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ERŐS MONDAT. Annyi ember ment tönkre az elmúlt napokban, és folyamatosan annyi megy tönkre,
hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Parragh László, az iparkamara elnöke (ATV)
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Hámori Janka Európa egyik legjobb matekosa a lányok között
A Radnóti-gimnázium 17 éves diákja aranyérmet szerzett a nemzetközi diákolimpián
Ha vége lesz a járványnak, el szeretne utazni Hollandiába
a szegedi Hámori Janka, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 17 éves diákja, aki pár napja aranyérmet
szerzett a Lányok Európai Matematikai Olimpiáján. A versenyt április 15–21. között Hollandiában tartották volna
meg, de végül a koronavírus-járvány miatt virtuális volt.
Janka pedig később szeretné bepótolni, amit most kihagyott.
– Hogyan érzed magad? Hogyan bírod a karantént, azt,
hogy nem lehet iskolába
járnod, nem vehettél részt
személyesen a versenyen?
– Lassan már másfél
hónapja vagyok itthon, ami
természetesen nem a legjobb, de legalább volt egy kis
extra időm a felkészülésre
a verseny előtt. Azt nagyon
sajnálom, hogy nem utazhattunk Hollandiába, de természetesen elfogadom, hogy
ebben a helyzetben ez a helyes döntés. Ha vége lesz a
járványnak, mindenképpen
szeretnék ellátogatni Hollandiába, és megnézni, kicsit
bepótolni azt, amit most kihagytunk.
– Tavaly Ukrajnában tizedikesként
ezüstérmet
szereztél a Lányok Európai
Matematikai
Olimpiáján
(EGMO), de azon a versenyen
személyesen vettél részt.
Most a koronavírus-járvány
miatt virtuális volt Hollandiában a diákolimpia, amelyen
tizenegyedikesként aranyérmes lettél. Miben különbözött a két verseny?
– Természetesen rengeteg dologban különbözött a
két verseny, hiszen az idein

nem tudtunk megjelenni.
Szerencsére nagyon jó csapatvezetőink vannak Fekete
Panna és Kiss Melinda személyében, akik igyekeztek
megteremteni az EGMO-hangulatot a csapatnak, virtuálisan is. Így sok mindenben
hasonlított a mostani verseny a tavalyira, amikor elutaztunk Ukrajnába.
– Rajtad kívül csak a
matematikából hagyományosan nagyon erős budapesti Fazekas Mihály gimnáziumból voltak diákok a
magyar csapatban?
– Négy versenyző volt
a magyar csapatban, rajtam kívül Velich Nóra (aki
ezüstérmet szerzett), Kocsis Anett (bronzérmes) és
Nguyen Bich Diep (bronzérmes). Rajtuk kívül még a fentebb említett csapatvezető
és helyettese volt a csapat
tagja. Igen, a többiek, Nóra,
Anett és Diep a Fazekas-gimibe járnak, de a matektáborok és a tavalyi EGMO
kapcsán már ismertem őket.
– A Radnóti-gimnázium
diákjai is fantasztikus teljesítményt nyújtanak a hazai
és nemzetközi matematikaversenyeken, elegendő

Hámori Janka: Négy versenyző volt a magyar csapatban. Rajtam kívül mindenki a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumba jár
csak Williams Kadára, Gál
Hannára, Várkonyi Dorkára, Hansel Somára, Lajkó
Kálmánra vagy Weisz Mátéra gondolni, de mások is
nagyon szép eredményeket értek már el. Volt egy
zseniosztály a Radnótiban,
amelyből sokan külföldre mentek továbbtanulni,
Cambridge-be, Oxfordba.
Te mi szeretnél lenni? Hol
szeretnél továbbtanulni?
– A nálam idősebb radnótisok mindig nagyon jó példával szolgáltak, és mint sokan mások, én is szeretnék
külföldi egyetemre jelentkezni, de beadom a jelentkezésemet az ELTE matematika
szakára is. Azt még nem
döntöttem el, mi leszek, de
matematikával kapcsolatos

dologgal szeretnék majd foglalkozni, és az alkalmazott
irányba elmozdulni.
– Mit emelnél ki mindabból, amit matematikatanárodtól, Schultz Jánostól
tanultál, kaptál?
– Kilencedik osztály óta
tanít Schultz János tanár
úr, akit nagyon jó tanárnak
tartok. Rengeteg mindent
tanított nekem, és érdekes
plusz anyagokat is küldött.
Természetesen más tanáraim is vannak, voltak az
évek során, sok helyre jártam, most éppen matekszakkörre.
Lehetetlenség
lenne felsorolni mindenkit,
de Tánczosné Fullér Ildikó
(az általános iskolai matektanárom, aki a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola
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552 m terasz, 122
m2 vendégtér
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sületnél, ahol Tátrai Sándor
edzősködése alatt még az
NB II.-ben is játszhattam.
Sajnos idén februárban
abba kellett hagynom a röplabdát, mert nem volt elég
időm rá a matek mellett, de
továbbra is nagyon szeretem
a sportágat, és nem zárom
ki annak lehetőségét, hogy
később visszamenjek játszani. Edzőimtől és csapatomtól
sokat tanultam, rengeteget
adott nekem a röplabda.
Most éppen nincsenek mec�csek, de amíg voltak, kijártam szurkolni a csapatnak,
amely nagyon szép teljesítményt nyújtott az idén.
Szabó C. Szilárd

SZMJV Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságának felhatalmazása alapján a Móra
Ferenc Múzeum (6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3.) nyilvános pályázatot hirdet az alábbi,
önkormányzati tulajdonban álló,

a 2020. 07. 01. – 2025. 06. 30. időszakra.

Bérelhető terület
(m2)

pedagógusa), valamint Pósa
Lajos matematikus, egyetemi tanár (aki a hétvégi matektáborokat tartja nekünk
és sok más gyereknek már
nagyon régóta) különösen
kedvesek még a szívemnek.
Mindenkitől sokat tanultam.
A másik matektanárom az
iskolában Tigyi István, akitől
a geometriát és a kombinatorikát, Schultz tanár úrtól
pedig a számelméletet és az
algebrát tanuljuk.
– A Facebookon egy
röplabdás csapatkép a nyitófotód, amelynek a jobb
szélén állsz. A mai napig
röplabdázol? Mit jelent számodra a sport?
– Negyedikes koromtól
kezdve röplabdáztam a Szegedi Röplabda Sportegye-
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A bérlemény
címe

A nálam idősebb
radnótisok mindig nagyon jó példával szolgáltak,
és mint sokan
mások, én is szeretnék
külföldi
egyetemre jelentkezni, de beadom
a
jelentkezésemet az ELTE matematika szakára is. Azt még
nem döntöttem
el, mi leszek, de
matematikával
kapcsolatos dologgal szeretnék
majd foglalkozni,
és az alkalmazott
irányba elmozdulni.

Nettó bérleti díj,
alapár (Ft/hó)

A pályázati
alapár emelésének mértéke

A bemutatás
időpontja

550 000 Ft/hó

10 000 Ft vagy
ennek egész számú
többszöröse

A pályázat kiírója a
62/549-040 telefonszámon előre egyeztetett időpontban
biztosít lehetőséget.

A pályázati dokumentáció hozzáférhető a www.moramuzeum.hu honlapon
2020. április 25-től 2020. május 8-ig.

Móra Ferenc Múzeum, 6720 Szeged, Roosevelt tér 1–3., 6701 Szeged, Pf. 474
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A pályázati
Nettó bérleti díj,
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nek mértéke

Fekete Ház, 6720
Szeged, Somogyi
utca 13., hrsz. 3837.

260 m2 terasz, 122
m2 vendéglátóegység

10 000 Ft vagy
ennek egész számú
többszöröse

450 000 Ft/hó

A pályázati dokumentáció hozzáférhető a www.moramuzeum.hu honlapon
2020. április 25-től 2020. május 8-ig.

A bemutatás
időpontja
A pályázat kiírója a
62/549-040 telefonszámon előre
egyeztetett időpontban biztosít
lehetőséget.
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Tisztelt Olvasóink! A veszélyhelyzet miatt változik a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején találják meg lapunkat a postaládájukban!

Hőkamerával szűri dolgozóit a Pick
Csongrád megye és Szeged
legnagyobb élelmiszeripari vállalatánál több olyan
intézkedést is bevezettek,
amellyel a gyártás, a munkavállalók és a fogyasztók
biztonságát növelik.

K

özleményükben azt
írják, nem csupán a
termeléshez szükséges alapanyagok beszerzése
nehezebb a nemzetközi közúti közlekedés lassulása miatt. Azt is megjegyzik, hogy a
kormányrendeletek értelmében kevesebb dolgozóra számíthatnak, mert sokan otthon maradtak a gyerekükre
vigyázni.
Higiéniai szigorításokat
is bevezettek: a vírusölő
kézmosó és kézfertőtlenítő
szereket már nemcsak az
üzembe történő belépéskor,
hanem munka közben is

használhatják a dolgozók. Az
irodai kilincseket óránként
fertőtlenítik.
– A telephelyi beléptetésnél hőmérők és/vagy
hőkamerák biztosítják, hogy
lázas munkavállalók ne léphessenek be a gyár területére. A telephelyeinkre érkező
szállítójárművek sofőrjeire
a legszigorúbb higiéniai előírások vonatkoznak: egyszer

használatos
szájmaszkot
és gumikesztyűt kell viselniük, kezüket és eszközeiket
fertőtleníteniük kell, és a
járműből való kiszállásukat
korlátoztuk. Megváltoztattuk
az étkezési rendet is annak
érdekében, hogy az egyes
üzemrészek ne érintkezhessenek egymással, így csökkentve a kockázatát a fertőzés lehetséges átadásának;

az étkezőfelületeket pedig
fertőtlenítik az egyes étkezések között – mondta Heltai
Lajos, a Pick Szeged Zrt. termelési igazgatóhelyettese.
Azt is közölték, hogy
minden dolgozót elláttak
védőeszközökkel az üzem
területén és szájmaszkokkal
a munka utáni napi teendőkhöz is. Akinél csak lehetett,
elrendelték az otthoni munkavégzést. Utóbbi érdekében informatikai fejlesztések is történtek a Picknél.
Költségtérítést adnak a saját járművek használatára,
hogy ne kelljen a közösségi
közlekedést használni. A fizikai dolgozók bónuszokat
kapnak a feszített tempójú
munkáért. Módosították a
munkaidőkeretet, így meg
tudják tartani a dolgozókat,
és kiszámítható béreket tudnak adni.

Nincs és mégis van eszköz az otthoni tanuláshoz?
Miként biztosítják a hátrányos helyzetű gyerekek számára
az oktatást? – tette fel írásbeli kérdését a parlamentben
Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő. A szaktárca válaszából az derül ki, hogy minden nagyon szép,
mindennel meg vannak elégedve. És az ellenzéki képviselőt vádolják meg azzal, hogy a járványhelyzetben is csak
politikai célok vezérlik. Már csak az a kérdés: ha minden
rendben, miért oszt a megyei közgyűlés számítógépeket?

S

zabó Sándor azt írta,
a járvány az eddiginél is nehezebb helyzetbe hozta a magyar oktatási rendszert. Az egyik napról
a másikra kellett átállniuk az
iskoláknak a távoktatásra. Az
iskolák gyorsan reagáltak, viszont a családok nagyon eltérő körülmények között élnek
az országban. Sok gyereknek
nemhogy számítógépe, de te-

lefonja sincs, amelyen keresztül részt tudna venni az oktatásban. Ez pedig az amúgy is
nagyon jelentős esélyegyenlőtlenségek fokozódásához, a
kötelező oktatáshoz való hozzáférés lehetőségének további szűküléséhez vezet.
A szegedi képviselő hangsúlyozta, szükség volna arra,
hogy a kormány, illetve az oktatásért felelős minisztérium

biztosítsa a megfelelő eszközöket a rászoruló gyerekek
számára.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának államtitkára azt válaszolta, hogy a
távoktatásba a személyes
találkozó, a papíralapú és a
telefonos kapcsolattartás is

belefér. Az iskolák kivételes
esetben használatba adják
saját számítógépeiket azoknak a gyerekeknek, akiknek
erre szükségük van. Az állami fenntartású iskolák és a
pedagógusok jól ellátottak
számítógépekkel, és az internetszolgáltatás is biztosított.

Szájmaszkok a kínai testvérvárostól
„Együtt győzzük le a nehézségeket” – üzente az adományokat rejtő dobozokon lévő felirattal Weinan,
Szeged kínai testvérvárosa a szegedieknek. A szájmaszkokat Szabó Sándor, Szeged országgyűlési
képviselője vette át a kínai partnertől.
– A most érkezett 10 ezerrel együtt már 55
ezer szájmaszk áll a város rendelkezésére, hogy
segítse mindazok munkáját, akik leginkább veszélyeztetettek a járvány elleni küzdelemben – mondta Szabó Sándor a városháza előtti átadáson. A
szájmaszkokból elsősorban egészségügyi dolgozók és a közszolgáltatási cégek olyan munkatársai
kapnak, akik munkájuk miatt sok emberrel találkoznak ilyenkor is. Cao Zheng Yin – aki régóta a
legfontosabb kapcsolattartó a két város között –
elmondta, a weinaniak mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy magyar testvérvárosukban eredményesen küzdjenek meg a járvánnyal. Kilátásba Cao Zheng Yin kapcsolattartó adta át a testvérvárosi küldeményt
helyzete, hogy rövidesen újabb segítséget kapunk Szabó Sándor országgyűlési képviselőnek. Fotó: Iványi Aurél
tőlük.
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Vélemény

Mindig máshol?
Minek?

A

z elmúlt hetek nagy, kollektív társadalmi élménye,
hogy nincs a boltban szárazélesztő. Boldog-boldogtalan felfedezte magában a látens szabiapéket, és gigantikus liszt- és élesztőfelvásárlással vágott neki a kijárási
korlátozásoknak. Igaz, kenyérhiány egy napig se volt, de legalább volt mit (Jabba-cipókat meg polipkar-bagetteket) a Facebookra posztolni. Nincs ezzel baj, mert amíg dagaszt, keleszt, addig se paráztat.
No, de én ebből az egész élesztőkurkászásból kimaradtam. Egyszerű az oka: nálam egyébként is van élesztő. Nem
kenyeret, de például focacciát meg az azzal rokon sfincionét
szoktam sütni vele. Az olasz konyha szerelmese vagyok. No,
és olyan fura volt nézni, hogy igen, hát van most ez a hisztimiszti, hirtelen ÜGY lett
a kelesztés, míg én ennek nem szoktam ek- Ha megvan az ideákora feneket keríteni, lis helyszíne egy nagy
világversenynek, kár
csak csinálom.
Valószínűleg Sze- máshova paterolni.
ged ugyanígy néz a
nagy, országos (ez általában a „fővárosi” helytelen szinonimája) vizes sportügyi nekibuzdulásokra. Szegeden, a kajak-kenu „fővárosában” nem csak a világversenyek idején
látsz evezőt a Tiszán. Része az életnek, nem kampányszerűen kapják elő. Egyébként is „van otthon”.
No, de a koronavírus-járvány másik fontos felismerése,
hogy jó pár habitusunk nem tartható. A bezárkózás és a
készletek-tartalékok szükségszerű számbavétele után más
működésre térünk át. Stabilabb, hosszabban használható
eszközökre. Állandóságot és megbízhatóságot akarunk az
eldobható, izgens világ helyett. Rájövünk, hogy nem szabad
pazarolni, ésszel kell használnunk, sőt gondoznunk, megbecsülnünk, amink van. Egyszer alakítsunk ki stabil kereteket,
és ha azok beváltak, akkor ne rúgjuk fel évente, hogy máshol újra felépítsük.
Tehát ha például Szeged alkalmas egyszer, kétszer, háromszor, négyszer arra, hogy kajak-kenu világbajnokságot
rendezzen, ha helye van, mint az élesztőnek a kamrámban,
akkor mi okunk van, hogy azt a másik negyven alkalommal
máshova vigyük? Mármint releváns, súlyos ok amellett, hogy
egyre több városban építsünk ki nagy világversenyek lebonyolítására alkalmas, de átmeneti infrastruktúrát, amelyet
a versenymentes nyarakon vagy hasznosítanak, vagy nem?
Miért nem mondjuk azt, hogy Szeged volt eddig erre a legjobb hely, ez a verseny mostantól itt zajlik? Az olimpia meg
talán Londonban – és biztosan nem a görög államcsőd felé
komoly lépést jelentő athéni helyszínen. Meg tudjuk találni
a legjobb helyszínt a téli olimpiának is. Fix helyen, a „legstadionosabb” országban lenne a labdarúgóvébé; azt majd
beszélje meg a magyar miniszterelnök a németekkel meg a
brazilokkal, hogy miért mi vagyunk azok. Osszuk el szépen a
kontinens- és világversenyeket!
Rengeteg érvem van. Végre nem kellene sehol ideiglenes építményeket emelni pár nap kedvéért, amelyeket úgyis
visszabontanánk, mert talán évtizedekig nem használnánk.
Úgy építjük ki a közműveket, hogy minden évben számolunk
az adott versennyel. Úgy bővítjük a szállodákat, úgy kalkulálunk a tömegközlekedési fejlesztésekkel, várospolitikai
tervekkel, hogy Ez Itt Van. Közben máshol nem vágnak ki
fákat, nem szervezik át őrült pénzért a világ repülőgépjáratait erre az egy alkalomra. Nem épülnek szellemvárosrészek.
Közben meg Szeged vállalkozói is tudnak kalkulálni az eseménnyel.
Ma a fene nagy versenyvándoroltatással úgy teszünk,
mintha minden kenyeret új sütőben kellene megsütni. Hülyeség. Egy rendes sütő kell, amelyik aztán kiszolgál hos�szú-hosszú ideig. Ha már úgyis újratervezzük a világunkat,
gondoljunk erre is.
Ceglédi Zoltán
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Önkormányzati intézkedések a koronavírus-járvány lassítására
Bár a koronavírus-járvány
elleni küzdelem és a betegséggel kapcsolatos tájékoztatás az állam feladata, a
kormány egyre több intézkedést hárít át az önkormányzatokra. Szeged városa
mindent megtesz az itt élők
egészségének védelmében.
Felidézzük a március eleje
óta hozott helyi döntéseket.

Szeged 14 pontja
Március 5.: Az önkormányzat gondoskodott róla, hogy
a városi cégeknél és intézményekben rendelkezésre
álljon a megelőzést szolgáló kézfertőtlenítő. Március
7.: Botka László polgármester bejelentette, hogy Szegeden elmarad a március 15-i
ünnepség. Március 15.: Botka László összehívta a városi
cégek vezetőit, akikkel a korábban és a másnap bevezetett intézkedésekről egyeztetett:
• kézfertőtlenítővel látták el az intézményeket és a
hivatalokat,

• a szórakozó- és vendéglátóhelyek működtetőit
felszólították, hogy korlátozzák nyitvatartásukat,
• a lakosságnak azt javasolták, ne látogassák ezeket
a helyeket,
• a szegedi óvodák és
bölcsődék március 23-tól
csak azoknak a családoknak biztosítják a gyerekfelügyeletet, amelyek máshogy
nem tudják megoldani. A
gyermekek közétkeztetését
biztosítják.
Március 16.: Botka László tájékoztatta a frakcióvezetőket, hogy országos veszélyhelyzet esetén a vonatkozó
törvény alapján a polgármesternek lehetősége van saját
maga meghozni a döntéseket, a közgyűlési bizottságok és a közgyűlés összehívása nélkül. A polgármester
azonban hangsúlyozta: ráruházott jogkörénél fogva csak
és kizárólag a járványügyi
veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről dönt egy
személyben. Ez azt jelenti,
hogy a közgyűlési bizottságok és a közgyűlés végzi to-

A rászoruló időseket meleg ebéddel és bevásárlással segíti az önkormányzat. Fotó: Szabó Luca
20.: Az idősek védelmének
módjáról közleményt adott ki
az önkormányzat:
1. Arra kértek minden
szegedit, akinek 70 éven
felüli hozzátartozója él a városban, hogy segítsen idős
rokonának a bevásárlásban,
a halaszthatatlan ügyek elintézésében. De úgy tegyék
ezt meg, hogy közben kerül-

kapja a szükséges támogatást, arra kérték a 70 éven
felülieket, 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:
• hétköznapokon napi
egyszeri melegételt,
• hétvégenként konzerv
készételt,
• heti kétszer alapvető
élelmiszert,
• szükség szerint gyógyszereket,
• kéthetente pedig alapvető tisztálkodó- és tisztítószereket szállít házhoz azoknak, akik ezt más módon
nem tudják megoldani.

A gyerekek védelmében

A családok védelme érdekében bezártak a játszóterek. Fotó: Szabó C. Szilárd
• lemondták a március
15-i rendezvényt és a Toros
Fesztivált,
• az SZKT járatain gyakrabban takarítanak, fertőtlenítenek,
• a járműveken megszűnt az első ajtós felszállás
és a jegyvásárlás a sofőrnél,
• a SZETÁV Kft. szerelői
kizárólag a halaszthatatlan
feladatokat látják el,
• a SZETÁV Kft. dolgozói
gumikesztyűben és kézfertőtlenítővel dolgoznak,
• az ügyfélfogadás is
szünetel átmenetileg,
• a Mars téri piacon hat
mobil kézfertőtlenítőt állítottak fel,

vább a munkáját, elektronikus formában.

Az idősek védelmében
Március 17.: A polgármester azt kérte az idősektől,
hogy ne menjenek közösségi terekbe, maradjanak otthon, mert rájuk különösen
veszélyes a koronavírus. Ezt
a kérését azóta többször is
megismételte. Március 18.:
Önkormányzati rendelet született az idősek szociális ellátásáról. Több mint 700
idős, rászoruló, többségében
egyedülálló ember házi segítségnyújtásáról gondoskodott és gondoskodik a továbbiakban is a város. Március

jék 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. Kérték őket, hogy ha
szomszédjukban, környezetükben lakik olyan 70 éven
felüli személy, akinek nincs
rokona a városban, ajánlják
fel neki a segítségüket, mert
összefogással és együttműködéssel tudjuk csak megállítani a járványt!
3. Annak érdekében,
hogy minden rászoruló meg-

1. A városban bezártak a
bölcsődék, az óvodák, az iskolák és az egyetem is. A kollégiumokból 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. Bezártak a játszóterek, hogy a legkisebbek is
kerüljék a társas érintkezést. Arra kérték a szülőket, hogy lehetőség szerint
tartsák otthon a gyermekeiket, illetve ha mégis kimennének a szabadba, ne
menjenek társaságba. Ismerősökkel és idegenekkel
is legalább 2 méter távolságot tartsanak egymástól,
mert ezzel jelentősen lassítani lehet a járvány terjedését.

3. Kérték, hogy az óvodákat és bölcsődéket az ügyeleti rendben csak azok vegyék
igénybe, akik tényleg nem
tudják másképpen megoldani gyermekük felügyeletét.
4. Arra kérték a szülőket,
hogy az iskolás gyermekek
digitális oktatásához teremtsék meg a szükséges feltételeket. Akinek nem áll rendelkezésére megfelelő eszköz
ehhez, kérjen segítséget
rokonaitól vagy ismerőseitől!
Akinek pedig több eszköze is
lenne, ajánlja fel annak, akinek jól jön a segítség.

A felnőttek védelmében
1. Arra kérték a szegedi munkáltatókat, hogy ahol csak lehetséges, rendeljenek el távmunkát. A dolgozókat pedig
arra, hogy csak akkor hagyják el otthonukat, ha halaszthatatlan feladatuk van.

2. Kérték, hogy lehetőség
szerint mindenki gyalogosan, kerékpárral vagy autóval közlekedjen, a közösségi
közlekedés járművein pedig
legalább egyméteres távolságot tartsanak egymástól
és a járművezetőtől. Ügyintézésnél is tartsanak megfelelő távolságot, kerüljék a
közvetlen érintkezést, ezzel
is óvva azoknak az egészségét, akik a veszélyhelyzetben is a közszolgáltatások
zavartalan működésén dolgoznak.
3. Arra kértek mindenkit,
hogy ha koronavírusos megbetegedésre utaló tüneteket
észlel magán vagy valamelyik családtagján, az alábbi
központi információs vonalakon tegyen bejelentést:
• 06-80/277-455,
• 06-80/277-456,
és ne menjen be rögtön a
rendelőbe, a kórházba, így
óvja meg az egészségügyi
dolgozókat és a többi beteget a fertőzéstől.
4. Felhívták a figyelmet,
hogy a megbetegedések elkerüléséhez elengedhetetlen
a higiéniai előírások betartása. Rendszeresen mossunk
kezet szappannal! Ügyeljünk
arra, hogy kézmosás előtt ne
érintsük meg az arcunkat!
5. Jelezték, hogy nincs
szükség az élelmiszer és
a háztartási szerek felhalmozására, mert a boltok
továbbra is nyitva lesznek.
Arra kértek mindenkit,
hogy csak annyit vásároljon ezekből a termékekből,
amennyire valóban szüksége van, legyen tekintettel
másokra!

Április elsejétől hétvégi menetrendet vezettek be a szegedi tömegközlekedésben. Fotó: Szabó Luca
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Botka László:
Jól vizsgázott a rendszer
Ötszáznál több vásárló nem léphet be a Mars téri piacra
Eddig négymilliárd forintba
került a járvány Szegednek

A

Ritka az olyan önkormányzat, mint a szegedi, amely a több száz millió forintos állami
elvonások ellenére segíti a helyi családokat,
vállalkozásokat, egészségügyi és szociális
dolgozókat. Botka László polgármester az országban elsőként rendelte el, hogy azoknak
a városi ingatlant bérlő üzleteknek, amelyek
bezártak március végéig, nem kell bérleti díjat fizetniük.
A város a veszteségek átvállalásával segíti a
vállalkozásokat.

ban 30, 40, illetve 50 éve dolgozók az idén is
kitüntetésben részesülnek. Összesen 22 háziorvos és védőnő kapja meg az elismerést. Április 3.: 50 ezer szájmaszkot adott át az önkormányzat a szegedi háziorvosoknak, a szociális
dolgozóknak, a közszolgáltatás munkatársainak és a város üzemeltetéséért felelős embereknek. Április 2.: Szeged város köszönete és
hálája jeléül, a rendkívüli helyzetben erőn felül
teljesítő szegediek tiszteletére 70 piros, világító szívet helyeztek ki a környezetgazdálkodás
munkatársai az Anna-kútnál és a Tisza Lajos
körúton.

A vállalkozások védelmében
Nemzeti szolidaritási program
Március 23.: A polgármester az országban elsőként elrendelte, hogy ha március 31-ig bezárják a bérleményeiket azok az üzletek és
vendéglátóhelyek, amelyek önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek, és ezt az IKVnak igazolják, április 1-től mentesülnek a bérleti díj megfizetése alól. Lapzártánkig több mint
400 cég jelezte, hogy bezárta üzletét. Az IKV
vizsgálja a kérelmeket.

A családok védelmében
Március 24.: A polgármester rendeletben
hosszabbította meg a lejáró települési támogatásokat, amelyeket külön kérelem és igazolások benyújtása nélkül azoknak a rászoruló családoknak folyósít május végéig az önkormányzat, amelyek eddig is részesültek lakhatási, gyógyszervásárlási és gyermekvédelmi
támogatásban. Megállapodott a város a helyi
áramszolgáltatóval, hogy csak nagyon indokolt
esetben szüneteltesse az áramszolgáltatást.
Erre azért kérte a céget az önkormányzat, hogy
az online oktatást ne hátráltassák a karbantartási munkák. Március 25.: Az önkormányzat arról döntött, hogy a koronavírus-járvány
miatt ezúttal minden szülőnek elektronikusan
kell benyújtania a hivatalos iratokat az óvodai
beiratkozáshoz. Akinek nehézségekbe ütközik
az online beíratás, annak a Szegedi OVI munkatársai segítséget nyújtanak. Március 27.:
Botka László rendeletben hosszabbította meg
azoknak a határozott idejű szociális bérlőknek
a lakásbérleti szerződését, akiknek a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet előtt járt le
bérleti jogviszonyuk, és kérelmüket ugyan határidőre benyújtották, de még nem bírálták el,
illetve akiknek a veszélyhelyzet hatálybalépését követően szűnt, szűnik meg bérleti jogviszonyuk. Esetükben a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 60. napon szűnik
meg a lakásbérleti szerződés.

Az egészségügyi
és a szociális dolgozók érdekében
Március 30.: A veszélyhelyzet visszavonásáig
ingyen utazhatnak Szeged közösségi közlekedési eszközein az egészségügyi és a szociális
dolgozók. Az egészségügyi vagy szociális szolgáltató vagy a fenntartó által kiállított igazolás
felmutatása jogosítja erre az érintetteket. Hétvégi menetrend lépett életbe a közösségi közlekedésben a megváltozott utazási szokások
miatt. Április 1.: Az egészségügyi alapellátás-

Április 6.: Botka László meghirdette a Nemzeti
szolidaritási programot, miután a gépjárműadó
elvételével és az ingyenes parkolás bevezetésével szinte lehetetlen helyzetbe kerültek az
önkormányzatok. Azt írta Facebook-bejegyzésében: „Járuljanak hozzá a járvány okozta károk enyhítéséhez azok a vállalatok, amelyek
az elmúlt évtizedben hatalmas nyereséget értek el közbeszerzésekből. Akik tíz évig gazdagodtak a közpénzből és a magyar embereknek
járó európai uniós forrásokból, azok most adjanak vissza a közösbe!”

koronavírus-járvány
terjedésének lassítása érdekében az önkormányzat 500 főben szabta meg azon vásárlók maximális számát, akik a Mars
téri piacon egy időben vásárolhatnak. Ez az átlagos
szombati vásárlói létszám
fele. Az első ilyen napon, április 18-án, szombaton kezdték használni a piacon azt
az alkalmazást, amelyet egy
szintén önkormányzati informatikai cég, a RITEK Zrt.
fejlesztett. Ezzel mindig nyomon tudják követni a piac
munkatársai, hányan vannak a Mars téren. Jól vizsgázott a rendszer, nem volt
gond a beléptetésnél.

Az első naptól fogva kifogástalan a számláló.
Fotó: Szabó Luca
Négy bejáraton lehetett
bejutni a Mars téri piacra. A
Szegedi Városkép és Piac Kft.
munkatársai a mázsaházi bejáratnál, a „JYSK kapunál”, a
parkoló oldalában és a Cserzy
Mihály utcai csarnokkapunál
is folyamatosan figyelték a
vadonatúj alkalmazás segít-

ségével a vevők számát. A
szegediek megértőek, fegyelmezettek voltak. Kilenc óra
körül alakult ki csupán kisebb
csoport a kapuknál, amikor
a 65 évesnél idősebbeknek
meg kellett várniuk, hogy a fiatalabbak elhagyják a csarnokokat, és ők bemehessenek.

Elkészült a színház új teteje

Áthárítja a hétvégét a kormány
Április 9.: Az úgynevezett húsvéti rendelettel a
polgármester az ünnepi hétvégén a lakosság
kijárását korlátozta. A kormányrendeletnél szigorúbb intézkedés szerint csak alapos indokkal lehetett elhagyni a magánlakást vagy a tartózkodási helyet. A Mars téri piacot szombatra
bezárták. Április 17.: A kormány a hétvégi szigorításokat ismét az önkormányzatokra hárította. A polgármesteri hivatal azt kérte a boltok
üzemeltetőitől, hogy folyamatosan ellenőrizzék
a vásárlók számát, és figyelmeztessék az embereket a másfél méteres távolság megtartására. A Mars téri piacon egyszerre 500 vásárló
tartózkodhatott.

Állami megvonások
– helyi támogatások
– Teljes egészében át kell formálni Szeged költségvetését – mondta Botka
László polgármester a Rádió 88-nak
adott interjújában. A négymilliárd forintos hiány több elemből tevődik össze:
valamennyi önkormányzattól, így a szegeditől is elvette a kormány a gépjárműadót, és elvette az idegenforgalmi
adót is. Ez a két tétel 720 millió forint
mínuszt jelent a városnak. Azzal, hogy
Orbán Viktor ingyenessé tette az egész
országban a parkolást, Szeged havonta 90 milliót veszít. A tömegközlekedés
nyolcvan százalékkal csökkent, azaz ennek a bevétele is nyolcvan százalékkal
kevesebb. – Nagyon sok önkormányzati
cégünknek, a színháznak, az IH Rendezvényközpontnak, a vadasparknak, semmilyen bevétele nincsen ezekben a hónapokban – mondta Botka László.

A Vaszy Viktor tér felőli oldalon 180 négyzetméter rézlemezt kellett helyreállítani – mutatja Barnák László főigazgató. Fotó: Szabó Luca

Á

tadták
a
Szegedi Nemzeti Színház
megjavított tetőszerkezetét, amelyet tavaly szeptemberben a viharos szél
rongált meg. Az orkán erejű
vihar közel 180 négyzetméteren tépte fel a 130 éves teátrumépület tetején lévő rézborítást. Mostantól viszont
ismét régi pompájában védi
a színház tetőszerkezetét.

A

– Szerencsére egyetlen
előadásunk sem maradt el
emiatt. Akkor azonnal kétrétegű fóliával fedtük le a
tetőt, és így védtük meg a
beázástól az épületet, majd
folytattuk az évadot egészen március közepéig, a
veszélyhelyzet kihirdetéséig – mondta Barnák László
főigazgató a tetőn állva a
szeged.hu-nak. Botka Lász-

ló polgármester még a vihar
napján azonnali intézkedéseket rendelt el: többek
között 200 millió forintot
csoportosított át a költségvetésben a közterületek, a
közintézmények és a tömegközlekedés helyreállítására.
A kárfelmérést követően
közbeszerzési eljárást írtak
ki a színház tetőszerkezetének helyreállítására.

Festik a városi utakat

szegedi környezetgazdálkodás 30 millió forintot költ az útburkolati jelek felfestésére. A szakemberek
a továbbiakban elsősorban éjjelente dolgoznak. Május végéig
elkészül a gyalogátkelőhelyek,
a csomóponti jelek, a kerékpáros-átvezetések, a gyalogos és
a kerékpáros piktogramok, valamint a hosszirányú kerékpárutak festése. A feladatot közbeszerzési eljáráson nyertes Medivia Kft. teljesíti; a cég négy csapata vesz részt a munkában.

Zebra készül a Budapesti körúton. Fotó: Szabó Luca
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Ezekre érdemes odafigyelni a járvány idején
Elég, ha csak vízzel mosom meg a nyersen fogyasztandó zöldségeket, gyümölcsöket?
Számos kérdés merül fel a koronavírus-járvány alatt az élelmiszerekről és a higiéniáról.
Elkaphatom a betegséget az
ételeken keresztül? Elég, ha
csak vízzel mosom meg a nyersen fogyasztandó zöldségeket,
gyümölcsöket? Mit fogyasszunk
az immunrendszerünk erősítése
érdekében? A Felelős Gasztrohős
Alapítvány összegyűjtötte a hasznos információkat és a jó higiéniai gyakorlatokat, amelyekre érdemes odafigyelnünk, ha készételt
vagy alapanyagokat rendelünk
otthonunkba – írta a hvg.hu.

A

Felelős Gasztrohős Alapítvány szakértők bevonásával foglalta össze a hasznos
információkat, és így készítettek
egy-egy útmutatót a készétel és az
alapanyagok biztonságos megrendeléséhez, írta a lap.
„Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szerint jelenleg nincs
bizonyíték arra, hogy az étel a vírus
terjedésének forrása vagy útja,
azonban fontosnak tartottuk, hogy
felhívjuk a figyelmet néhány óvintézkedés bevezetésére és eloszlassunk tévhiteket. Emellett nem
titkolt célunk felhívni a lakosság
figyelmét arra is, hogy most is érdemes a helyi termelőket, valamint
a környezetbarát megoldásokkal
működő éttermeket választani saját és bolygónk egészsége érdekében. Mi így próbálunk segíteni a he-

nyos sajtokat, mert ezek jelentős
pro- és prebiotikum-források, így
hozzájárulnak a bélflóra megfelelő
állapotának fenntartásához.

Mire figyeljünk?

Friss zöldségek és gyümölcsök a Mars téri piacon. Fotó: Szabó Luca
lyi vállalkozásoknak, termelőknek
átvészelni ezt a nehéz időszakot” –
mondta el az alapítvány igazgatója,
Varga Judit.

Mit fogyasszunk?
„Az étkezés alapvető szükségletünk, azonban a vírushelyzet okozta feszültség közepette még fontosabb, hogy milyen forrásból milyen alapanyagokat fogyasztunk,
hiszen étkezésünk, emésztésünk
nagyban befolyásolja mentális állapotunkat is. A stresszesebb, megterhelőbb időszakok átvészelésében, mint amilyen a mostani is,

sokat segíthet, ha étrendünkbe
minél több helyi, szezonális zöldséget-gyümölcsöt építünk be” –
mondta Vida Katalin pszichológus,
a Babramegy blog szerzője.
Ezeket célszerű folyó víz alatt
alaposan megmosni, a keményebb
héjúakat pedig megsikálni fogyasztás vagy hámozás előtt.
„Az otthon töltött időkben az
ember hajlamos egész nap nassolni. Figyeljünk arra, hogy legyen
mellettünk mindig egy pohár víz,
először ebből kortyoljunk, ez is
csökkentheti a nassolás mennyiségét. Ha mégis bekapnánk valamit, az egészségtelen, feldolgozott

élelmiszerek, édességek helyett inkább egy-egy répát, almát vagy pár
szem olajos magot ropogtassunk
el” – tette hozzá Papp Andrea táplálkozástudományi szakember, a
Napi Táptudás blog szerzője.
A szakértők azt javasolják,
együnk sok zöldséget, gyümölcsöt,
hogy minél több antioxidánst vigyünk be a szervezetünkbe, emellett teljes kiőrlésű gabonákat, hüvelyeseket és olajos magvakat,
valamint ómega–3 zsírsavban
gazdag élelmiszereket (lenmagot,
diót, fagyasztott és füstölt halat)
és fermentált ételeket: savanyított
káposztát, joghurtot, kefirt és bizo-

Ételt rendelni tehát a jelenlegi álláspontok szerint nem veszélyes,
azonban fontos, hogy bevezessünk
néhány új szokást. A fizikai érintkezés elkerülése érdekében válas�szuk az online fizetést, de ha készpénzben fizetünk, készítsük elő a
pontos összeget, illetve használjunk gumikesztyűt. A vírus a csomagoláson napokig is életben maradhat, ezért az olyan élelmiszereket, amelyek nem igényelnek hűtést, három napra „karanténba
helyezhetjük”, illetve mossuk le
alaposan, továbbá érdemes azokat
a felületeket is folyamatosan tisztítani, amelyek érintkeztek a behozott élelmiszerekkel. A fagyasztás
azonban nem öli meg a mikróbákat, ezért nem fertőtlenít.
A szakértők azt javasolják, hogy
például melegítsük újra a rendelt
ételt, tegyük tálcára vagy egy újságpapírra a megvásárolt termékeket.
Az ételek normális főzési hőmérsékletén, 75 fokon már elpusztul
a vírus, így érdemes olyan ételt
rendelnünk, amelyet felmelegíthetünk. És ne feledkezzünk meg
az alapos kézmosásról kipakolás
előtt, után és minden étkezés előtt,
írta a hvg.hu.

Az időjárás komoly hatással van a vírusok terjedésére
– A napsütéstől a hőmérsékleten és az esőn át a páratartalomig valamennyi időjárási elem hatással van a vírusok
terjedésére – mondta Szegedi Sándor, a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetője az intézmény internetes portáljának.

S

zegedi Sándor kifejtette: mivel a vírusok
célja, hogy az emberi
testbe jussanak és ott szaporodjanak, nagyjából hasonló időjárási körülmények
között képesek életben maradni, mint az ember. Ezért
terjednek jobban zárt, az
időjárási tényezőktől független térben, mint a szabad ég
alatt, ahol megannyi hatásnak vannak kitéve.
A szakember szerint a 0
és 20 Celsius-fok közötti hőmérséklet a legoptimálisabb
a vírusok számára. A mostani járvány kiindulási helyét
jelentő Vuhan tartomány enyhe klímája és a kínai nagyvárosokra jellemző szmog ideális körülményeket teremtett
a járvány kitöréséhez.

– A füstköd lebegő
aeroszolrészecskéihez tapadva nagy távolságot is
megtehetnek a vírusok,
ráadásul Európába érve
ugyancsak az évszakhoz
képest enyhe, ám borongós
idő fogadta a vírust, ami
szintén kedvezett a terjedésének – mondta Szegedi
Sándor, a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetője az intézmény
internetes portáljának adott,
az MTI-hez is eljuttatott nyilatkozatában.
Hozzátette:
a jelentősen fagypont alatti
mínuszok és a rendkívül magas, nagyjából 90 százalék
feletti páratartalom nagy
mértékben csökkenti a vírus
terjedését. Az eső kimossa a
levegőből a vírusokat, a szél

viszont kétélű fegyver, mivel
akár több tíz méterre is el
tudja fújni a betegséget okozó részecskéket. A tanszékvezető közölte, az időjárási
elemek közül a direkt napsugárzás a járvány legnagyobb
ellensége: az ultraibolya-sugaraknak baktérium- és vírusölő hatása van. Megjegyezte, hogy a következő
hetekben a napos időszak
meghosszabbodásának és
a magasabb napállásnak
köszönhetően tovább javul a
napsugárzás hatékonysága,
hiszen a napsütötte felületeken kevésbe tud megtelepedni a vírus.
A koronavírus-járvány az
időjárás-előjelzésre is hatással van, jelezte Lázár István, a meteorológiai tanszék
munkatársa. Rámutatott: a
ballonos rádiószondák mellett a menetrend szerinti repülőgépjáratok felszállási és
leszállási pályájukon, illetve
utazómagasságban mérik

A napsugárzás a járvány legnagyobb ellensége. Fotó: Szabó Luca
az adatokat. Ezeknek a méréseknek nagy szerepük van
az előrejelzések pontosításában, különösen változékony időjárási helyzetekben.
A koronavírus-járvány miatt
bekövetkezett 70 százalékos légiforgalom-csökkenés
miatt 40 százalékra esett

vissza a repülőgépes mérések száma az európai
meteorológiai szolgálatokat
tömörítő EUMETNET adatai
szerint, jelezte a szakember,
hozzátéve: a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai
Központjának
szimulációi
alapján a repülőgépes mé-

rések nélkül a következő
12 órára vonatkozó előrejelzések pontossága 10-15
százalékkal esett vissza az
északi féltekén, 7 és 16 kilométeres magasságban. A
déli féltekén ennél kisebb
mértékben, ott ugyanis a légi
forgalom is csekélyebb.
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Nincs valódi válasz a miértre
Megdöbbent a szakma -- A kormány megfoszt 20 ezer embert közalkalmazotti státuszától a járvány alatt
Döbbenettel fogadta a
szakma, hogy a kormány
a rendkívüli járványügyi
helyzetben nyújtotta be törvényjavaslatát arról, hogy
kivezetné a közalkalmazotti státuszt a kulturális
szférából. A változás közel
húszezer
munkavállalót
érint.

A

kormány négy és fél
napot adott húsvétkor a szakszervezeteknek a törvényjavaslat véleményezésre, amelyből három munkaszüneti nap volt.
A törvényjavaslat 2020. november 1-i kezdettel megszüntetné a könyvtári, a múzeumi, a közművelődési, továbbá a színházi és a nagyzenekari
munkavállalók
1992 óta tartó közalkalmazotti jogállását.

Szomorúan üldögél Róka Regő a könyvespolcok között. Gyakorlatilag csak a gyermekkönyvtár kabalaállata nem közalkalmazott a Somogyi-könyvtárban.
Fotó: Szabó Luca

Tiltakoznak
Több szakszervezet közös
közleményt adott ki, amelyben többek között azt írták:
„megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a kormány

megfogalmazott
tervezet,
ez pedig valamennyi kulturális intézmény és dolgozóinak helyzetét olyan módon
alakítaná át, hogy azt még
elképzelni is rossz – állítja

A tervezet időszerűsége vitatható, hiszen
jelen járványhelyzetben a kormány a normális jogalkotástól eltérő, rendkívüli intézkedésekkel az emberek egészsége,
a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása
szempontjából sem indokolt a tárgyi jogszabály együttes megváltoztatása. Nem
részletezik, melyek azok a foglalkoztatási
tapasztalatok, amik indokolják, hogy egy
magas hozzáadott értékű szakmacsoport
esetében a kiszámítható előmeneteli
rendszert felváltsák egy jóval kiszolgáltatottabb helyzetet teremtő rendszerrel,
nincs – a közhelyeken kívül – valódi válasz a miértre.
Részlet a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének a miniszterhez írt tiltakozó leveléből
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.)
olyan módosítását készül
beterjeszteni a parlament
elé, amely alapos és részletes társadalmi konszenzus
nélkül teljes szakmacsoportokat fosztana meg jelenlegi
közalkalmazotti jogállásuktól.”
– Ezzel a törvénymódosítással minden kulturális
dolgozót a Munka törvénykönyve hatálya alá kívánnak vonni, lényegében meg
akarják szüntetni a közalkalmazotti törvényt. Szegeden gyakorlatilag a teljes
kulturális életet felborítaná
ez a fondorlatos módon

Kiss Ernő, a Közgyűjteményi
és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének megyei
elnöke. – Ugyanis a közalkalmazotti lét és teljes jogi
hátterének megszüntetése
az intézmények át- és kiszervezését is jelentené. Így
a színház, a szimfonikus zenekar, a könyvtár, a művelődési házak nonprofit kft.-kké
kellene, hogy átalakuljanak,
azonban ezzel az eddigi,
nem tökéletes, de működő
finanszírozási rendszer is
megváltozna. Az adott területekre érkező központi támogatások automatizmusa
megszűnne, azokra évente
kellene pályázni – mondta

Kiss Ernő, aki szerint ebből
az következne, hogy valamennyi kulturális intézményünk a legszorosabb kormányzati függésbe kerülne,
sőt akár kormányzati kezelésbe is. Szerinte az eddigi
helyi
intézményrendszer
megnyomorításával ismét
az önkormányzatokon ütne
egyet a kormány.

Somogyi-könyvtár
– Egy ideje lógott már a levegőben, hogy hozzá fognak nyúlni a közművelődési dolgozók jogállásához is,
hiszen tavaly a kutatók és a
szakoktatók munkaszerződését változtatták meg, de
senki sem hitte, hogy éppen
húsvétkor, a járvány idején
és ilyen gyorsan fog erre sor
kerülni. Valójában váratlanul
ért bennünket is – mondta
Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója.
Az intézményben csak közalkalmazottak dolgoznak, így
összesen 125 embert érinthetnek a földrengésszerű
változások. A Somogyiban
jelenleg a dolgozók 90 százalékának bérkiegészítést
kell adni ahhoz, hogy a fizetésük elérje a törvényben kötelezően előírt 210 600 forintos garantált bérminimumot. Ezen a területen 2008
óta nem volt béremelés, miközben az infláció több mint
35 százalékkal rontotta jövedelmi viszonyaikat. A most
beígért 6 százalékos béremelés így legfeljebb brut-

tó 10-12 ezer forintot jelent,
ami legfeljebb 6-7 ezer forinttal vastagíthatja a borítékot, cserébe viszont a jövőben sokkal kiszolgáltatottabbak lesznek.
– A tervezet szerint július
közepéig kellene az új munkaszerződésekre ajánlatot
tennünk. Ez lehetetlen, még
akkor is nagyon közeli volna
a határidő, ha nem lenne
járvány, de most nagyon korlátozott a személyes konzultáció lehetősége, márpedig
egy munkaszerződés megváltoztatásához részletesen
meg kell beszélni a feltételeket – mondta az igazgató.

Agóra
– Mérhetetlenül felháborító, hogy a húsvéti ünnep
előtt fél nappal kapták meg
a szakmai szervezetek a törvénytervezetet. Ha már ko-

rábban elkészült és most
húzták elő a fiókból, az éppen olyan etikátlan, mint
ha most, a járvány idején
dobták volna össze. Én nyitott vagyok minden változásra, de ennek nem most van
itt az ideje – mondta Orbán
Hédi, a Szent-Györgyi Albert
Agóra igazgatója, a Magyar
Népművelők Egyesületének
elnökségi tagja. Az Agórában
jelenleg 33 közalkalmazott
dolgozik, egy részük olyan
alacsony bérért, hogy a fizetésüket ki kell egészíteni ahhoz, hogy a törvényben előírt garantált bérminimumot
megkaphassák.
– Ma is vannak olyan
elhivatott fiatalok, akik szívesen vinnék tovább ezt a
hivatást, de attól tartok, ha
elfogadják a törvényt, lesznek, akik meggondolják magukat. Eddig legalább a közalkalmazotti státusz adott

Szegeden a döntés biztosan érintené
•
•
•
•
•
•
•

a Somogyi-könyvtárat (130 fő),
a Móra Ferenc Múzeumot (108 fő),
a Kövér Béla Bábszínházat (17 fő),
a Szegedi Nemzeti Színházat (183 fő),
a Szegedi Szimfonikus Zenekart (114 fő),
a Szent-Györgyi Albert Agórát (33 fő),
a városrészi művelődési házakat (29 fő).

egyfajta biztonságérzetet az
alacsony fizetés mellé, de a
jövőben ez is megszűnhet.
Most az a dolgunk, hogy
ha mégis elfogadják ezt a
törvényt, hozzuk ki belőle a
legjobbat – mondta az igazgató.

Színház
– Mi speciális helyzetben vagyunk, mert nálunk este és
hétvégén is dolgozni kell, így
olykor nehéz betartani a közalkalmazotti törvény minden
előírását. Ráadásul ránk az
Előadóművészeti
törvény
mellett még a Munka törvénykönyve is vonatkozik. Az
új szabályozás akár még előremutató is lehet, de ahhoz
valószínűleg a teljes működést és finanszírozást is át
kell majd alakítani – mondta Barnák László, a Szegedi
Nemzeti Színház főigazgatója. A színházban jelenleg
184 közalkalmazotti státusz
van, a dolgozók többsége
ennek hatálya alá tartozik.
Az átállás az idő rövidsége
miatt itt is komoly problémát
okozna.
– Mindenekelőtt a fenntartó önkormányzattal kellene egyeztetnünk, és csak
ezt követően kerülhetne sor
a dolgozóinkkal való megbeszélésekre. A többség most
távmunkában dolgozik a
járvány miatt, így a júliusi
határidő nagyon rövidnek
tűnik minderre – mondta
Barnák László.
Rafai Gábor
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Iskolák, tanórák, osztályképek
Hol járunk, mit látunk? – Képek a Móra Ferenc Múzeum fotógyűjteményéből
Iskolai mindennapok, különleges események – jócskán a rendkívüli járványügyi helyzet előtt. A Móra
Ferenc Múzeum fotógyűjteményének iskolás fotói
az elmúlt évtizedekből.

A

múzeum által őrzött
fotók dokumentálják
többek között azt,
hogy a Mérey utcai esti iskolában kémiát is tanultak
a diákok a hatvanas években.
Az Északi városrész általános iskolájába is bepillanthatunk, 1979 szeptemberében járunk. A Tömörkény István Művészeti
Szakközépiskolában nagy
gonddal folyt az alkotómunka 1983-ban.
(Szöveg és fotó: Móra Ferenc Múzeum)
Rohonka Andreának magyaráz Orr Gizella tanárnő 1983ban a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában

A Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában
járunk 1983-ban. Fotók:
Enyedi Zoltán

Játék az udvaron. Az állami Baross Gábor gyakorlógimnázium (ma Vedres István szakképző iskola) épületének
udvara 1940-ben. Fotó: Fortepan

Kémiaóra a dolgozók esti iskolájában az 1960-as években – a Mérey utcai iskolában

Olvasásóra az Északi városrész általános iskolájában
1979 szeptemberében. Fotó: Enyedi Zoltán
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Lottófőnyeremény

E

lszámolás a 6,4 milliárd forintos lottónyeremény felhasználásáról.
Gondolom, hogy az egy-két
gyermeket eltartó, jól kereső
családokban meg tudják
adni gyermekenként a 20–
40 millió forintos életkezdési támogatást – sőt ennél jóval többet is! Ha szerényen
számolunk a középértékkel,
ez 14 unokám és szüleikkel
együtt 20 fő esetében 600
millió forint.
Külön kiadásként jelentkezik a három-, az ötgyermekes családban, hogy az
öreg, 17–23 éves autójukat
lecserélhessék, erre jut 3 x
10 millió = 30 millió forint.
A devizahitel kifizetésére

megsegítésére 1 milliárd forintot szánnék.
Ezek a kiadások eddig
összesen 1,7 milliárd forintba kerülnek.
A 6,4 milliárd forintból tehát megmarad 4,7 milliárd!
És most következik régi
álmom megvalósítása: Alsóvároson egy 50 méteres,
fedett uszoda felépítése.
Sok általános és középiskolás gyermek tanul Szeged
város itteni körzetében, és
itt működik az egyetem testnevelési intézete is. Hallgatóinak az úszásoktatás kiemelt fontosságú. A tanórai
foglalkozások után az uszoda természetesen a lakosok
felüdülésére is szolgálna! Az

még 17 millió forint kellene!
A 17 millió forintos hitelt 12
évvel ezelőtt egy régi, öreg,
felújításra szoruló ház megvételére vette fel az egyik
családtagom, mert a családi létszám megnövekedett.
Az azóta több mint 26 millió
forintos törlesztés után még
mindig van 17 millió forintos
tartozásuk. Persze, ezt csökkenthetnék 1 millió forinttal,
ha már 50 évesen, az ötödik
gyermek után vállalnának
még egy gyermeket – „kedvező” ajánlat!
Szerényen élő, özvegy
húgom 60 millióból meg
tudná segíteni gyermekeit és családjukat. Nehezen
élő ismerősök, rokonok, jótékonysági szervezetek és
édesapám műszaki oktatást
segítő Győry-díj Alapítványa
33 milliót kapna.
20 millió forintból felújítanám a lakóházamat, a
130 éves ablakokat kicserélném, a tetőt átrakatnám,
és a homlokzatot kijavíttatnám.
Nem utolsósorban a
koronavírus-járvány
miatt
nehéz helyzetbe került, sokgyermekes munkavállalók

uszoda felépítése a Szentes
városban felépített 50 méteres uszoda építési költségeit
már biztosan meghaladja,
ami 1,5 milliárd forint volt,
de 1,8 milliárd forintból
szép, modern sportlétesítményt lehetne építeni.
Ezek után az egyenleg
2,9 milliárd forint. Ez az ös�szeg – gondolom – nem elég
az új, harmadik, vegyes forgalmú, déli Tisza-híd felépítéséhez. Ezért vagy várnék
még néhány ötös találatra,
míg összejön a híd felépítéséhez szükséges összeg,
vagy most egy kisebb gépgyártó céget hoznék létre
Szegeden, ahol a műszaki
beállítottságú, eddig is sok
jó ötletet megfogalmazó
fiam és unokáim dolgoznának.
Még nem tudom eldönteni, mit tennék, ha…?
Az azonban biztos, továbbra sem járnék fodrászhoz, kozmetikushoz és bejárónőt sem foglalkoztatnék!
Ezzel sokat lehet spórolni.
Legfeljebb a magas ablakok tisztításához kérnék
segítséget.
Dr. Berecz Árpádné

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

Mi folyik Magyarországon valójában
a vírus elleni küzdelem leple alatt?

E

z az állapot többnyire akkor válik igazzá, amikor súlyos
és ragályos betegség (járvány) üti fel a fejét. Az utóbbi
3-4 hónapban már ebben szenved a világ, nem különben Magyarország lakossága is.
Mi, magyarok itt, a Kárpát-medencében a történelem
fordulatain bukdácsolva folyamatosan szembekerültünk a
problémákkal: mikor romlottak el a dolgok, kinek mit kellett
volna tennie, hogy elkerüljük a szomorú véget?
A kormány képviselői szerint a hazai egészségügyi és
oktatási rendszer megfelelően veszi a koronavírus-járvány
okozta akadályokat, ám a frontvonalban dolgozó egészségügyi szakgárda, valamint a tanárok és a szülők egészen
mást tapasztalnak. Nagyobb részük arra panaszkodik, hogy
megfelelő védőeszközök nélkül kell dolgozniuk, aminek következtében sorra kerülnek karanténba a dolgozók. Nem kevés gonddal küzdenek a távoktatásban részt vevők is.
Lehet azon élcelődni, hogy például a válsághelyzetben miért a Facebookon szólt nemzetéhez a kormányfő, pedig hát
ő maga uralja a közmédiát. Otthonába kényszerítette a vírus
országunk lakosságát, és a kormányfő mégis némán tátog a
népnek szánt sorsról. Ami különösen nem volt rendben, hogy
a valódi bejelentést a honvédelmi miniszter tette este a köztelevízióban, reggelre pedig életre is kelt a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport, amely azonosította a létfontosságú szolgáltató- és gyártókapacitásokat
(több mint 70 céget). Azokat, amelyek olyan infrastruktúrát
képviselnek, amelyben a honvédségnek – esetleg – szerepe
lehet. De vajon mi? Jobb híján a magyar vállalatok üzemelését
és biztonságát segítendő. Ezek után már csak egy kis képzelőerő szükségeltetik, hogy lássuk: a katonák, a rendőrök és
más illetékesek egyáltalán tudják-e úgy követni és koordinálni
a vállalati munkát, hogy a legkevesebb bajt okozzák?
Láthatjuk: az ország élén keménykezű vezér áll, aki kerítése tövében nemcsak a hosszú vándorlásban kimerült
nyomorultakat tudja alázni, hanem azokat is, akiket kormányzása tíz éve taszított a semmibe. A háborús kormányzati kommunikáció bukdácsol, a katonák is megjelentek az
utcákon. Ami feltételezhetően egyesek szerint erősíti a biz-

tonságérzetet, egyúttal meggátolja, hogy a zugkereskedők
többszörös áron kínálják árujukat.
Mi persze tanultunk a kormányfő elmúlt tíz évéből, nem
hisszük egy szavát sem. Rég nem arra figyelünk, amit mond,
hanem arra, amit tesz, avagy éppen nem tesz.
Orbán Facebook-bejelentkezésében a szokásos „szerénységgel” adta hírül, hogy a krízis hét napja alatt „megszer-

Marad a legfőbb tanács: ne menj az utcára, maradj otthon! Ha az olyan egyszerű volna! Hiszen a járvány kezelésére
hivatott operatív törzs is csak vergődik,
ellentmondásokba, uram bocsá’ hazugságokba is keveredik. Pedig az őszinteség, ha nem is öli meg a vírusokat, fegyelmezettebbé teszi az embereket.
vezték Magyarország kollektív védelmét, a közös védekezést
a világjárvánnyal szemben”. A Fidesz csatlósai (Századvég,
Nézőpont) máris jelezték a közvélemény-kutatás utáni társadalmi reflexiót, miszerint az emberek döntő többsége (?)
elégedett az állam intézkedéseivel.
Orbán fentebb idézett mondata hiteltelen, mert nem
szerveződött meg a vírus elleni védekezés, nem is szerveződhetett, amikor még most is az egész világ csak tapogatózik a sötétben… Marad a legfőbb tanács: ne menj az utcára,
maradj otthon! Ha az olyan egyszerű volna! Hiszen a járvány
kezelésére hivatott operatív törzs is csak vergődik, ellentmondásokba, uram bocsá’ hazugságokba is keveredik. Pedig az őszinteség, ha nem is öli meg a vírusokat, fegyelmezettebbé teszi az embereket, megállítja a rémhíreket is, ami
fölöttébb hasznos volna.
Ebben a nagy felfordulásban annyit azért megkérdeznék:
mi folyik itt az országban a vírus leple alatt – valójában? Talán, mint sok más egyebet, ezt is komolyabban kellene venni, minden mellékes haszonszerzést mellőzve!
Kutnyik Pál

Utána pedig mosom kezeim

Ö

nkéntes házi karanténban vagyunk hű
hitvesemmel.
Ritkán, de tényleg csak nagyon
ritkán hagyjuk el a pompás
panelpalotánk zárószintjén
levő, kies otthonunkat (vö.
panelarisztokrata!). Viszont
a földszinten levő postaládánkat időnként illő kiüríteni, és a szemetet is le kell
vinni valakinek, talán mondanom sem kell, hogy kire
hárulnak ezek a halogatást
nem tűrő feladatok. Tehát
ki kell mennem a lépcsőház
ki tudja, milyen veszélyeket
rejtő légterébe, mi több, a
ház előtt álló szemétgyűjtőkhöz is. Persze, hogy van
szájmaszkom, de sajnos
csak az az egyszerűbb fajta, amely inkább másokat
véd meg tőlem, mint engem
másoktól.
Bezártságunk okán soksok filmet nézünk, amelyeket a netről töltögettem le az
évek során és DVD-kre másoltam ki, így ezekkel jól el

vagyunk látva. Leginkább vidám, szórakoztató filmeket
nézünk, sőt, Isten bűnömül
ne vegye, még olyan csehszlovák sorozatokat is, mint
a Nők a pult mögött. Nem
haszontalan időtöltés ám a
laza, könnyed, magvas mondanivalóktól mentes művek nézése. A Furcsa pár 2
című filmben például egy jó
ötletet kaptam arra a problémámra, hogy hogyan lehet a

szeméttől megszabadulni a
lakás elhagyása nélkül.
Az egyik főszereplő, Walter Matthau egyszerűen
kidobta a szemeteszsákot
az ablaka alatt levő nyitott
szemétgyűjtőbe, igaz, nem
talált bele. Ám számomra
mégsem jó ez az unortodox
megoldás. Túl magasan van
az erkélyünk, és túl messze
vannak lecsukható fedelű,
kerekes kukáink, amelyek

ugyan hébe-hóba tárva-nyitva maradnak egy-egy lelkiismeretlen kukázó után, de
nem hiszem, hogy beletalálnék még akkor sem. Nem
megy már nekem olyan jól
a célzás szinte semmiben
sem, úgyhogy marad az
időnkénti levélszekrény-ürítés, szemétlevitel, utána pedig mosom kezeim.
Méhes János
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Sárosi lehet a Tisza SE első olimpikonja

Sportmix
HAZAENGEDTE JÁTÉKOSAIT A MOL-PICK SZEGED. Ismét elhalasztotta a férfi Bajnokok Ligája négyes döntőjét
az Európai Kézilabda Szövetség. A négyes döntőre december 28-án és 29-én kerülhet sor az eredeti helyszínen,
Kölnben. A negyeddöntőbe
jutásért a MOL-Pick Szeged a
címvédő észak-macedón Vardar Szkopje, a Veszprém pedig a lengyel Plock együttesével találkozik. A két magyar
csapat azonos ágon van, továbbjutás esetén a nyolc között egymással játszanának. A
szegedi klubnál bejelentették,
hazaengedik a játékosokat,
így aki szeretett volna távozni
Szegedről, az megtehette. Ha
minden ideálisan alakul, július végén kezdik a közös felkészülést, ismét tervben van
a roglai edzőtábor.
ELHUNYT
ESZTERGOMI
MIHÁLY. Hetvenkét éves korában elhunyt Esztergomi
Mihály, a Szeged és a Hódmezővásárhely egykori kiváló vízilabdázója. Esztergomi
1972-ben igazolt Szolnokról
Szegedre, tagja volt annak a
csapatnak, amely kiharcolta
az OB I.-be jutást. Éveken keresztül védte a SZEOL kapuját, majd Hódmezővásárhelyen fejezte be pályafutását.
Ezután dolgozott edzőként és
a Szeged Városi Sportigazgatóság vezetőjeként is.
SZEGEDI A LEGJOBB FIATAL. A Naturtex-SZTE-Szedeák 22 éves hátvédje, Kerpel-Fronius Gáspár volt a férfi
kosárlabda NB I. A csoportjának legjobbja a szezonban
azok közül, akik megfelelnek
az új „fiatalszabálynak”. A játékos átlagban 23,9 percet
kapott a bizonyításra, amely
alatt 12,1-es VAL-értéket, 6,2
pontot, 3 lepattanót, 3,3 gólpasszt, 0,5 szerzett labdát, valamint 3,5 kiharcolt faultot átlagolt, és csupán 0,8 eladott
labdája volt.
OPTIMISTA AZ ELNÖK. A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke optimista azt illetően, hogy
be tudják fejezni a járvány miatt felfüggesztett bajnokságokat – az élvonalban a nőknél és a férfiaknál is érintett a
szegedi együttes. Vári Attila elmondta, május 11-ig függesztettek fel minden sorozatot,
ekkor ülésezik az elnökség, és
várhatóan dönt a folytatásról.
Megjegyezte, optimista az esélyekkel kapcsolatban, és meglátása szerint a nyári időszakban nyitott uszodákban, verőfényes napsütésben lehet majd
mérkőzéseket rendezni.

A magyar bajnok tollaslabdázó szeretne ott lenni a 2021-es eseményen
Október óta készül Szegeden Sárosi Laura, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE
válogatott tollaslabdázója,
aki 2016 után a második
olimpiájára is szeretne kijutni. A tokiói kvalifikáció
során már szinte biztos
volt a helye a mezőnyben,
ám ezt felülírta a koronavírus-járvány. Ennek ellenére
minden esélye megvan rá,
hogy szegedi színekben ott
legyen a 2021-re halasztott
játékokon.

I

fjúsági olimpikonja már
van a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE-nek, hiszen
Pápai Balázs 2018-ban vett
részt a fiatalok Buenos Aires-i eseményén. A felnőttek
között is összejöhet a bravúr
a klubnak, ugyanis az október óta Szegeden készülő
Sárosi Laura egyetlen lépésre áll Tokiótól.
– A járvány átírt mindent,
a nemzetközi szövetség befagyasztotta a világranglistát és a tokiói kvalifikációs rangsort. Ezek alapján
kvótát érő helyen állok, ám
jelenleg nem tudni, hogyan
alakul a kvalifikációs folyamat. Amíg ez eldől, próbálok
formában maradni, annak
ellenére, hogy jelentősen
átalakította a felkészülésemet a helyzet – mondta a
27 éves Sárosi. Azt is elmesélte, hogyan került Szegedre tavaly ősszel.

Sárosi Laura szegediként juthat ki Tokióba. Fotó: Magyar Tollaslabda Szövetség
– Edzőváltás közben
voltam, a szponzorom javasolta, hogy próbáljuk ki
Szegedet. Egyből éreztem,
hogy kiválóak a körülmények, az indonéz edzőpárossal remekül tudok
együtt dolgozni, annak pedig külön örülök, hogy minden egy helyen található. A
Squash Clubban megoldott
a szállás, az étkezés, a
konditerem, itt vannak a kiegészítőszolgáltatások. Budapesten mindennap két
és fél órám telt el az ezek
között való ingázással. Itt
olyan, mintha minden hét
miniedzőtábor lenne, ezért
is igazoltam Szegedre – fogalmazott.

Sárosi a 2016-os riói
olimpia előtt vált országosan ismertté: az Európa-bajnokságon elszakadt német
ellenfele cipője, amiért
kizárták volna, ám a magyar játékos odaadta neki
tartalékcipőjét, így folytatódhatott a meccs. Sárosi
kikapott, ami az ötkarikás
kvalifikációját hátrányosan
érintette, de később cselekedetét több Fair Play díjjal
is elismerték, majd világranglistás helyezésével így is
kvalifikálta magát. Húsz év
után ő volt az első magyar
tollaslabdázó, aki részt vehetett a játékokon.
– Hétéves korom óta tollaslabdázom, ami rengeteg

Rangos díjat kapott Eperjesi László
A szegedi Tutrai Tamás munkáját is elismerte a MOL Alapítvány

T

íz kiemelkedő munkát
végző edző kapta meg
a MOL Mester-M díjat, amely azokat az áldozatkész szakembereket ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket, emellett
szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei. A díj
értéke egymillió forint személyenként. További 24 személy munkáját oklevéllel ismerte el a MOL Alapítvány.
A sport területén díjazottak között van a szegedi
atlétaedző, Eperjesi László
(képünkön) is. A szakember
1994-től dolgozik edzőként,
korábban atletizált. Mindig
az volt a célja, hogy tisztességes embert neveljen a
fiatalokból. Vallja, hogy küzdőképesség, kitartás, hit és
a sportág iránti alázat nél-

kül senki nem lehet sikeres.
Legkiemelkedőbb tanítványa az olimpiai bronzérmes,
világ- és Európa-bajnok súlylökő, Márton Anita, akinek
az alkatához igazított, egyedi
dobótechnikát fejlesztett ki.
Szakmai tudásával, tanácsaival segíti a Magyar Atlétikai
Szövetséget is.
– Minden eredmény munkafüggő, mindenért meg kell
dolgozni. Nem csak verseny-

zőt, embert is nevelni kell –
értékelt Eperjesi.
– Nagyon megérdemelte,
mert több mint húsz éve foglalkozik atléták nevelésével.
Mindent neki köszönhetek,
pedig higgyétek el, nem vagyok egyszerű eset – írta közösségi oldalán Márton Anita.
A MOL Alapítvány első
ízben ismerte el oklevéllel
azok pedagógiai munkásságát, akiknek a neve az értékelés során a szűkített listára
is felkerült a díjazottak nevei
mellett. Köztük egy szegedi
található, Tutrai Tamás gyorskorcsolyaedző, a Tuti Korcsolyázó KSE vezetője, aki
2009 óta dolgozik a szegedi
utánpótlásban, ezalatt tanítványai hazai és nemzetközi
versenyeken egyaránt eredményesek voltak.

lemondással járt. Nyertem
tizennyolc magyar bajnoki
aranyat, volt olyan év, amikor mind a négy kategóriában: egyéniben, párosban,
vegyes párosban és csapatban is első lettem. Jó lenne,
ha erről is ismernének az
emberek a cipős eset mellett. Most azért dolgozom,
hogy a tokiói olimpia után
inkább az eredményeim
alapján kerüljön elő a nevem – fogalmazott Sárosi, akit ötször választottak
meg az év tollaslabdázójának, a 2019-es elismerést
már részben szegediként
érte el.
A Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE vezetője, Pápai

Miklós szerint Sárosi leigazolása újabb nagy lépés az
egyesület számára.
– Egy hosszabb folyamat
része, hogy a legjobb magyar
tollaslabdázó bennünket választott. Több mint egy évtizede kezdtünk építkezni, a
munka csúcsa Laura érkezése. Az első osztályú csapatbajnokságban megnyertük
az alapszakaszt, a felnőttek
között és az utánpótlásban
is vannak válogatottjaink,
Didi Purwanto és Dian Ayu
Mayasari révén pedig öt éve
kiváló edzőpáros irányítja a
munkát. Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy
felkerültünk a térképre, és
hogy Laura is megkeresett
minket – értékelt Pápai.
Hozzátette: bár a járványhelyzet a szegedi klubnak a
legrosszabb pillanatban jött,
ebből is próbálják kihozni a
legjobbat.
– Épp hazai pályán rendeztük volna a csapatbajnokság döntőjét, amikor
eltöröltek minden versenyt,
Laura zsebében pedig már
ott lenne a tokiói kvóta. Ennek ellenére nem csüggedünk, sőt szerintem azzal,
hogy további egy évet tud
készülni, még többre lesz
képes a pályán. Mi pedig
örülünk, hogy a szegedi gyerekek egy ilyen kvalitású játékostól tanulhatnak, vele
együtt edzhetnek – tette
hozzá.

Kvótaszerző verseny lesz
a 2021-es szegedi világkupa

A

jövő évi, szegedi világkupa lesz a kajakosok és a kenusok
európai olimpiai pótkvalifikációs versenye a tokiói
nyári játékokra. Schmidt
Gábor, a sportág hazai szövetségének elnöke az M4
Sportnak azt mondta, egyelőre nincs konkrét időpont,
de a nemzetközi szövetség
már jelezte, ez a vk-forduló
lesz a kvótaszerző viadal.
– Korábban pályáztunk
a 2021-es világkupára, de
akkor még nem tudtuk,
hogy nem az olimpia után,
hanem előtte lesz. A nemzetközi szövetség jelezte,
az a döntés született, hogy
a jövő évi világkupák sorozatában a mi világkupánk
lesz az európai kontinen-

tális olimpiai kvalifikációs verseny mind a sprint-,
mind a paraszakágban.
Úgy gondolom, óriási dolog,
hogy az olimpiát megelőzően a maradék kvótákat Magyarországon lehet megszerezni – közölte az elnök.
A 2021-es szegedi
vk-versenyre feltehetően
májusban kerül sor. Korábban megírtuk: a nem olimpiai számok idén júliusra
tervezett
magyarországi
világbajnokságát szeptemberben rendezik meg, szintén Szegeden. Újdonság,
hogy ezen az olimpiai kvótával rendelkező versenyzők is rajthoz állhatnak,
holott ez az eredeti elképzelés szerint nem így lett
volna.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK
április 11-én: Baumgartner Péter és Sárközi Dominika Nelli, Meunier Julien François és
Gotthárd Ramóna Renáta, Gombos Levente
és Ács Vivien.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Kollár Mikének
és Szántó Karolinának
2020. 04. 06-án Noémi, Solymosi Ádámnak
és Lévai Saroltának
2020. 04. 06-án Bence, Vízhányó Gábornak
és Czene Orsolyának
2020. 04. 06-án Kornél, Pipicz Gábornak
és Nagy Andreának
2020. 04. 10-én Kristóf nevű gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
erősödik a nappali felmelegedés
Április
27.
hétfő

Április
28.
kedd

Április
29.
szerda

Április
30.
csütörtök

Fátyolfelhős
18/8

Fátyolfelhős
22/10

Zápor,
zivatar
24/12

Zápor,
zivatar
21/10

Zita,
Mariann

Valéria,
Péter

Péter,
Katalin

Katalin,
Kitti

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

Május
1.
péntek

Május
Május
2.
3.
szombat vasárnap

Zápor,
Zápor,
zivatar
zivatar
21/9
22/9
Fülöp
A munka Zsigmod,
ünnepe
Atanáz

Zápor,
zivatar
22/10
Irma,
Tímea

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

GRATULÁLUNK!

Szeretne ajándék DVD-t 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: május 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: Kálmány Lajos a szegedi folklór híres kutatója volt. A nyertes: Tarcsay Tamás. Gratulálunk!
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