményeknél és
eljárásoknál, és ennek köszönhetően akár egy-másfél
éven belül is alkalmazhatók
lesznek a hétköznapokban.
Így a későbbi járványoknak
elejét lehetne velük venni, a
már meglévőket pedig lassíthatnák.
Dombai Tünde
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Kovács Béla Kolos
a magyar ifjúságnak szentelte életét
103 éves a Szegedért Alapítvány fődíjasa
A Szegedért Alapítvány olyanokat
ismer el a fődíjával. akiknek pályafutása Szegedhez kötődik, és akik
„a városért múlhatatlant alkottak”. Az idei győztes több szempontból is különleges. Matematikusnak készült, mégis szerzetes
lett belőle, megjárta a második
világháború lövészárkait, orosz
fogságba esett, megmenekülése
után családot alapított, és Szegeden telepedett le. A Radnóti- és a
Ságvári-gimnázium legendás, 103
éves franciatanára, Kovács Béla
lakása ma is egykori tanítványainak, kollégáinak találkozóhelye.
Béla bácsi inspirál, biztat, eligazít,
hitet és erőt ad.
– Hogy emlékszik vissza a gyerekkorára?
– 1917. április 18-án születtem
Tokaj-Hegyalján, Tolcsván. Édesapám kádár, édesanyám háztartásbeli volt, négy gyerekük közül én
voltam a legidősebb. Pályám egyik
megalapozója egy egyszerű falusi
tanító volt, aki még édesapámat
is tanította, és a mai szemléletnek teljesen ellentmondóan nevelt
minket. A módszerei között volt a
körmös, a pajeszhúzás, a kitérdeltetés, sőt, ha nem csináltuk meg jól
a feladatainkat, azt mondta, „Jöttök
hozzám, haszontalanok, ebédre! A
menü tintaleves és papírgaluska.”
Viszont neki köszönhetem, hogy
amikor tízéves gyerekként a falusi
iskolából elkerültem Gödöllőre, az
országos hírű gimnáziumba, az első
karácsonyi szünet előtt azt mondta
az osztályfőnököm: „Fiacskám, ha
hazamész, csókolj kezet a tanítódnak!”

– Szegeden sokkal hosszabb időt töltöttem, mint a szülőfalumban, talán éppen ezért mondom, hogy második hazám – vallja Kovács Béla. Fotó: Szabó Luca
kezdte, aztán katonaként megjárta a második világháború frontjait
is.
– 1944-ben behívtak katonai
szolgálatra. Egy tábori kórházhoz
kerültem, Galíciába. Onnan 1945
márciusában eljutottunk egészen
Sopron alá. Nem mentünk át a határon, bevártuk az oroszokat. Ebből
1947 nyaráig tartó hadifogság lett
az Urálban.
– Hazatérése után feladta a
szerzetesi életet, megházasodott.
Hogy ismerkedett meg a feleségével?
– 1948-ban az egyházi iskolákat államosították, a rendeket feloszlatták. Lekerültem Csongrádra.
Ott ismerkedtem meg egy fiatal
özvegyasszonnyal. Tanítónő volt,

Szerzetesrendi tanárként kezdte, aztán katonaként megjárta a második világháború frontjait.
– A későbbiekben kik hatottak
a pályájára?
– A premontrei tanárok, akik
nemcsak tanítottak, foglalkoztak is
velünk. Az iskola egy erdőben volt,
és délutánonként a szabadban átismételtük, mit tanultunk aznap,
beszélgettünk, és nemcsak a tanulmányokról. Ismerték még a kamaszodó fiúk szerelmeit is.
– Szerzetesrendi tanárként

aki általános iskolai tanárrá akarta
magát továbbképezni, méghozzá
magyar–francia szakon. Mondtam
neki, hogy nagyon szívesen segítek. De veszélyes dolog a segítés!
Szép asszony volt, a férje, egy gazdag ügyvéd, internálótáborban halt
meg. Ő meg ott maradt két gyerekkel, idős szülőkkel. Az édesapja
szintén ügyvéd volt, úgyhogy elvették a birtokukat, mindent, ő tartot-

ta fenn a családot a tanítónői fizetéséből. Nagyon megtanultam őt
nemcsak szeretni, hanem becsülni
is. Ez vezetett ahhoz, hogy hosszú
évek vívódása után összeházasodtunk; két fiunk született.
– Hogyan került Szegedre?
– Amikor a háború után megkaptam a minisztériumtól a tanári
kinevezést, először Székkutason
tanítottam két évig, majd hat évig
Szatymazon magyart. Ez lett a harmadik szakom a latin és a francia
mellett. Rossz káder voltam ahhoz, hogy Szegedre kerüljek, de a
Radnóti igazgatója, Bánfalvi József
megtudta, hogy Szatymazon van
egy latin–francia szakos tanár, és ő
idehozott.
– Hogy került a Radnótiból a
Ságváriba?
– Az egyetemiek látták, hogy
mit csináltunk franciából a Radnótiban. Esteket tartottunk, a kamaraszínházban kosztümös Moliére-darabokat adtunk elő. Ennek
híre ment. Ezért, amikor a Ságváriban hiány lett francia szakvezetőből, az egyetem mindenáron át
akart vinni. Így kerültem 14 évre a
Ságváriba.
– Nehéz volt az egyházi iskolák
után hozzászokni a világiakhoz?
– Egyszer Valkusz Pál, a Ságvári igazgatója megkérdezte, hogyan
egyeztetem össze a lelkiismeretemmel, hogy egy kommunista iskolában tanítok. Elmagyaráztam:
itt nem kommunista iskola van,
hanem magyar iskola. Az oklevelem magyar középiskolában való
oktatásra jogosít, a magyar gyerekek pedig itt vannak, ezekben
az iskolákban. 1944 őszén egyszer hazajöttem a frontról, és a
nagydiákokkal pár napot Gödöllőn

tölthettem. Összejövetelt szerveztek, hogy találkozhassunk. Tudja,
hová? A lövészárkokba. Közben
Soroksáron bombáztak az üzemeket. Meghatott, ahogy megnyíltak
ezek az aranyos, kamasz gyerekek.
Akkor megfogadtam, hogy ha a jóisten hazavezet még a háborúból,
életemet a magyar ifjúságnak szentelem.
– Mit gondolt, amikor megtudta, hogy ön kapja a Szegedért Alapítvány fődíját?
– Abszolút váratlanul ért, nem is
tudtam mit mondani. Nagy meglepetés volt. Hazudik, aki azt mondja,
hogy nem esik jól, ha elismerik a
munkáját. 38 éve lesz, hogy nyugdíjba mentem, nagyon szép, hogy
egyáltalán még emlékeznek rám.
A francia nagykövet, aki egy bűbájos hölgy, lemondta a párizsi programját, hogy itt lehessen a díjátadó
ünnepségen. Ez nagyon jólesett.
De úgy érzem, hogy én csupán azt
csináltam, ami az adottságaimból
adódott, amire képes voltam, és
amit szerettem csinálni. Szerettem
a gyerekekkel foglalkozni.
– Mivel telnek a napjai mostanában?

– Élek az emlékeimből, sokat
beszélgetek, mert hála istennek,
jönnek, hol régi kollégák, hol régi
diákok. Már most is bejelentkezett
egy régi osztály, hogy jönnek áprilisban, akkor van a születésnapom is.
– Kik azok a tanítványai, akikre büszke, és akiket a szegediek is
ismerhetnek?
– Például Novák Kati, a családés ifjúságvédelmi államtitkár. Én
készítettem fel a francia nyelvvizsgára. Vagy Balogh Laci, aki a Pénzügyminisztériumban államtitkár-helyettes, ő itt volt a díjátadón is. Aztán
Csernus Sanyi, aki egyetemi tanár,
vagy Pálfi Gyuri, ő az antropológiai
tanszék vezetője. Hollandiából tegnap kaptam telefont, gratuláltak
a díjhoz. Kovács Péter volt, aki a
hágai nemzetközi bíróság bírája. De
még sokan voltak, akik gratuláltak.
– Hogy érezte magát élete során Szegeden?
– Megszerettem, a második
hazám. Az iskolákban, ahol dolgoztam, nagyon jól éreztem magam.
Szegeden sokkal hosszabb időt töltöttem, mint a szülőfalumban, talán
éppen ezért mondom, hogy második hazám.
– Ennyi tapasztalattal a háta
mögött mit tanácsolna a mai pedagógusoknak?
– Megdöbbenve hallgatom a
híreket, amikor tanárok és diákok
közti durva ellentétekről van szó, és
hogy a tanárnak félnie kell a diákjától. Ma már nem lehet a katedrán
tekintélyt szerezni. Ma emberi
egyéniség kell, megfelelő tanárok
kellenek, olyanok, akik nemcsak
tanítanak, és szaladnak magánórát adni, hanem akik együtt élnek
az ifjúsággal, akik igényesek. Makarenko mondta, hogy „követelek
tőled, mert tisztellek”. Én tennék
mellé még valamit. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek egy feltétellel
elfogadnak minden szigort. Hogyha
érzik, hogy mögötte ott van a velük
való törődés, és merjem kimondani
azt az elcsépelt szót, hogy szeretet.
Ez volna a lényeg.
Kovács M. Norbert

Kovács Béla pedagógusi pályájára premontrei szerzetes tanárai voltak nagy hatással.
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Diktatúrában élve mélyebben megismerhető a világ
Dragomán György: Az író őszintén hazudik

Filip Florian és Dragomán György (balról a második és a harmadik) a szegedi beszélgetésen a történelemről és a fikcióról beszélt. Fotó: Szabó Luca
Történelem és fikció kapcsolatáról beszélgetett két kiváló író
a szegedi Román Kulturális Intézetben. Dragomán György és Filip Florian is beleírja regényeibe
a történelmet. A kérdés csak az:
hogyan?

D

ragomán Györgyöt talán
nem kell bemutatni. A Marosvásárhelyről származó
író évtizedek óta Magyarországon
él. A hazai irodalmi köztudatba
szabályosan berobbant A fehér király című regényével, amelyet azóta közel harminc nyelvre (!) fordítottak le. A Ceaușescu-diktatúra évei
alatt Románia magyarok lakta területein játszódó regénye, amely a
gyerekkor világába kalauzol vissza,
igazi világsiker lett

31 évesen kötött házasságot. Ám a
történetírás szinte semmit nem tud
szerelmi életének arról a tíz évéről,
amely megkoronázása és házasságkötése között eltelt. (I. Károly
a német Hohenzollern-család tagja volt.)
Filip Florian nem minden humor nélkül tette hozzá, hogy a fiatal katonatisztből lett uralkodó
olyan vonzó külsejű volt, ami kizárttá teszi, hogy agglegényként ne
lettek volna szerelmi ügyei. A király
napjai című regény cselekménye

azért enged széles mozgásteret az
írójának, mert a történettudomány
szinte semmit sem tud I. Károly
magánéletéről. Ezt az űrt töltötte ki
az írói fantázia – mondta.

Aki nem lehet író
– Ha a történelem és a fikció viszonyáról beszélek, akkor azonnal
megsértem a történészeket – vette
át a szót Dragomán György. – Szerintem valaki azért lesz történész,
mert nem lehetett író – magya-

Az írás kínokkal jár

A király napjai
Filip Florian óriási hatású szerző
Romániában. Szerepe és jelentősége a román irodalomban a mi Esterházy Péterünkéhez hasonlítható. Legfontosabb művének A király
napjai című, 2008-ban megjelent
regényét tartják, amely 2009 óta
a Magvető Kiadó jóvoltából magyarul is olvasható. A történelem és a
fikció kapcsolatáról szólva a román
szerző elmondta, hogy regénye I.
Károly román királyról szól. Pontosabban arról a 21 évesen uralkodóvá koronázott személyről, aki

rázta némileg játékosan kijelentését. Hozzátette: nincs sok különbség aközött, hogy részben megismerhető emberek történetét írja
meg valaki, mint a történészek,
vagy nem létező emberekét, mint
az írók. Innen már csak egy lépés
volt annak kimondása, hogy: – Az
író őszintén hazudik.
Az est témájához más oldalról
is közelített a szerző, amikor idézte egyik történész barátjának a
2014-ben megjelent Máglya című
regényéről mondott szavait. A historikus ugyanis úgy vélekedett: ebből
a regényből többet meg lehet tudni
a rendszerváltásról, annak lefolyásáról, mint a történelemkönyvekből.

1700 film – két év alatt
Némi életrajzi színes zárta a két író beszélgetését. Dragomán
Györgyről kiderült, hogy 1985 és 1987 között 1700 filmet nézett
meg, szinkronizált alámondással angolról magyarra. Az iskolai szünetekben osztálytársainak mesélte el az előző nap látott film történetét. Szerinte íróvá válásában is szerep játszhatott, hogy középiskolás korában állandóan mesélnie kellett.

– Hosszú ideig diktatúrában élni
azt is jelenti, hogy az ebből származó tapasztalatnak köszönhetőn
mélyebben megismerjük a világot
– reflektált az elmondottakra Filip Florian. A kelet-közép-európai
országok történelméről azt mondta, hogy az elmúlt évtizedekben túl
sok mindent sepertünk az szőnyeg
alá. És ha ez így van, akkor meg
kell kezdeni a kisöprést a szőnyeg
alól – tette hozzá, amit írói felfogásként is lehetett értelmezni. A király
napjai című regényéről összefoglalóan megjegyezte: a modern Románia megszületésének idején játszódik. Jelenleg egy olyan művön dol-

gozik, amelynek cselekményideje
1948-ra tehető, és abban a korábbi regényvilágánál komorabbat örökít meg.
Filip Florian elmesélte, hogy hitetlenkedve hallotta azt a történetet, amely szerint Bohumil Hrabal
két hét alatt írta meg legterjedelmesebb művét, az Őfelsége pin-

Foci nélkül
– Milyen lenne az élete foci
nélkül? – kapta a kérdést
Filip Florian, aki egyértelműen úgy válaszolt, hogy
egyszerűen elképzelhetetlen. Mint fogalmazott: bele
se szeretne gondolni ebbe
a lehetőségbe. Ez sokat elárul szurkolói vérmérsékletéről.

cére voltam című regényét. Mint
kiderült, mindez nem legenda,
hanem valóság. – Én jó esetben öt
oldalt vagyok képes megírni ennyi
idő alatt – árulta el, és nem rejtette véka alá, hogy számára az írás
csak a szüléshez hasonlítható kínokkal jár.
– Írás közben kilátástalanul bolyongok egy szürke labirintusban,
amelyből végül kikeveredem – vallott a maga műhelytitkairól Dragomán György.
Bod Péter
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Postabontás

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

A

Hackathon az Agórában:
informatikusok csapatversenye egy okos és zöld Szegedért

„Segítsetek, hogy költséghatékony módon
létrehozhassunk egy zöld és okos várost!”
Ezzel a felszólítással hívta fel az érdeklődők
figyelmét a TechEmbassy a február 27-én, Szegeden megrendezett Future City Hackathonra.
A rendezvény központi gondolata az innovatív,
a környezetbarát és a fenntartható jelszavak
köré épült, a csapatok a legújabb szenzortechnológiát és már létező városi infrastruktúrát
szem előtt tartva igyekeztek minél értékesebb
ötletekkel előállni.
Az informatikusoknak megrendezett verseny az
IT Services Hungary Kft. (ITSH), a LogMeIn és a
SASMob támogatásával, partnerségével valósult
meg. A programozói versenyre olyan 2-4 fős csapatok jelentkezését várták, amelyek fogékonyak a
technológiai kihívások iránt. Az Agóra Informatóriumában a 13 csapatnak hét órája volt arra, hogy
kifejlesszenek egy új kreatív ötletet. A versenyhez
a SASMob szolgáltatta az adatbázist, Szeged városának közösségi közlekedésével és a levegő szennyezettségével kapcsolatos információk alapján kellett
javaslatokat tenni, hogyan lehet még fenntarthatóbbá, zöldebbé és okosabbá tenni a Szegedet.
A versenyt megelőzően a résztvevők egy útmutató
szakmai workshopon vehettek részt, majd hét óra
állt rendelkezésükre az ötletek kidolgozásához,
amelyet egy három perces prezentáció keretében
volt lehetősége ismertetni mindegyik csapatnak a
szakmai zsűri számára. A megoldások főleg a közlekedés optimalizálása köré fókuszáltak, azonban
születtek ötletek a szemét hatékonyabb elszállítására, illetve okos otthon témában is gondolkodtak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen az első három
helyezett csapat értékes nyereményekben részesült. A győztes csapat részt vehet a Finnországban,
Espooban megrendezendő világszinten legnívósabb hackathonon, a Junction 2020-on, valamint
ott lehetnek a budapesti ChaosStack 2020-on is.
Mindezeken túl az ITSH által felajánlott Google
Home Hubbal is gazdagabbak lettek.
Az ITSH nemcsak szponzorként támogatta a
rendezvényt, hanem munkatársaik, Tivolt Zoltán
és Labádi Máté mentorként segítette a versenyző
csapatok munkáját. Tivolt Zoltán elmondta, azért is
támogatnak egy ilyen rendezvényt, mint a Hackathon, mert folyamatosan keresik a kapcsolatokat az
innovatív cégekkel, akik különböző kreatív megoldásokkal vannak jelen a piacon. – A dolgozóinkban
is igyekszünk folyamatosan erősíteni, hogy azért is
érdemes nálunk dolgozni, mert töretlenül keressük
a kreatív innovatív megoldásokat. Ezeket pedig
adott esetben az üzleti kapcsolatainkkal valóban
meg is lehet valósítani – mondta Tivolt Zoltán.
Hozzátette – Ezen a rendezvényen azért is va-

gyunk jelen, mert az innovációs stratégiánk szerves
része a fiatal tehetségek támogatása, az innovációs
kultúra terjesztése és ilyen irányú törekvéseknek a
felkarolása.
A cég szegedi irodájának képviseletében Pataki Ágnes azzal egészítette ki Tivolt Zoltán mondandóját,
hogy az ISTH szegedi telephelye már tíz éve jelen
van a városban, most érkezett el az idő arra, hogy
jelentősen bővüljön az itteni irodájuk. – Mostanra
ért be a munka, a tudatos fejlesztés, amelynek
köszönhetően a korábbi 60-70 fős szegedi létszám
280-ra bővülhetett, azaz megnégyszereztük a szegedi munkavállalóink számát. A Bocskai utcában új
irodát alakítottunk ki, hiszen a Rókusi körúti épületet egész egyszerűen kinőttük mostanra – mondta
a munkaerő-toborzással is foglalkozó pataki Ágnes.
Elmondta az ITSH-nak Budapest mellett Debrecenben és Pécsett is van telephelye a szegedi mellett,
és most már kifejezetten figyelnek arra is, hogy
az egyetem képzését kihasználva valóban helyi, minőségi munkaerő dolgozik az ITSH-nál Szegeden.
– A német anyacégünknek köszönhetően nagyon
sok német szakos bölcsész végzettségű kollégánk
is, van, sokan korábban el sem tudták volna képzelni, hogy a bölcsészkarról egy IT
céghez is be lehet
jutni a nyelvtudásra alapozva
– jegyezte meg
Pataki Ágnes.
Kószó Edit projekt koordinátorként dolgozik a
cégben, az ő egyik feladata a SASMob-hoz kötődik. – Mi is egyike vagyunk azon 10 partnernek,
akik aláírták az Urban Innovative Action program
keretében megvalósuló projekt partnerségi megállapodását Szeged önkormányzatával. Nálunk is
fontos szempont, hogy ösztönözzük a kollégákat
arra, hogy kerékpárral, közösségi közlekedési
eszközökkel, vagy gyalog járjanak dolgozni. Folyamatban van egy céges kerékpárflotta kialakítása,
amelyet ingyen vehetnek majd igénybe a munkavállalók, abban az esetben, ha rövidebb időre
szeretnének kölcsönözni kerékpárokat a városon
belül kisebb távolságok megtételére. Ösztönözni
szeretnénk őket arra is, hogy amennyiben lehetséges, telekocsival érkezzenek, erre a SASMobon
belül egy applikáció került kifejlesztésre, amelynek
a tesztelése hamarosan megkezdődik a partnerségen belül. Lényegében arra buzdítjuk kollégáinkat,
hogy ha egymáshoz közel laknak, akkor lehetőleg
egy autóval jöjjenek be dolgozni illetve utazzanak
haza, osszák meg egymással a gépkocsijukat
– mondta Kószó Edit.

NEMES Szilvia

kommunikációs szakértő

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
T: +36-62-553-600 M: +36-20-403-9383
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www.szegedpolus.hu
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Minek örüljön a nyugdíjas?

2020. 03. 13. 13:16

z idén már az én nyugdíjaspénztárcám is jobban megérezte, hogy az euróövezetben 1,4 százalékkal, az EUban 1,7 százalékkal emelkedtek az árak. Viszont Magyarországon 4,7 százalékkal tetőzött az infláció, mely messze a legrosszabb
egész Európában.
Egy keresztény értékeket magáénak
valló kormány részéről meglehetősen ellentmondásos, sőt kockázatos az új magyar
arisztokrácia kialakításának módja és mértéke. Megkockáztatnám, hogy egyenesen
veszélyes. Ezért hát jól tenné a hatalom, ha
végre összekapná már magát, és odafigyelne Jézus szavaira, aki tanítványainak a következőket mondta: „Könnyebb a tevének a
tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten
országába bejutni.”
A regnáló hatalom másban sem hisz,
mint az értékálló nyugdíjban. Mit érezhet jelenlegi helyzetében egy kispénzű nyugdíjas?
A nyugdíjasok minden sikerpropaganda ellenére nemcsak az évenkénti inflációkövető
nyugdíjkorrekcióval befagyasztott nyugdíjak
kapcsán vesztesei az
utóbbi évtizedeknek,
de morálisan is megrokkantak.
Világosabban: jól átverték
a több mint kétmillió
nyugdíjast, ezáltal becsapva minden magyart.
Micsoda
cinizmus az, amikor pl. a
Pénzcentrum múlt év
szeptemberében úgy
írt, hogy „Örülhetnek
a nyugdíjasok”. Már
egy nappal korábban
megérkezett az októberi nyugdíj, mint
általában. Kérdezem:
miért is kellett, kellene ennek örülni? Nem oszt, nem szoroz. A
Portfolio tavaly októberben megjelent írása
pedig arról szólt, hogy pár nap múlva jön a
„pénzeső” – vagyis az esedékes havi nyugdíj
mellett pótlólagosan az a nyugdíjrész, amelyet a kormány szándékosan visszatartott, és
amelyet januártól kellett volna fizetni, plusz
a jó gazdasági munka eredményeképpen
egy egyszeri összeg, amely az alapnyugdíjba
nem számítható be. Ez volt a nagy pénzeső.
Hát nem csodálatos? Ezek után az új nemzeti arisztokráciát a „pénzcunami” árasztja
el. Röhej.
Ugyanakkor a hatalom különböző címeken irgalmatlanul nagy összegeket juttat
külföldre (stadionokra, bölcsődékre, óvodákra, templomok felújítására, különféle
családi támogatásokra etc.); itthon pedig
– meggondolatlanul – hatalmas összegeket fektetünk be nemegyszer értelmetlen
dolgokba, természetesen az egyébként sürgősen megoldandó feladatok mellőzésével.
Tovább árnyalja ezt a képet, hogy a környező
országok az elmúlt tíz évben sok tekintetben
megelőztek bennünket.
A Fidesz a 2010. évi választások előtt
garanciát vállalt a nyugdíjak értékállóságá-

ra. Sok más egyéb mellett ezt az ígéretét
sem tartotta be, szándékosan félrevezette
társadalmunk érintett tagjait. Folyamatosan
azt sulykolták, hogy megőrizték a nyugdíjak
értékét. Ez persze nem igaz, mert az inflációkövető korrekciók nem őrzik meg a nyugdíjak vásárlóértékét (a nyugdíj nem reálbér
és nem is reáljövedelem ebből a szempontból). A Bajnai-kormány (részben indokoltan)
2008-ban megszüntette a svájci indexálást,
aminek következtében 8 százalékkal csökkent az újonnan megállapított nyugdíjak
összege. Ezért a Fidesz örömében tán még
pezsgőt is bontott.
Bezzeg a 13. havi nyugdíj részleteinek
visszaadásával kárörvendve jól elvan a Fidesz. De esze ágában sincs ezt a dolgot rendezni. A szájuk ezért be nem áll, holott ők
bűnösebbek ebben az ügyben, mert tíz év
alatt csak rontottak a helyzeten. Pedig tehettek volna valami jót is, például a 13. havi
nyugdíj visszaállításával.
Közben meg a bérek már jobban nem is
előzhették volna meg a nyugdíjakat. Az olló

egyre nagyobbra nyílik. Ugyan mire való ez a
diszkrimináció? Hogy van képük mellőzni a
munkában megfáradt időseket? A nyugdíjasok nagyon is érzik a különbséget a fogyasztói kosár és a megállapított (kozmetikázott)
infláció között. A kedvezőtlen időszakban
megállapított nyugdíjak felzárkóztatását
sem végezte el a Fidesz, meg sem próbálta
helyrehozni a hibákat. Csak lapítanak, mint
nyúl a fűben.
Jó volna végre mielőbb visszaállítani a
svájci nyugdíjemelési indexálást a vásárlókosár figyelembevételével. És persze sok
egyéb szükséges tennivalót is a helyén kellene kezelni (pl. az igen alacsony – 100 ezer
forint alatti – nyugdíjak fokozatos kompenzálását, szükség esetén bevonva a szociális
lehetőségeket is).
Egy bizonyos: nyugdíjrendszerünk jelen
formában és tartalommal nem biztosít garanciát és kiszámíthatóságot a magyar emberek számára.
Hogy a nagyeszű hatalom is értse: elsősorban azokat a polgárokat kell segíteni és
támogatni, akik már tettek is valamit a magyar hazáért.
Kutnyik Pál
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HALASZTÁS,
ALÁÍRÁS,
KUPASIKER. A koronavírus miatt döntött az Európai
Kézilabda Szövetség: április 12-ig szünetel a nemzetközi porond, így egyelőre elmarad a MOL-Pick Szeged
kézilabdacsapatának Vardar Szkopje elleni, a negyeddöntőbe jutásért sorra kerülő BL-párharca is. Eközben
a klub bejelentette, hogy
2024-ig meghosszabbították a szlovén beálló, Matej
Gaber (képünkön) szerződé-

sét. A 28 éves játékos 2016
nyarán érkezett Szegedre,
ahol meghatározó szerepet
tölt be, bajnok és kupagyőztes lett. Szintén a csapathoz
tartozó hír, hogy címvédőként bejutottak a négy közé
a Magyar Kupában, miután
43–29-re megverték a Ferencvárost. A szegediek mellett a Csurgó, a Balatonfüred
és a Veszprém biztosította a
helyét a négyes döntőben,
amelyet május 16-án és 17én rendeznek Budapesten.
ELMARAD MÁRTON FŐ
VERSENYE. Az Európai Atlétikai Szövetség a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a portugáliai dobó Európa-kupát, amelyen a szegedi súlylökő, Márton Anita
is indult volna. Az új időpontról március 24–25-én tárgyalnak. Az Európa-kupa a
világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő fő versenye
lett volna a téli szezonban,
miután a kínai fedett pályás
vb-t a járvány miatt a jövő
évre halasztották. A sportoló azért egy aranynak örülhetett a közelmúltban: a téli
dobó országos bajnokságon
57,16 méterrel győzött diszkoszvetésben.
PÉTERVÁRI-MOLNÁR ÉS
BERTUS NYERT. A férfiaknál Pétervári-Molnár Bendegúz, a nőknél a csongrádi Bertus Kitti nyerte egypárban az evezősök válogatóját
Szegeden, így ők indulhatnak az európai olimpiai kvalifikációs versenyen, április
végén. A válogatóra eredetileg a válogatott olaszországi
edzőtáborában került volna
sor, de a koronavírus miatt el
sem utaztak, helyette Szegeden versenyeztek.
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Átadták a vízitelep új edzőtermét
60 millió forintból valósult meg a beruházás
Új kardio-edzőteremmel bővítették az NKM Szeged
Vízisport Egyesület vízitelepét. A 60 millió forintból
megvalósult beruházást a
múlt héten adták át.

S

chmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke úgy
fogalmazott:
mintaértékű
munka folyik a szegedi egyesületnél. A szakmai tevékenység, az eredményesség,
a közösségépítés egyaránt
igazodási pontot jelenthet
valamennyi hazai szakosztály számára. Az elmúlt években a magyar kajak-kenu
meg tudta őrizni pozícióját a
világ elitjében, és fontos helyet foglal el a hazai sportéletben. Idén egyetlen mérce
van, az olimpia – hangsúlyozta az elnök. A szövetség
mindent elkövet azért, hogy
a felkészülés zökkenőmentes legyen.
Boros Gergely, a szövetség szakmai igazgatója
elmondta, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben folyamatosan tartják a
válogatott versenyzőkkel a
kapcsolatot, és szükség esetén intézkednek.

Az egyesület sportolói hamar használatba vették az új gépeket. Fotó: Iványi Aurél
Petrovics Kálmán klubigazgató kifejtette: az 1959ben létrehozott vízitelepet
az elmúlt időszakban évről
évre fejlesztették. A telep főépületében a szövetség által
biztosított 50 millió forintos
állami támogatással és 10
millió forint saját forrásból
200 négyzetméteres kar-

dio-edzőtermet,
öltözőket
és irodákat alakítottak ki. Az
épület energetikai korszerűsítése mellett egy gumiborítású futópálya is elkészült. A
fejlesztésnek köszönhetően
komfortosabb
közegben,
magasabb szakmai színvonalon folyhat majd a munka.
Sík Márton szakmai ve-
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a szakágban mikor kerül
sor az olimpiai selejtezőkre, amelyek közül a második április 24. és 26. között
Budapesten lenne. A kérdőjelek ellenére a játékok
előkészítése nem állt le, a
nemzetközi szövetség így kijelölte az olimpia játékvezetőit, ahol a 3 × 3-as szakágban számítanak Tóth Cecília
közreműködésére is.

Jótékony fellépés

A Fiona Fitness SE versenyzői felléptek a szegedi IV. Intenzív Aerobik Napon, amelynek bevételét jótékony célra
fordították a szervezők. Egyéniben Farkas Petra, Győri
Nikolett, Molnár Dominika, Zámbó Zsófi és Vastag Flóra,
duóban Lehmann Anna és Kozma Szimonetta mutathatta
meg magát a közönségnek. Fotó: Fiona Fitness SE
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árcius elejétől Portugáliában készült
Hüvös Viktor edző
kajakos csoportja. A szegedi Birkás Balázs, Kuli István
és Nádas Bence Montebelóban edzőtáborozott, elzárva
a külvilágtól. Ennek ellenére a koronavírus-járvány miatt idő előtt haza kellett utazniuk.
– Három hétre érkeztünk
Portugáliába, a döntés értelmében egy héttel rövidebb
lett a táborozás. Nem tudom, otthon milyen körülmények között tudjuk folytatni
a munkát – fogalmazott az
NKM Szeged VE kétszeres
világbajnoka, Birkás Balázs
az nso.hu-nak. Korábban,
még Montebelóban kifejtette: az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva minőségi
munkát tudott végezni az elmúlt hónapokban, magához
képest fejlődött, és reméli,
a sok munkának meglesz a
gyümölcse.
A klub arról is tájékoztatott, hogy Kárász Anna
szintén itthon van: az NKM
Szeged VE négyszeres világbajnok kajakosa hazaérkezett a dél-afrikai edzőtáborból, és Szegeden folytatja a
felkészülést.

Klubtörténelmet írt
a Tisza Tollas SE

Ott lesz az olimpián
Tóth Cecília
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adta hírül,
hogy a szegedi Tóth Cecília bekerült a tokiói olimpia
3 × 3-as tornájának játékvezetői keretébe. Egyelőre
nagy a bizonytalanság, miután a nemzetközi szövetség
minden rendezvényét felfüggesztette a koronavírus
miatt, így nem tudni, hogy

zető elmondta, hogy az NKM
Szeged VE-nek két fő célja
van 2020-ra: a magyar bajnoki pontverseny első helyének megőrzése és az olimpiai
részvétel. Nyolc versenyzővel
készülnek a válogatókra, és
eddig semmi olyan probléma
nem történt, amit ne tudtak
volna megoldani – mondta.

Hazautaztak
Birkás Balázsék

Megnyerte az alapszakaszt a szegedi tollaslabdacsapat
Hatalmas bravúrral legyőzte a címvédő pécsieket, így
hibátlan mérleggel megnyerte az I. osztályú tollaslabda-csapatbajnokság
alapszakaszát a Goodwill
Pharma Tisza Tollas SE. A
szegediek a rájátszásban,
hazai pályán tehetik majd
„aranyossá” a szezonjukat.
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lubtörténelmi tettet
hajtott végre Pécsett
a Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE, ráadásul
duplán: egyrészt a szegedi
együttes először tudott bajnokit nyerni a címvédő házigazdák ellen, másrészt a
sikernek köszönhetően az
élen zárták az I. osztályú
csapatbajnokság alapszakaszát. A hatcsapatos élvonal rangadóján a Tisza SE
6–3-ra múlta felül a Multi
Alarm SE-t.
– Ez hatalmas eredmény, a pécsi együttest
emberemlékezet óta nem
verte meg senki, minden

játékosunknak jár a gratuláció. Persze bíztunk benne,
hogy összejön, erre készültünk az egész szezonban,
ám arra, hogy 6–3-ra tudunk nyerni, nem számítottunk. Ez úgy sikerülhetett,
hogy Balázs fiam legyőzte egy olyan riválisát, akit
még soha nem vert meg,
valamint hogy mindkét férfi
párosunk bravúrral hozta a
saját találkozóját – értékelt
Pápai Miklós klubvezető.
Az alapszakasz első helyéhez az is kellett, hogy a
budapesti NKE SE (9–0) és
a debreceni Hajdú-Gabona
DTC-SI (7–2) ellen a papírforma szerint szintén győzött a szegedi gárda, így öt
meccsen aratott öt sikerrel
zártak az élen. Ez persze
még csak félsiker: az érmeket a rájátszás végén osztják
majd, amelyet elhalasztottak, de – a lapzártánkkor
ismert információk szerint
– Szegeden rendeznek majd
későbbi időpontban.

– Úgy szól a versenykiírás, hogy az alapszakasz
győztese lehet a rájátszás
házigazdája, s mi természetesen örömmel fogadjuk a
magyar tollaslabdázás elitjét. A dobogós helyekért a
pécsiekkel és a Fehérvár
BSE-vel játszunk a Squash
Club Szabadidőközpontban,
a Károlyi Ákosról elnevezett
tollascsarnokban. Mivel az
alapszakasz
eredményeit
viszik magukkal a csapatok,
elvileg lehetne számolgatni,
de nekünk nem ez a célunk:
hazai pályán, saját közönségünk előtt mindkét mérkőzést meg akarjuk nyerni,
így szeretnénk bajnoki címet
szerezni – tette hozzá Pápai.
A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE kerete, férfiak: Bálint Máté, Gellért
Benedek, Kereszti Zoltán,
Pápai Balázs, Pápai Bálint,
Piliszky András, Didi Purwanto, nők: Febby Angguni, Bozsogi Anna, Dian Ayu
Mayasari, Silvi Wulandari.
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ITT A TAVASZ A SZÉCHENYI TÉREN. Írhatnánk ezt most is, ám ez a fotó 1973ban készült. A felvételen látható kisfiú is
nagyfiúvá cseperedhetett azóta. A gyerekek mellett szemügyre vehetjük a régi, felhajtható ülőkés padokat és a százszorszépekkel teli pázsitot. A tér túloldalán a vá-

rosháza sárga tornyos épülete és az ilyenkor már pazar virágözönt ontó tulipánfák
vonják magukra a fényképezkedni vágyók
figyelmét. Gondoljunk csak bele, hány és
hány fotót elkattinthattak már ezen a téren a szegediek és a kirándulók! Forrás:
Fortepan/Varga János
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? 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: március 25. A nyerteseket e-mailben vagy
telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: A Somogyi-könyvtár nyerte a Könyvtári Minőség Díjat. A nyertes: Csermely Csilla. Gratulálunk!
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