
Fizessenek 
a gazdagok!
Miért a súlyos gon-
dokkal küzdő ön-
kormányzatoktól 
vesz el pénzt a kor-
mány? – kérdezte 
Szabó Sándor. 
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7.
Segítsen 
1 százalékkal!
Támogassa adójá-
ból a fogyatékos-
sággal élők és be-
tegek érdekvédel-
mi szervezeteinek 
működését.

2. 10.
Olasz Anna 
folytatja
A szegedi úszó  
a 2021-es  
tokiói olimpia 
után vonul csak 
vissza a verseny-
zéstől.

Ígéretes
vizsgálatok
Több Covid-elle-
nes hatóanyagot 
tesztelnek a sze-
gedi Solvo Bio-
technológiai Zrt. 
laborjában. 

6.

Tíz órától délig a 65 éven felülieké a Mars téri piac
Ötmilliárd forintba került eddig Szegednek a járvány

Május 4-én a kormány könnyítéseket vezetett be a koro-
navírus-járvány okozta helyzet miatti korlátozásokban. 
Ugyanakkor szigorítások is életbe léptek.

A kormány bevezette a kötelező szájmaszkviselést a tö-
megközlekedési járműveken és az üzletekben. Az idő-
sekre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényesek. 

A Mars téri piac módosította az idősávokat: a 65 éven fe-
lüliek 10 órától délig vásárolhatnak. Belépve kötelező száj-
maszkot vagy az orrot-szájat eltakaró kendőt viselni. Kinyit-
hattak az éttermek, a kávézók, a cukrászdák kerthelyiségei, 
teraszai, bár Szegeden egyelőre a vendégek és a vendéglá-
tósok is ismerkednek a helyzettel. Kinyitott a füvészkert és a 
vadaspark. A strandok is fogadhatnak látogatókat, a szegedi 
létesítmények felkészülnek a nyitásra.

Botka László polgármester az önkormányzati cégek és 
intézmények vezetőivel egyeztetett. Elmondta, a rendkívüli 
járványügyi helyzet, a kormányzati elvonások, valamint az 
önkormányzati cégek és intézmények bevételkiesése 5 milli-
árd forintos lyukat ütött Szeged költségvetésében.

Megugrott a munkanélküliség is. Április közepén sajtó-
hírek szerint 330 ezren voltak munka nélkül az országban, 
és a helyzet tovább romlik. Brüsszel figyelmeztet, súlyosabb 
lehet a válság, mint ahogy a magyar kormány reméli.

Írásaink a 2., a 3., a 4. és az 5. oldalon
A villamoson, a buszon, a trolin utazóknak kötelező a szájmaszk viselése. Emellett az üzletek és a piacok vásárlóinak is. 
Fotó: Szabó Luca

Sorra nyílnak meg a játszóterek,
a kondiparkok  

és a kutyafuttatók
olyamatosan dolgoz-
nak a Szegedi Környe-
zetgazdálkodási Nkft. 

munkatársai a játszóterek, a 
szabadtéri kondiparkok és a 
kutyafuttatók megnyitásán, 
hogy a szegediek újra bizton-
ságosan, megfelelő színvo-
nalon használhassák a sza-
badidős helyeket. Lapzár-
tánkkor a Mátyás, a Bartók 
és a Szabadság téren már 
használhatók a játszóterek.

Makrai László, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nkft. 
igazgatója a szeged.hu-nak 
elmondta, munkatársai fer-
tőtlenítik a területeket, ahol 
kell, lenyírják a füvet, kija-
vítják a hibákat, valamint a 
játszótereken az ütéscsilla-
pító homokot is fellazítják, 
mivel az betömörödhetett az 
elmúlt hetekben, és így nem 
tölti be funkcióját.

Összesen százhúsz 
játszótér, szabadtéri kon-
dipark és kutyafuttató ta-
lálható Szegeden. A mun-
kát folyamatosan végzi a 
környezetgazdálkodási cég 
ötven munkatársa. Azt a 

szabadidős helyet már le-
het használni, ahol nincs 
kifeszített szalag, vagy 
nincs lelakatolva a terü- 
let.

Így küzdött Szeged ötven éve a Tiszával

Megfeszített munka folyt a gátakon 1970 májusában, 
közeledett minden idők legnagyobb árhulláma. Öt-
ven éve 961 centiméteren tetőzött a Tisza Szeged-

nél. Az eddigi legmagasabb vízállást 2006 áprilisában mér-

ték Szegeden, akkor 1009 centimétert mutatott a vízmérce. 
Képünkön homokzsákokból emelt hegyek a Felső Tisza-par-
ton, a Kőrösy József szakiskolánál az 1970-es árvíz idején. 
Fotó: Fortepan/MHSZ. Összeállításunk a 8. oldalon.

Összesen száz-
húsz szabadidős 
helyet fertőtlení-
tenek, ahol kell, 
lenyírják a füvet, 
kijavítják a hi-
bákat a Szegedi 
Környezetgazdál-
kodási Nkft. mun-
katársai.

F
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI. 8.) korm.-rendelet

41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzéteszi

a Szeged, Makai út – Barázda utca – meglévő belterületi határ – vasútvonal – Ka-

maratöltés által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítá-

sának tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítés-

sel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek 

észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltésével. A veszély-

helyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és 

örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 

143/2020. (IV. 22.) korm.-rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket a tervezet 

honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,

legkésőbb 2020. május 25. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a

lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail-címre megküldve.

A közzététel ideje:

2020. május 11-től 2020. május 25-ig

A településrendezési eszköz tervezete megtekinthető Szeged város hivatalos honlapján, a

„Főépítészet közleményei” között (www.szegedvaros.hu).

2020. május 9.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS FEJLESZTÉSE SZEGEDEN CÍMŰ 
PROJEKT

A Széchenyi 2020 program keretében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 239,99 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el „A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 
fejlesztése Szegeden” elnevezésű, KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 azonosítószámú projekt megva-
lósítására.

A beruházás összesen 299,99 millió forintból valósul meg, amelynek 80%-át az Európai Unió finanszírozza, a fenn-
maradó részt pedig a központi költségvetés. A projekt támogatási összegéből Szeged Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi 
vezetésével.

A projektterületen jelentős igény mutatkozik az elkülönített, házhoz menő zöldhulladékgyűjtési rendszer kialakítá-
sára. A településen élők a hulladékudvarok elhelyezkedésére, illetve anyagi helyzetükre tekintettel nem minden 
esetben tudják igénybe venni a hulladékgyűjtő udvar térítésmentes szolgáltatását, emiatt a keletkező zöldhulladé-
kot a közszolgáltató a vegyes hulladékkal együtt szállítja el az ingatlanhasználóktól.
Az így begyűjtésre került zöldhulladék hasznosításra alkalmatlan, ezért jelenleg előkezelés nélkül, lerakással kerül 
ártalmatlanításra a hulladéklerakó depónián. Az ISPA/KA pályázat keretein belül létesített komposztálóüzem név-
leges kapacitása 30 ezer tonna/év.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházásnak köszönhető-
en a zöldhulladék eltérítésével részben csökkenne a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyisége, 
teljesíthetővé válnának a projekt által érintett települést érintően a szerves hulladékra vonatkozó 35%-os elvárt 
lerakási arány, valamint a zöldhulladék komposztálásával, a komposzt termék előállításával a kitűzött hasznosítási 
arányok is elérhetővé válnak.

„A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés fejlesztése Szegeden” című projekt elszámolható összköltsége 299 993 400 
forint, amelyből az európai uniós támogatás összege 239 994 720 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású.

Kérdés esetén a projektről az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:
nfp@nfp.hu

A múzeum történeteket, az Agóra kisfilmeket vár a járványhelyzetről
Személyes „koronatörténetek” 
gyűjtésébe kezdett a szegedi Mó-
ra-múzeum, az Agóra pályázatára 
pedig olyan kisfilmeket várnak, 
amelyek jól szemléltetik a mosta-
ni, példa nélküli időszakot.

A Móra Ferenc Múzeum gyűj-
teményét bárki gazdagíthat-
ja. Az intézmény célja az, 

hogy megőrizze a jövőnek ennek a 
sosem látott, mindannyiunk életét 
megváltoztató időszaknak a min-
dennapjait. Ehhez keresik az in-
terjúalanyokat, akik szívesen meg-
osztanák, hogyan telnek napjaik a 

koronavírus okozta veszélyhelyzet-
ben. Bármilyen korosztályú, bár-
milyen foglalkozású jelentkezőket 
várnak, főként Csongrád megyé-
ből. A városi közgyűjtemény szak-
emberei feldolgozzák a története-
ket, így hosszú évek múlva is segí-
tenek majd jobban megérteni, ér-
telmezni ezt az eddig példa nélküli 
időszakot.

Aki szeretné megosztani saját 
„koronás” történetét, a következő 
e-mail-címen jelentkezhet: elbe-
szelttortenelem.szeged@gmail.
com. A múzeum történész kollégái 
veszik fel majd a kapcsolatot a je-

lentkezőkkel. Az interjúalanyoknak 
van lehetőségük arra, hogy anonim 
módon, név nélkül kerüljön be a 
gyűjteménybe a történetük. A gyűj-
tés további részletei elérhetők a 
Móra Ferenc Múzeum weboldalán 
keresztül: moramuzeum.hu/koro-
natortenetek/.

A Szent-Györgyi Albert Agóra 
május végéig a „máskÉNt” című 
pályázatra vár kisfilmeket a jár-
vány miatt gyökeresen átalakult 
hétköznapokról. A pályázóknak 
kisfilmet kell készíteniük otthon 
található eszközökkel – telefonnal, 
kamerával, tablettel – a következő 

témakörökben: Milyen kedves, jó, 
pozitív, szép élményt, feltöltődést 
adó gondolatot tudnak megoszta-
ni ezekben a napokban társaikkal, 
barátaikkal, ismerőseikkel? Mit 
gondolnak másként, mit szeret-
nének másként tenni a későbbi-
ekben, mi lesz másként, milyen jó 
gondolataik fogalmazódtak meg? 
Milyen pozitív jelenségeket, jó pél-
dákat tudnának felsorolni?

Az elkészült alkotás műfaji 
megkötés nélkül lehet vicces, trük-
kös, zenés, komoly, lírai vagy akár 
„tudományos” is. Időtartama ma-
ximum 3 perc lehet. Pályázhatnak 

alsó tagozatosok, felső tagozato-
sok, középiskolások, felnőttek. Az 
alkotások beküldési határideje: 
május 30., szombat. A legjobbak 
jutalomban részesülnek. Az elké-
szült kisfilmeket fel kell másolni 
a saját YouTube-csatornára vagy 
fel kell tölteni a saját Facebook-ol-
dalra, és el kell küldeni a linket a 
gilagabriella@agoraszeged.hu cím-
re. A pályázati anyag beküldése-
kor meg kell adni a filmet készítő 
nevét, életkorát, telefonszámát és 
e-mail-címét is. További információ 
a 06-70/336-7063 telefonszámon 
kérhető.

Szabó Sándor az állami pénzelvonásokról kérdezte a minisztert
A kormány az önkormányzatokat és az egyetemeket sújtja

Kérdésére a szegedi ország- 
gyűlési képviselő ezúttal 
sem kapott választ a parla-
mentben, csak politikai tá-
madást. Szabó Sándor azt 
akarta tudni, miért éppen 
az önkormányzatokat és az 
egyetemeket sarcolják meg 
súlyosan a járványhelyzet 
leple alatt.

Szabó Sándor, Sze-
ged parlamenti kép-
viselője írásbeli kér-

dést nyújtott be az Innováci-
ós és Technológiai Miniszté-
rium vezetőjének, Palkovics 
László miniszternek. Azt akar-
ta megtudni, a kormány miért 
az évek óta nehéz helyzetben 
lévő önkormányzatokat és a 
felsőoktatási intézményeket 

sarcolja meg súlyosan a jár-
ványhelyzetre hivatkozva.

Úgy tudja, a szegedi egye-
temtől 2–4 milliárd forintot 

vennének el, amelyből 500 
milliót már le is emeltek az 
intézmény számlájáról, rá-
adásul Szabó szerint anélkül, 

hogy erről az intézményt érte-
sítették volna. A másik vidéki 
egyetem, amelytől komoly 
pénzeket terveznek elvenni 
a képviselő szerint, a pécsi; 
ott is több milliárd forintos 
elvonásra lehet számítani. 
Mindezt úgy, hogy közben je-
lenleg is milliárdokat költenek 
sportberuházásokra és milli-
árdos támogatásokat kapnak 
a Mészáros-birodalom beru-
házásai.

A képviselő továbbá arra 
is kíváncsi volt, pontosan mi-
ért és mennyi pénzt fognak 
elvenni a szegedi egyetemtől, 
és mire fogják azt költeni. Va-
lamint azt is kérdezte, hogy 
ha mindenkitől áldozatokat 
követel a járvánnyal szem-
beni védekezés, akkor az 

Orbán-kormány mikor akarja 
megadóztatni azokat a cége-
ket, amelyek az elmúlt évek-
ben sorra nyerték a sokmil-
liárdos állami közbeszerzési 
pályázatokat.

A miniszter helyett Schan-
da Tamás adott kitérő választ. 
Az államtitkár ismételten a 
tíz évvel ezelőtti döntésekre 
utalt. Szerinte a szocialista 
kormány szisztematikusan 
tönkretette ezeket a terüle-
teket. Majd hozzáfűzte – bár 
ez sem válasz a kérdésre –, 
hogy a kormány a veszély-
helyzetben is együttműködik 
az önkormányzatokkal, ezért 
kaptak külön jogosítványokat 
a polgármesterek arra, hogy 
saját hatáskörben hozzanak 
intézkedéseket.

Azt is mondta az államtit-
kár, hogy a járvány összefo-
gást és azonnali intézkedé-
seket követel, ezért döntött 
a kormány a költségvetés át-
alakításáról. Ezért jött létre a 
járvány elleni védekezést és 
a gazdaságvédelmet szolgá-
ló alap, a szükséges források 
biztosítása érdekében pedig 
közösen kell viselni a terhe-
ket. Emiatt kezdte az állam 
magán a takarékosságot, és 
erre kér másokat is, a politikai 
pártokat, a multinacionális 
cégeket, a bankokat és az ön-
kormányzatokat is.

Végül Schanda Tamás azt 
mondta, a felsőoktatási in-
tézmények a jövőben is meg 
fogják kapni a működésükhöz 
szükséges összegeket.

Szabó Sándor parlamenti felszólalásában elmondta, úgy 
tudja, a kormány a szegedi egyetemtől 2–4 milliárd forin-
tot venne el. Ebből 500 milliót már le is emeltek az intéz-
mény számlájáról, ráadásul szó nélkül

HA GYANÚS TÜNETEKET ÉSZLEL MAGÁN, AKKOR HÍVJA A HÁZIORVOSÁT VAGY A KÖVETKEZŐ 
INGYENES ZÖLDSZÁMOK VALAMELYIKÉT: 06-80/277-455 VAGY 06-80/277-456!



2020. május 9., szombat           3Aktuális

Milyen lesz az életünk
a koronavírus után?

rom ezt aznap, amikor második napja szűnt meg a kijá-
rási korlátozás vidéken, de nem járok ki, mert ezúttal a 
természet korlátoz, zuhog az eső. De mi a különbség? 

Az, hogy mégis megtehető? Nem. Az, hogy most saját maga-
mat korlátozom. És ez nagy különbség.

Amikor megjöttek az első hírek arról, hogy Európában is 
testközelbe került a koronavírus, nem a félelem volt az első 
reflex, ahhoz túl hiteltelen a médiumok világa, hogy valós ér-
zést váltsanak ki, hanem azon gondolkodtam, mi lehet a hírek 
mögött a történet. Összeállítható-e egyáltalán a hírek mor-
zsáiból, a morzsákban rejlő tudásból a vírus terjedésének és 
működésének valós története? Nem adtam rá választ egyből.

Egyébként is home office-ban dolgozom, ezért különö-
sebben nem befolyásolták napjaim folyását a lakosság moz-
gására elrendelt korlátozások. Azt kellett látnom, hogy a sa-
ját magam szabta korlátozások, a saját út védelmet biztosít 
az alapvető korlátozások ellen. De boltba azért csak el kell 
menni.

Az összegyűjtött információk alapján kialakítottam a 
külvilágban való mozgás védelmi rendszerét néhány védő-
maszkkal és egy UV-sugárzással higiénizált kerti munkás-
kesztyűvel. Megtanultam le- és felvenni úgy, hogy ne legyen 
közös felület köztem és a tapintási felületek között. Mindez 
elég volt ahhoz, hogy ne magammal foglalkozzak, hanem 
megfigyelhessem a környezetemet.

Férfi és nő lépdel a bolt bejárata felé. A nő maszkot és 
kesztyűt visel, míg a férfi semmilyen védőfelszerelést nem 
használ. Ő az a típus, aki még óvszert sem hajlandó húzni. 
Büszke és egoista, alfahím, akit elképzelt ereje mindentől 
megvéd. Mellette a nő maszkban az anyai óvatosság megtes-
tesítője. És egy pár a kettő. Túl nagy a különbség. Az egoista 
férfi nem érti, hogy a nő, az anya sem magát védi elsősorban, 
hanem azokat, akiket megfertőzhet, ha elkapja a vírust. Vagy-
is egy tanulságunk már van, amire megtaníthat ez a helyzet: 
a másikra való figyelés. Ez így kimondva nem nagy durranás, 
de nem is a mondat a lényeg, hanem a cselekvés.

Amikor megítélünk valamit, mint ebben a vírushelyzet-
ben is, hogy mit tegyünk vagy mit teszünk jól, a legbiztosabb 
cselekvésteszt, ha idős szüleinkre gondolunk, akik koruknál 
fogva veszélyeztetettek. A vírus felbukkanásának idején, mi-
vel nem tudtam hiteles történetet kiolvasni a hírekből, egy 
magam gyártotta történettel helyettesítettem, és azt gon-
doltam, mint sokan mások, hogy ez a vírus azért veszélyes, 
mert neve van, és a média tud róla beszélni. És valójában 
ez a tér minden pontjából áradó folyamatos hang-, hír- és 
mondatözön, ez a fő veszélyforrás. Ha nincs csönd, nincs 
idő átgondolni. Ha a beszéd nem tagolt, nem érthető. De 
amikor a szüleimre gondoltam, hirtelen csönd támadt, és 
azt gondoltam, mindegy, mi a vírus története, a múltja, a 
jelenléte a kockázat. És ez másodszor tanított arra, hogy a 
dolgok jobban megérthetők, ha nem magamat állítom a kö-
zéppontba, hanem a kiszolgáltatottak helyzete alapján ho-
zom meg a döntésemet. Maszk és kesztyű.

Ez idő alatt Az új pápa legújabb epizódjait néztem, ahogy 
Sorrentino vég nélküli elmélyülésre készteti az embert Jude 
Law és John Malkovich mondataival. Ez a világ az én vilá-
gom, ez van bennem, és valami hasonló nézőpontból pró-
bálom élni a napokat, eltüntetve az értelmes magyaráza-
tokat az élmény sűrűjében. Pedig senki nincs az utcán. Ez 
is élmény. A végtelen üresség és felszabadultság élménye, 
amelyben megszülethetnek a még nem létező dolgok.

Hogy más lesz-e a világ a vírus után? Aki felteszi ezt a 
kérdést, szeretné, hogy más legyen, de ő maga sem gondol 
arra, hogy ez a más éppen azért nem születik meg, mert már 
nincs üres tér, ahol az új dolgok megszülethetnek.

Várjuk, hogy újrainduljon az élet, amelyben újra mások 
döntenek helyettünk.

(A szerző a Librarius.hu alapító főszerkesztője.)

Podmaniczky Szilárd

 Vélemény

Í

Dicséretet kaptak az állami hatóságtól  
a szegedi idősotthonok

Kiemelkedően jónak minősí-
tették az állami hatóság el-
lenőrei a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Egye-
sített Szociális Intézmény 
felkészültségét a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés-
ben. A három telephelyen fő-
ként a veszélyhelyzet idején 
szokásos higiéniai előírások 
betartását ellenőrizték.

Zsótér Ágnes, az intéz-
mény igazgatója el-
mondta a szeged.hu-

nak, hogy az ellenőrök végig-
járták a két Kálvária sugárúti, 
valamint az Acél utcai telep-

helyet, majd szóban elmond-
ták és írásban is rögzítették, 
hogy mindent rendben ta-

láltak. Ellenőrizték az alap-
vető higiénés feltételeket, a 
beléptetés szabályait, a jár-

330 ezren voltak munka nélkül április közepén
Brüsszel figyelmeztet: sokkal súlyosabb lehet a válság, mint a magyar kormány reméli

Három hét csúszással, de 
megjelentek a hivatalos 
márciusi munkanélküliségi 
adatok. A Portfolio értesü-
lése szerint április közepén 
ennél is jóval többen, 330 
ezren voltak munka nélkül. 
A Csongrád megyei iparka-
mara május közepére várja 
a mélypontot.

A Nemzeti Foglalkozta-
tási Szolgálat honlap-
ján a legutóbbi ada-

tok szerint idén márciusban 
a foglalkoztatók 1098 sze-
mélyt érintő csoportos lét-
számleépítést jelentettek be 
az előző havi 363 után. Ma-
gyarul a veszélyhelyzet kihir-
detése után azonnal meg-
kezdődött a leépítési hullám, 
írta meg a Portfolio.

A leépítések a szállodai 
szolgáltatás, az éttermi, a 
mozgó vendéglátás, a háztar-
tási villamos készülék gyártá-
sa, a fémmegmunkálás, az 
egyéb információtechnológiai 
szolgáltatás, a vagyonkeze-
lés, a sportszergyártás, a fa- 

lemezgyártás, az erdészeti, 
az egyéb erdőgazdálkodási 
tevékenység, a felsőruházat 
gyártása és az egyéb vendég-
látás ágazatokat érintették 
főként Budapesten, vala-
mint Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben.

Az már korábban is is-
mert volt, hogy márciusban 
281 ezer munkanélkülit tar-
tottak nyilván. Most már azt 
is tudni lehet, hogy 151 ezer 
álláskereső volt jogosult 
pénzbeli ellátásra, nagyjá-
ból a létszám fele álláske-
resési ellátásban, a másik 
fele pedig szociális jellegű 
támogatásban részesült. A 
döbbenetes, hogy a mun-
kanélküliek majdnem fele 
semmilyen pénzbeli támoga-
tást nem kapott.

A Portfolio értesülése 
szerint április közepén már 
330 ezer munkanélküli volt 
az országban, vagyis a mun-
kanélküliség emelkedő ten-
denciát mutat.

A Csongrád megyei ipar-
kamara szerint ezer megyei 

vállalkozás szünetelteti a 
működését. A kamara május 
közepére várja a mélypontot.

Sokkal súlyosabb lehet 
a válság Magyarországon, 
mint a kormány reméli – 
erre figyelmeztet az Európai 
Bizottság napokban meg-
jelent előrejelzésében. Az 
idén 7 százalékkal eshet 
vissza a magyar gazdaság, 

majd 2021-ben 6 százalé-
kos visszapattanás jöhet. 
Vagyis a testület sokkal mé-
lyebb recessziót vár, mint a 
magyar kormány. Emellett 
szerintük még a 3,8 száza-
lékos költségvetési hiány-
cél is túlzottan optimista, a 
prognózis szerint az 5 szá-
zalékot is meghaladhatja a 
deficit.

Halaszt a BMW
A koronavírus-járvány 
és az azzal kapcsola-
tos korlátozó intézke-
dések miatt alaposan 
visszaesett a BMW 
Csoport értékesítése, 
ráadásul a járvány 
még jó ideig korlá-
tozni fogja az egész 
autóipar működését. 
Ebben a helyzetben a 
debreceni BMW-gyár 
építését egy évvel el-
halasztották.

Kiemelkedőnek minősítették a szociális intézmények 
felkészültségét. Dicsérték a tisztaságot. Fotó: Iványi Aurél

35 százalékkal nőtt  
az államtitkárok fizetése

Mit nekünk világjárvány, bedőlt szektorok és mun-
kanélküliség, az államtitkárok járandóságát 35 szá-
zalékkal emelték, írta meg a Népszava. Annak a 
tisztségviselőnek, aki csak államtitkári posztot tölt 
be az állami vezetésben, bruttó 1 296 000 forintról  
1 750 000 forintra ugrott a fizetése az év elején.

Azok az államtitkárok azonban, akik parlamenti 
képviselők is, kénytelenek beérni a képviselői alapbér 
11 százalékos emelésével, államtitkári fizetésük nem 
változott: havi összkeresetük márciustól 2,4 millió fo-
rint. Maradtak a miniszteri fizetések: közel bruttó 2 mil-
liót kapnak. Aki képviselő is, mint Varga Mihály, Gulyás 
Gergely, Rogán Antal vagy Szijjártó Péter, az bruttó 3,1 
millióért dolgozik. A miniszterelnök fizetése 50 forinttal 
még csökkent is, most 1,5 millió havonta. Tavaly de-
cemberben az állami vezetők új autókat is kaptak.

vány idejére előírt protokoll 
betartását, illetve dokumen-
tálását. Beszélgettek az ápo-
lókkal, és kiemelten érdekel-
te őket az elkülönítők műkö-
dése. Ezeket a helyiségeket 
akkor használják, ha külső 
egészségügyi intézményből 
térnek vissza a betegek.

Eddig egyetlen gondozott 
sem fertőződött meg a vírus-
sal. Két orvos gondoskodik az 
összesen 424 idős emberről 
heti 40 órában. Sok segítsé-
get kapnak a fenntartótól, 
Szeged önkormányzata pedig 
különösen sokat áldoz most 
az idősotthonokra.

A legnagyobb leépítések az ipart érintették
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Azok a szegedi cukrászdák, kávézók, pékségek, amelyek 
megnyitottak május 4-én, nem bonyolítottak túl nagy for-
galmat az első napokban. Vendégek és vendéglátósok is 
ismerkednek a helyzettel.

Cukrászdák, kávézók, pékségek barátkoznak a helyzettel
Fokozatosan indulhat újra az élet vidéken a járványügyi korlátozások könnyítésével

– A korlátozó intézkedé-
sek enyhítése egyelőre nem 
hozta azt a nagy eufóriát, 

amelyben reménykedtünk – 
mondta az újranyitás első 
napján egy szegedi sütiző 

tulajdonosa a szeged.hu-
nak. A jó idő ellenére sem 
rohanták meg a teraszokat 
a vendégek. Sokan eleve 
pesszimisták voltak, ezért 
inkább kivárnak, és csak 
akkor indítják be újra az üz-
letet, amikor már garantál-

va látják, hogy nem termel-
nek a nyitással veszteséget. 
A város szívében található 
kávézók, sütizők többsége 
is egyelőre várakozó állás-
pontra helyezkedett.

A Klauzál téren egyedül 
a Kis Virág Cukrászda elé 
tettek ki asztalokat és szé-
keket, ami egyben azt is jel-
zi, hogy sem az A Cappella, 
sem a Hatos Rétes, sem a 
Virág Cukrászda nem nyit 
ki egyelőre. A Süti Nem Süti 
sem indult be még, de test-
vérintézménye, a Kelesztő 
kinyitott, és ott elvitelre ad-
nak sütit is. A Rudi és Fickó 
az Oroszlán utcában a kor-
látozások ideje alatt szintén 
az elvihető sütikkel, fagyi-
val és kávéval csábította a 
vendégeket, így nem csoda, 
hogy néhányan ücsörögtek 
is a teraszán.

A Petőfi Sándor sugár- 
úton végighaladva is látható 
a tulajdonosoknak az a tö-
rekvése, hogy a kávézók, a 
pékségek, a cukrászdák elé 
kitett asztalokhoz csábítsák 
a home office-ba és a ka-
ranténba belefáradt nagy-

közönséget. A baj azonban 
az, hogy csak 2-3 asztal és 
a hozzájuk tartozó székek 
férnek el például a Kotyogó 
Kávézó, az Antique Cafe és 
Tea, valamint a Burek Pék-
ség elé.

Elég biztató volt a kép 
a Reök Kézműves Cuk-
rászdánál, ahol a kellemes 
délutáni napsütésben már 
legalább 15–20 vendég 
ücsörgött. Lassan éledezik 
a nagy hagyományokkal ren-
delkező Z. Nagy Cukrászda 
is a József Attila sugárúton. 
Eddig itt is csak elvitelre 
lehetett kérni az áruból, de 
most már le is lehet ülni az 
üzlet előtti néhány asztal-
hoz. A tulajdonos büszkén 

mondta, hogy visszatértek 
az eredeti nyitvatartási idő-
höz: este 7-ig állnak a ven-
dégek rendelkezésére.

Az újszegedi Áfonya aj-
taján még felirat jelzi, hogy 
bizonytalan ideig zárva ma-
radnak. Egyelőre nem nyit 
ki az onnan néhány méterre 
lévő Platán Kávézó és Cuk-
rászda sem a Fő fasoron. 
A Marostői utcában viszont 
több, utcára kitett asztallal 
várta vendégeit hétfő dél-
után az Indiáner Cukrászda. 
Ők is arra számítanak, hogy 
legalább a törzsvendégek 
visszatérnek hozzájuk, ha 
nem is az első napon.

Szincsok György

Nem fizetnek a teraszért

A szegedi önkormányzat közel négyszáz városi ingat-
lanban működő üzletnek adott felmentést a bérleti díj 
fizetése alól azzal a feltétellel, hogy március végéig zár-
va tartanak. Ha kinyitnak, újra fizetni kell a helyisége-
kért, de a teraszért a város az új kormányrendelet ér-
telmében nyár végéig nem kérhet közterület-használa-
ti díjat.

Kevesebb az asztal, de a Reök cukrászdának az első napon bizalmat szavaztak a vendé-
gek. Fotó: Szabó Luca

Próbaüzemnek illett be a szegedi éttermek első napja
A szegedi éttermek igyekez-
nek visszacsalogatni a ven-
dégeket, de az első napon 
csak részsikerekre futotta. A 
családok egyelőre maradnak 
inkább a biztonságosnak tar-
tott ételrendeléseknél.

– Körülbelül tizenöt vendé-
günk volt délben, ők is szin-
te kivétel nélkül a törzsven-
dégeink közül – mondta Hor-
váth Norbert, a Garden Bist-
ro üzletvezetője. Úgy tűnt, a 

szegediek továbbra is inkább 
bezárkóznak. Ugyanakkor a 
korlátozó intézkedések alatt 
beindított ételkiszállítás válto-
zatlanul népszerű hétköznap, 
ami azt jelzi, hogy az utóbbi 
másfél hónapban kialakult 
szokásokon nehezen változ-
tatnak az emberek.

– Egy dologra viszont felfi-
gyeltek az ételkiszállító kollé-
gák, ami megkülönböztette 
május első munkanapját az 
áprilisban és márciusban 

megszokottaktól. Nagyon fel-
pörgött ugyanis a városban a 
közúti forgalom, ami azt jelzi, 
hogy valami megmozdult – 
mondja Horváth Norbert. Ez 
azonban alig érinti a vendég-
látóhelyeket. A nagy kerthe-
lyiségekkel rendelkezők ter-
mészetesen megpróbálnak 
életet lehelni a tetszhalott ál-
lapotban lévő vendéglátóipar-
ba, ám egyelőre úgy tűnik, a 
vendégek nagyon óvatosak.

Az egyetemi bulinegyed-

ben sincs nagy mozgolódás, 
ugyanis a felsőoktatási intéz-
ményekben csak távoktatás 
van. Így a hallgatók hiányoz-
nak a Zászló és a Vitéz utca 
környékéről, pedig eddig ők 
töltötték meg ezeket a szóra-
kozóhelyeket. A Pivo Vár előtt 
a szükséges távolság kialakí-
tása érdekében ritkásabban 
helyezték el az asztalokat és 
a székeket a kültéri részen.

A Tündérkonyha újított: 
eddig elvitelre főzött, az új-

ranyitáshoz kitettek néhány 
asztalt a Híd utcára. Más 
a helyzet a nyugalmasabb 
Oroszlán utcában, ahol az 
egymás szomszédságban 
lévő vendéglátóhelyek mind 
kinyitottak. A forgalom itt is 
visszafogott volt a déli órák-
ban, de a teraszokon lega-
lább ültek néhányan. Életre 
kelt a Forza Italia a Kálvária 
sugárút elején és az újsze-
gedi Fő fasoron a Blues Kert 
Étterem. Utóbbinak például 

az is komoly érvágás, hogy a 
szomszédos Móra-kollégium-
ba nem térhettek vissza az 
egyetemisták.

Egyelőre tehát az óvatos-
ság jellemzi a vendégeket és 
a vendéglátósokat. Informá-
cióink szerint azok a helyek, 
amelyek nem nyitottak ki, fo-
lyamatosan figyelik a többiek 
forgalmát, és ha úgy látják, 
megéri újra a piacra merész-
kedni, lépni fognak.

Sz. Gy.

A Garden Bistro kerthelyiségében egyelőre csak a medencét találtuk. A családok egyelőre maradnak a biztonságosnak érzett ételrendelésnél. Fotók: Szabó Luca
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Május 4-én a kormány köny-
nyítéseket vezetett be a ko-
ronavírus-helyzet miatti kor-
látozásokban. Ugyanakkor 
szigorítások is életbe lép-
tek: például kötelező száj- 
maszkot viselni a közösségi 
közlekedés járművein és az 
üzletekben.

Botka László polgár-
mester a napokban az 
önkormányzati cégek 

és intézmények vezetőivel 
egyeztetett, akiknek meg-
köszönte a koronavírus-jár-
ványban eddig végzett fe-
lelősségteljes munkájukat. 
Elmondta, a rendkívüli jár-
ványügyi helyzet, a kormány-
zati elvonások, valamint az 
önkormányzati cégek és in-
tézmények bevételkiesése 5 
milliárd forintos lyukat ütött 
Szeged februárban elfoga-
dott költségvetésén, ezért 
előkészítik a költségvetési 
rendelet módosítását.

Az önkormányzati cégek-
nél és intézményeknél ösz-
szesen ötezer munkavállaló 
dolgozik. Botka László azt is 
közölte: senki sem veszítet-
te el az állását a rendkívüli 
helyzetben, a munkavállalók 
jelentős többsége végig dol-
gozott, biztosítva a városi köz-
szolgáltatások működését.

Botka László polgármes-
ter felhatalmazta Németh 
Istvánt, az önkormányzati 
tulajdonú Szegedi Városkép 
és Piac Kft. ügyvezető igaz-
gatóját, hogy – a kialakult 
vásárlói szokások, valamint a 
kereskedők véleményének és 
az érvényben lévő járványügyi 
intézkedéseknek figyelem-
bevételével – saját hatáskör-
ben döntsön a 65 év felettiek 
számára kiszabott vásárlási 

Botka László: Ötmilliárd forintba  
került eddig Szegednek a járvány

idősáv módosításáról a Mars 
téri piacon. A piacigazgató-
ság május 11-től rövidebb 
idősávot tart fenn az időseb-
beknek: 10 és 12 óra között 
vásárolhatnak a piacokon. A 
többség eddig is hordott száj- 
maszkot, de a járványhelyzet 
miatti korlátozások vidékre 
vonatkozó enyhítésével együtt 
május 4-től a kormány kötele-
zővé tette a viselését a tömeg-
közlekedési járműveken, az 
üzletekben és a piacokon.

Szabálykövetők a szege-
diek. Szerencsére mindenütt 
csak szájmaszkos utasokat 
láttunk a járműveken. Csiszár 
Sándor a Szeged TV-nek azt 
mondta, aki ad a maga és 
környezete egészségére, az 
mindenképpen hordja a száj-
maszkot, vagy ha nincs, sálat 
fog az arca elé.

Eredeti nyitvatartásuk sze-
rint lehetnek nyitva az üzletek, 
de a vásárlóknak is kötelező a 
szájmaszk viselése. Emellett 
ajánlott a másfél méteres vé-
dőtávolság megtartása.

Újra fogadhat látogató-
kat a szegedi füvészkert és a 
vadaspark. Veprik Róbert, a 
Szegedi Vadaspark igazgató-
ja elmondta, nagyon várták 

a nyitást. A 45 hektáros terü-
leten a biztonsági szabályok 
betartásával sétálhatnak a 
családok.

A strandok is kinyithat-
nak. Sziksósfürdő és a sport- 
uszoda legjobb esetben is 
május közepére készül fel a 
vendégek fogadására Dré-
gelyi Zoltán, a Szegedi Sport 
és Fürdők Kft. ügyvezetője 
szerint. A partfürdő meden-

céit még nem töltötték fel 
vízzel, ezekről később vár-
ható tájékoztatás az üze-
meltető IH Rendezvényköz-
ponttól.

Hétfőtől változott, lerövidült a 65 év felettiek számára kisza-
bott vásárlási idősáv a Mars téri piacon. Fotó: Szabó Luca

Botka László polgármester elmondta, összesen ötezer munkavállaló dolgozik az önkor-
mányzati cégeknél és intézményeknél, és senki sem veszítette el az állását a rendkívüli 
helyzetben. Fotó: Iványi Aurél

Az önkormányzati 
cégeknél és intéz-
ményeknél össze-
sen ötezer munka-
vállaló dolgozik. 
Botka László azt 
is közölte: senki 
sem veszítette el 
az állását a rend-
kívüli helyzetben, 
a munkavállalók 
jelentős többsége 
végig dolgozott, 
biztosítva a városi 
közszolgáltatások 
működését.

Hosszabb nyitvatartás az önkormányzat
szociális irodájának ügyfélszolgálatán

Május 6-tól már min-
den munkanapon 
és hosszabb nyitva-

tartással várják az ügyfele-
ket, akik 8 és 12 óra között 
személyesen intézhetik szo-
ciális ügyeiket a humán köz-
szolgáltatási iroda Széche-
nyi téri 11. alatti ügyfélszol-
gálatán (szürke épület). Az 
önkormányzat kéri az ügyfe-

leket, hogy egészségük meg-
őrzése érdekében viseljenek 
szájmaszkot, ennek hiányá-
ban kendővel vagy sállal ta-
karják el a szájukat és az or-
rukat. Továbbra is érvényes 
az az óvintézkedés, amely 
szerint az ügyféltérben egy-
szerre csak annyi ügyfél tar-
tózkodhat, ahány ügyfélszol-
gálati ablak nyitva van. Az 

önkormányzat kéri, hogy a 
várható túlterheltség miatt 
csak halaszthatatlan eset-
ben keressék fel az ügyfél-
szolgálatot.

Az önkormányzatnál más 
ügytípusokat illetően az ügy-
félfogadás rendjére vonatko-
zó részletes információkat a 
www.szegedvaros.hu honla-
pon találják meg.

Futókör épül a Vértónál

A tervek szerint év végére 1000 méter hosszú és másfél méter széles rekortán futó-
kört alakítanak ki a Vértónál 45 millió forint központi támogatással és 64 millió 
forint önkormányzati forrásból. Kozma József önkormányzati képviselő elmondta, a 

a nyomvonalat úgy tervezték meg, hogy a lehető legkevesebb növényt érintsen. Ezt a fejlesz-
tést jövőre a Zöld város – Vértó projekt követi. A területről kizárólag beteg vagy gyomfákat tá-
volítanak el. 8 fát ültetnek, és cserjéket telepítenek. Fotó: Iványi Aurél

Baloldali képviselők segítettek

Van olyan pillanat, amikor nem elég a szó, tenni kell – írta 
közösségi oldalán az egyik baloldali szegedi önkormány-
zati képviselő, aki társaival a Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő által felajánlott adományokból juttatott el élel-
miszer-, tisztálkodószer- és fertőtlenítőszer-csomagot rá-
szoruló családoknak.

A városatyák közül többen 
szájmaszkot is adományoz-
tak. Kovács Tamás szerint 
fontos, hogy segítsenek a 
rászorulókon ebben a rend-
kívüli helyzetben.

Koromné Fenyvesi Rózsa 
móravárosi önkormányzati 
képviselő a szeged.hu-nak 
elmondta, a járvány kitörése 
óta többször vitt maszkot és 
fertőtlenítőszert a Szegedi 
Mozgássérültek Alternatív 
Egyesületének és a „Mak-
ray” Fogyatékkal Élő Gyer-
mekek Nappali Intézményé-
nek, de a körzetében élő 
sokgyermekes családoknak 
is juttatott már segélycso-
magot.

Szabó Sándor or-
szággyűlési képvise-
lő szerint ma, ami-

kor tízezrek veszítik el a 
munkájukat, mindennél 
fontosabb a szolidaritás, a 
segítségnyújtás. A honatya 
adományfelajánlásával bal-
oldali önkormányzati képvi-
selők – Kozma József, Mé-
száros Tamás, Szénási Ró-
bert, Szécsényi Rózsa, Mé-
nesi Imre, Szondi Ildikó, 

Tóth Károly, Avramov And-
rás és Kovács Tamás – se-
gítettek rászoruló családok-
nak és időseknek a nehéz 
helyzetben.

Szénási Róbert szerint 
nagyon sok segítség érkezett 
a körzetében élő rászorulók-
hoz az elmúlt hetekben.

– Nagyon büszke vagyok 
a szegediekre, akik segítőké-
szek és szolidárisak – mond-
ta Petőfitelep képviselője. 

Szabó Sándor, Szénási Róbert, Kovács Tamás
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Duda Ernő szerint a korlátozások lazításával azt kockáztatjuk, 
hogy jelentősen megnő a fertőzöttek száma

„Már akkor komoly járványra szá-
mítottam, amikor Kínában fel-
ütötte a fejét a koronavírus, de a 
legtöbben hülyének néztek, hogy 
emellett érvelek” – mondja a sze-
gedi Solvo Biotechnológiai Zrt. 
alapító-elnöke, aki szerint máris 
ígéretes vizsgálatok zajlanak la-
borjukban.

– Most az egész világ azon verse-
nyez, hogy ki találja meg hama-
rabb az új koronavírus elleni te-
rápiát. Nekünk, magyaroknak mi-
lyen szerepünk lehet ebben?

– Úgy gondolom, Magyarország 
méretéhez képest jelentős szere-
pet játszhat a koronavírus elleni 
védekezés módjának megtalálá-
sában. Nehéz pontosan megítélni, 
hogy idehaza hányan dolgoznak a 
gyógyszer fejlesztésén, de fél tucat 
ilyen cégről biztosan tudok. Ígére-
tes kutatások zajlanak több terü-
leten, például ismert gyógyszerek 
átpozicionálásával, illetve a diag-
nosztikában.

– A Solvo hogyan tudott bekap-
csolódni ebbe a világversenybe? 
Mit tesztelnek most Szegeden?

– A Solvo úgynevezett gyógy-
szer-gyógyszer kölcsönhatásokat 
vizsgál, valamint azt, hogy külön-
böző hatóanyagok hogyan osz-
lanak el a szervezetben. Ezen a 
területen vezetők vagyunk a világ-
piacon, és közel hétszáz ügyfelünk 

van a világ több mint negyven or-
szágában. Így nem meglepő, hogy 
több vírusellenes gyógyszerjelöltet 
is tesztelünk. Csak nálunk mintegy 
nyolcvan kutató dolgozik jelenleg a 
laborokban. Konkrétumokról nem 
beszélhetek, de annyit elárulhatok, 
hogy jelenleg is számos nagyon 
ígéretesnek tűnő Covid-ellenes ha-
tóanyagot vizsgálunk.

– Mennyire reális, hogy né-
hány hónapon belül sikerül át-

törést elérni, és vakcina vagy 
gyógyszer születhet a kór ellen?

– A legoptimistább várakozá-
sok szerint akár már az év végére 
elérhető lesz a tömegesen hasz-
nálható vakcina. Én azonban job-
ban szeretek a realitások talaján 
maradni, így inkább azt monda-
nám, hogy erre sajnos még egy-két 
évet várnunk kell. Ez is csak akkor 
igaz, ha sikerül meggyorsítani az 
engedélyezési folyamatot. A gyógy-
szeripar a világ legszabályozottabb 
iparága, és egy új gyógyszer kifej-
lesztése a nulláról nagyjából tizen-
öt évbe és 2-3 milliárd dollárba 
kerül. Nekünk ennyi időnk nyilván 
nincs, mert a koronavírus olyan 
probléma, amelyre nem tizenöt év 
múlva kell megoldást találnunk, 
hanem minél előbb.

– Lehet gyorsabb megoldás?
– Két ígéretes irány is van. Az 

egyik az, ha több ismert és enge-
délyezett hatóanyagot kombiná-
lunk. Így működik a HIV terápiája, 
és sokféle tumor ellen is ez vált 
be. Jelenleg már közel száz ismert 
gyógyszert tesztelnek különböző 
kombinációkban koronavírusos 
betegeken a világ számos pont-
ján. A másik reményt keltő út az, 
hogy kipróbálunk más vírusokra 
tervezett hatóanyagokat, amelyek 
már a fejlesztés vége felé járnak. 
A Solvóban például mi ilyeneket 
vizsgálunk.

– Bízhatunk abban, hogy a vé-
dőoltás megnyugtató megoldást 
hoz majd a járványra?

– Az igazi megoldás természe-
tesen a vakcina lenne, de a legop-
timistább becslések szerint is lega-
lább egy évre szükség lesz ahhoz, 
hogy egy engedélyezett és tömege-
sen gyártott vakcinához jussunk. 
Nem lehet kizárni persze annak a 
lehetőségét sem, hogy a vizsgála-
tok során belefutunk olyan megol-

dásba, amely nagy hatékonysággal 
gyógyítja a fertőzést.

– Segíthet az, ha sokan átes-
nek a betegségen, és immunissá 
válnak?

– A védőoltás szükségességét 
azért is emelném ki, mert a jelen-
legi kutatási eredmények alapján a 
Covid–19-cel szemben nem biztos, 
hogy hosszú távú védettség alakul 
ki. A cél az, hogy olyan vakcina ke-
rüljön kifejlesztésre, amely jobb 
védettséget nyújt annál, mint ha 
az ember már átesett volna a fer-
tőzésen.

– Mennyire súlyos valójában 
a járvány, és szabad-e lazítani a 
szabályokon?

– Mivel a fertőzöttek jelentős 
része semmilyen tünetet nem 
mutat, nagyon nehéz megítélni, 
hogy most éppen melyik fázisban 
is tart a járvány. A halálozási ráta 
azonban arra utal, hogy valójá-
ban lényegesen több a fertőzött, 
csak nem mutatjuk ki. Az is kér-
dés, hány olyan elhunyt van, aki-
ről nem tudjuk, hogy valójában 
Covid-fertőzött is volt. Jelenleg 
azt sem tudjuk, milyen genetikai 
vagy egyéb okai vannak, hogy 
egyesek tünetmentesen vészelik 
át, mások pedig akár fiatalon és 
egészségesen is belehalnak a be-
tegségbe. Mivel még nem isme-
rünk hatékony terápiát, amellyel 
igazoltan visszaszorítható lenne 
a járvány, nem tartom túlzónak a 
korlátozásokat.

Minden az időzítésen és a la-
zítás mértékén múlik. Ha csak az 
egészségügyi szempontokat tart-
juk szem előtt, azt mondanám, 
sokkal szigorúbb korlátozásokra 
lenne szükség. De a politikának 
nyilvánvalóan a gazdasági folya-

matokat is figyelembe kell vennie. 
Erről az oldalról teljesen érthető a 
lazítási szándék.

– Milyen veszélyekkel járhat 
ez?

– A lazítás magában hordozza 
annak a kockázatát, hogy a fer-
tőzöttek száma jelentősen meg-
emelkedik, aminek hatására is-
mét szigorításokra lesz szükség. 
Majd amint egy kis csökkenés mu-
tatkozik a fertőzöttek számában, 
újból enyhítenek. Ennek követ-
keztében hosszú ideig hullámzást 
tapasztalnánk, ezzel elnyújtva a 
járványidőszakot. Ez mind egész-
ségügyi, mind gazdasági szem-
pontból rendkívül nagy károkat 
okozhat. Ezért bízom abban, hogy 
a legtöbb országban kellően böl-
csek lesznek a politikusok, és 
kivárják azt az időpontot, amikor 
tényleg biztonsággal oldani lehet 
a korlátozásokat.

– Melyik ország lehetne szá-
munka is követendő példa?

– Teljesen egyértelmű, hogy 
azok az országok tudták sikeresen 
leküzdeni a járványt, amelyekben 
rendkívül nagy számban tesztel-
tek, majd az összes kiszűrt sze-
mélyt elkülönítették, és komolyan 
vették a karantént. Nem utolsó-
sorban az is látszik a statisztiká-
kon, hogy van értelme a maszkvi-
selésnek.

– Sokan kifogásolják, hogy 
nálunk keveset tesztelnek.

– Valóban érthetetlen, hogy 
idehaza miért nem végzünk sok-
kal több nukleinsav-alapú tesztet. 
A koronavírustesztek viszonylag 
olcsók, könnyen beszerezhetők, 
és használatuk is igen egyszerű. 
Azokban az országokban, ame-
lyekben nagyobb számban végez-

nek teszteket, jobban közelítenek 
az ismert eredmények a valóság-
hoz. Ha nem tudjuk, kik azok, akik 
tünetmentesek, de fertőznek, nem 
lehet őket elkülöníteni sem. Tehát 
nem csak azért kell sokat tesztel-
ni, hogy pontosabbak legyenek az 
információink a terjedésről.

– Milyen változást hozhat a 
gyógyszeriparban és a kutatá-
sokban a mostani járvány?

– Ez a járvány komoly intő jel. 
A szakemberek évtizedek óta fi-
gyelmeztetnek a nagy világjárvá-
nyok kialakulására. A Covid nem 
magas halálozási rátájú és nem is 
különösebben fertőző vírus, mégis 
tökéletes példa arra, mennyire fel-
készületlenek vagyunk egy ragály 
elleni küzdelem levezénylésére. 
Nagyon bízom abban, hogy a je-
lenlegi helyzetből azt a tanulságot 
fogják levonni a döntéshozók, hogy 
sokkal jobban fel kell készülni az 
ehhez hasonló járványokra, ami-
nek mind a kutatásokra fordított 
erőforrásokban, mind az egészség-
ügyi intézményrendszer fejleszté-
sében meg kellene mutatkoznia. 
Bízom benne, hogy a veszély el-
hárulta után megnő a kutatók, a 
kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cé-
gek, valamint az egészségügyben 
dolgozók elismertsége.

– Édesapja a neves virológus 
professzor, Duda Ernő. Kikéri a 
véleményét szakmai dolgokban?

– Rendszeresen konzultálunk, 
napi szinten küldözgetünk egy-
másnak cikkeket, és elég sokat 
vitázunk is. Ő elismert alapkutató, 
én az ipari oldalt ismerem jobban, 
természetesnek tartom, hogy sok-
szor nem egyezik a véleményünk.

Rafai Gábor

Névjegy
Duda Ernő Magyarország legnagyobb 
biotechnológiai cégének, a Solvo Bio-
technológiai Zrt.-nek társalapítója, el-
nöke és vezérigazgatója. A Magyar Bio-
technológiai Szövetség elnöke, valamint 
az Aquincum Inkubátor társalapítója és 
elnöke. Neve több mint húsz vállalkozás 
alapításához köthető, közöttük a Copy 
General gyorsmásoló hálózathoz és Ma-

gyarország legnagyobb online antikváriumához, de volt tanácsadó 
cége és tejivója is.

A Szegedi Tudományegyetem címzetes docense. Oktat a Bojár 
Gábor alapította Aquincum Institute of Technologyban, valamint 
meghívott előadóként több neves hazai egyetemen tanít biotech-
nológiát és vállalkozástant. Tagja a Magyar Innovációs Szövetség 
elnökségének, rendszeresen publikál, valamint gyakran tart előa-
dásokat konferenciákon és egyéb rendezvényeken.

– Bízom benne, hogy a veszély elhárulta után megnő a kutatók elismertsége – mondta Duda Ernő
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Segítsen adója 1 százalékával! Tisztelt Olvasók!

Kérem, hogy adójuk 1%-ával tá-
mogassák a Fogyatékkal Élők és 
Betegek Érdekvédelmi Szerveze-
teinek Fóruma alábbi szervezete-
inek működését, ezzel is segítsék 
elő fogyatékkal élő embertársa-
ink életminőségét.

Köszönettel:
Joób Márton 

család-, 
szociálpolitikai 

és sportért 
felelős tanácsnok

 1. Értelmi Fogyatékosok Csongrád  Egyesületünk az értelmi fogyatékossággal
  Megyei Érdekvédelmi Szervezet  élők érdekvédelmével, érdekképviseletével,
  Közhasznú Egyesület (ÉFOÉSZ) rehabilitációjuk elősegítésével foglalkozik. 
  6721 Szeged, Teleki u. 3. Célunk az önálló életre való felkészítés
  Adószám: 18466371-1-06 és a nevelés, a könnyen érthető kommunikáció 
   elsajátítása.

 2. Mozgáskorlátozottak Csongrád  Egyesületünk a mozgásfogyatékos és a
  Megyei Egyesülete megváltozott munkaképességű emberek
  6725 Szeged, Petőfi S. sgt. 75. érdekeit képviseli az élet minden területén. 
  Adószám: 19746896-1-06 Közhasznú szervezetként nemcsak tagjaink 
   részére, hanem bárki hozzánk forduló részére 
   nyújtunk segítő (jogi, pszichológiai, foglalkozta-
   tással összefüggő, egészségmegőrző) szolgálta-
   tásokat. Célunk, hogy olyan társadalmat 
   alakítsunk ki, amelyben tagjaink a lehető 
   legteljesebb életet élhetik.

 3. Szegedi Mozgássérültek  Egyesületünk a fogyatékkal élők érdekvédelmi
  Alternatív Egyesülete képviseletét látja el, támogatószolgálatot, 
  6725 Szeged, Veresács u. 17/B sorstársi tanácsadást biztosít, illetve fenntartja a
  Adószám: 19085658-1-06 „Makray” Fogyatékkal Élő Gyermekek Nappali 
   Intézményét.

 4. Vakok és Gyengénlátók  Egyesületünk a vak és a gyengénlátó személyek
  Csongrád Megyei Egyesülete társadalmi beilleszkedését támogatja szolgáltatá-
  6721 Szeged, Bocskai u. 11. sokkal, környezeti akadálymentesítéssel, kulturális
  Adószám: 18473951-1-06 és sportprogramok szervezésével.

 5. Rákbetegek Országos  Szervezetünk 30 éve a daganatos betegek
  Szervezete szegedi területi  érdekképviseletét, tanácsadását, a beteg–orvos–
  iroda – Napforduló Szolgálat hozzátartozó kapcsolat, együttműködés javítását
  6723 Szeged,  végzi.
  Csongrádi sgt. 63.
  Adószám: 19020855-1-43 

 6. Siketek és Nagyothallók  Szervezetünk célja, hogy elősegítse a siket és a
  Országos Szövetsége (SINOSZ)  nagyothalló személyek társadalomba történő
  Csongrád Megyei Szervezete befogadását, munkaerőpiaci beilleszkedését és
  6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. minél szélesebb körű akadálymentesítettség
  Adószám: 19655031-2-42 elérését.

 7. Integritás Közhasznú Egyesület Egyesületünk célja a korszerű közösségi pszichiát-
  6724 Szeged,  riai rehabilitáció, a hozzátartozók felvilágosítása, 
  Leányszállás köz 2/A  a közvélemény toleránsabbá formálása, a pácien-
  Adószám: 18469752-1-06 sek társadalomba visszailleszkedésének 
   támogatása.
 
 8. „Cöli” Lisztérzékenyek 2003 óta működő egyesületünk célja, hogy segítse
  Egyesülete a gluténérzékenységgel élőket. A felajánlott 1%-ot
  6720 Szeged,  a havi rendszerességű klubfoglalkozások, rendez-
  Dózsa György u. 5. vények megszervezésére, ingyenes cöliákiai csa-
  Adószám: 18471708-1-06 ládszűrés biztosítására kívánjuk fordítani.

 9. Szegedi Korai Fejlesztést  Szervezetünk, a Szegedi Korai Fejlesztést és
  és Integrációt Támogató  Integrációt Támogató Alapítvány az Odú Központ-
  Alapítvány ban eltérő fejlődésű, fogyatékossággal élő kis-

  6720 Szeged, Károlyi u. 4. gyermekek korai fejlesztésével és családjuk tá-
  Adószám: 18453661-1-06 mogatásával, valamint hátrányos helyzetű, roma 
   gyermekek tanodai megsegítésével foglalkozik.

 10. Szivárvány Autizmus  2003 óta működő egyesületünk elsődleges célja
  Közhasznú Egyesület (SZIA) az autizmussal, illetve más fogyatékossággal élő
  6771 Szeged, Szerb u. 192. gyermekek és felnőttek esélyegyenlőségének, 
  Adószám: 18471777-1-06 esélyteremtésének, érdekképviseletének bizto- 
   sítása, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
   segítése. Fontos feladatunknak tekintjük még 
   társadalmi jelenlétük, szerepük erősítését, 
   életlehetőségeik legszélesebb körű kiterjesztését 
   foglalkoztatásuk által is.

 11. Szegedi Sólyom utcai Segítő  Alapítványunk 1997-ben azzal a céllal jött létre, 
  Kezek Alapítvány hogy iskolánk, a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv
  6723 Szeged, Sólyom u. 4. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
  Adószám: 18461008-1-06 mény óvodába járó, valamint a tanulásban és 
   értelmileg akadályozott tanulókat támogassa.

 12. Napos Oldal a Sérült  Alapítványunk 1996 óta végzi tevékenységét
  Emberekért Alapítvány Szegeden. Tevékenységeink: súlyosan és halmo-
  6723 Szeged,  zottan fogyatékos, valamint egészséges fiatalok
  Lomnici u. 31/B 4/11 táboroztatása, személyi segítőszolgálat működte-
  Adószám: 18929294-1-06 tése, házi gondozás, a munkaerőpiaci foglalko-
   tatás elősegítése, érzékenyítések tartása, 
   kutyaterápiás szolgáltatás, szabadidős 
   élményprogramok, foglalkozások szervezése, 
   gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.
   Bővebben: www.naposoldal.org

 13. Boldog Napokért Parkinson  A Parkinson-kór gyógyíthatatlan betegség, így
  Szegedi Közhasznú Egyesület egyesületünk alapítói kiemelkedően fontosnak
  6723 Szeged,  tartják a Parkinson-betegség megismertetését a
  Bimbó utca 4/B 2/7 lakosság körében. Célunk továbbá az önkéntes-
  Adószám: 18144071-1-06 munka bemutatása, az arra való ösztönzés 
   minden generáció tagjai körében.

 14. Szegedi Pszoriázis Egyesület  Közhasznú egyesületünk célja a pikkelysömörrel
  közhasznú szervezet,  élők tájékoztatása betegségük természetéről, az
  a Semmelweis Garancia  újabb kutatások eredményeiről, a kezelési mó-
  Védjegy birtokosa dokról és lehetőségekről. Fontos számunkra a be-
  6723 Szeged,  tegek közösségi beilleszkedésének elősegítése.
  Hont Ferenc u. 22/B V/15
  Adószám: 18290244-1-06 

 15. Hallássérült Gyermekekért  „Talán sok mindent nem hallunk, de mindent ér-
  Egyesület tünk.” Egyesületünk a hallássérült gyermekek be-
  6725 Szeged, Bécsi krt. 38. szédfejlesztésével és oktatásával foglalkozik.
  Adószám: 18459131-1-06 

 16. Sclerosis Multiplexes (SM)  Az egyesület a Csongrád megyében élő, gyógyít-
  Betegek Csongrád Megyei  hatatlan, krónikus betegségben szenvedő sclero-
  Egyesülete sis multiplexes emberek érdekeit képviseli, élet-
  6722 Szeged,  minőségük javítása érdekében rehabilitációs fog-
  Bécsi krt. 31. I/5 lalkozásokat és közösségi rendezvényeket szer-
  Adószám: 18468328-1-06 vez.

 Szervezet Szja 1%  Szervezet Szja 1%
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Így küzdött Szeged ötven éve a Tiszával
„Második szegedi árvízkatasztrófa pedig nem lesz” – emlékezett Vágás István mérnök

A huszadik század egyik legna-
gyobb tiszai árvize 1970 áprilisá-
ban kezdődött. Május közepén 

már mindenfelé megfeszített munka folyt 
a gátakon, május 20-án pedig a védeke-
zésért felelős bizottság elrendelte, hogy 
„Nagylakon, Magyarcsanádon, Apátfal-
ván, Kiszomborban, Ferencszálláson és 
Kübekházán felöltözve, a legszüksége-
sebb holmikat összecsomagolva, fent 
virrasszon a lakosság”. A helyzet azon-
ban tovább romlott, így megkezdődött az 
evakuálás Makón és Maroslelén. A Tisza 
Szegednél 961 centiméteren tetőzött, de 
a Csongrádtól a magyar–jugoszláv hatá-
rig tartó védővonalakon az 1000 centi-
méteres vízszinthez rendezkedtek be ak-
tív védelemre, így szerencsére végül nem 
történt nagyobb baj – olvasható a Na-
tional Geographic Magyarország legna-
gyobb árvizei című összefoglalójában.

Az 1970-es árvíz negyvenedik év-
fordulóján így elevenítette fel az ese-
ményeket az Ativizig emlékkötetében 
az azóta már elhunyt Vágás István mér-
nök, a műszaki tudományok doktora.

„A Maros első árhulláma ugyan a 
Tiszába szakadt, de május végén ki-
alakult a második, és ez már »oldalba 
kapta« a Tisza fő árhullámát – éppen 

Szegednél. Szegeden kialakult a 961 
centiméteres, 2006-ig a legmagasabb 
vízállás. Ha kivetítenénk ezt a magas-
ságot, a Széchenyi téren, Vásárhelyi 
Pál szobránál több mint másfél méter 
volna a tér szintje felett.

Mi lehetett ebben a helyzetben az 
árvízvédelem feladata? A töltések ol-
dalát tartósan borító víz átszivárgásá-
nak korlátozása, a magassági hiányok 
pótlása, a töltések védőképességének 
folyamatos fenntartása, a keletkező 
meghibásodások állandó figyelése és 
kijavítása. Szeged belvárosának akkor 
még alacsony téglamellvédfala különös 
gondosságot kívánt. Minthogy a tetőző 
vízállás idején a fal maga is védővonal-

lá vált, s az árvízvédelem az esetleges 
1000 centimétert is számításba vette, 
a téglafalat homokzsákokkal meg kel-
lett támasztani.

»Második szegedi árvízkatasztrófa 
pedig nem lesz« – mondtuk ki néhá-
nyan, akik felelősséget éreztünk a vá-
rosi és a városon kívüli töltésrendsze-
ren történő védekezés sikeréért.”

1970-ben Szeged is, az Alsó-Tisza 
vidék is megmenekült a szegediek, 
a vízügyi szolgálat és a katonák hősi 
helytállásának, összefogásának kö-
szönhetően. 
(Fotók: Fortepan / Péterffy István / 
Szalay Zoltán / Arina / MHSZ, illetve 
Duna Múzeum)

Tégla, beton, mobil
• Az 1879-es árvíz után, amely szinte teljesen elpusztította Szegedet, meg-
építették téglából a belvárosi partfalat.
• Az 1970-es árvizet követően, amikor 961 centiméteren tetőzött a Tisza, el-
készült a korszak legkorszerűbb technológiájával a beton partfal Szegeden.
• 2006 áprilisában rekordméretű árvíz fenyegette Szegedet, a vízszint 
1009 centiméteren tetőzött. Ezt követően úgy döntött a város vezetése, 
hogy, megfogadva a vízügyi szakemberek tanácsát, megerősíti a partfa-
lat. A 2015-ben átadott, néhány óra alatt összeszerelhető, új, mobil partfal 
1100 centiméter magasságig ellenáll az árnak. Búvárok, katonák és civilek védik a partfalat a Belvedere 

palotánál 

Szegeden 961 centiméteren tetőzött a Tisza 1970-ben. 
Ha kivetítenénk ezt a magasságot, a Széchenyi téren, Vá-
sárhelyi Pál szobránál több mint másfél méter volna a tér 
szintje felett A Stefánia az 1970-es árvíz idején a Móra Ferenc Múzeum magasságából nézve

Homokzsákokat töltenek az 1970-es árvíz idején a vízmű 
épületénél Buzgárok a Kőrösy József Szakközépiskolánál Homokzsákok a Tisza Lajos körút torkolatánál
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A koronavírus-járvány miatti bezártság 
oldásáról sokakat megkérdeztek a 
médiában. A közös dalolás, a taps, a 

jó rádió- és tv-műsorok lehetőséget adnak a 
„búfelejtésre”, de ennél fontosabb, hogy az 
időnket hasznosan töltsük el.

Amikor reggel felkelek, végiggondolom, 
hogy így, 80 év felett mi lenne a legfonto-
sabb tevékenység, amivel másokon is tudok 
segíteni, de magamat is erősítem?

Kezdem a reggeli tornával az ágyban: 
láblengetések, csontritkulás miatti, óvatos 
forgások, nyújtás hátra a karokkal, ameddig 
az ágy hossza megengedi, közben a lábak 
sarkainak megfeszítése, a gerincoszlop szét-
húzása érdekében.

Édesapám tanácsaira gondolva néhány 
mély légzést is elvégzek! Ez abból áll, hogy a 
levegőt mélyen beszíva átpréseljük a levegőt 
a tüdőből a hasba, majd lassan visszanyom-
juk a hasból a tüdőbe és kiengedjük. Apuka 
szerint az emberek többsége csak „piheg”, a 
friss levegő a tüdőcsúcsig sem jut el!

A torna után a frissítő zuhanyozás követ-
kezik. Miután a kádból kikászálódok, irány 
a konyha. A reggeli: kávé, gyümölcs, pirított, 
vajas kenyér. Ennyi energiaforrás elég a 
mozgásszegény életmódhoz!

Ezek után fontos a munka sorrendjének 
beosztása.

A karanténban lévő családtagok, akik 
a sok gyermek mellett a távmunkában is 
részt vesznek, kevés időt tudnak a főzésre 
szánni. Első feladatom tehát a krumplis po-
gácsa tésztájának elkészítése! Amíg a tészta 
megkel, addig kiszellőztetem a lakást (bár 
a rosszul záródó ablakok miatt felesleges), 
megöntözöm a virágokat.

Mivel a tészta még nem kelt meg, gyor-
san felhívom a lányomat, hogy az unokáim 
felől érdeklődjek. De a telefont nem ve-
szik fel. Újra próbálkozom, amikor hirtelen 
eszembe jut, hogy a távoktatásban lévő 
gyermekek lefoglalják a készüléket. Nem is 
tudom felfogni, hogy Pannika zongorázását 
hogy hallhatja és láthatja a zongoratanár-
nője?!

A menyem, aki szintén távoktatásban 
dolgozik, számonkérést is végez szaktár-
gyából. Mint mondja, ez a korszerű oktatói 
tevékenység többletmunkával jár. Az újszerű 
megoldások és az eszközkezelés kimunkálá-
sa nagyon sok időt igényel. Az otthoni tanári 
munka mellett a szintén otthon lévő öt gyer-
mekre főzni is kell. Mesélte, hogy egy alka-
lommal pillanatnyi türelmet kért óra közben 
a tanítványaitól, mert meg kellett kavarnia a 
főzeléket.

Időközben megkelt a tészta, és már lehet 
szaggatni a pogácsákat!

A lisztérzékeny gyermekeknek glutén-
mentes lisztből készül a pogácsa. Ezt külön 
deszkán nyújtom, és az olajban is ezeket 
sütöm meg először. Összesen 90-100 darab 
pogácsa készül Szegeden élő 12 unokám-
nak és családtagjaiknak.

Más, gyorsabban elkészíthető és min-
denki számára ehető ételek is vannak, így a 
rakott káposzta, a korhelyleves és a kedvelt 
rizskoch. A főzéssel el is telik a délelőtt.

Délután mindig következik az egyórás 
szundikálás, majd a takarítás. Minden napra 
egy ablakszárny van beütemezve. A létrára 
mászást tiltják a gyermekeim, de óvatosan a 
magasabb üvegeket mégis létráról tisztítom. 
A porszívózás, a szőnyegrázás néha fárasz-
tó, de megoldható.

Már elültettem az ablakokba a balkonlá-
dák virágait. Az átteleltetett muskátlikból a 
dugványok már cserepekben vannak, leta-
karva. Ha már nem lesz fagy, minden virág 
kikerül az utcai ablakokba, hogy a szemben 
lévő sokemeletes társasház lakói gyönyör-
ködhessenek bennük. Kíváncsian várom, 
hogy a szemben lévő erkélyek tulajdonosai 
közül ki fogja a virágosítást követni?

Estefelé, mivel sokáig világos van, előve-
szem a testvéremtől kapott ecseteimet, ak-
rilfestékeket, az alapozóval bekent falapo-
kat, és festek. Tájképek, kis erdei házikók, 
kanyargós erdei utak – ezek a fő témák.

Régebben egy-egy alkalommal szívesen 
ajándékoztam festményeket családtagjaim-
nak, de később az oktatói és kutatói munka, 
valamint a családi feladatok miatt nem volt 
erre időm. Most már megtehetem, hogy fes-
tek, de sajnos a kezem már nem oda húzza 
a vonalakat, ahová szeretném!

És most itt a legnagyobb szerencsém a 
komputerrel! Amikor már besötétedik, a szá-
mítógép elé ülök, és száguldó, egész nap 
felgyülemlő gondolataimat szavakban fogal-
mazva gépelt betűkbe önthetem!

Nem szabad siránkozni! Örülni kell eddigi 
életünknek, bíznunk kell egymásban, a jövő-
ben! Ne bántsuk egymást szavakkal, írással! 
Higgyük, hogy most mindenki jót akar, és 
akarjon is mindenki jót – önérdek nélkül, le-
mondások árán is, az egész nemzet javára!

Milyen jó, hogy leírhatom a gondolataimat 
a számítógépen! Itt nem jelent problémát, 
hogy reszket a kéz, fáj a láb. A technika min-
dent legyőz. Észre sem veszem, hogy a nap 
eltelt, a bezártságot sem tapasztalom. Telefo-
non még felhívom néhány rokonomat, egye-
dül élő ismerősömet. Van, akivel pár szót vál-
tok, hogy minden rendben van-e, de van, aki 
hosszasan mesél, mert egész nap senkihez 
nem tudott szólni. Újabb és újabb témát talál, 
régi emlékeket sorol – szívesen hallgatom.

Amikor egyedül maradok, az órára nézek. 
Te jó ég! Mindjárt éjfél! Ágyba bújva már a 
holnapi teendőkre gondolok.

Dr. Berecz Árpádné
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot 
arra, hogy az észrevételeket, olvasói 
leveleket rövidítve, szerkesztett formá-
ban adja közre.

Bezárt szabadság

Telefonon felhívom néhány ro-
konomat, egyedül élő ismerősö-
met. Van, akivel pár szót váltok, 
hogy minden rendben van-e, de 
van, aki hosszasan mesél, mert 
egész nap senkihez nem tudott 
szólni. Újabb és újabb témát ta-
lál, régi emlékeket sorol – szíve-
sen hallgatom.

Megbüntették a rend- 
őrök azokat, akik a 
koronavírus-járvány 

miatt a tüntetés formájaként 
dudálással fejezték ki véle-
ményüket az Orbán-kormány 
intézkedéseivel szemben. A 
tiltakozás szervezői nem rej-
tették véka alá szándéku-
kat. Íme: „Dudáljunk a kór-
házakból kitett betegekért, 
a segítség nélkül maradt 

munkanélküliekért, a védő-
felszerelés nélkül dolgozó 
orvosokért és ápolókért, az 
ellehetetlenített önkormány-
zatokért!”

Korábban is volt egy 
hasonló céllal és módon le-
zajlott demonstrációjuk, de 
akkor nem avatkozott közbe 
a rendőrség. Most viszont 
„indokolatlan hangjelzés el-
követése” címén indítottak 

szabálysértési eljárásokat 
a tiltakozók ellen. Hogy mi 
változhatott közben? Tudja, 
Orbán!

Tanulság. Ne nagyon 
adjunk ki indokolatlanul 
hangokat, ha jót akarunk! 
Én már kissé félve és néma 
csendben írtam ezt a levelet 
is. Ha elolvassák, jaj, ne han-
gosan! Csak magukban, jó?

Méhes János

„Indokolatlan hangjelzés elkövetése” címén indítottak szabálysértési eljárásokat  
a tiltakozók ellen. Fotó: Népszava 

Csínján a hangokkal!

A magyar nyugdíjak reálértékéről

Az elmúlt tíz év alatt 
sok alkalommal bosz-
szantottak fel. A kor-

mány például egyfolytában 
arról beszél, hogy megőrizte, 
sőt növelte a nyugdíjak érté-
két. Ez a Fidesz gyakorlatá-
ból kiindulva abszolút lehe-
tetlen. Magyarán: hazugság! 
Egy rádióinterjú alapján ar-
ról ír a kormánypropaganda, 
hogy a baloldali kormányok 
elvették a válságban a 13. 
havi nyugdíjat (a Fidesz pe-
dig nem tett eleget ígéreté-
nek – nem először). Most ép-
pen azzal „bohóckodik”, hogy 
négy év alatt, évente egy-egy 
hét nyugdíjának összegével 
megtoldva a járandóságot, 
2024-ben újra meglesz a 13. 
havi nyugdíj. Mézesmadzag. 
Ki tudja, mi lesz négy év múl-

va. De mivel a hazugságból 
sohasem elég, kijelentették: 
„Az elmúlt tíz évben becsület-
tel (fogalmuk sincs, mit jelent 
ez a szó!) betartottuk a nyug-
díjasokkal kötött megállapo-
dásunkat, a nyugdíjak érté-
két nem csak megőriztük, 
még növeltük is.”

Kezdjük talán azzal, hogy 
az évenként kiszámított és 
alkalmazott inflációs kulcs 
sohasem fedte a piaci való-
ságot, hiszen gyakorlatilag 
tíz év alatt nem vagy alig érte 
el az évenkénti 3 százalékot. 
Holott a leginkább érintett 
területeken (alapvető élel-
miszerek, gyógyszerek, re-
zsi) nem volt ritka a 10, 50 
vagy akár a 100 százalékos 
drágulás sem. Ezzel szem-
ben volt, ami volt, még a 

felét sem adták meg annak, 
ami valójában járt volna a 
nyugdíjasoknak! Akkor miről 
hozsannázik már tíz éve a 
kormány?

Ahhoz is pofa kell, hogy 
ebben a háborúban (ahogy 
Orbán nevezi) a parlamenti 
képviselők megint alapos 
emelést kaptak „siralmas” 
keresetükhöz. Így aztán már 
mindenki jóval havi egymillió 
forint fölött keres, közülük 
sokan 3–4 millió forintot is 
havonta. Így aztán könnyen 
mulat a magyar! Pedig a po-
fátlanságnak is van határa.

Ja, kérem, az önzés, az 
önös érdek, a korrupció saj-
nálatosan sok politikusnál – 
tisztelet a kivételnek – privi-
légiumot jelent…

Kutnyik Pál

Mézesmadzag a Fidesz 13. havi nyugdíja. Fotó: Szabó C. Szilárd
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A TECHNIKÁJÁT FEJLESZ-
TI. Nehezen élte meg a tokiói 
olimpia elhalasztását a négy 
évvel ezelőtt Rióban bronzér-
mes Márton Anita, a szegedi 
súlylökő azonban már átérté-
kelte a helyzetet, és továbbra 
is edzésben van. Jelenleg el-
sősorban az erőt próbálja tar-
tani, emellett a technikai kivi-
telezésre koncentrál. Erről a 
fedett pályás világbajnok at-
léta azt követően nyilatkozott, 
hogy bejelentették, a korona-
vírus-járvány miatt nem ren-
dezik meg az augusztusi Eb-t 
sem. Az augusztus 25. és 30. 
között tervezett kontinensvia-
dalt nem lehet áttenni a jövő 
évre a sportnaptár zsúfoltsá-
ga miatt, ezért bizonytalan, 
hogy megtartható-e.
BAJNOKI ARANYAT ÜNNE-
PELHETNEK. A Magyar Jég-
korong Szövetség döntése ér-
telmében a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű U16-os együt-
tese nyerte a 3 × 3-as bajnok-
ság 2019–2020-as idényét. 
Ez a sportág egy speciális, kis-
pályás változata. Bár a soro-
zat fináléja a koronavírus-jár-
vány miatt elmaradt, a sze-
zonbeli teljesítménye alapján 
az élre sorolták Csiki Csaba 
gárdáját. A szövetség minden-
hol meghatározta a végső sor-
rendet: a többi szegedi csapat 
közül az OB II-esek a negye-
dik, az U18-asok a tizenne-
gyedik, az U14-esek a husza-
dik helyen végeztek.
KIVÁLTSÁGOS. A járvány 
ellenére végig zavartalanul 
edzhetett Major Endre, az 
ATSK Szeged kerekesszékes 
asztaliteniszezője. A sportoló 
elmondta, a konkrét céljai is 
megvannak a 2021-es tokiói 
paralimpiára, amelyen a riói 
negyedik helyét szeretné túl-
szárnyalni.
NEHEZEBB LESZ. A Natur-
tex-SZTE-Szedeák kosárlab-
dázója, Kerpel-Fronius Balázs 
tagja volt a 3 × 3-as válogatott 
bő keretének, amely az áprili-
si, budapesti olimpiai selejte-
zőn a tokiói részvételt is kihar-
colhatta volna, azonban akár-
csak a játékokat, a selejtezőt 
is elhalasztották. Kerpel-Froni-
us klubja honlapján kifejtette, 
a szerb válogatotthoz vissza-
térő Tomiszlav Ivosev a világ 
egyik legjobbja, a folytatás-
ban nélküle nehezebb dolguk 
lesz, de a selejtezős ellenfe-
leket egyenként már legyőz-
ték, most az a feladat, hogy 
ezt egyszerre tegyék meg. A 
3 × 3--as szakágról elmondta, 
azért szereti, mert magasab-
ban van a faulthatár és pörgő-
sebb a játék.

Sport

Döntött az MLSZ

Szegedi szempontból 
véget ért a futballsze-
zon, miután a Ma-

gyar Labdarúgó Szövetség 
bejelentette, hogyan módo-
sul a menetrend a koronaví-
rus-járvány alatt. A férfi NB I. 
és Magyar Kupa május 23-
tól folytatódik, ezekben sze-
gedi csapat nem érintett. A 
női NB I.-ben a 8. helyen álló 
Szent Mihály már nem ját-
szik. 

A bajnokság végered-
mény nélkül zárul, nincse-
nek helyezettek, kiesők. A 
férfi NB II. és NB III. eseté-
ben az aktuális tabellák jelö-
lik ki a feljutókat és a kieső-
ket, valamint a megyei első 
osztályokból a feljutókat. Az 
NB II.-ben a 12. Szeged-Csa-
nád Grosics Akadémia (ahol 
a leváltott João Janeiro ve-
zetőedző utóda Dobos Bar-
na lett) sem játszik többet 
a szezonban, míg a megyei 
I. osztályból a Szegedi VSE 
kap lehetőséget az NB III-as 
indulásra.

Kisebb versenyek-
kel júliusban elkez-
dődhet a hazai ka-

jak-kenu szezon, a gyorsa-
sági magyar bajnokságok 
a különböző korosztályok-
ban pedig augusztusban 
és szeptemberben zajla-
nak majd, derült ki a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség 
(MKKSZ) elnökségének on-
line ülése után. A testület 
legfontosabb feladata az 
volt, hogy a klubokkal foly-
tatott egyeztetések után 
döntések szülessenek a 
járvány utáni újraindításról.

– Két héten át tartot-
tak az online egyeztetések, 
mind a kilencven olyan 
egyesület véleményét meg-
ismertük, amelyek tavaly 
bajnoki pontot szereztek. 
Fontos volt, hogy lássuk, 
a klubok tudják-e tartani a 
kapcsolatot a versenyzők-
kel. Eredményes beszél-
getéssorozaton vagyunk 
túl, amit köszönök minden 
résztvevőnek – nyilatkozta 
a Kajak-Kenu Tv-nek az el-
nökségi ülés után Schmidt 
Gábor, az MKKSZ elnöke. 
Beszélt a tervezett verseny-
naptárról is.

– Arra látok esélyt, hogy 
július második felében a re-
gionális versenyekkel és a 
vízitúrakupa fordulóival új-
raindulhat az élet. Jó lenne, 

ha minden szakágban és 
korosztályban avathatnánk 
2020-ban is magyar bajno-
kot. Az első területi bajnoki 
fordulókat augusztus köze-
pén tartjuk, augusztus végén 
rendeznénk az ob-t a felnőtt, 
az U23-as, az ifjúsági és a 
serdülő korosztályoknak, a 
masters versenyzőknek és 
a kicsiknek pedig szeptem-
berben. Szeretnénk megtar-
tani október elején a Kadler 
Gusztáv Maraton Magyar 
Bajnokságot is – mondta az 
elnök.

Schmidt a szegedi gyor-
sasági és parakenu-világ- 
bajnoksággal, illetve a bu-
dapesti maraton-Európa-baj-
noksággal kapcsolatban azt 
mondta, az MKKSZ várja 
a Nemzetközi Kajak-Kenu 
Szövetség és az Európai Ka-
jak-Kenu Szövetség hivata-
los állásfoglalását, viszont 
felhívta a szabadidő-spor-
tolók figyelmét, hogy a Ba-
laton-átevezést a magyar 
szövetség augusztus 8-án 
megtartja.

Az MKKSZ honlapjá-
ra felkerült versenynaptár 
szerint a felnőtt gyorsasági 
ob augusztus végén lehet 
Szolnokon, míg a szegedi 
vb szeptember 20–23-i, a 
budapesti maraton-Eb pe-
dig október 3–6-i dátummal 
szerepel a programban.

Júliusban kezdődhet
a hazai versenyszezon

Mikler: A vírushelyzet óriási ajándékot adott nekem
A kapusnak Narina és Dominik mellett nem sok ideje jut a pihenésre

178-szoros válogatott kézilab-
dázó elérzékenyülve mesélte, 
hogy számára mi az öröm az 
ürömben.

– Fantasztikus érzés, hogy 
ennyi időt tölthetek a csa-
ládommal, ez egy rettentő 
nagy ajándék számomra – 
tette hozzá.

A Mikler ikrek apukájának, a 
férfi kézilabda-válogatott és 
a MOL-Pick Szeged kapusá-
nak, otthonlét ide vagy oda, 
sűrűek a napjai, a 9 hónapos 
Narina és Dominik mellett 
nem sok ideje jut a pihe-
nésre. Mikler Roland elárul-
ta, óriási ajándék számára, 
hogy ilyen sok időt tölthet a 
családjával.

– Attól függően, hogy mikor 
volt az éjszakai etetés, reg-
gel hatkor vagy fél hétkor fel-
ébred a kislányunk. Ha felkel-
nek, levisszük, megreggeliz-
tetjük őket. Egy kis játék, és 
utána visszafekszenek déle-
lőtt aludni egy picit. Ebbe az 
időszakba szoktam besűríte-
ni az edzést – mesélte a DIGI 
Sport híradójának, a Sport24-
nek Mikler Roland, a MOL-
Pick Szeged kapusa. Az ott-
honi edzés talán segít meg-
emészteni, hogy az EHF a Baj-
nokok Ligájában eltörölte az 

egyenes kieséses szakaszt. 
Így – mint már megírtuk – a 
négyes döntőbe a csoportok 
első két helyezettjei jutottak 
be, a csoportharmadik Pick 
lemaradt.

– A csapatot felháborítot-
ta a hír, én is úgy érzem, hogy 
nagyon jó formában vagyunk, 
talán tényleg a legerősebb ke-
rete van most a Szegednek. 
Szomorú, mérges voltam, 
nem tudtam hova tenni. Van 
egy közös csoportunk, ahol 

beszélgetünk, a játékosok 
körében és vezetői szinten is 
óriási volt a felháborodás, de 
sajnos nem tudunk mit csinál-
ni. Az EHF így döntött. Június-
ban elkezdjük az előalapozást 
otthon, ugyanúgy, ahogy ed-
dig edzettünk, és majd július 
végén folytathatjuk a csa-
patedzéseket – fogalmazott.

Addig pedig várnak rá az 
apai teendők, mivel az ott-
honi edzések mellett estig 
a gyerekekkel foglalkozik. A 

Mikler Roland apaszerepben is megállja a helyét. Fotó: 
DIGI Sport

Elhalasztott visszavonulás
Olasz Anna folytatja a 2021-es olimpia végéig

A közelmúltban már Ba-
latonfűzfőn készült Olasz 
Anna nyílt vízi úszó, aki úgy 
tervezi, hogy a tokiói olimpia 
után befejezi pályafutását. 
A játékok elhalasztásával 
sportolói karrierjének vége 
2021-re tolódott.

– Először az országos bajnok-
ság maradt el, majd nemzet-
közi versenyek is, végül elha-
lasztották az olimpiát, így volt 
idő erre lelkileg felkészülni – 
mondta a Kossuth rádiónak a 
világ- és Európa-bajnoki ezüst- 
érmes szegedi versenyző. – 
Azóta is próbálom pozitívan 
értékelni a történéseket, bár 
jó lett volna, ha már a váloga-
tóverseny után megtörténik a 
halasztás, könnyebb lett vol-
na a következő egy évbe úgy 

belevágni, hogy tudom, részt-
vevő vagyok.

Úgy tervezte, hogy a já-
tékokat követően a szezont 
még végigcsinálja, utána visz-
szavonul, de így a pályafutása 
vége egy évvel eltolódott.

– Ezt úgy fogom fel, hogy 
kaptam még egy évet az 
úszásban. Ezzel együtt hama-
rosan huszonhét éves leszek, 
és bár továbbra is szeretek 
úszni, elkezdtem tervezni a jö-
vőmet – fogalmazott a Szege-
di Úszó Egylet sportolója, aki 
lemaradt a londoni olimpiáról, 
majd úgy tűnt, Rióban sem 
lehet ott, végül aztán 2016-
ban indulhatott, most pedig 
még ugyancsak nincs indulá-
si joga.

– Ennek ellenére minden-
nap úgy készülök, hogy ott le-

szek Tokióban, a koronavírus 
sem fog ettől eltántorítani – 
jelentette ki. Elmesélte, hogy 
pár hete még úgy gondol-
ták, a legközelebbi alkalom, 
amikor úszni mehetnek, az 
valamikor nyílt vízen, a Maty-
éren vagy a Balatonon lehet, 
de miután minden válogatott 
versenyzőnek negatív lett a 
koronavírustesztje, elkezdőd-
hettek a medencés tréningek.

– Mi most már öt negatív 
tesztnél tartunk egy hónap 
alatt. A vidékiek, így mi is Ba-
latonfűzfőn készülünk, a fővá-
rosiak Budapesten – mondta. 
Hozzátette: egyszerre csak 
nyolcan lehetnek a medencé-
ben, de így is nagyon örülnek 
az edzéslehetőségnek, mert 
öt hetet töltöttek vízi tréning 
nélkül.

Halasztás ide vagy oda, Olasz Anna nekifut a tokiói olimpiának. Fotó: Facebook/
OlaszAnnaOfficial

Kompenzációt 
kapnak

Az Európai Kézilabda 
Szövetség (EHF) kom-
penzációt fizet azoknak 
a kluboknak, amelyek a 
koronavírus-járvány miatt 
meghozott döntések kö-
vetkeztében lemaradnak 
a Bajnokok Ligája négyes 
döntőjéről. A férfiaknál ez 
tíz klubot érint, köztük a 
szegedit, ezek között ösz-
szesen 250 ezer eurót, 
átszámítva 88,5 millió fo-
rintot osztanak szét.
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? 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 15. 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. Április 25-i számunkban jó volt a keresztrejtvény szerkesztése, 
de elírtuk a nevet a megfejtésben, amiért elnézést kérünk! Helyesen: Csizmazia György alapította a múzeumi matinékat. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Baka István költő haláláig Szegeden élt és alkotott. A nyertes: Maróti Mihály Tibor. Gratulálunk!

Programajánló

      Programok

Bár a koronavírus-járvány 
miatt a Somogyi-könyvtár is 
zárva tart, honlapja számos 
digitális szolgáltatást és on-
line játékot kínál.
FOTÓKIHÍVÁS – KÖNYV 
KÁVÉVAL, TEÁVAL
„Fotókihívást hirdettünk ked-
ves olvasóinknak a Stefá-
nia fiókkönyvtárklub Face-
book-oldalán! Várjuk a köny-
vekről készült kreatív fotókat 
a hetente megadott téma 
szerint. 
A kihíváshoz bármikor lehet 
csatlakozni! A Facebook-ol-
dalunkra fényképet feltöltők 
között meglepetéskönyve-
ket sorsolunk ki a kihívás vé-
gén” – olvasható a könyvtár 
fölhívásában. A játék első ré-
szében arra biztatták a részt-
vevőket, hogy könyvespolca-
ikról készítsenek képeket. 
A második téma: könyv ká-
véval, teával. Részletek a 

www.sk-szeged.hu/jatek-pa-
lyazat/-/content/fotokihi-
vas-1162644 internetes ol-
dalon.

ONLINE HANGOSKÖNY-
VEK A FRANCIA UTCÁBÓL
Ingyenesen letölthető han-
goskönyveket kínál újranyi-
tásáig a Somogyi-könyvtár 
Francia utcai fiókkönyvtá-
ra. „A történeteket hallgatva 
enyhül a magány, a bezárt-
ság miatti rossz közérzet” – 
ajánlja szolgáltatását a Fran-
cia utcai bibliotéka.
Ízelítő a választékból:
• Kicsiknek – A szegény em-
ber szőlője: hangoskonyv.
net/sites/hangoskonyv.net/
files/mese/A-szegeny-em-
ber-szoloje.mp3
• Iskolásoknak – Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok: mek.
oszk.hu/09100/09129/
mp3/

• A klasszikus és a kortárs 
magyar irodalom kedvelő-
inek – Rejtő Jenő: A tizen-
négy karátos autó: mek.
oszk.hu/03100/03172/
mp3/

HOME TALENT KVÍZ A 
STEFITŐL
Home Talent címmel „házi 
kvízjátékot” indított május 
4-én a Somogyi-könyvtár 
Stefánia fiókkönyvtárklub-
ja. A „Stefi” Facebook-olda-
lán naponta föltett kérdésre 
„kommentben” várják a vá-
laszt. A gyorsaság is számít: 
aki elsőként küldi el a he-
lyes választ, 10 pontot, aki 
később, 5 pontot kap. A hó-
nap végén megjutalmazzák 
a verseny első három helye-
zettjét.
Részletek:
www.facebook.com/stefa-
niafiok/photos/a.2286924
984735039/2924075011
020030/?type=3&theater
(A játékhoz a Nagy kocsma- 
kvízkönyvet hívták segítsé-

gül, amelyet akár ki 
is kölcsönözhetnek, 
amikor újra nyitva 
lesz a könyvtár!
m o l y . h u / k o n y -
v e k / b a r t h a - a l -
mos-a-nagy-kocsmak-
vizkonyv)

A NAGY KOCSMAK-
VÍZKÖNYV AJÁNLÓ-
JÁBÓL:
„Éppen egy évtize-
de, 2009-ben kezdő-
dött a QuizNight.hu 
története. Az egysze-
rű játékból, ami úgy 
indult, hogy tizenöt 
barátomnak tettem 
fel kérdéseket egy 
szentendrei kávézó-
ban, tíz év alatt orszá-
gos mozgalom lett. Ma már 
a kérdéseimet 5 országban, 
3 különböző időzónában, 50 
helyszínen 50 kvízmester te-
szi fel közel 600 csapatnak 
hétfő esténként egy majd-
nem egész éven át tartó baj-
nokság keretében.

A kezdetektől fogva igye-
keztem olyan kérdéseket 
feltenni, amelyek érdeke-
sek és eltérnek a megszo-
kottól. Ennek a műfajnak 
ugyanis éppen az a külön-
legessége, hogy itt bará-
ti társaságok, kollégák al-
kotta csapatok versenyez-

nek egymás ellen. 
Nem elég tehát 
feltenni egy olyan 
egyszerű kérdést, 
mint például ki 
írta az Anyám 
tyúkját?, majd rá-
vágni, hogy Pe-
tőfi; itt olyan kér-
désekre van szük-
ség, amelyek a 
csapat több tag-
ját játékba hívják, 
elősegítik a közös 
gondolkodást, vi-
tát, a megfejtést: 
a közös siker él-
ményét.
Büszke vagyok 
rá, hogy Magyar-
országon a Quiz-
night.hu segítsé-

gével izgalmas esti prog-
rammá vált tudásunk 
tesztelése, ismereteink 
szélesítése; vagány dolog 
lett a tájékozottság, az álta-
lános műveltség gazdagítá-
sa” – írta a szerző, Bartha 
Álmos.
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SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖT-
TEK április 24-én: Fodor László Gá-
bor  és Sebők Gizella, Matuszka Ro-
land és Bakai Annamári, Varga Dá-
vid és Csiszár Evelin, Jambrik József 
Krisztián és Foki Bianka, Lázár Dávid 
Zénó és Kovács Melina Valen-
tina; április 25-én: Borsos 
Szabolcs és Bányai Doroty-
tya, Magyar Ferenc és Korom 
Edina Andrea, Szilágyi Szilárd 
és Karas Bettina, Joó Gellért 
és Papdi Enikő Ilona, Király 
Gábor és Varsányi Nikolet-
ta, Kothencz Szabolcs és Pi-
picz Klaudia, Szekeres Zsolt 
és Kőműves Enikő, Zsembe-
ri Zsolt és Kis-Jakab Tímea  
Éva.  

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Mostanában elég ideje 
lehetett arra, hogy mind 

a magánéletét, mind a mun- 
káját átgondolja, ami egyébként 
is nagyon aktuális volt már. 
Talán most már az érzései 
szerint kellene cselekednie.

BIKA (IV. 21–V. 20.) Ha 
végre sikerült tisztáznia 
magával, mit vár párkap- 

csolatától, „életet lehelhet”  
belé. Ha szingli, de önvizsgá- 
latot tartott és hajlandó meg- 
változni, mostantól nagyobb 
eséllyel találhat párra.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Ha mostanában otthon- 
ról dolgozik, már rájö- 

hetett, hogy egyedül, nyu- 
godtan eredményesebb lehet. 
Ha új ismeretségével távkap- 
csolatba kényszerült, kide- 
rülhet, hogy ön a harmadik.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
A kevesebb fizikai kon- 
taktus ellenére családi 

és baráti kapcsolatai 
az utóbbi időkben megerő- 
södhettek. Vigyázzon ezekre 
akkor is, amikor már sze- 
mélyesen is találkozhatnak!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Mostanában 
úgy érezheti, nem 
tudja levezetni kreatív 

energiáit. Ha emiatt több 
munkát vagy állást is elvállal, 
vigyázzon, hogy ne terhelje 
túl magát és ne keveredjen 
konfliktusokba.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Ahhoz, hogy még 
 jobbá, szebbé tehesse 
életét, bizonyos szoká- 

sain talán változtatnia 
kellene. Ez azonban csak 
akkor sikerülhet, ha nem vész 
el a részletekben, hanem a 
teljes képet látja.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Mostanában talán 
módja sem volt rá, hogy 
esetleg olyan emberrel 

kezdjen párkapcsolatot, 
akit csak azért választott 
volna, mert nem akart egyedül 
lenni. Jól tenné, ha továbbra is 
így folytatná.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Korábbi szen- 
vedélye, amellyel az 
élet minden területéhez 

viszonyult, valószínűleg nem 
lohadt le, de a közelmúltban 
talán nem tudta kiélni. Ha 
emiatt feszült, hallgasson 
több zenét, jót fog tenni!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Úgy érezheti, 
szellemi kapacitásai 
nincsenek lekötve. Ha 

hétköznapjai megtervezésével 
már végzett, keressen új 
kihívásokat, mondjuk, az 
interneten. Mit szólna például 
egy saját bloghoz?

BAK (XII. 22–I. 20.) 
A közelmúltban lehető- 
sége adódhatott némi 
távolságból tekintenie 

környezetére, illetve arra, 
hogy magával foglalkozzon. 
Ha eldöntötte, kitől mit vár, 
ideje ennek megfelelően 
cselekednie.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Mostanra kiderülhetett, 
mely emberi kapcsolatai 
erősek, és melyeket 

lehet akár megszakítania. 
Azokkal azonban, akik mel-
lett kitart, sokkal többet kell 
majd törődnie, mint koráb- 
ban. 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Ha előbújt az önben 
rejtőző lakberendező, 
otthona mostanra ma- 

ga a harmónia lehet. 
Használja ki azokat az előnyös 
változásokat, amelyek ennek 
hatására végbemehettek csa- 
ládtagjaiban.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre: változékony idő

ÉvfordulókAnyakönyvi hírek

Tarka-barka

Május 11.
hétfő

Május 12.
kedd

Május 13.
szerda

Május 14.
csütörtök

Május 15.
péntek

Május 16.
szombat

Március 17.
vasárnap

28/15
 Ferenc,
Fábiusz

19/5
Pongrác

17/7
Imola,

Szervác

20/7
Bonifác,
Gyöngyi

21/9
Szonja,
Zsófia

23/10
Botond,
Mózes

25/11
Paszkál,
Ditmár

Birka, Búza, Csirke. Legendás szegedi helyek voltak évti-
zedekkel ezelőtt. A Kossuth Lajos sugárúti Birka csárdá-
ban a legfontosabb és leghíresebb étel a bográcsos birka-
pörkölt volt. A Birka csárda a hatvanas-hetvenes évek-
ben minden nyáron kitelepült a Roosevelt térre, a Bel-

városi híd alá, és előfordult, hogy hat-nyolc bográcsban 
rotyogott a pörkölt, amely mellé tájjellegű borokat is kí-
náltak. A Birka később Bárány kisvendéglő lett, ma pedig 
Két Lecsó étteremként működik. Forrás: szeretlekmagyar-
orszag.hu

SZEGEDI HÍREK 
Minden hétköznap 19.00
A legfrissebb hírek minden 
este első kézből  a koronaví-
rus-járványról is a Szeged Te-
levízióban.

HAZAI PÁLYA – SPORTMA-
GAZIN
Május 11., hétfő 19.25
Hétről hétre egy-egy szegedi 
sportoló életét mutatjuk be.  
A most következő részben 
Nagy Pétert láthatják.

BELÉPŐ – ZENÉS RI-
PORTFILM
Május 15., péntek 19.55
Kaltenecker Zsolt és Markó 
Ádám duóként lépett fel Sze-
geden. A parádésra sikerült
bemutatkozás összefoglaló-
ja ez a film. 

DOKUSÁV – DOKUMEN-
TUMFILM
Május 17., vasárnap 20.00
Békebeli Budapest – Kocsis 
Tibor filmje Budapest világ-
várossá fejlődését mutatja 
be 1867-től 1916-ig.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Rajnai 
Márk Zoltánnak és Gyöngyösi Laurá-
nak 2020. 04. 20-án Emese, Kormá-
nyos Kolosnak és Szabó Magdolnának 
2020. 04. 20-án Benedek, Bácskai 
Dánielnek és Oltványi Edit Grétának 

2020. 04. 20-án Hédi Lea, Klovács 
Zoltán Albertnek és Kocsis-Savanya 
Brigittának 2020. 04. 20-án Boglár-
ka, Berezvai Zsoltnak és Herbót Eve-
linnek 2020. 04. 22-én Dávid, Náda-
si Attila Szabolcsnak és Szűcs Gyön-

gyinek 2020. 04. 25-én 
Zente, Varga Károlynak és 
Farkas Nikolettnek 2020. 
04. 25-én Bence, Kovács 
Zoltánnak és Szemerédi 
Krisztinának 2020. 04. 
25-én Bálint Zoltán, Kele 
Istvánnak és Bajzak Edi-
nának 2020. 04. 26-án 
Mirabella nevű gyermeke 
született.

GRATULÁLUNK!

85 ÉVE. 1935. május 12-én 
rendezték meg Szegeden az 
Éneklő Ifjúság első hangver-
senyét a színházban, ame-
lyen tizenkét iskolai kórus 
közel nyolcszáz diákja éne-
kelt. A koncertet Sík Sándor 
költő, egyetemi tanár nyitot-
ta meg. 

135 ÉVE. 1885 májusában 
kezdte meg működését Sze-
geden a dohánygyár hatvan-
két munkással. A gyártást a 
Felmayer-féle kékfestő gyár 
épületében kezdték meg. 
Később Rókuson, a mai Kos-
suth Lajos sugárúton kapott 
tizenkét holdas telket a gyár.


