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Maradjunk
otthon!
Vigyázzunk
az idősekre és
a gyerekekre!
Lassítsuk le
együtt
a koronavírusjárvány
terjedését!
Türelemre van most a leginkább szükség
mindnyájunk egészsége és egészségügye
érdekében. A cél eléréséhez látszólag
egyszerű dolgot kell tennünk, otthon
kell maradnunk. Azt hogy kell? Úgy,
hogy nem lépünk ki a lakásból. Azért,
hogy az orvosok és ápolók vállára
ne nehezedjen kezelhetetlenül nagy
teher. Hosszú és nagyon lassú időszak következik mindannyiunk
életében. Időseknek, szülőknek,
gyerekeknek, egészségügyi és
szociális dolgozóknak, tanároknak, rendőröknek és katonának
másként. „Felelősek vagyunk egymásért, minden szegedi minden
szegediért. Nagyon figyeljünk egymásra, de tartsunk távolságot!”
– írta felhívásában Botka László
polgármester. „Közösen át fogjuk
vészelni ezt a helyzetet, pánikra
semmi ok!”
Részletek a 2–7. oldalon
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HA GYANÚS TÜNETEKET ÉSZLEL MAGÁN, AKKOR HÍVJA A HÁZIORVOSÁT VAGY A KÖVETKEZŐ
INGYENES ZÖLDSZÁMOK VALAMELYIKÉT: 06-80/277-455 VAGY 06-80/277-456
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Botka László: Közösen át fogjuk vészelni
ezt a helyzetet, pánikra semmi ok!
Felelősek vagyunk egymásért, minden szegedi minden szegediért!
Nagyon figyeljünk egymásra, de
tartsuk a biztonságos távolságot!
I.) VIGYÁZZUNK AZ IDŐSEKRE!
A koronavírus a 70 év felettiekre a
legveszélyesebb, ezért különösen
fontos, hogy ez a korosztály otthon
maradjon a veszélyhelyzet idején!
1. Arra kérünk minden szegedit,
akinek 70 év feletti hozzátartozója
él a városban, hogy segítsen idős
rokonának a bevásárlásban, a halaszthatatlan ügyek elintézésében.
De úgy tegyék ezt, hogy közben
kerüljék a személyes kontaktust!
A megvásárolt ételt, gyógyszert,
árucikkeket vagy az ügyintézéshez
szükséges papírokat és csekkeket inkább dobják a postaládába,
akasszák a kilincsre vagy tegyék le
az ajtóban. Csak telefonon tartsák
egymással a kapcsolatot!
2. Ha szomszédjában, környezetében lakik olyan 70 év feletti
személy, akinek nincsen rokona a
városban, kérjük, ajánlja fel neki
segítségét! Összefogással és együttműködéssel
tudjuk csak megállítani a
járványt!
3. Annak érdekében,
hogy minden rászoruló
megkapja a szükséges
támogatást, arra kérjük
a 70 év felettieket, hogy
csak abban az esetben
vegyék igénybe az önkormányzat segítségét, ha
nincs olyan rokonuk vagy
ismerősük, aki ezt meg
tudná tenni. A rendkívüli helyzetben Szeged város önkormányzata:
a) hétköznapokon napi egyszeri
melegételt,
b) hétvégenként konzerv készételt,
c) heti kétszer alapvető élelmiszereket,
d) szükség szerint gyógyszereket,
e) kéthetente pedig alapvető
tisztálkodó- és tisztítószereket
szállít házhoz azoknak, akik ezt
más módon nem tudják megoldani.
+ A kiszállítás ingyenes, de az
ételért és a beszerzett áruért fizetni kell. A kétfogásos meleg ebéd
ára 800 Ft/adag, a diétás ebédé
1300 Ft/adag. Az önkormányzati
szolgáltatásra az alábbi telefonszámokon lehet jelentkezni:
06-30/603-1878
06-30/929-2674
06-62/564-189
A vezetékes telefonszámon
munkaidőben, a mobilszámokon
naponta 8–16 óráig várják a hívást, a vezetékes telefonszámon

hangposta szolgáltatás is igénybe
vehető.
II.) VIGYÁZZUNK A GYEREKEKRE!
Közös felelősségünk, hogy gyermekeink a járvány ideje alatt is
biztonságban legyenek, egészségesek maradjanak és sikeresen
befejezzék a megkezdett tanévet.
Segítsük ebben egymást, ahogyan
csak tudjuk!
1. A városban bezártak a
bölcsődék, az óvodák, az iskolák
és az egyetem is. A kollégiumból
pedig hazaküldték a diákokat. Bár
az egészséges fiatalokra kisebb
veszélyt jelent a koronavírus, a
járvány csillapításához különösen
fontos, hogy ők is betartsák a szabályokat, ugyanis a fertőzést akár
tünetmentesen is terjeszthetik.
2. Bezártuk a játszótereket,
hogy a legkisebbek is kerüljék a
társas érintkezést. Arra kérjük a
szülőket, hogy lehetőség szerint
tartsák otthon gyermekeiket. Ha
mégis kimennének a szabadba,

ne menjenek társaságba! Ismerősöktől és idegenektől is tartsanak
legalább 2 méter távolságot! Ezzel
jelentősen lassítani tudjuk a járvány terjedését.
3. Az óvodákat és a bölcsődéket az ügyeleti rendben csak azok
vegyék igénybe, akik tényleg nem
tudják másképpen megoldani
gyermekük felügyeletét.
4. Arra kérjük a szülőket, hogy
az iskolás gyermekek digitális oktatásához teremtsék meg a szükséges feltételeket! Ha valakinek
nem áll rendelkezésére megfelelő
eszköz, kérjen segítséget rokonaitól vagy ismerőseitől! Akinek esetleg több eszköze is van, ajánlja fel
annak, akinek jól jön a segítség.
III.) MARADJON OTTHON! VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA IS!
Rajtunk is múlik, mennyire lesz
súlyos a járvány a következő hetekben. Néhány egyszerű szabály
betartásával nemcsak saját egészségünket őrizhetjük meg, hanem
a környezetünkben élőket is megvédhetjük.

1. Arra kérjük a szegedi munkáltatókat, hogy ahol csak lehetséges, rendeljenek el távmunkát.
Arra kérjük a dolgozókat, hogy
csak akkor hagyják el otthonukat, ha halaszthatatlan feladatuk
van.
2. Lehetőség szerint közlekedjenek gyalogosan, kerékpárral vagy
autóval. A közösségi közlekedés
járművein legalább egyméteres
távolságot tartsanak egymástól és
a járművezetőtől. Ügyintézésnél is
tartsanak megfelelő távolságot,
kerüljék a közvetlen érintkezést!
Óvjuk meg azoknak az egészségét,
akik a veszélyhelyzetben is a közszolgáltatások zavartalan működésén dolgoznak!
3. Arra kérünk mindenkit, hogy
ha koronavírusos megbetegedésre
utaló tüneteket észlel magán vagy
valamelyik családtagján, a következő központi információs vonalakon tegyen bejelentést:
06-80/277-455 vagy
06-80/277-456.
Ne menjen be rögtön a rendelőbe, a kórházba,
így óvja meg az egészségügyi dolgozókat és
a többi beteget a fertőzéstől.
4. A megbetegedések elkerüléséhez
elengedhetetlen, hogy
szigorúan betartsuk
a higiéniai előírásokat.
Rendszeresen
mossunk kezet szappannal, főleg miután
más emberekkel vagy
nyilvános helyen tárgyakkal érintkeztünk! Ügyeljünk arra, hogy kézmosás előtt ne érintsük meg az
arcunkat!
5. Nincs szükség az élelmiszerek és a háztartási szerek felhalmozására, a boltok továbbra is nyitva
lesznek. Arra kérünk mindenkit,
hogy csak annyit vásároljon ezekből
a termékekből, amennyire valóban
szüksége van, legyen tekintettel
másokra, amikor bevásárol!
Köszönjük azoknak az orvosoknak, ápolóknak és egészségügyi
szakembereknek, akik ebben a
rendkívüli helyzetben is önzetlenül végzik munkájukat. Köszönjük
azoknak, akik az ország bármely
területén az alapvető szolgáltatások fenntartásáért, a lakosság
ellátásért felelnek! Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk egymásra! Tartsa
be mindenki az előírásokat, hogy
minél előbb véget érhessen a járvány!
Botka László,
Szeged polgármestere

Aki bezár, nem fizet bérleti díjat. Fotó: Szabó Luca
„Rendkívüli időket élünk, és ez rendkívüli fegyelmezettséget követel
meg mindenkitől. A koronavírus elleni védekezés mindannyiunk életében
komoly változásokat hozott. Szeretném megköszönni, hogy a szegediek
többsége megértette, milyen nagy veszélynek vagyunk kitéve. Szeretném
megköszönni mindenkinek, aki betartja az előírásokat, aki otthon marad,
és ezzel segíti a járvány lelassítását, megfékezését” – írta Botka László
a Facebookon, videóbejegyzése elé, amelyben a többi között elmondta,
hogy a város negyvenöt óvodájából hatban tartanak ügyeletet, ezekben
március 23-án, hétfőn összesen harminc gyerek, az óvodások összesen
fél százaléka jelent meg. A tizenhárom önkormányzati bölcsődéből négyben van ügyelet, ezekbe összesen tizenhárom gyereket vittek a szüleik,
ami az összes gyerekek egy százaléka. A polgármester szerint megértették felelősségüket a szegedi szülők, akiket arra kért, hogy a jövőben is
csak azokat a kisgyerekeket vigyék az ügyeletes óvodákba és bölcsődékbe, akiknek otthoni felügyeletét tényleg nem lehet megoldani.
Botka László továbbá arra kért minden szegedit, vegye komolyan az
intézkedéseket, és szigorúan tartsa be azokat, akár a kormány, akár a
város döntéseiről van szó. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
számos lépést tettek a szegediek védelmében és a járvány okozta gazdasági károk enyhítése érdekében.
Ezek mellé további intézkedéseket rendelt el:
• A szegedi háziorvosoknak és közfeladatot ellátó dolgozóknak mintegy 30 ezer maszkot vásárol az önkormányzat.
• Ha március végéig bezárják üzletüket azok a cégek és vendéglátóhelyek, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek, és
ezt az IKV Zrt.-nek igazolják, április 1-től mentesülnek a bérletidíj-fizetési
kötelezettség alól. A bezárt teraszok után nem kell közterület-használati
díjat fizetni. Ha valaki az önkormányzati tulajdonú ingatlant másnak adta
ki albérletbe, akkor mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha igazolja,
hogy albérlőjének semmit sem kellett fizetnie a bezárás után.
• Tovább szűkül az elkövetkező napokban a szegedi tömegközlekedés, de úgy, hogy a nélkülözhetetlen közszolgáltatások, a gyógyszertárak,
az élelmiszerüzletek és -gyártók dolgozói továbbra is el tudjanak jutni
munkahelyükre. Szeged város önkormányzata tehát szűkíti, de továbbra
is fenntartja a közösségi közlekedést a városban!
•
Azonnali hatállyal bezár a Cserepes sori piac.

Gyermekorvosi ügyelet
a gyermekklinikán

M

ivel a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején
a 65 éven felüli egészségügyi dolgozók nem vehetnek részt a
közvetlen betegellátásban és a gyermekorvosi ügyeletet ellátó
házi gyermekorvosok többsége idős, a járási tiszti főorvos határozatot hozott.
A gyermekgyógyászati alapellátási ügyeleti feladatok zavartalan ellátása érdekében az ügyeleti feladatokat a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása gyermekgyógyászati alapellátási ügyelete (Szilágyi utca 7.) helyett a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (6720
Szeged, Korányi fasor 14–15., az árvízi emlékműnél) látja el.
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Vélemény

Nekem Szegeden
lesz vége

E

KÖSZÖNJÜK! „Köszönjük azoknak az orvosoknak, ápolóknak és egészségügyi dolgozóknak, akik ebben a rendkívüli helyzetben is önzetlenül és felelősségteljesen végzik a munkájukat! Köszönjük azoknak, akik az ország bármely
területén az alapvető szolgáltatások fenntartásáért, a lakosság ellátásért felelnek! Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk
egymásra! Tartsa be mindenki az előírásokat, hogy minél előbb véget érhessen a járvány!” – írta Facebook-oldalán
Botka László polgármester.

Elkészült a járványkórház a Kálvárián
Magukra hagyták a dolgozókat a költözésnél

E

lkészült a járványügyi ellátó központ Szegeden,
az átalakított II-es kórházban. Lengyel Csaba, az SZTE
Szent-Györgyi Albert Klinikai
Központ igazgatója elmondta, januárban hoztak létre egy
operatív csoportot a szegedi járványügyi betegellátás biztosítása érdekében, azután döntöttek az intézmény átalakításáról. Az átformálás célja, hogy el
tudják különíteni a fertőző és a
nem fertőző betegeket.
Korábban Irinyi Tamás, a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megyei elnöke
beszélt az átalakításról a Szeged Televíziónak. Múlt csütörtökön 9 órakor közölték az
egészségügyi dolgozókkal, hogy
ki kell költöztetni a betegeket a
II-es kórházból. A dolgozók maguk szereztek dobozokat, nekik
kellett intézniük a bútorok és
a berendezések elszállítását.
Semmilyen külső segítség nem
jött. Megfeszített munkájuk

A II-es kórház a következő időszakban járványkórházként
működik. Fotó: Iványi Aurél
mellett több tonnányi holmit
kellett pakolniuk, asszisztensek, ápolók és orvosok cipekedtek egyébként is izgatott
lelkiállapotban. A II-es kórházból mindenkit kiköltöztettek, a
pszichiátriai klinikának teljesen
el kellett hagynia a Kálvária
sugárúti épületet. A diplomás
ápoló azt mondta, jóval több,
mint 50 ágyat alakítottak át járványkórházzá.
– Mi adunk, de jó lenne látni, hogy miként fogják elismer-

ni erkölcsileg és anyagilag az
erőfeszítéseinket – tette hozzá
a kamarai vezető. – Azért is érdemes elmondani, hogy lássa
a lakosság, mi mindent megtesznek a szakdolgozók már
a felkészülésben is, akár az
egészségük kockáztatása árán
is, és a munkáltató is lássa,
hogy egyrészt ránk számíthat,
másrészt minden nehézség
ellenére a betegek érdekében
tevékenykedünk – tette hozzá
Irinyi Tamás. Kaptak anyago-

kat, naprakész információik
vannak a koronavírusról. Arra
is felhívta a figyelmet, hogy az
ápolók átlagéletkora nagyjából 50-52 év, és épp ennél a
korosztálynál emelkedik meg
nagyságrendekkel a fertőződés
halálos kimenetelének kockázata. kockázata. 65 év felett
pedig – az új rendelkezéseknek
megfelelően – nem is vehetnek
részt egészségügyi dolgozók a
közvetlen ellátásban.
A kamara 7 pontban fogalmazta meg kéréseit az
emberminisztériumhoz. A kérések között szerepel, hogy
legalább távolléti díjat kapjanak a karanténba helyezett
egészségügyi dolgozók.
Nemcsak velük, hanem
az orvosi kamarákkal sem áll
szóba érdemben a kormány,
pedig a Magyar Orvosi Kamara javaslatcsomagjának
első pontja tartalmazta, hogy
hiányos az ellátásban részt
vevők védelme.

bben a cikkben eredetileg arról terveztem mesélni, hogy milyen volt szegedi fellépésünk a Duma
Aktuállal március 16-án. Hetekkel előre elment az
összes jegy, aztán meghirdettünk arra az estére még egy
előadást, amely szintén telt házra futott.
Azt gondoltam elmesélni, miért fontos döntése az az
embereknek, hogy összejönnek és a közös dolgaikat megbeszélik, sőt, ami fonák, azt ki is nevetik. Hogy hogyan tudok én ehhez hozzájárulni, és milyen megtisztelő a figyelem, az idő és a pénz, amit erre áldoznak.
Ez a cikk nem az a cikk. Nem volt fellépés, ez lett az
első, amit lemondtunk. Kitört egy világjárvány, az életünk
nem egyszerűen felfordult, de gyorsuló ütemben robog
a lejtőn. A vírus pont azt vette el tőlünk, ami a legfontosabb: az együttlétet. Hirtelen óriásira nőttek a távolságok,
és mire ez a cikk megjelenik, talán olyan intézkedések
születnek, amelyek ezt tovább fokozzák. Elvette tőlünk a
gondtalanságot, a szó minden értelmében bejön az ajtón.
Tragikus számsorokat látunk, nincs más címlap, más hír,
ébredéstől elalvásig járvány van. Aki most is jobban látható, az folyamatosan azzal a dilemmával szembesül, hogy
meddig őszinte és mikortól terhes az aggodalmát megosztani, hogy hol a határ az optimizmus és a bűnös könnyelműség között.
Hogyan viccelünk, ha csak ez lesz hónapokig? Mit elemzünk, ha csak ez lesz évekig? Lehet-e úgy élni, élet-e az,
hogy az ajtó mögött lapulva várjuk, hogy végre ne növekedjenek, hanem csökkenjenek a számok?
A civilizáció aktuális állapotát mindig két jellemző határozza meg. Egyrészt apró lépések, amelyek a hétköznapi működés során valahova lassan, de hosszan elvittek.
Másrészt óriási változások, robbanások, amelyek teljesen
új irányt szabnak a történelemnek, és onnantól arrafelé
lépdelünk.
Most egy robbanássorozat kezdő fázisában vagyunk.
Őszinte leszek: engem megijeszt az a sztoikus beletörődés,
amellyel bizonygatjuk, hogy igen, bizony, még sokkal ros�szabb lesz. Nem tudom megítélni, kik reagáltak jól a járványra. Vannak hőseink, vannak áldozataink és vannak,
akik kárt okoznak rosszindulatból vagy könnyelműségből.
Akárhogy is, amikor ez lezárul, egy másik világban fogunk
ébredni, és a lejtő alján. Kérdés, hogy ugyanoda akarunk
és tudunk-e felmászni, ahonnan pár hete zuhanni kezdtünk. Ami ezekben a hetekben, a fene egye meg, hónapokban velünk történik, annak a nyoma örökre rajtunk marad.
Az egyénen, a családon, Szegeden, Magyarországon. Újra
kell gondolni az Európai Unió szerepét és működését, világos stratégia kell az egész emberiséget érintő ügyekre.
Egyet emelek csak ki, mert ez most vizsgázik: mi, emberek,
így együtt, rohadtul meg kell fogadjuk, hogy ha ennek vége,
akkor rendes egészségügyet építünk. Nem pusztán a magyar viszonyokról beszélek. Az emberi fajnak kell képesnek
lennie arra, hogy amolyan tudományos-digitális evolúció
keretében magasabb szintre lépjen és megvédje magát a
járványoktól. Ahol Kínától Kővágószőlősig el tud pattanni
egy vírus, ott nincs helye egyéni vagy akár nemzeti szintű
akciózásnak. Minden ember kell.
A legnyomasztóbb kérdésünk pedig az, hogy mikor jutunk el egyáltalán idáig? Mikor kezdhetünk el azzal foglalkozni, hogy ez többet ne fordulhasson elő? Nincs prognózisom, csakis visszafelé tudok gondolkodni. Azt tudom,
mikor fogom kimondani, hogy a nehezén túljutottunk.
Akkor, amikor Szegeden ezt az előadást megcsináljuk.
Amikor felmegyünk a színpadra, önök ott ülnek majd a széksorokban, tapsolnak, én pedig rögzítem, hogy legyőztük.
Jöjjenek el mindenképpen, hát úgyse láttak még nyilvánosan bőgni.
Ceglédi Zoltán
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Bezártak a játszóterek, nincs lomtalanítás,
IKV csak sürgős esetben
Önkormányzati cégek intézkedései a járványügyi veszélyhelyzetben
csak az azonnali, közvetlen
élet- és vagyonveszélyre
vonatkozó bejelentéseket
vizsgálják ki, és a következő feladatokat látják el:
csőtörés elhárítása, áztatás
kivizsgálása, duguláselhárítás, áramszünet okának
kivizsgálása, élet- és vagyonvédelem
(bérlemény
zárása-nyitása),
cseréphullás megállítása és cserépigazítás, működésképtelen nyílászárók javítása,
üvegkár okozta balesetveszély elhárítása, födémprobléma megoldása, statikai vizsgálat.
További információk a
www.ikv.hu weboldalon és a
társaság Facebook-oldalán
olvashatók.

Üres az kalózhajó az újszegedi víztorony lábánál. A járvány terjedésének lassítására az önkormányzat bezáratta a játszótereket. Fotó: Iványi Aurél
JEGYELLENŐRZÉS ELŐVIGYÁZATOSAN
A veszélyhelyzet idején a jegyellenőrök fokozott elővigyázatossággal dolgoznak: megfelelő távolságot tartanak az
ellenőrzött utasoktól, az ellenőrzött dokumentumokat
nem fogják kézbe, valamint
gumikesztyűt, szájmaszkot
és kézfertőtlenítőt is használnak.
NEM AD JEGYET A JÁRMŰVEZETŐ
A helyi közösségi közlekedési járműveken a veszélyhelyzet idején a járművezetőnél
nem lehet készpénzért jegyet venni. Utazni előre megváltott jeggyel, bérlettel érdemes, valamint rendelkezésre
áll a járműveken a bankkártyás jegyváltó automata.
NEM KELL JELEZNI
A járvány terjedésének lassítása érdekében a trolik és a
villamosok le- és felszállásjelző gombjait nem kell használni. A járművek minden
megállóban megállnak, és
valamennyi ajtajuk kinyílik.
NEM HASZNÁLHATÓK AZ
ÖNKORMÁNYZATI
JÁTSZÓTEREK, A KÜLTÉRI
FITNESZ- ÉS EDZŐPARKOK, VALAMINT A KUTYAFUTTATÓK
Mivel nincs kapacitás a
rendszeres fertőtlenítésre,

nem használhatók az önkormányzati játszóterek, kültéri
fitnesz- és edzőparkok, valamint a kutyafuttatók sem.
Az intézkedéseknek az a célja, hogy a járvány terjedését
lassítsák.
KORÁBBAN JÖN A KUKÁSAUTÓ
A hulladékszállítás a rendkívüli járványhelyzetben sem
áll meg. A hulladéktároló
edényeket legkésőbb reggel
5 óráig ki kell tenni szállítási
napokon arra az esetre, ha a
közszolgáltató menetrendet
kényszerül módosítani.
NINCS LOMTALANÍTÁS
A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás határozatlan
ideig szünetel. Visszaállításáról a szolgáltató a Szegedi Tükörben, a szeged.hu-n,
a Szeged Televízióban, illetve a www.szegedihulladek.
hu és a www.facebook.com/
szkht internetes oldalon ad
tájékoztatást.
MEGÁLLT A SÁRGAKUKAOSZTÁS
A szelektív hulladékgyűjtő
edények kiosztását határozatlan időre felfüggesztették.
Folytatásáról a szolgáltató a
Szegedi Tükörben, a szeged.
hu-n, a Szeged Televízióban,
illetve a www.szegedihulladek.hu és a www.facebook.
com/szkht internetes oldalon

ad tájékoztatást. A későbbi
időpontról a lakosságot levélben is értesítik.
BEZÁRT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája is bezárt. További információkat a Szegedi
Tükörben, a szeged.hu-n, a
Szeged Televízióban, illetve a www.szegedihulladek.
hu és a www.facebook.com/
szkht internetes oldalon adnak a közszolgáltatók.
IKV CSAK SÜRGŐS ESETBEN
Az ingatlankezelővel elsősorban interneten vagy telefonon érdemes felvenni
a kapcsolatot. Az ügyintézés telefonon a 06-62/563122, a 06-62/563-124, a
06-62/563-135 és a 0662/563-188 számon lehetséges, e-mailben pedig az
ikv@ikv.hu címen.
A bérleti díjakat lehetőség szerint a 1206700800104623-00200004-es
bankszámlaszámra küldjék
átutalással. Ha ez nem megoldható, a csekkes befizetésre az IKV 30 napos fizetési haladékot biztosít.
A Dáni utca 14–16. szám
alatti ügyfélszolgálaton személyes ügyfélfogadás kizáró-

lag szerdánként 8 és 12 óra
között, illetve 13 és 17 óra
között zajlik.
A bérleményekben történő hibaelhárítások közül

TEMETŐI REND
A temetéseken az előírások
szerint (www.magyarkozlony.
hu, www.koronavirus.gov.hu)
a ravatalozó használata beltéri, a külső ravatalozás pedig kültéri rendezvénynek
számít. A ravatalozóban a temetési szertartásokon lehetőség szerint 10 főnél több

hozzátartozónak nem tanácsos tartózkodni. A temető
irodáiban csak annyi ügyfél
tartózkodhat az ügyféltérben, ahány ügyintéző rendelkezésre áll.
A sírhelyek újraváltása,
hosszabbítása kizárólag az
alább felsorolt temetőirodák
e-mail-címén vagy telefonos
elérhetőségén intézhető.
A Belvárosi temető ügyfélszolgálata: telefon: 0662/543-745, e-mail: temetoiroda@testamentum.hu
A Kiskundorozsmai temető ügyfélszolgálata: telefon: 06-62/463-035, e-mail:
dorozsma@testamentum.hu
A Tápéi temető ügyfélszolgálata: telefon: 0620/280-4926,
e-mail:
tape@testamentum.hu
A szertartásokkal, a sírhelyek újraváltásával kapcsolatban újabb információkról a Szegedi Tükörben,
a szeged.hu-n, a Szeged
Televízióban, illetve a www.
szegeditemetkezes.hu és a
www.facebook.com/szkht
internetes oldalon tájékoztatják a lakosságot.

Bűncselekmény: Szabó Bálint veszélyhelyzetben
megbénította a szegedi tömegközlekedést

Az önkormányzati képviselő az Anna-kútnál állta el a villamosok útját

S

zabó Bálint független
önkormányzati képviselő pár napja délután autójával megállt az
Anna-kúti kereszteződés közepén, megbénítva ezzel a
közlekedést mind a négy villamosvonalon. Végül bilincsben vitték el.
Lázár János fizetett provokátora március 15-én egy,
a Facebookon közzétett vi-

deójában arra szólította fel
az önkormányzatot, hogy állítsa le a szegedi tömegközlekedést, mivel az „fölösleges pénzkidobás és fokozott
veszélyforrás egyidejűleg”. A
város lakóit pedig arra szólította fel, hogy bojkottálják a
villamosokat, a buszokat és
a trolibuszokat. Mivel a szegediek nem fogadták meg
felhívását, ehhez a draszti-

kus eszközhöz folyamodott.
Tette – jogi szakértőnk szerint – közüzem megzavarásának minősülhet, ami 5
évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. Információink
szerint a mentőautó azért
lehetett a helyszínen, mert
a rendőrök még ott elrendelhették az önkormányzati
képviselő elmeorvosi vizsgálatát.
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Megfertőződött a rektor is

M

agas rangú szegedi
egyetemi vezető is
megfertőződhetett
koronavírussal, írta március 21-én a szeged.hu az
RTL Klub híre alapján. Rovó
László (képünkön), a Szegedi Tudományegyetem rektora, az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója közleményben tudatta, hogy a hír igaz.
Az olaszországi Dél-Tirolban
járt magáncélú utazáson a
hónap elején, ahonnan március 8-án tért haza. A rektor
azt is közölte, hogy miután

B

észlelte magán a betegségre utaló tüneteket, haladéktalanul és felelősségteljesen megtette a szükséges
óvintézkedéseket. Hozzátette, családjával együtt karan-

ténban van, gyakorlatilag
már tünetmentes.
Az országos operatív
törzs szokásos sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta,
elvégezték a kontaktkutatásokat, több mint 120 laboratóriumi mintavétel történt,
az érintettek házi karanténban vannak. A vizsgálat lapzártánkkor is folyik.
A Magyar Orvosi Kamara etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal
eljárást indított a rektorral
szemben.

Hamarosan tető fedi
a nagy medencét
Épül az Etelka sori fedett uszoda

Egészségügyi műszerekkel
segít a Szegedi Vízmű Zrt.

ronchoszkópos tornyot, infúziós pumpákat, valamint EKG-készüléket adományozott az egyetemi klinikai központnak az önkormányzat többségi tulajdonában álló Szegedi Vízmű Zrt. Az egészségügyi eszközök rendkívül nagy segítséget
nyújtanak a koronavírus-járvány elleni védekezésben.
– Cégünk úgy döntött, hogy lehetőségeihez képest a lehető legnagyobb segítséget
kívánja nyújtani a járvány elleni védekezéshez az egészségügynek – mondta a Szegedi

Vízmű Zrt. vezérigazgatója. Istókovics Zoltán hozzátette: előzetes egyeztetés után 10
millió forintból vásároltak eszközöket az Új
Klinika Anesztéziai és Intenzív Terápiás Alapítványnak. Az összegből 10 darab infúziós
pumpát, 5 infúziós pumpába való szereléket, 1 bronchoszkópos tornyot, valamint egy
EKG-készüléket vettek.
A Szegedi Tudományegyetem kancellárja
megköszönte az adományt. Fendler Judit elmondta, az eszközökkel legalább 400 beteget tudnak ellátni szükség esetén.

Házhoz jön a könyvtár, a színház

S

zegeden is bezárt
minden közművelődési intézmény a koronavírus-járvány miatt. Aki
tudott, az internetre költözött.
A Somogyi-könyvtárban
a lejárt könyvek kölcsönzési határidejét is online
lehet meghosszabbítani. A
veszélyhelyzet időszakára
nem számolnak fel késedelmi díjat. A könyvtár Facebook-oldalán
elérhető
az intézmény saját e-lear-

ning-oldala, amely kifejezetten szövegszerkesztéshez,
táblázatkezeléshez, prezentációkészítéshez, felhőalapú tároláshoz kapcsolódó
tartalmakat és okoseszközökkel kapcsolatos információkat tartalmaz. Olyan feladatok is megtalálhatók itt,
amelyek akár diákok képzésére, önképzésére is alkalmasak. A www.sk-szeged.hu
oldalon a Digitális könyvtár is
rendelkezésre áll több mint
45 ezer dokumentummal.

Ugyanott virtuális kiállításokra is be lehet nézni, amelyek
témái a helytörténettől az
irodalomig sok mindenre kiterjednek, és akár az érettségire való felkészülésben is
segíthetnek.
Házhoz jön a Szegedi
Nemzeti Színház is. A társulat nagy sikerű Szentivánéji
álom című produkciója március 31-én éjfélig tekinthető
meg a színház YouTube-csatornáján. Áprilisban újabb
előadást láthat a közönség.

A legnagyobb tetőtartó elem 52 méteres és 36 tonnás. Speciális daru emelte a helyére.
Fotó: Iványi Aurél
Az egyik leglátványosabb
részéhez érkezett az új szegedi fedett uszoda építése:
a nagy medence tetejét
tartó elemeket emelik a
helyére.

A

jó időnek köszönhetően
folyamatosan
dolgozik a kivitelező
az Etelka sori új fedett uszoda építésén. Jelenleg közel
100-120 ember az építkezés szinte minden pontján
tevékenykedik, a legtöbben
a szerkezetépítést végzik.
Szépen látszanak már a különféle medencék, illetve a
nagy medence és a mellette
lévő lelátók is.

Látványos szakaszánál
tart a munka.
– Elkezdődött a rácsos
tetőtartó szerkezet elemeinek összeállítása és beemelése – mondta Csanádi Zoltán, a városi beruházásokat
koordináló Szeged Pólus Kft.
ügyvezető igazgatója. Ös�szesen hét ilyen elem tartja
majd a nagy medence fölötti tetőt. Ebből hat darab
egyenként 22 tonna súlyú, a
legnagyobb pedig 36 tonna
súlyú. Az elemek 52 méter
hosszúak.
A vasáthidalókat három
részben, közúton szállították
Szegedre, itt összeszerelik,
majd beemelik azokat. A

munkát egy speciális, 400
tonna teherbírású daru végzi.
A daru kezelőjét – aki a magasból nem is látta az elemet
és az oszlopokat, ahová tenni
kellett a különleges gerendát
– a földről egy szakember
segítette, ők rádión tartották
a kapcsolatot. A beemelt tartóelemeket még keresztbe
össze kell kötni áthidalóelemekkel, hogy szilárdan álljanak és bírják a terhelést. A
tervek szerint április végéig
készülhet el az uszoda teljes
tetőborítása. Ezt követően
kezdődnek a szakipari munkák, a gipszkartonozás, a légés az uszodatechnika, valamint a gépészet beszerelése.

Felesége után Gyuri bácsi is 90 éves lett – Később köszöntik

P

Fotónk Gyuri bácsi feleségének, Erzsike néninek a 90. születésnapján készült januárban. Fotó: Szabó Luca

iros György március
14-én töltötte be a 90.
életévét. Az ünnepelttel azonban a humán közszolgáltató iroda munkatársa és
Szénási György önkormányzati képviselő abban egyezett
meg, hogy a koronavírus-járvány miatt, az ő és felesége
egészségének védelme érdekében később köszöntik.
Gyuri bácsi 1930. március 14-én született Kunágotán, a március 15-i ünnepség
előestéjén. Édesanyja még
szeretett volna részt venni
az ünnepi bálon, de Gyuri
bácsi addigra „megérkezett”.

A négygyermekes család
földművelésből, állattenyésztésből élt. Gyuri bácsi már
korán beletanult a mezőgazdasági munkákba. A fákat és
az állatokat különösen szerette. Mivel szépen lovagolt,
1949-ben a faluba érkező
püspök fogadásán is részt
vett (természetesen egy szép
ló hátán), ami meghatározó
élmény maradt az életében.
1951-ben házasodtak össze
az idei évben szintén 90 éves
Erzsike nénivel, akivel immár
69 évet éltek le együtt jóban
és rosszban. Amíg el nem
vették földjüket, Kunágotán

gazdálkodtak. 1966-ban költöztek Szegedre. Itt lakatosként dolgozott a gumigyárban és a vasútnál. Nyugdíjba
vonulása után is sokáig aktív
életet élt. Kedvenc foglalkozása a kertészkedés, minden szabadidejét a kertjében
töltötte a fák, a veteményes
és a szőlő társaságában. A
megtermelt szőlőből nagyon
finom bort készített. Szerető
tekintete még most is simogatja a fákat. Házasságukból
két gyermek született, és ma
már négy unokájuk és két
dédunokájuk teszi teljessé az
életüket.
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Adjon vért, aki csak tud!
Bizonytalanná vált, mennyi vér áll majd rendelkezésre a közeljövőben
Abban nincs semmi rendkívüli, ha
újságíróként sajtóközleményeket
– olykor azok sokaságát – kell
feldolgozni. Nem egy esetben
magyarra kell fordítani a magyarul megkapott szöveget, hogy az
olvasó is megérthesse. Ám azon
nem volt mit egyszerűsíteni és
érthetőbbé tenni, hogy ADJ VÉRT!
– Legyen ez most valamennyire személyes. A Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat múlt
hét kedden kiadott közleményét nekem kellett feldolgoznom – kezdi riportját Bod Péter, a szeged.hu újságírója. – Amikor végigolvastam a
felhívást, tudtam, hogy nekem az
újságírói munkán túl is tennem kell
valamit. Feladatot kaptam.

Megcsappantak
a vérkészletek
Országszerte, így Szegeden és
Csongrád megyében is megcsappantak a vérkészletek, mert a koronavírus-járvány kitörésének napjaiban visszaesett a véradók száma.
Mindenütt arról lehetett olvasni,
hogy csak a halaszthatatlan műtéteket végzik el, elsősorban azért,
mert bizonytalanná vált, mennyi
vér áll majd rendelkezésre a közeljövőben. A műtétre váróknak, és
igen, köztük a halaszthatatlan műtétre váróknak vér kell. A Vöröskereszt és a vérellátó szolgálat is azt
kérte: adjon vért, aki csak tud. És
természetesen, aki egészséges.
– Akkor döntöttem el, hogy elmegyek. Úgy, mint aki tud vért adni,

Amikor kollégánk, Bod Péter (képünkön), a szeged.hu újságírója végigolvasta a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat felhívását, tudta, hogy neki az újságírói munkán túl is tennie kell valamit. Elment vért adni

Országos Vérellátó Szolgálat Honvéd téri központjában. Percek alatt
túljutottam minden formaságon.
A bejáratnál azon, hogy az utóbbi
harminc napban nem jártam külföldön. A földszinti fogadópultnál a
személyi igazolvány, a taj-kártya és a
lakcímkártya adatainak
rögzítésén.
Valamint
Mellettem egy fiatal lány, velem
egy kétoldalas kérdőív
szemben egy középkorú férfi
kitöltésén, amellyel elfoglalt helyet. Az utóbbiról a
lenőrzik, nem vagyok-e
személyzet elárulta, hogy száz- beteg, nem szedek-e
nál is többször adott már vért.
olyan gyógyszert, amely
kockázati tényezőt jemint aki egészséges, és akinek lenthet. (Sőt még az is a kérdések
most ez a kötelessége. Nagy szó az között szerepel, hogy nem élek-e
utóbbi, de nem vagyok képes hirte- olyan szexuális életet, ami fokozott
len másként megfogalmazni – írja kockázattal jár. A diplomatikus váBod Péter a szeged.hu-n megjelent lasz egybevág a valósággal: nem.)
riportjában. Majd így folytatja:
Az első állomás egy kicsi szoba,
– Amikor a szerkesztőségben ne- ahol vérem haemoglobinsüllyedészét vették privát akciómnak, rábe- sét mérték. Vettem az akadályt, a
széltek, hogy tartson velem egy hír- teszten simán átmentem. Egy máadós forgatócsoport. A legkevésbé sik szobában találtam magam. Itt
sem szerettem volna ebből – akár- már egy orvos várt. Átestem egy
milyen picinyke – médiaeseményt gyors vérnyomásmérésen, minden
csinálni. Nem mondhattam nemet rendben volt. Kielégítő és megkollégáimnak. Azért sem, mert mind- nyugtató választ adtam néhány
annyian jó ügyet akarunk szolgálni. kíváncsi, egészségi állapotommal
Én egyszerűen azzal, hogy vért adok. kapcsolatos kérdésre, és már meA Szeged Televízió pedig azzal, hogy hettem is az első emeletre.
ráirányítja a témára a figyelmet, és
ezzel elérheti, hogy többen gondolÉlesbe fordultak a dolgok
ják úgy a látottak után: nekik is ezt
– A dolgok itt fordultak élesbe. Kulkell tenniük.
Annyi kedvességgel régen talál- csot kaptam, és egy szekrénybe bekoztam, mint múlt hét szerdán az pakolhattam személyes holmimat.

Kabátot, zakót, táskát. Ezek után
beléphettem a vérellátó „szentélyébe”, abba a szobába, ahol leveszik
a vért. Mindenki nagyon készséges
volt, és bár némi papírmunka még
itt is várt, rögtön azt tudakolták, melyik karomat akarom szúratni. Pár
pillanat múltán a jobb kezem mellett döntöttem.
Kényelmesen elhelyezkedtem
abban az ágyszerű fotelben, amelyet a véradásokhoz használnak.
Bámulatosan meleg és finom volt
annak a két szakembernek a keze,
akik megtették az előkészületeket a
szúrás előtt. Biztonsági kérdésekkel
bombáztak: nem volt-e bármi gondom a korábbi véradásokkor? Mi-

a véremet”. Bár nem állítanék iga- lány, velem szemben egy középkozat, ha azt írnám, hogy abban a rú férfi foglalt helyet. Az utóbbiról a
pillanatban Pilinszky verstöredéke személyzet elárulta, hogy száznál
járt a fejemben.
Nála: „Ma ontják Annyiszor köszönték meg, hogy
véremet” – csak vért adtam, hogy azt már viszonozazért (ez is a ni is képtelenség volt. „Három hób ö l c s é s z v é n a ) , nap múlva visszavárjuk!” – mondta
hogy pontosak le- komolyan a személyzet egyik taggyünk.
ja. Megálltam, mélyen a szemébe
Közben
egy
néztem, és azt mondtam, amit a
kis
gumilabdát
hely és a pillanat megkívánt: vis�nyomtak a keszajövök.
zembe, hogy azt
nyomogassam
össze folyamatosan. Nem gyor- is többször adott már vért. A hétsan, inkább csak egyenletesen. köznapok hőse – gondoltam irigyMindegyre aggódó tekintetek. kedve.
Gézkötés került a kezemre, és
Nem érzem rosszul
magam? Nem, min- közben záporoztak a jó tanácsok.
Annyi kedvességgel régen taden rendben. Közben Egyek és igyak sokat az elkövetlálkoztam, mint az Országos megérkezett a tévés kező órákban. Most kólát is lehet
Vérellátó Szolgálat Honvéd téri forgatócsapat. Gyors – nyugtattak meg. Eszembe ne jusközpontjában. Percek alatt túl- interjú véradás köz- son nagyobb súlyt megemelni. An�jutottam minden formaságon.
ben. Békési Pista, az nyiszor köszönték meg, hogy vért
operatőr viccelt, Bor- adtam, hogy azt már viszonozni is
kor és mit ettem és ittam legutóbb? bás Ildi, a riporter hangja most is képtelenség volt. Pedig megkíséHol születtem, és mikor, mi az édes- elbűvölt. Igyekeztem okosan és reltem.
anyám neve? Biztos arra kíváncsi- összeszedetten fogalmazni. Csak
– Három hónap múlva visszaak, hogy eszemnél vagyok-e, mert mérsékelten sikerült.
várjuk! – mondta komolyan a szemáskülönben az utolsó kérdésekmélyzet egyik tagja. Megálltam,
nek itt és most nincs semmi értelmélyen a szemébe néztem, és azt
A hétköznapok hőse
me – futott át hirtelen az agyamon.
mondtam, amit a hely és a pillanat
Ekkor már sterilizálták a karo- – Lassan kifolyt belőlem az a négy megkívánt: visszajövök.
mat, könnyedén megtalálták a vé- és fél deci vér, ami minden véradó
Az ígéret pedig szép szó, és aknámat (a bölcsészvénámat, ahogy penzuma. A legjobb pedig az volt, kor ér valamit, ha... ezt nem is kell
napokban egy kedves ismerősöm hogy közben folyamatosan érkez- továbbfűznöm – zárta riportját Bod
fogalmazott), és már „ontották is tek a véradók. Mellettem egy fiatal Péter, a szeged.hu újságírója.

2020. március 28., szombat

Interjú

7

Duda Ernő: Öt forgatókönyv lehetséges arra,
mi történik a koronavírussal a jövőben
A szegedi virológus professzor szerint rengeteg vírussal élünk együtt, de attól félünk, amelyiket még nem ismerjük
Kanyaróban
száznegyvenezer
gyerek halt meg tavaly világszerte, szinte tudomást sem
vettünk róluk. Koronavírusban
eddig nagyjából hétezren vesztették életüket, és majdnem bedőlt a tőzsde. Pedig ez távolról
sem a leggyilkosabb kór. Azért
félünk tőle ennyire, mert nem ismerjük, de könnyen lehet, hogy
itt marad, és meg kell majd tanulnunk együtt élni vele, állítja
a szegedi virológus professzor,
Duda Ernő.

velünk, és mi megtanulunk vele
együtt élni. Az évek során az egész
világon elterjed, az érzékeny emberek egy részét elpusztítja, de közben kialakul vele szemben az a bizonyos nyájvédettség. Igaz, még ez
sem biztos, mert sok náthavírussal szemben nem alakul ki tartós
védettség. Ma is rengeteg vírus él
együtt velünk, egyáltalán nem lenne szokatlan, ha ez is itt maradna.
– Mi a helyzet a védőoltás kifejlesztésével? Sikerül versenyt
futni az idővel?
– A hivatalos adatok szerint a
– Sok a tévhit a koronavírust illemár létező, megelőzésre is alkaltően. Akadnak, akik most is bamas, többféle védőoltás aligha lesz
gatellizálják, mások pedig valóhozzáférhető ősz előtt. A gyógyságos Armageddont vizionálnak.
szer-kombinációkra is legalább auVan okunk a félelemre? Mennyire
gusztusig várni kell, de már folynak
veszélyes ez az új kór?
a klinikai kísérletek.
– Ahhoz, hogy egy vírusról meg
– Akkor akár optimisták is
tudjuk mondani, mennyire veszélehetünk, hogy gyorsan találnak
lyes, két paraméterét mindenképmegoldást a tudósok?
pen ismernünk kell: az egyik a fertő– Jelenleg az a helyzet, hogy épzőképessége, azaz hogy egy beteg
pen az emberek védelmében hohány másik embert fertőz meg, a
zott törvények miatt nem lehet már
másik pedig az, hogy mekkora a beholnap védőoltással megelőzni a
tegség halálozási rátája. A koronaví- Duda Ernő: Most az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a vírus itt marad velünk, és mi megtanulunk vele
megbetegedéseket. A klinikai teszrus nagyjából annyira fertőző, mint együtt élni. Fotó: Szabó Luca
teken ezeknek a készítményeknek
a szezonális influenza, és tizedan�is át kell esniük, ezek pedig hónanyira, mint a kanyaró, de elmarad a fertőzöttek felderítésében viszont
– Külföldi szakértők körében öt különböző forgatókönyv lehet- pokat vesznek igénybe.
mumpsztól vagy a szamárköhögés- lehet, hogy hibát követtek el a hi- akad olyan vélemény is, hogy sza- séges. A legoptimálisabb az, hogy
– Addig hogyan védekezhetől is.
vatalos szervek, sokkal hamarabb badjára kellene engedni a vírust, egyik napról a másikra ugyanúgy el- tünk?
– Mit mutatnak az úgyneve- kellett volna jóval több tesztet elvé- mert ha sokan megfertőződnek, tűnik, mint a SARS-1 vagy a MERS.
– A megelőzés szempontjából
zett mortalitási adatok?
gezni. Mindenkit ellenőrizni kellett később kialakul egy úgynevezett Miután ez is egy náthavírus, ami most kiemelkedően fontos lehet
– Ami a halálos áldozatok ará- volna, aki csak a betegség legki- nyájrezisztencia. Ez az út járható általában szezonális, a második a D-vitamin és a szelén. Sem a
nyát illeti, a veszettség száz szá- sebb tünetét is mutatta.
lehet?
lehetőség az, hogy egy hónap múl- kígyóháj, sem a medvezsír, sem a
zalékos, a fekete himlő közel 30
– Ezek után hogyan lassítható
– Az influenzába most már va önmagától lecseng, de ennek C-vitamin, sem a tőzegáfonya, sem
százalékos arányával áll szem- a vírus terjedése?
azért csak félmillió ember hal bele kicsi a valószínűsége. A harmadik az égig érő vascsicsergő nem segít.
ben a szezonális
– Az eddigi évente, mert az idősek az elmúlt lehetőség, hogy megszelídül, és Nem szabad hinni a világhálón keinfluenza 0,1, vaA fertőzöttek felderí- tapasztalatok években már átestek egy-két influ- a mostaninál enyhébb betegsé- ringő, mindenféle biztosnak monlamint az új vírus
tésében viszont lehet, azt mutatják, enzán és védettek lettek, így már get okoz, de terjed tovább, mert dott tippnek. Aki pedig betegnek
2-3 százalékkal.
hogy amíg nincs csak a fiatalabb korosztályt fenye- a vírushordozók mozgásképesek érzi magát, maradjon otthon. Ha
hogy hibát követtek
A koronavírus-ferhatékony vak- geti az újabb vírustámadás, de egy maradnak és szétszórják a kóroko- nem lázas, ha tüsszög, biztosan
el a hivatalos szervek,
tőzés leginkább a
cina, addig a betegséget szándékosan szabad- zókat, ellentétben a súlyos bete- nem koronavírusos, mégse mensokkal hamarabb kelszívelégtelenségtömeges szűrés jára engedni biztosan nem járható gekkel, akik otthon vagy a kórház- jen orvoshoz, mert ott is elkaphatlett volna jóval több
ben, a keringési
és az érintettek út, hiszen abba az idősek szinte ban fekszenek
ja. Ha magas láza
tesztet
elvégezni. e l k ü l ö n í t é s e mindannyian belehalnának.
betegségekben,
az ágyban. A Aki pedig betegnek van, köhög és nem
Mindenkit ellenőrizni lassíthatja a jára tbc-ben szenve– Tíz éve egyszer már legyőz- k ö v e t k e z ő , érzi magát, maradjon kap levegőt, hívja
dőkre, valamint a kellett volna, aki csak vány terjedését. tük a H1N1 vírust, most mégis r é m i s z t ő e n otthon. Ha nem lázas, fel az orvost, ő majd
kemoterápiában a betegség legkisebb Ezért az elkövet- sokkal nagyobb a riadalom. Miért hangzó lehe- ha tüsszög, biztosan intézkedik. Semmirészesülő dagana- tünetét is mutatta.
kezendő napok- ez a nagy félelem?
tőség
pedig nem
koronavírusos, képp ne menjen emtos betegekre, a
ban, hetekben
– Mert ezt még nem ismerjük. abból a felté- mégse menjen orvos- berek közé.
szervátültetettekre és az immun- minden a tömeges tesztelésen áll Valójában ennek a riadalomnak telezésből fa- hoz, mert ott is elkap–
Akadnak
hiányos betegekre nézve lehet iga- vagy bukik. Mindenekelőtt a gya- nincs semmilyen tudományos alap- kad, hogy ez hatja. Ha magas láza olyan
becslések
zán veszélyes.
nús esetekben a vírusra tesztelés ja. Tavaly kanyaróban 140 ezer is egy zoonóis, amelyek szerint
van, köhög és nem
– A múlt hét elején új szaka- és a betegek elkülönítése lenne a életerős gyermek halt meg, és fel tikus, azaz álkap levegőt, hívja fel egy-két héten belül
szába lépett a védekezés: minden legfontosabb feladat. Csak Szege- sem figyelt rájuk a világ, pedig ez latról emberre
ötvenezerre emelaz orvost, ő majd intéznyilvános rendezvényt betiltot- den legalább húsz olyan labor van, ellen már majd hetven éve van vé- átterjedt kórkedik a hazai víruskedik. Semmiképp ne
tak, korlátozták a boltok nyitva- ahol ezt meg is tudnák csinálni, de dőoltás. A koronavírustól eddig alig okozó, és időfertőzöttek száma.
menjen emberek közé.
tartását. Elég ez, vagy még ennél ugyanez a helyzet Pécsen, Debre- több mint hétezer, döntő többségé- vel a mutációk
Ön mit gondol?
is szigorúbb intézkedéseket kelle- cenben és Budapesten is. Ha így el ben beteg, idős ember halt meg, és következtében
– Öt üveg Baine hozni?
tudjuk érni, hogy kevesebb ember majdnem összedőlt a tőzsde.
egyre jobban adaptálódik az ember- leysbe fogadtam, hogy április 10-ig
– A hangsúly nem a további fertőződjön meg, a járvány lefolyá– Elképzelhető, hogy megta- hez, és egyszer csak egy iszonyato- nem lesz tízezer magyar beteg. Leszigorításokon van, hanem azon, sának görbéje ellapul, és nem lesz nulunk majd együtt élni a korona- san gyilkos kór lesz belőle.
het persze olyan rosszul kezelni ezt
hogy az emberek mennyire képe- szükség annyi lélegeztetőgépre. vírussal, akárcsak a kanyaróval
– És az utolsó, ötödik lehető- a járványt, hogy legyen, de ezt nem
sek öntudatosan és fegyelmezet- Ha sikerül a fertőzötteket elkülöní- vagy az influenzával?
ség?
tartom valószínűnek.
ten viselkedni, betartani a már teni az egészséges emberektől, a
– Mivel ez egy teljesen új vírus
– Ez tűnik most a legvalómegfogalmazott ajánlásokat. A járvány előbb-utóbb lecseng.
és alig tudunk még valamit róla, színűbbnek, eszerint itt marad
Rafai Gábor
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A Győry család története
Győry Gyula és Milis Mária 54 évig tartó, boldog házassága ma is erőt ad a leszármazottaknak

G

yőry József 1837. július 10én született Szegeden. A
legfiatalabb gyermekként
kefekötő tanoncnak adták a szülei. Felszabadulása után, vándorlásai során Grazba került, ahol remekelt szakmájában. Hazajövetele
után nyolcéves katonai szolgálatot
teljesített, részt vett a lombardiai
háborúban, majd a königgrätzi csatában. Az 1866-os békeszerződés
után a németektől végelbocsátásként 32 ezüsttallért és egy szabadságlevelet kapott Bismarck aláírásával, majd sok viszontagság után
huszonnyolc katonatársával érkezett haza Szegedre.
Győry József 1870-ben önállósította magát mint kefekötő. 1871.
május 15-én tartotta esküvőjét
Mokrinban (falu a Vajdaságban – a
szerk.) Bachmayer Alojziával. Fiuk,
Győry Gyula 1872. március 10-én
született Szegeden. Családi otthonukat romba döntötte az 1879-es
árvíz. Felépítéséig Mokrinban laktak. 1880-ban Gyulát zsidó iskolába
íratták – mivel azok téglából épültek, így nem dőltek össze –, mert a
keresztény iskolák még nem nyíltak

Győry József 1902-ben
meg. Az első elemiben magyarul,
németül és héberül tanultak. Önéletrajzában írja: „A héber nem volt
kötelező, mégis tanultam írni-olvasni. Deits tanító tanítása mellett a
legjobb tanuló voltam, és én voltam
a szünetben a vigyázó. A harmadik
osztály elvégzésekor a díszvizsgát
mindig a nagyteremben tartották
a négy elemi osztály együttes jelenlétében, díszes közönség előtt. A
tanító felszólította az összes jelen
lévő tanulót, hogy az általa most a
táblára felírandó négy számtani feladatot, aki először elkészíti, álljon
fel! A táblára felírt négy számtani
feladat megoldásával én lettem a
leghamarabb kész. A nagyközönség
sugdosva kérdezte, ki ez a fiú? – és
hallottam az általam még ismeretlen szót: goj.” A negyedik elemit
Kudricon (falu a Vajdaságban – a
szerk.) végezte mint cseregyerek,
a német nyelv elsajátítása érdekében. A csereév letelte után szülei
gimnáziumba íratták. Kiválóan végezte tanulmányait. A gimnáziumban nagy hatással volt rá Czirbás

A Győry szülők 1923-ban öt gyermekükkel. Álló sor balról: Béla, Zoltán és Margit, ülő sor balról: édesmama, Milis Mária, Emil (Berecz Árpádné édesapja), József és az édesapa, Győry Gyula
tanár úr. A németet oktató tanár
„azon csodálkozik, hogy nagyon
sokan valamilyen hivatal elérését
tűzik ki életcélul, holott az ipar és
a kereskedelem terén sokkal nagyobb megélhetési lehetőségek
vannak” – írja. Bár szülei a továbbtanulását szorgalmazták, kitartott
elhatározása mellett, hogy „kefés”
lesz. „Atyám tanácsára kereskedést
tanultam, tekintettel arra, hogy az
ipar a kereskedéssel van összekötve.” Így került Budára, a Krisztinavárosba, Willinger vas- és fűszerüzletébe. Három év után felszabadult,
kereskedősegédi díszoklevéllel, egy
ruhával, köves aranygyűrűvel és 20
koronás arannyal tért haza a tanonciskolából Szegedre. „Felszabadultam a kefekötő szakmában, és
megkezdődött a nagy munka. Éjjelt
és nappalt egybe téve dolgoztam.
Se vasárnapom, se ünnepnapom
nem volt” – írja.
A Berlini körút 8. szám alól a
Kálvária utca 26. szám alatt fel-

épített, udvari épületbe költözött
a család, mert körúti házukat lebontották, és helyére fokozatosan
építették fel lakásukkal egy épülettömbben a kefegyár épületét.
1894-ben ismerte meg Milis Máriát, akinek apja, Milis Imre a Szegedi Faipari Szakosztály elnöke volt,
és örült a szakmabeli házasságnak. Gyönyörű lánya azzal a feltétellel egyezett bele a házasságba,
hogy előtte az érdeklődésének
megfelelő kereskedői tanulmányokat elvégezhesse.
Győry Gyula 1897-ig „kefés”
édesapjával dolgozott együtt, majd
önállósította magát. 1897. november 21-én feleségül vette Milis
Máriát. A kezdeti évek nagyon nehezek voltak. Győry Gyula egyedül
dolgozó kisiparosként maga értékesítette készítményeit piacokon,
vásárokon. Bejárta áruival a déli országrész összes falvát, városát. Útjaira felesége is gyakran elkísérte.
Öt gyermekük született: 1899-ben

gét, akik németországi gyárakban
dolgoztak keféssegédként. A fiai
által felvett hitelekkel, valamint
felesége, lánya és fiai kétkezi segítségével ismét rendbe jött a termelés, de csak az 1929-es évben
bekövetkező gazdasági válságig.
Az adóságoktól csak 1935-re tudtak megszabadulni.
A gyár fokozatosan fejlődött az
1944–45-ös háborús időszakig. Az
ország négy nagy kefegyára közül
ez volt a legnyereségesebb, mert
alacsony rezsivel dolgoztak és
gyártási módszerei hatékonyak, a
gépek állási ideje minimális volt.
Olcsó termékeik, az ecsetek, a kefék, a meszelők kiváló minőségűek
voltak, és mindenben kielégítették
a piaci igényeket. A Győry Gyula és
fiai kefegyár a háború után pár évvel már 150 munkással dolgozott.
Az 1949-es államosításkor
adósság- és tartozásmentesen, árués készpénztőkével került a gyár az
állam birtokába. Győry Gyulát feleségével együtt egy 39 négyzetméteres lakásban helyezték el. Megélhetésüket velük élő, özvegy lányuk

Margit, 1901-ben Béla, 1903-ban
József, 1906-ban Emil és 1907ben Zoltán. Az öt gyermeket nevelő
család a legszerényebben élt.
1914-re sikerült
akkora tőkét ös�szegyűjteniük, hogy
munkásokat alkalmazzanak és megvásárolhassák az első
gépet. Amikor Győry
Gyula 1915-ben bevonult katonai szolgálatra, felesége irányította az üzemet,
öt gyermeke nevelése mellett, 1918ig. Ezalatt az üzem
forgótőkéje a hadikölcsön és a felélés Milis Mária és Győry Gyula a 30. házassági évmiatt elfogyott. A ha- fordulójukon 1927-ben
zatérő családfő kezdhette elölről a határtalan munkát. papucshímzésből próbálta biztosíAz üzem fejlődését az 1925-ben tani. Az államosítás után nem sokbekövetkező infláció akadályozta. kal a nagy munkabírású ember a
Ekkor vette igénybe fiai segítsé- kilátástalanság miatt összeroppant,
és 79 évesen, 1951-ben meghalt. A
gyár dolgozóinak, akik szerették és
becsülték, megtiltották az új tulajdonosok a temetésen való részvételt.
Felesége, ahogy gyermekei hívták:
„Édesmama” 89 évet élt, 1963-ig.
Sorsába belenyugodva mondta: „A
Jóisten így akarta! Szépek voltak a
munkában töltött évek!”
Győry Gyula és Milis Mária 54
éven át éltek együtt boldog házasságban. Összekötötte őket a szeretet, a közös munka, amellyel meg
akarták alapozni öt gyermekük
jövőjét, és biztosítani a gyárban
dolgozók megélhetését. Életvitelük
példaképül szolgál és még ma is
erőt ad leszármazottainak.
(Győry Gyula és fia, Győry Emil
önéletrajza és családi fotók alapján összeállította: Dr. Berecz ÁrCsaládi felvétel Milis Mária és Győry Gyula 50. házassági évfordulóján 1947-ben. A copfos lány Berecz Árpádné
pádné dr. Győry Margit.)
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Megfejtették olvasóink a képet

Postabontás
Az örök, ami változik

A

L

apunk rendkívül népszerű Szeged régen rovatában közöltünk egy fotót február végén, amelyről csak annyit
tudtunk, hogy 1965-ben készült Szegeden. Olvasóink
sokat segítettek a kép megfejtésében, amit hálásan köszönünk!
Mások mellett Rudolf Tamásné is megírta, hogy a Ságvári (ma Gyertyámos) utcai óvodában készült a fotó, amelyen elől édesanyja, Horváth Jánosné, Jucika óvó néni,
hátul pedig Fröhlich Andrásné, Iduka óvó néni látható, aki

Szállodai szabályzat
Egy réges-régi történet

D

ebrecenben szereztem meg egyetemi
diplomámat. A professzor, akinél a szakdolgozatomat írtam, értesített,
hogy Szegeden kongres�szuson vesz részt, így lenne alkalom az összegyűjtött
anyag megbeszélésére.
A Tisza hotelben szállt
meg.
A hotel előcsarnokában,
egy sarki asztalon kipakoltam terjedelmes írásos
munkámat, amellyel kapcsolatosan a témavezető el-

ismerését fejezte ki. Mivel a
szállodában nagy volt a vendégforgalom, a professzor
javasolta, hogy a megbeszélést a szobájában folytassuk.
A portás azonban kijelentette: a szállodai szobákba
csak a bejelentett vendégek
mehetnek be. Ezért az előcsarnokban
egyeztettünk
tovább a témával kapcsolatosan.
Amikor hazaindultam, a
professzor felajánlotta, hogy
elkísér. Útközben érdeklődött, hová mehetnénk fel.

az óvoda vezetője volt. „Nagyon jó érzés volt újra látnom
őket, sajnos már nincsenek közöttünk” – írta Rudolf Tamásné. Bodó Norbert azt írta, hátul, sötét köpenyben a
dadus, Piroska néni áll. Olvasónk pedig a dadus óvó kezei
között vélte felismerni magát. Kocsis István olvasónk a
húgát, Kocsis Zsuzsannát ismerte fel a fotón, aki legelöl
áll. Kocsis szerint az 1960–61-es évfolyamról, a középső
csoportosokról készült a kép. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Mondtam, hogy feljöhet a
szüleimhez, mert édesapám
szeret művelt emberekkel
társalogni. De mivel ez a
javaslat nem tetszett neki,
felajánlottam, hogy elmehetnénk leendő apósomékhoz
is, aki szintén szórakoztató
ember. De ez a felvetésem
se nyerte el a tetszését.
Közben rájöttem, milyen
jó volt a szállodai szabályzat!
Így a professzor „dolgavégezetlenül” tért vissza városába.
Szakdolgozatomra jelest
kaptam, és témámból a professzor ledoktorált.
A szakdolgozat anyagát
Budapesten, az Eötvös utcai

régi szakkönyvek tárházában gyűjtöttem össze több
hónap alatt. A kémiai tárgyú
szakanyagok rövid tartalmát kemény lapú, perforált
szélű lapokra kellett rágépelni. Lyukasztóval, adott
szempontok alapján kellett
kivágni a perforált szélt. A
lapok közül a megfelelőt kötőtűvel lehetett kiemelni. A
több száz perforált lap szelektálása nem volt egyszerű
feladat.
Azóta mennyire megváltozott az információgyűjtés
és az adatok feldolgozása!
Csak az emberi természet nem változik!
Dr. Berecz Árpádné

Egy kép, két mondat

napokban kutatni kezdtem régi holmim között. Véletlenül a kezembe került az érettségi tablónk képe,
amelyen egy leány- és egy fiúosztály képei voltak, és
természetesen azoknak a tanároknak a fotói, akik a négy év
során tanítottak bennünket 1958 és 1962 között. A tanárok
összesen húszan voltak, a két osztály pedig együttesen 53
diákot tett ki. Mit is mondhatnék? Szépek, fiatalok és már
„érettek” is voltunk, a jövőt illetően pedig tele sokféle gondolattal. Amiben akkor én biztos voltam, hogy az iskolai szerelmemet feleségül veszem (az idén nyáron ünnepeljük házasságkötésünk 55. évfordulóját!).
Az elmúlt csaknem hatvan évben volt sok-sok munka,
még több – egy életen át tartó – tanulás, rengeteg öröm, de
szép számmal bánat is. Ez utóbbiból, hogy csak két dolgot
említsek, a húszfős tanári karból már csak Fekete Zoltán tanár úr él (hosszú évek után egy hónapja futottam össze vele
és kedves feleségével). Az 53 egykori diákból is már többen
elköltöztek végső nyughelyükre. Ez az élet – ahogy a francia mondja. Nem is tudok más kívánni, mint hogy nyugodjon
mindenki békében, az élők pedig még jó egészségben soksok éven át.
Idén 135 éves a középiskolám. A neve abban az időben,
amikor még én is odatartoztam, Kőrösy József Közgazdasági
Technikum Statisztikai Tagozat – Szeged volt. Iskolám mindig tisztességgel tette a dolgát. Nemcsak létezett (abban
az időben Szeged egyik legjobb, legerősebb középiskolája
volt!), hanem maradandó értéket alkotott tanítványai által.
Évtizedeken (egy évszázadon) át betöltötte feladatát, a közösség számára művelt emberek sokaságát képezte, bármilyen név alatt is (a 135 év alatt – 1885-től számolva –
az iskola elnevezéseinek száma megközelíthette a húszat)
végzete munkáját. Úgy volt ismert, mint szigorú, megbízható
színvonalú intézmény. E sorok írása közben olyan érzés fog
el, hogy az iskolámban tanultak későbbi életem során is a
helyes úton tartottak, ha netán vacilláltam volna valamiért.
Iskolánk névadója 62 évet élt, 1906-ban halt meg. Kőrösy József rendkívüli munkabírású, éleslátású, a statisztika
fejlődésében több kérdésben korszakalkotó munkásságú
ember volt. Mi a helyzet napjainkban? Pár éve már, hogy legutóbb megfordultam ott, akkor is azért, hogy Palásthy Pál
kiváló tornatanár emlékére (rubindiplomás tanárként 2014ben hunyt el) róla nevezzük el mi, öregdiákok az iskola tornatermét. Sokan voltunk 2016-ban az avatáson.
Szóval mi a helyzet napjainkban? Az Orbán-kormány tízéves regnálása alatt sok mindent rosszul csinált ebben az
országban. Ezek közé tartozik első helyen az iskolai oktatás,
amely csak egy dologra jó, arra, hogy félművelt, buta emberek kerüljenek ki az iskolapadokból, szolgalelkű emberként.
A tablóképek többszöri átnézésével nemcsak eszembe
jutottatok a régi idők, hanem egyúttal néhány percre újra fiatal lehettem. Jó érzés volt, de elszomorított a tudat, hogy
sokan már nincsenek közöttünk. Sajnos, a mi világunkban
csak az örök, ami állandóan változik. Mi magunk is változunk életünk során, közben meg egyre lejjebb csúszunk az
elmúlás lejtőjén. Nekem már több a múltam, mint a jövőm.
Talán nem tévedek, amikor azt írom itt, hogy már megtörtént velünk az élet. Már csak emlékezünk. De amíg idáig
eljutottunk, mindent a hosszan tartó várakozás előzött meg.
Mindannyian állandó és folyamatos várakozásban élünk.
Időnként jó is várakozni, várakozásban élni, mert ez sejteti
a jövőt, előrevisz, lendületet ad, időt követel és nyújt – ez
maga az élet.
Kutnyik Pál

Tisztelt Olvasóink!

A népszerű sci-fi-sorozat, a Westworld jutott eszébe olvasónknak az újszegedi labirintusról. A kép a Csanádi utcában
készült. Fotó: Méhes János

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

MOZOGJ OTTHON! A Szegedi Sport és Fürdők Kft.
csapata a korlátozások mellett is különös figyelmet fordít a szegediek fittségének
és egészségének megőrzésére. A Home Sport videósorozat minden délelőtt jelentkezik a SzegedSport YouTube-csatornán és a SzegedSport
Facebook-oldalon.
Vass Éva fitneszedző segítségével 15-20 perc alatt
bárki átmozgathatja magát
otthon, például a nappaliban, mindezt kondigépek és
különösebb segédeszközök
nélkül. Az erőnlét szinten
tartása mellett így a napi kihívásokat is könnyebben veszik majd, és a szellemi frissességet is segít megőrizni
a mozgás.
ELMARADT A BAJNOKAVATÁS. A Magyar Tollaslabda Szövetség döntése értelmében a koronavírus-járvány
miatt elmaradt az I. osztályú
csapatbajnokság múlt szombatra Szegedre tervezett rájátszása. A Goodwill Pharma
Tisza Tollas SE sajnálja, hogy
egyelőre nem rendezheti
meg a rangos eseményt, de
az alapszakaszt megnyerő
klubnál bíznak benne, hogy
ami késik, nem múlik. A folytatásról nincs konkrétum, elképzelhető a szeptemberi
pótlás is.
BOSZNIA VAGY ROMÁNIA LESZ AZ ELLENFÉL.
A magyar férfi kézilabda-válogatott Románia vagy Bosznia-Hercegovina csapatával
találkozik a jövő januárban
Egyiptomban megrendezésre kerülő vb selejtezőjében.
A párharc első mérkőzését
június 5. és 7., a visszavágót
szintén júniusban, 9. és 11.
között rendezik, a győztes kijut a vb-re. A magyarok idegenben kezdenek. Ez az első
férfi világbajnokság, amelyet
megemelt számú résztvevővel, 32 csapattal rendeznek.
Eddig 18 válogatott biztosította helyét, hozzájuk csatlakozik tíz európai csapat, az
észak-amerikai és a karibi
térség kontinensbajnoka, a
közép- és dél-amerikai selejtező nyertese, illetve két szabadkártyás.
NEM LESZ EB. Az Európai
Szkanderszövetség törölte
idei kontinensviadalát, amelyet május 16. és 24. között
Balatonfüreden rendeztek
volna. Az eseményen több
mint harminc ország ezer
sportolója vett volna részt,
köztük a szegedi Fábián
Zsolt.

2020. március 28., szombat

Véget ért a Szedeák szezonja

A

Nem fejezik be a kosárlabda-bajnokságokat
A koronavírus terjedése
miatt a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
befejezettnek nyilvánította
a szezont mindkét nemben.
Ezzel a Szedeák férficsapata számára is véget ért az
idény.

A

szövetség még március 13-án függesztette
fel valamennyi sorozatát. A szervezet ezt követően megkérdezte az első és a
második vonal klubjait arról,
miként viszonyulnak az esetleges folytatáshoz, és döntő
többséget kapott az a javaslat, hogy a bajnokságokat az
eddigi eredmények alapján
fejezzék be. Ezt elfogadva az
elnökség befejezettnek nyilvánította a pontvadászatokat minden korosztályban,
mindkét nemben.
Bajnokot nem hirdetnek, kieső sem lesz idén,
így biztos, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák a férfi
élvonalban marad. A férfi
Magyar Kupát nem rendezik meg, egyúttal valamen�nyi szövetségi szakmai és
válogatottprogramot május
31-ig felfüggesztettek. A
szövetség arra ösztönözte
a klubokat, hogy a sportolói

Ebben a szezonban nem lesz több kosármeccs az újszegedi sportcsarnokban. Fotó: kosarsport.hu
szerződéseket lehetőleg közös megegyezéssel zárják le.
– Köszönjük mindenkinek a támogatást, szurkolóinknak, hogy mellettünk
álltak az idény során – fogalmazott a döntést követően
Kardos Péter elnök a klub
honlapján.
Bonifert Domonkos ügyvezető elmondta, a szegedi
csapat is azt a javaslatot támogatta, amelyet végül elfogadtak.
– Ez volt a legészszerűbb
döntés, amit a szövetség

hozhatott. Mindenki azon
dolgozik, hogy a következő
szezon rendben elkezdődjön
– árulta el.
Srećko Sekulović vezetőedző decemberben jött a
Szedeákhoz, azóta 13 mérkőzésen négy győzelmet és
kilenc vereséget számlált.
– Sajnálom, hogy a vírus
miatt így alakult a helyzet –
mondta Sekulović. – Bent
maradtunk, de sportoló vagyok, szerettem volna ezt a
pályán kiharcolni. Bármen�nyire is nehéz, ez volt a jó

Halasztások
május végéig

döntés, hiszen az egészség az első. Jól éreztem
magam Szegeden, még ha
sok problémával is küzdöttünk, hiszen Wirth Ádám és
Kovács Ádám sérülése érzékenyen érintett minket.
Jó volt dolgozni a szakmai
stábbal, a játékosokkal, a
vezetőséggel. Elkezdtünk
valamit felépíteni, sajnálom, hogy nem tudtuk befejezni. Most hazamegyek
Szerbiába a családomhoz,
utána tudunk beszélni a
folytatásról.

koronavírus terjedése miatt az NKM Szeged Vízisport Egyesület határozatlan időre bezárta a vízi telepet, valamint felfüggesztette az edzéseket.
A Nemzetközi Kajak-Kenu
Szövetség május végéig törölte vagy elhalasztotta valamennyi versenyét, és arról is
döntött, hogy miként osztaná szét a fennmaradt olimpiai és paralimpiai kvótákat. A
döntésnek több kvalifikációs
viadal áldozatául esett, köztük a gyorsasági szakágban
az első világkupa, az az európai kvalifikációs verseny,
amelyet Račicében tartottak volna. A második, duisburgi világkupát ugyanakkor
június végén még pótolhatják, erről április végén dönt
a szövetség a szervezőkkel
közösen. A magyarok a tavalyi vb alapján öt férfi és hat
női kajakos, továbbá két női
kenus számára rendelkeznek indulási joggal. Amen�nyiben Duisburgban nyáron
meg tudják rendezni a versenyt, ott lehet paralimpiai
kvótákhoz jutni, ha nem, a
tavalyi vb alapján egészítik
ki a mezőnyt. A nem olimpiai
számok szegedi világbajnoksága továbbra is július 10. és
12. közötti dátummal szerepel a versenynaptárban.

Szerződést hosszabbított
a csapatkapitány

Dunaújvárosban lesz
vezetőedző Vágó Attila

2021-ig marad a MOL-Pick Szegednél Jonas Källman

Nagy múltú klubhoz került a szegedi szakember

Jonas Källman, a MOL-Pick
Szeged férfi kézilabdacsapatának svéd kapitánya
2021-ig meghosszabbította a szerződését.
– Fontos személyiség, fontos
játékos, így örömmel írtuk
alá vele az újabb egyéves
szerződést – nyilatkozta róla
a szegediek honlapján Kósa
Gábor, a klub cégvezetője. –
Igazi vezér a pályán, az öltözőben, remekül összefogja a
csapatot. Nagy értéke együttesünknek.
A 38 éves svéd szélső 2014-ben szerződött
a Tisza-partiakhoz, azóta
153 NB I-es meccsen 368
gólt szerzett, míg a BL-ben
minden idők második legeredményesebb szegedijeként 301 találatot jegyzett.
A klubbal 2014-ben EHFkupát,
2018-ban
magyar bajnoki címet nyert,
2019-ben pedig a Ma-

gyar Kupában diadalmaskodott.
– Játszom, mert szeretek kézilabdázni, és szeretjük Szegedet – nyilatkozta
Källman. – Ez fontos szempont volt a döntésemben, a
feleségem és a két kisfiam
remekül érzi magát. Most
az a legfontosabb, hogy az

Källman újabb egy évig a
szegedieket erősíti. Fotó:
MOL-Pick Szeged

idei céljainkat elérjük, sikerüljön eredményes idényt
zárnunk. Ez a csapat képes
erre, többször megmutattuk, micsoda erő rejlik bennünk. Örülök, hogy részese
lehetek a MOL-Pick Szeged
családnak, csodás dolog
ebben a klubban hétről hétre pályára lépni.
– Mindenki tiszteli –
mondta róla Juan Carlos
Pastor vezetőedző. – Amikor egy rivális meglátja, azt
mondja: „Hú! Jonas! Nehéz
dolgunk lesz!” Kiváló személyiség, nagyszerű csapattárs.
A sportágban jelenleg
szünet van, mert a Magyar
Kézilabda Szövetség is felfüggesztett
határozatlan
időre minden bajnokságot a
koronavírus-járvány miatt. A
játékosok otthon készülnek,
Bubori Kornél erőnléti edző
dolgozta ki számukra az
edzésprogramot.

A

távozó György László
helyére Vágó Attila érkezik Dunaújvárosba,
így a szegedi szakember – a
labdarúgóedző Vágó Attila fia
– lesz a következő szezontól
az élvonalban szereplő DKKA
női kézilabdacsapatának vezetőedzője.
A klub sajtótájékoztatóján
Gurics Attila menedzser közölte, György László ajánlotta
Vágót utódjául. Hozzátette, a
tréner korábban a Nemzeti
Kézilabda Akadémia edzője
volt, „A” licensszel rendelkezik.
A 34 éves Vágó Attila örömét
fejezte ki, hogy egy nagy múltú
klubhoz került ilyen fiatalon.
– Elsősorban szeretném
megköszönni az ügyvezető
úrnak, Mátyás Gábornak, illetve Mátéfi Eszter szakmai
igazgatónak, hogy bizalmat
szavaztak nekem – mondta
a tréner. – Az, hogy egy ilyen
nagy múltú klubhoz tudtam
kerülni fiatalként, óriási szó
és nagy megtiszteltetés szá-

momra. Megígérhetem, az
első pillanattól kezdve a tudásom legjavát fogom nyújtani,
hogy ez a csapat minél előrébb végezzen a bajnokságban. Örülök, hogy a mostani

A klubnál szeretnék,
ha a jövőben felmenő
rendszerben egyre
több saját nevelésű
játékos kézilabdázna
az élvonalban.
keretben válogatott szintű játékosok és fiatal tehetségek
is rendelkezésre állnak, illetve
azt sem szabad elfelejteni,
hogy van itt egy nagyon jól
működő akadémiai rendszer,
ezért bízom benne, hogy évről
évre sikerül majd újabb fiatal
tehetségeket beépíteni a felnőtt együttesbe.
A klubnál szeretnék, ha a
jövőben felmenő rendszerben
egyre több saját nevelésű játékos kézilabdázna az élvonalban.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK március 7-én: Buczkó Balázs és Vincze Éva, Kovács Ferenc és Kovács Katalin, Solymosi Ádám
és Lévai Sarolta, Dékány István József és Silló Csilla Mária, Kispál Krisztián és Soós Kata,
Garamvölgyi Gábor István és Nagy Szilvia, Sebestyén Tamás és Ádám Bettina, március 14én: Fodor Sándor és Csara Hajnalka, Dull Tibor és Balogh Bernadett, Barta Balázs és Győri
Viktória, Szélpál Tamás Róbert és Révész Beatrix, Svábenszki Csaba János és László Katalin,
Meddah Csaba és Varga Brigitta, Juhász András és Balázs-Piri Réka, Papp Richárd és Mészáros Eszter.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Csatlós Richárdnak és Hegedűs Adriennek 2020. 03. 05-én
Dominik Richárd, Laczi Norbertnek és Göbölyös Krisztinának 2020. 03. 07-én Emma, Dobos Zoltánnak és Dobosné Drozdik Nikolettnek 2020. 03. 07-én Martin, Bata Istvánnak
és Bata Kingának 2020. 03. 09-én Sára, Balogh Norbertnek és Balogh-Tanács Hajnalkának 2020. 03. 09-én Zsombor, Puskás Ferencnek és Szalma Évának 2020. 03. 11-én Ferenc
nevű gyermeke született.
GRATULÁLUNK!
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
visszatér a tavasz
Március Március Március
28.
29.
30.
szombat vasárnap
hétfő

Változékony
16/5

Március
31.
kedd

Április
1.
szerda

Április
2.
csütörtök

Április
3.
péntek

Esős

Esős

Napos

Esős

Esős

15/5

15/5

17/6

17/6

16/7

Változékony
15/5

Zalán

Árpád,
Benő

Hugó,
Agád

Áron,
Ferenc

Buda,
Richárd

Gedeon, Auguszta,
Johanna Bertold

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős:
Szabó C. Szilárd
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:
www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon:
www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Szeretne ajándékkönyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 1. A nyerteseket e-mailben
vagy telefonon értesítjük.
Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük.
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Teljesen megújul a belvárosban a Stefánia és a Móra-park. A nyertes: Zubor Sándor. Gratulálunk!
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Hirdetés

2020. március 28., szombat

