
2020. november 14., szombat

Sereghajtó
A magyar ál-
lam az utolsók 
közt teljesít a 
társadalmi szo-
lidaritás terén 
az Európai Uni-
óban.

Új színész
Kaposvárról 
szerződött Sze-
gedre, és máris 
megszerette a 
pulzáló várost a 
27 éves Krausz 
Gergő.

Marad
2025-ig a ma-
gyar úszóválo-
gatott nyílt vízi 
szakágának 
szövetségi ka-
pitánya marad 
Gellért Gábor. 

2. 10.
Biztonságo-
sabb
A Retek utca 
és a Temesvári 
körúti csomó-
pont is bizton-
ságosabb lesz a 
felújítás után.

4. 7.

Panaszkodnak  
az egészségügyi dolgozók

Életszerűtlen intézkedések

Felőrli az egészségügyi 
dolgozókat az a fejet-
lenség, ami most, a 

járvány idején uralkodik az 
egészségügyben. Ezt írja  
Facebook-bejegyzésében 
annak a szegedi arc- és áll-
csontsebészeti klinikának az 
egyik dolgozója, amelynek 
ismét költöznie kell, mert 
újra járványkórházat alakí-
tanak ki a Kálvária sugárúti 
épületben. Orbán Viktor még 
szeptember elején azt mond-
ta, egész nyáron készültek 
a második hullámra, most 
szervezettebben működhet 
a rendszer. Úgy tűnik azon-
ban, kipukkadt a lufi. Egyre 
többen merik leírni, hogy ez 
nem igaz. 

A Szülői Hang Közösség 
10 ezer szülő visszajelzé-
se alapján készített lesúj-
tó elemzést. A szülők nagy 

többsége aggódik az okta-
tásban tapasztalható fejet-
lenség miatt, és a nehézsé-
gek ellenére is áttérne a 
távoktatásra. A leggyakoribb 
problémák között szerepel a 
tanórai távolságtartás, illetve 
maszkviselés hiánya, a nem 
megfelelő kontaktkutatás 
és teszt, valamint a fertőzés 
esetén a távoktatás, karan-
tén elrendelésének elmara- 
dása.

A november 9-i szigorítá-
sokról Horváth Péter, a Nem-
zeti Pedagógus Kar elnöke 
azt mondta, jobb lett volna az 
iskolákra bízni a döntést az 
online oktatás bevezetésé-
ről, mert vannak olyan intéz-
mények, ahol nehezebbek a 
körülmények, vagy nem érinti 
őket a járvány.

Írásaink a 2.  
és az 5.  oldalon

A szigorítások az önkormányzatok 
kifosztására jók az alpolgármesterek szerint

A meghozott döntések 
láthatóan kizárólag 
arról szólnak, hogy 

az önkormányzatoktól pénzt 
vonjanak el – mondta Nagy 
Sándor alpolgármester a szi-
gorítások első hullámáról. 
Szécsényi Rózsa gazdasági 
alpolgármester a tervezett 
újabb adóelvonást úgy kom-
mentálta: agyament ötlet.

– Több százmillió forintos 
veszteséget okozott tavasz-
szal a szegedi önkormány-
zatnak, hogy a kormány 
elrendelte az ingyenes par-
kolást. Ugyanebben az idő-
ben csökkent a helyi tömeg-
közlekedésben az utasszám, 
ami megint sok százmilliós 
bevételkiesést jelentett szá-
munkra – mondta Nagy Sán-
dor városfejlesztési alpol-
gármester. Így kommentálta 
Orbán Viktor miniszterelnök 

november 3-án bejelentett 
intézkedéseit és járványügyi 
szigorításait.

Az, hogy a kormány ismét 
elrendelte a városokban az 
ingyenes parkolást, havi 80 
millió forintos bevételkie-

sést okoz. Mivel nagyjából 
három hónapra lát előre az 
önkormányzat, hozzávetőle-
gesen újabb 240-250 milliós 
veszteséget kénytelen el-
könyvelni a város a parkolás 
ingyenessé tétele miatt. Az 

önkormányzatoknak mostan-
ra az egyetlen érdemi bevé-
teli forrásuk a helyi iparűzési 
adó maradt. Ennek az elvé-
telére készül Orbán Viktor az 
iparkamarával közösen.

Bővebben az 5. oldalon

Kijárási tilalom este 8 óra után
Drámai a helyzet – Egész Szegeden kötelező a maszkhasználat – Nem lesz karácsonyi vásár

Drámai a helyzet. Na-
ponta több mint négy-
ezerrel nő hazánkban 

az igazolt fertőzöttek szá-
ma. Lapzártánkkor orszá-
gosan már több mint 120 
ezer, a megyében több mint 
ötezer beazonosított Co-
vid-fertőzöttet tartottak nyil- 
ván. 

A kórházban ápolt koro-
navírusos betegek száma 
meghaladta a hatezret, kö-
zel ötszázan voltak lélegez-
tetőgépen. Naponta nyolc-
van-száz ember hal bele a 
fertőzés szövődményeibe. 
Kedd éjféltől drasztikus 
szigorításokat vezettek be, 
hogy lassítsák a járvány 
terjedését: kijárási és ren-
dezvénytilalmat rendeltek  
el.

Részletek az 5. oldalon Kihalt a város. Este 8 óra után egy teremtett lélek sincs Szeged utcáin. Fotók: Szabó Luca 
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A Szülői Hang Közösség széles 
körű online felmérést végzett az 
iskolai járványkezelésről. A 10 
ezer szülői visszajelzés alapján a 
szülők nagy többsége aggódik, és 
a nehézségek ellenére is áttérne 
a távoktatásra minden szinten.

A kormányzati intézkedések végre-
hajtásával kapcsolatban:

• A szülői válaszok 90 száza- 
 léka jelez problémát a kor- 
 mányzati intézkedések betar- 
 tását, betarthatóságát illető- 
 en.

• A leggyakoribb problémák a  
 rendelkezések érdemi betar- 
 tásával kapcsolatban

 o a tanórai távolságtartás,  
  illetve maszkviselés hiá- 
  nya (71%), 

 o a nem megfelelő kontakt- 
  kutatás és teszt (70%), 

 o a fertőzés esetén a táv- 
  oktatás, karantén elrende- 
  lésének elmaradása az  
  érintettek körében (57%), 

 o a kevert osztályokkal,  
  maszkviselés nélkül tartott  
  tanórák (40%). 

A válaszadók harmada kife-
jezetten elégedetlen a tájékoz-
tatással kapcsolatban. A szülők 
nehezményezik, hogy az iskolai fer-
tőzésekről sok esetben nem kap-
nak megfelelő tájékoztatást. A 
szülők 43%-a nyilatkozott úgy, 
hogy nincs tudomása iskolai fertő-
zésről, pedig a jelenlegi fertőzött-
ségi adatok mellett szinte biztosra 
vehető, hogy az iskolák több száz 

főnyi tanulója és dolgozója között 
az esetek jelentős részében előfor-
dulhatott már fertőzés. Viszont a 
tesztelés hiánya és/vagy a tájékoz-
tatás hiánya vagy elégtelensége 
miatt ez egyáltalán nem derül ki, 
az információ nem jut el a szülők- 
höz.

A nem kielégítő kommunikáció 
okai között szerepel még, hogy a 
szülők és az iskola között nincs 
párbeszéd a járványvédelmi in-
tézkedésekről, valamint hogy a 
tanulmányi ügyekben a szülők 
nem kapnak választ a kérdése- 
ikre.

Az oktatásról is lesújtóak a vé-
lemények.

• A távoktatás minősége vál- 
 tozó; vannak jó példák, de  
 egyúttal sok a probléma is. 

 o A tavaszi távoktatás után a  
  tanulók 51 százalékánál  
  tapasztaltak lemaradást  
  valamilyen tárgyból, 16  
  százalékban súlyos lema- 
  radást. 

 o Az idei tanévben az osz- 
  tály- vagy iskolaszintű táv- 
  oktatásban részt vevők vé- 
  leménye alapján 33% ki- 
  fejezetten elégedetlen a  
  távoktatás minőségével,  
  ebből 18% pedig úgy nyi- 
  latkozott, hogy érdemben  
  nincs is távoktatás. 

• Az idei tanévben a járvány kö- 
 vetkezményei (sok tanulói  
 és tanári hiányzás, helyette- 
 sítések, túlterheltség, táv- 
 oktatás) miatt 30 százalék- 
 ban keletkeztek lemaradá- 

 sok. Sajnos az iskola csak az  
 esetek kb. harmadában  
 (29%) tud legalább részben  
 segíteni a lemaradások beho- 
 zatalában.

• A tanulói hiányzások száma  
 jelentős, de a tanulók nagy- 
 részt magukra maradnak a  
 hiányzások pótlásával. Az  
 esetek felében (53%) a gyer- 
 meknek önállóan kell gon- 
 doskodnia a pótlásról, nem  
 kap a család segítséget az  
 iskolától. Csupán 5%-ban te- 
 remtették meg annak lehető- 
 ségét, hogy az otthoni karan- 
 ténból a tanuló online bekap- 
 csolódhasson a tanórába. 

• A szülők túlnyomó többsége  
 (71%) szerint a járvány miatt  
 csökkenteni kellene a köz- 

 pontilag előírt megtanulandó  
 tananyag mennyiségét. 

A családok többletterheiről is 
megkérdezték a szülőket.

• A szülők számára a távokta- 
 tás jelentős többletterhet je- 
 lent. 

 o 49% számára hosszú tá- 
  von nem összeegyeztethe- 
  tő a munkával, ebből 18  
  százaléknak már rövid tá- 
  von is problémát jelent a  
  távoktatás. 

 o Szintén 48% jelezte, hogy  
  pénzügyi nehézséget je- 
  lent a munkahelyről való  
  kimaradás. 

• A nehézségek ellenére, az  
 előnyök és hátrányok ösz- 
 szevetése után a szülők több- 
 sége (59%) kívánatosnak tar- 
 taná, hogy a jelenleginél szé- 
 lesebb körben térjenek át a  
 távoktatásra a járvány terje- 
 désének megfékezése érde- 
 kében.

A november 9-i szigorításokról 
a Nemzeti Pedagógus Kar elnö-
ke, Horváth Péter azt mondta, az 
ő eredeti javaslatuk az lett volna, 
hogy az iskolák saját hatáskörben 
is dönthessenek az online oktatás-
ra való átállásról, hiszen vannak 
olyanok, ahol nehezebbek a kö-
rülmények, vagy nem érinti őket a 
járvány. Azt is el tudta volna kép-
zelni, hogy a 7–8. osztályokban is 
átálljanak online oktatásra, bár a 
felsőbb osztályokban a felvételire 
is készülni kell. Nem irigyli az isko-
laigazgatókat.

Csatát vesztett a kormány 
Brüsszel ellen

A magyar kormány min-
dent bevetett az úgy-
nevezett jogállamisá-

gi mechanizmus érvénybe 
lépése ellen. Még azt is kilá-
tásba helyezték, hogy a tel-
jes költségvetést és a 750 
milliáros koronavírus-men-
tőcsomagot is megvétózzák, 
ha szükséges.

Nem csoda, hogy a Fi-
desz mindenáron igyekezett 
támadni a javaslatot, hiszen 
az Európai Bizottság friss 
jogállamisági jelentése szá-
mos kifogást talált a magyar 
kormány tevékenységében. 
Eddig úgy látszott, Orbán 
Viktornak sikerült leszerelnie 
a jogállamiság feltételeinek 
számonkérését sürgető po-

litikusokat. Az utolsó pilla-
natban azonban az Európai 
Parlament, ahol a Fidesznek 
egyre kevesebb a szövetsé-
gese, bekeményített.

Bekerült a javaslatba, 
hogy az uniós forrásokat el 
lehet vonni azoktól a tagor-
szágoktól, amelyek nem tisz-
telik az Európai Unió alapérté- 
keit – külön kiemelik itt pél-
dául az igazságszolgáltatás 
függetlenségének megsér- 
tését.

A mechanizmust a jö-
vőben nem lehet kijátszani 
időhúzással, és nem csak 
egyedi esetekre vonatkozik, 
figyelembe veszik a jogállami 
elvek folyamatos és visszaté-
rő megsértését is. 

Sereghajtó a magyar állam  
a társadalmi szolidaritás terén

Sokkal kevesebbet segít a 
magyar állam a rászorulók-
nak, mint más uniós tagor-
szágok. 

Az Eurostat közzétette 
az Európai Unió tag-
államainak szociális 

támogatásokra fordított ki-
adásait tartalmazó 2019-es 
statisztikáját. Az élvonalban 
foglal helyet Franciaország, 
Dánia és Németország – ők 
fordítják a legtöbb pénzt a 
nehéz helyzetbe került ál-
lampolgárok megsegítésé-
re.

Magyarország a lista leg-
végére került, Bulgáriával és 
Litvániával holtversenyben 
az utolsó előtti helyet foglal-
juk el.

Érthető, hogy a nagyobb 
és gazdaságilag fejlettebb 
országok több támogatást 

tudnak nyújtani a rászoru-
lóknak, az Eurostat listája 
azonban a GDP arányá-
ban hasonlította össze a 
szociális kiadásokat. Így 
kiderül, hogy a magyar ál-

lam még a hazai gazdaság 
méretét figyelembe véve 
is alig több mint feleannyi 
szociális támogatást nyújt, 
mint Franciaország vagy  
Dánia.

A munkanélküliek támo-
gatására Magyarország har-
madannyit költ, mint más 
európai országok, mint pél-
dául Olaszország vagy Bel-
gium.
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Járványkezelés az iskolákban: aggódnak a szülők

Minden nehézség ellenére a szülők többsége bevezetné a távoktatást.

Sokáig úgy tűnt, Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerül 
elérnie, hogy a jogállamiság feltételeinek maradéktalan 
teljesülése ne legyen követelménye az uniós források kifi-
zetésének, végül mégis kudarcot vallott. 

Az EurópAi unió tAgállAmAinAk szociális támogAtásokrA fordított kiAdásAi 2019-bEn  
(A gdp-hEz mérvE %-bAn) 
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Franciaország 31

Dánia 30

Németország 29

Ausztria 28

Olaszország 28

Belgium 27

Svédország 27

Csehország 18

Ciprus 18

Magyarország 16

Bulgária 16

Litvánia 16

Lettország 15

Málta 15
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 VéleményA Telenor Szegeden terjeszkedik
Száznegyvennel bővíti munkavállalói létszámát

B terv

Újfent megkapta az Orbán-kormány a rendkívüli jog-
rend bevezetésével a teljes felhatalmazást arra, hogy 
segítsen az embereknek, a kisebb és nagyobb közös-

ségeknek, a településeknek a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésben. A mostani felhatalmazás csak abban különbö-
zik a tavaszitól, hogy kilencvennapos időkorlátot szabtak, 
ám ez hosszabbítható. Mint ahogy hosszabbíthatóak az Or-
bán Viktor által harminc napra, december 10-ig bejelentett 
szigorú korlátozások is, amelyekkel már nem lehetett tovább 
várni. Félő, hogy így is késve vezették be azokat az intézke-
déseket, amelyeket a körülöttünk lévő országokban már he-
tekkel ezelőtt megléptek. Sőt, még többet is tettek annál, 
mint mi, akik nem tudom, mire vártunk. Szlovákiában példá-
ul a nagy országos tesztelésnek köszönhetően kiszűrték és 
karantén alá vonták a fertőzöttek jelentős részét. A szlovák 
miniszterelnök azonban még így is óvatosságra intett, hang-
súlyozva, nehéz téli hónapok várnak az országra. Ugyanak-
kor hozzátette, a kormánynak a tesztelés formájában „erős 
fegyver” van a kezében.

Mi is állig felfegyverkezve vártuk a koronavírus-járvány 
második hullámát. Ezt nem én állítom, hanem Orbán mond-
ta szeptember 4-én a 
szokásos péntek reg-
geli rádióinterjújában. 
E képes beszéddel azt 
sugallta, erősek va-
gyunk, mindenre fel-
készültünk. Hihettük, 
még talán B tervük is 
van arra az esetre, ha 
rohamtempóban gyor-
sul fel a járvány. Hi-
hettük, lépésről lépés-
re megtervezték, mit 
tesznek, ha emelkedik 
a fertőzöttek száma: előbb zárják a kapukat a futballstadi-
onokban, majd tesztelik a pedagógusokat, aztán átállnak a 
digitális oktatásra, aztán bezárják a színházakat, a mozikat, 
majd utazási és kijárási korlátozást rendelnek el. Szeptem-
ber közepétől emelkedtek a számok. A megyében hetente 
2-400-zal nőtt az igazolt fertőzöttek száma, de semmilyen 
lényegi intézkedés nem történt. Még azután sem, amikor 
október 24-ről 25-re több mint kétszázzal nőtt a fertőzöttek 
száma egy nap alatt a megyében.

Aztán meg úgy kapkodott Orbán, mint Bernát a ménkű-
höz: jött a harmadszékes színház meg az alvajárók kijárá-
si korlátozása éjfél és hajnal öt között, de a focimeccseket 
még mindig ezrek látogathatták, és félmeztelen ultrák ölel-
gethették egymást a gólnál. Szomorúan állapíthatjuk meg, 
hogy Orbán Viktornak, mint ahogy az amerikai elnökválasz-
tásnál, úgy a járvány kezelésében sem volt B terve. Bezzeg 
arra van A, B, C és Zs terve, hogyan álljon bosszút, hogyan 
véreztesse ki az ellenzéki településeket. Segítségnyújtás he-
lyett már elvette az önkormányzatok gépjármű- és idegen-
forgalmi adóját, megemelte a szolidaritási adójukat, nem 
támogatja tovább a közösségi közlekedést, és most már a 
települések iparűzési adójára is fáj a foga, amivel megfosz-
taná az önkormányzatokat a legfőbb bevételüktől. Tavasz-
szal már láttuk, hogy igazi válságkezelés helyett leginkább 
önmagát és akcióterveit népszerűsítve költött milliárdokat 
a kormány propagandára, óriásplakátokra, televíziós reklá-
mokra, újsághirdetésekre. És úgy szórták a pénzt a have-
roknak a rendkívüli járványügyi helyzetben és jogrendben a 
sportberuházásokra, turizmusfejlesztésre, Semjén fővadász 
hobbijára, Mészáros Lőrinc titkosított vasútépítésére, mint-
ha nem lenne holnap.

A megoldást jelentő vakcinaügyben oroszokkal és kínai-
akkal is tárgyal a kormány. Sok olvasónk kérését tolmácso-
lom azzal, hogy leírom ide: ha meglesz a vakcina, előbb a 
133 bátor embert oltsák be vele. De legyen nekik B tervük.

Szabó C. Szilárd

Aztán meg úgy kapko-
dott Orbán, mint Ber-
nát a ménkűhöz: jött a 
harmadszékes színház 
meg az alvajárók ki-
járási korlátozása, de 
a focimeccseket még 
mindig ezrek látogat-
hatták, és félmeztelen 
ultrák ölelgethették 
egymást a gólnál.

Dorozsmán és Újszegeden folytatódik 
a csapadékvíz-hálózat bővítése

Újabb kertvárosi utcákban építenek 
korszerű csapadékvíz-elvezető csator-
nát, a dorozsmai Bánomkerti főgyűjtő 
csatornát felújítják, és bővítik a ka-
pacitását. Majdnem 16 kilométeren 
korszerűsítik a vízelvezető rendszert. 
A fejlesztésre csaknem 1,5 milliárd 
forintot fordít az önkormányzat.

A járványhelyzet miatt a tervezett 
tájékoztató lakossági fórumok 
elmaradnak, de az érintett la-

kosságot szórólapokon, a honlapján 
és a médiában tájékoztatja az önkor-
mányzat a csapadékvíz-hálózat bővíté-
séről. A munka a napokban az újszege-
di Asztalos utcában kezdődik. Újszege-
den még hat utca érintett: a Borostyán, 
a Radnóti Miklós, a Haladás, a Babits 
Mihály, a Krúdy Gyula és a Wallisch Kál-
mán. Összesen 4336 méternyi csapa-
dékvíz-hálózat készül. Dorozsmán a 
Bánomkerti öblözetben kilenc utcában 

– Széchenyi István, Zalán, Kút, Nap, 
Széna, Ballada, Palóc, Majális és Rigó-
mező – épül összesen 5301 méter csa-
torna. A projekt része a dorozsmai Bá-
nomkerti csapadékvíz-főgyűjtő csator-
na rekonstrukciója és kapacitásának 
növelése a Negyvennyolcas és a Basa-
híd utca között, 1568 méteren. A kivi-
telezést a közbeszerzési eljáráson nyer-
tes cégek végzik.

Kilenc marostői utcában – Aranka, 
Borbála, Dorottya, Gizella, Ildikó, Izabel-
la, Klára, Melinda és Orsolya – is épül 
esővíz-elvezető csatorna, valamint meg-
valósul a Kürü sori árok mederburkolá-
sa a Katalin utca és a Fő fasor között. 
Továbbá épül egy átemelő is, hogy a 
csapadékvíz ne okozzon gondot a befo-
gadó csatornában. Marostőn összesen 
4637 méter hosszon készül csapadék-
víz-elvezető rendszer. A kivitelezésre 
kiírt közbeszerzési eljárás még zajlik, 
ezért ezen a területen a tervek szerint a 

jövő év második felében kezdődhet el a 
beruházás.

A projekt megvalósítására bruttó 1 
milliárd 334 millió forintot fordít a sze-
gedi önkormányzat. Ebből 1 milliárd 50 
millió forintot tesz ki az európai uniós 
támogatás, 190 millió forint az önkor-
mányzat saját forrása, és a Szegedi Csa-
tornamű Társulat is hozzájárul a fejlesz-
téshez 94 millió forinttal.

A beruházás eredményeként az érin-
tett területek lakóinak életkörülményei 
javulnak. A kiépülő csatornarendszer 
hosszú távú megoldást jelenthet a bel-
vízproblémákra, valamint a hirtelen, 
nagy mennyiségben lezúduló csapadék 
is könnyebben elfolyik a területről, és 
nem okoz nagy károkat.

Tavaly szeptemberre Újszeged, Kiskun-
dorozsma, Szentmihály, Tápé, Szőreg és 
Új-Petőfitelep 22 utcájában épült csapa-
dékvíz-elvezető csatorna, Dorozsmán pedig 
víztározó. Ez a fejlesztés folytatódik most.

Két lépcsőben, összesen 
140 munkatárssal bővíti al-
kalmazottainak létszámát 
a Telenor Magyarország no-
vembertől, ezzel csaknem 
ezernégyszázra emelkedik 
a mobilszolgáltató dolgozó-
inak száma.

– Novembertől, illetve janu-
ártól két ütemben 140 fő 
csatlakozik a Telenorhoz sa-
ját dolgozóként, korábban 
munkaerő-kölcsönzőn ke-
resztül dolgoztak nálunk – 
mondta Nemes Róbert, a 
szegedi ügyfélszolgálat veze-
tője. – Ezzel a lépéssel közel 
1400-ra bővül a Telenor Ma-

gyarország dolgozóinak lét-
száma. Azért fontos ez, mert 
ugyan korábban is kapcsolat-
ban álltunk ezekkel a kollé-
gákkal, de így még biztosabb 
és kiszámíthatóbb munkahe-
lyet biztosíthatunk számukra. 
Nyugodtan, motiváltabban és 
stabil környezetben dolgoz-

hatnak nálunk. Nagyon szép 
eredményeket értek el, ezért 
ez a Telenortól egy gesztus is 
feléjük. 

A 2014-ben megnyitott 
szegedi ügyfélszolgálat jelen-
tős regionális munkáltató a 
térségben. Évente közel két-
millió hívást fogadnak, a 85 
százalékát egy percen belül. 
A koronavírus-járvány kezde-
tén, márciusban a normál hí-
vásszámuk a négyszeresére 
emelkedett, és csak hetek 
múlva álltak vissza a normál 
működésre. Ez óriási megter-
helést jelentett az ügyfélszol-
gálat számára. 

Új szolgáltatással is bővül 
az ügyfélszolgálat: várhatóan 
az év végén egy háromfős vi-
deochat funkciót alkalmazó 
csapat kezd dolgozni. Így a jár-
ványhelyzetben is biztonságo-
san, otthonról kényelmesen 
minden ügyet elintézhetnek. 

– Szuper ez a csapat. 
Azért szeretek a része lenni, 

mert közösségként dolgo-
zunk az ügyfelekért, és te-
szünk azért, hogy ők elége-
dettek legyenek – mondta 
Benasnoun Anett, aki cso-
portvezető az ügyfélszolgála-
ton. 

A szegedi csapat 2019-es 
munkájáért a 33 éves Ne-

mes Róbert nemrégiben az 
Év Fiatal Vezetője különdíjat 
vehetett át. Ezzel azokat a 
vezetőket díjazzák, akik 40 
éves koruk előtt kiemelke-
dő eredményeket értek el 
szakmájukban. A díjazott úgy 
fogalmazott, olyan, egyen-
lőségen és bizalmon alapu-
ló csapatmunkát sikerült 
kialakítani, ahol egymástól 
tanulhatnak a kollégák. Sok-
színű az ügyfélszolgálatosok 
csapata: pályakezdők, kis-
mamák, megváltozott mun-
kaképességűek is együtt 
dolgoznak, és ezt az elfogadó 
környezetet valósítják meg 
az otthoni munkavégzés 
során. A munkatársak meg-
választhatják, hogy a Tisza 
Lajos körúti postapalotában 
lévő irodában vagy home 
office-ban dolgoznak, jelen-
leg több mint 90 százalékuk 
otthonról látja el a feladatát. 

Megválaszthatják a munkatársak, a szegedi irodában vagy otthon dolgoznak. 

Benasnoun Anett ügyfél-
szolgálati csoportvezető.

Nemes Róbert, a szegedi 
ügyfélszolgálat vezetője.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 

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 

 Fekete ház, 6720 Szeged, Somogyi utca 13. sz. (3837. hrsz.) alatti ingatlanrész ellenérték 
fejében, licitálással történő, profilkötött (vendéglátói tevékenység folytatása)  

BÉRBEVÉTELÉRE 
a 2021. 01. 01.  és 2025. 12. 31. közötti időszakra. 

  
Pályázatot nyújthat be minden olyan természetes személy, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
tv. rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet, aki/amely üzletszerű 

gazdasági tevékenység folytatására jogosult. 
 

 A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérbe adandó területet a bemutatás időpontjában 
megtekintse, és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg (vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meg-

hatalmazottja) aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lak-
címkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra. 

 

Bérlemény címe Bérelhető  
terület (m2) 

Nettó bérleti díj 
alapár (Ft/hó) 

Pályázati alapár 
emelésének 

mértéke 

Bemutatás  
időpontja  

Fekete ház  
6720 Szeged,  

Somogyi utca 13. 
(Hrsz. 3837.)  

260 m2 terasz,  
122 m2 vendéglátó 

egység 
620 000 Ft/hó  

50 000 Ft vagy 
ennek egész számú 

többszöröse 

2020. november  
16–17., 14 óra 

 
   

A pályázati dokumentáció 2020. november 9-étől 2020. december 3-áig kérhető 
az info@mfm.u-szeged.hu e-mail-címen. 

 

Szegeden is a belvárosba költözött a Nemze-
ti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgála-
ta. Bartal Tamás vezérigazgató a Rádió 88-
nak elmondta, egyre nagyobb az igény arra, 
hogy a közlekedők az útdíjfizetéssel kapcso-

latos ügyeiket városon belül tudják intézni, 
ezért döntöttek úgy, hogy új irodát keresnek. 
Hozzátette, a NÚSZ Zrt. szegedi ügyfélszolgá-
lata a Budapesti útról költözik be a belváros-
ba, a Honvéd tér 7. szám alá. 

A kerti csapok téliesí-
tésére hívja fel a fi-
gyelmet a Szegedi 

Vízmű Zrt. A tartós téli hi-
deg komoly károkat okoz-
hat a fagy ellen nem védett 
vízmérőkben és vízhálózat-
ban. 

Hozzátette: a télen nem 
lakott ingatlanoknál fontos 
a vízhálózat és a vízmérők 
víztelenítése, valamint a 
vízmérőakna szigetelése. 
Kiemelte: a vízmérő elfa-
gyása a mérő meghibáso-
dását és vízelfolyást ered-
ményezhet, a költségeket 
pedig a felhasználónak kell  
állnia.

A belvárosba költözött 
az ügyfélszolgálat

Téliesíteni 
kell a kerti 
csapokat

Felújítják  
a tarjáni buszmegállókat

Biztonságosabb lesz a zebra

Két, Szeged közlekedése 
szempontjából meghatározó 
helyszínen újítják föl a busz-
megállókat. A szeged.hu 
megnézte, hol tartanak. 

A Víztorony téren a vízto-
rony felőli megállóban 
elkészült a bazaltbeton 

burkolat, a buszok újra hasz-
nálhatják az autóbuszöblöt. 

Az esőbeállót még ezután te-
szik a helyére. A másik olda-
lon lévő megálló felújítását 
elkezdték, ezt is bazaltbeton 
burkolattal erősítik meg, az 
esőbeállót meghagyják. 

A Retek utcában a vízve-
zeték kiváltása zajlik. A Sza-
mos utca felőli megállóban 
előrébb tartanak a munká-
val, mint a Róna utcánál, 

ahol a csomópont átépítése 
miatt kissé előrébb alakítot-
tak ki új megállót. A Szamos 
utcánál kész a bazaltbeton 
burkolat, a másikban ezután 
készítik. A felújítás miatt az 
utca torkolata továbbra is le 
van zárva a forgalom elől. Az 
átépítése után a gyalogosok 
terelőszigettel védett zebrán 
kelhetnek át a Retek utcán.

A Víztorony térnél az egyik megálló már elkészült, most a másik oldalon a sor. Fotó: Szabó 
Luca

Változott a forgalmi rend  
a Temesvári körútnál

A Temesvári körút–Bér-
kert utca kereszte-
ződésében megvál-

tozott a forgalmi rend. Már 
nem lehet a Bérkert utcáról 
balra nagy ívben ráfordulni a 
Temesvári körútra. A változá-
sokat Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester azzal 
indokolta, hogy a korábbinál 
gyorsabbá és egyben biz-
tonságosabbá tették ezzel a 
közlekedést. 

A forgalomszámlálási 
adatok is azt támasztották 

alá, hogy a Bérkert utcából 
kijövő forgalom legnagyobb 
része a kereszteződésen 
egyenesen áthaladva a bel-
város felé indul a Népkert 
sor felé. Azzal, hogy ebben a 
kereszteződésben megszűnt 
a Bérkert utca felől a balra 
nagy ívben fordulás lehető-
sége, felgyorsul a kereszte-
ződésen áthaladó egyenes 
irányú forgalom. A korábbi-
aknál zavartalanabbul lehet 
a Bérkert utcáról áthajtani a 
Népkert sor felé, valamint az 

ezzel ellentétes irányban. A 
környező utcákból biztosított 
a Temesvári körútra a balra 
nagy ívben való felhajtás – 
tette hozzá az alpolgármes-
ter.

Ez a forgalmirend-válto-
zás előnyösen érinti a helyi 
tömegközlekedést, mert a 
Bérkert utcából a Népkert 
sor, illetve a Népkert sorról 
a Bérkert utca felé közleke-
dő buszok rövidebb idő alatt 
képesek átjutni a kereszte-
ződésen.

Nem lesz karácsonyi vásár
Zárva a színház, mozi, könyvtár

Operabeavató előa-
dást tartott a 30 na-
pos bezárás előtt a 

Szegedi Nemzeti Színház no-
vember 10-én. A kormány 
döntésének értelmében ez 
volt a szegediek utolsó szín-
házi élménye. Az elmaradó 
előadásokat már nem pótol-
ják, Barnák László a Szeged 
Televíziónak elmondta, né-
zőiket arra kérik, gondolják 
át a döntést. Vagy támogat-
ják a szegedi színházat az-
zal, hogy nem váltják vissza 
a jegyüket, bérletüket. Vagy 
ha mégis visszakérik az árát, 
kérhetik egy későbbi előa-
dásra érvényes utalványra, 
úgynevezett voucherre.

Bezárt az IH Rendez-
vényközpont és a Belvárosi 
Mozi is. A Pinceszínházban 
januárig biztos nem lesznek 
előadások. A megváltott je-
gyek bejelentkezést követő-
en érvényesek lesznek egy 
későbbi időpontra. Hama-
rosan közzéteszik januári 
műsorukat az interneten. 
A huszadik születésnapjá-
ra készülő színház ünne-
pi programokkal is készül 
2021-re.

A Somogyi-könyvtár és 
fiókrészlegei is bezártak.

Nem tartható meg a ka-
rácsonyi vásár, nem lesz 
adventi koszorú és gyer-
tyagyújtás sem.
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Egyre több egészségügyi
dolgozó panaszkodik

A koronavírus első hul-
lámában heteken át, 
minden este tapssal 

fejezték ki hálájukat az em-
berek azok iránt, akik a jár-
vány idején a munkájukat 
végzik. A második hullám-
ban ez elmaradt – adta hírül 
a Szeged Televízió. Az egész-
ségügyi rendszer viszont köz-
ben felkészült – legalábbis 
minden kormányzati nyilat-
kozatban ezt hangsúlyozzák. 

Orbán Viktor kormányfő 
azt nyilatkozta: „Állig felfegy-
verkezve várjuk a vírus má-
sodik hullámát, okosabbak 
vagyunk, mint voltunk, mert 
van tapasztalat, márciusban 
csak néztünk ki a fejünkből, 

miféle vírus ez. Már több hó-
nap tapasztalat van a hátunk 
mögött.”

A fegyverkezés ellenére 
elszabadult a vírus, a tava-
szi tapasztalatok pedig ke-
vésnek bizonyultak. Erről 
tanúskodnak azok a Face-
book-bejegyzések, amelye-
ket a végsőkig elkeseredett 
egészségügyi dolgozók tesz-
nek közzé. A szegedi arc- és 
állcsontsebészeti klinika 
egyik dolgozója például arról 
számolt be, hogy amellett, 
hogy kevesen vannak és 
rengeteget dolgoznak, min-
denféle segítség nélkül kel-
lett kiköltözniük szombaton 
a II-es kórházból, amelyet a 
második hullámban ismét 
járványközponttá alakítanak. 
Így idén már másodjára pa-
kolták ki az osztályt maguk a 
szakdolgozók. Hangsúlyozta: 
minden zokszó nélkül, mert 
lojálisak. Elsősorban a be-

tegek iránt. Pedig az elmúlt 
pár hétben több rosszat kap-
nak, mint jót. Leginkább a 
béremelések miatt. Azt írja: 
„Szombat reggel 8 óra. Tele-
fon. Költözés. Megint. Újra. 
Egyedül. Magunkra hagyva. 
Dühösen, frusztráltan, idege-
sen, érthetetlenül. Hogy pon-
tosan miről is van szó? Arról, 
hogy a Covid-járvány köze-
pette fejetlenség uralkodik 
itt lent az egészségügyben és 
odafönt a nagypolitikában.”

Nem csak a szegedi 
egészségügyi dolgozók fa-
kadtak azonban ki. Egy szak- 
ápoló például azt írja, min-
denki rettenetesen fáradt. 
Van, hogy WC-re se tudnak 

elmenni, mégis mosolyogva 
próbálnak megoldani min-
den problémát. Egyikük így 
fogalmaz: „Káosz a köbön... 
nem tudjuk, hogy mi lesz hol-
nap... emberhiány, de brutál 
módon... a kollégák félnek, 
rettegnek... egyre több beteg 
és egyre kevesebb nővér, aki 
megy, hajt, csinálja, moso-
lyog, bolondozik...”

A mentők szintén túlter-
heltek. A többletfeladatok 
miatt vannak, akik napokon 
keresztül pihenés nélkül 
dolgoznak. Kusper Zsolt, a 
Magyar Mentődolgozók Szö-
vetségének elnöke a Klubrá-
diónak azt nyilatkozta: „Egyre 
nehezebben bírjuk, azt kell, 
hogy mondjam. Napi több 
ezer tesztet kell elvégezni a 
bajtársaimnak, de ez lehetet-
len feladat. A tesztek elkészí-
tésével is probléma van, akik 
az elemzést végzik, ott is hi-
ány van.”

Felőrli az egészségügyi dolgozókat az a fejetlenség, ami 
most, a járvány idején uralkodik az egészségügyben. Ezt 
írja Facebook-bejegyzésében annak a szegedi arc- és áll-
csontsebészeti klinikának az egyik dolgozója, amelynek 
ismét költöznie kell, mert újra járványkórházat alakítanak 
ki a Kálvária sugárúti épületben. Orbán Viktor még szep-
tember elején azt mondta, egész nyáron készültek a má-
sodik hullámra, most szervezettebben működhet a rend-
szer. Úgy tűnik azonban, kipukkadt a lufi. Egyre többen 
merik leírni, hogy ez nem igaz. 

Kijárási tilalom este 8 óra után
Drámai a helyzet – December közepéig általános rendezvény- és gyülekezési tilalom van érvényben

Csökkenteni kell a koronavírusos meg-
betegedések számát, mert ha to-
vábbra is ilyen ütemben nő a fertő-

zöttek száma, akkor a kórházak nem tud-
nak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel 
– mondta hétfőn Orbán Viktor miniszterel-
nök, aki a járvány terjedését korlátozó in-
tézkedéseket jelentett be. A 30 napra be-
vezetett drasztikus szigorítások kedd éj-
féltől léptek hatályba. Orbán elmondta, 
szükség esetén meghosszabbítják a korlátozá- 
sokat.
• Este 8 óra és hajnali 5 között kijárási ti-
lalmat vezettek be. Felmentés csak a mun-
kába járóknál és a rendkívüli esetekben 
lehetséges. 
• Közterületen kötelező a maszkhasználat!
• A felsőoktatás csak online formában 
működhet, a felsőoktatási kollégiumokat 
is bezárták. 
• A középiskolákban 8. osztály felett digi-
tális oktatás lépett életbe. 
• A bölcsődék, óvodák, általános iskolák 
a 14 év alattiak számára nyitva maradtak. 
• Minden gyülekezés tilos. 
• Az éttermek bezártak. Csak házhoz 
szállítás lehetséges, de az üzemi étkez-
dék nyitva tarthatnak. 
• Az éttermeknek és a szabadidős létesít-
ményeknek a zárás utáni 30 napra nem 

kell járulékot fizetniük a dolgozóik után. 
Az állam pedig megtéríti a munkavállalók 
bérének a felét. De ennek feltétele, hogy 
a munkavállalót ne bocsássák el. 
• A kórházi dolgozókat, az iskolai taná-
rokat, az óvónőket és a bölcsődei dol-
gozókat hetente célzottan tesztelni kell. 
(Itt a miniszterelnök a gyorstesztekre  
utalt.)
• Este 7 órakor bezárnak az üzletek, a fod-
rászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók. 
• A szabadidős létesítményeket (fitnesz-
terem, fedett uszoda, múzeumok, színhá-
zak, állatkertek) zárva kell tartani. 
• A szállodák csak üzleti célból érkezett 
vendégeket fogadhatnak, turistákat nem. 
• A szállodáknál a zárás utáni első 30 
napban a november 8-ig történt foglalá-

sokat, illetve azok 80 százalékát az állam 
megtéríti. Ennek a feltétele, hogy ne rúg-
ják ki a munkavállalókat és megkapják a 
fizetésüket. 
• Általános rendezvénytilalom lépett 
életbe. 
• Családi összejöveteleken és magán-
rendezvényeken legfeljebb 10-en vehet-
nek részt. Esküvők csak lakodalom nél-
kül lehetségesek. Az egyházi és a polgári 
szertartáson csak a tanúk, a szülők és a 
testvérek vehetnek részt. 
• A temetéseken csak 50 fő vehet részt.
• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mö-
gött kell tartani. 
• Szabadtéren az egyéni sportolás meg-
engedett, de az amatőr csapatsport 
tilos. 

Újabb pénzt von el a kormány 
az önkormányzatoktól a veszélyhelyzetben

Ez a szigorítások célja Nagy Sándor alpolgármester szerint

A meghozott döntések látha-
tóan kizárólag arról szólnak, 
hogy az önkormányzatoktól 
pénzt vonjanak el – mondta 
Nagy Sándor alpolgármes-
ter a szigorítások első hul-
lámáról. Szécsényi Rózsa 
gazdasági alpolgármester a 
tervezett újabb adóelvonást 
úgy kommentálta: agyament 
ötlet.

– Több százmillió forintos 
veszteséget okozott tavasz-
szal a szegedi önkormány-
zatnak, hogy a kormány el-
rendelte az ingyenes parko-
lást. Ugyanebben az időben 
csökkent a helyi tömegközle-
kedésben az utasszám, ami 
megint sok százmilliós bevé-
telkiesést jelentett számunk-
ra – mondta Nagy Sándor vá-
rosfejlesztési alpolgármester. 
Így kommentálta Orbán Vik-
tor miniszterelnök november 
3-án bejelentett intézkedé-
seit és járványügyi szigorítá- 
sait.

Az, hogy a kormány ismét 
elrendelte a városokban az 
ingyenes parkolást, havi 80 
millió forintos bevételkie-
sést okoz. Mivel nagyjából 

három hónapra lát előre 
az önkormányzat, hozzáve-
tőlegesen újabb 240-250 
milliós veszteséget kény-
telen elkönyvelni a város a 
parkolás ingyenessé tétele  
miatt.

A tömegközlekedésben a 
járatsűrítést az utasszámok 
nem indokolják. Az ingyenes 
parkolás miatt valószínűleg 
többen használnak autót, et-
től tovább fogyhat a villamo-
sokat, trolikat és buszokat 
igénybe vevők száma. 

Az önkormányzatoknak 
mostanra az egyetlen érde-
mi bevételi forrásuk a helyi 

iparűzési adó maradt. Ennek 
az elvételére készül Orbán 
Viktor, az iparkamarával 
közösen. A vállalatok terhe-
inek enyhítése érdekében 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, Parragh 
László javaslatot tett le a 
miniszterelnök asztalára, 
amelyben a járványügyi hely-
zet okozta nehéz helyzet mi-
att kéri, hogy egy éven át ne 
kelljen iparűzési adót fizet-
niük a cégeknek, vállalkozá- 
soknak. 

– Ez viszont az önkor-
mányzatiság végét jelentheti, 
agyament ötlet – jelentette 

ki Szeged gazdasági alpol-
gármestere, hiszen a telepü-
léseket ezzel megfosztanák 
szinte a teljes bevételüktől. 
– A helyi iparűzési adó az 
egyetlen bevétele az önkor-
mányzatnak, amelyet közfel-
adatok ellátására fordít, ezt 
megsarcolni aláírása annak, 
hogy az önkormányzatiság 
megszűnt – mondta Szécsé-
nyi Rózsa.

Parragh László iparkama-
rai elnök viszont úgy látja, az 
önkormányzatoknak is részt 
kell vállalniuk a koronaví-
rus-járvány miatt a közös te-
hervállalásból.

Az ingyenes parkolás csak az önkormányzatok további kifosztására jó Nagy Sándor al-
polgármester szerint. Fotó: Iványi Aurél

Kötelező maszkhasználat Szegeden

A kormányrendelet felhatalmazása alapján Botka László polgármester egész-
ségügyi, rendvédelmi és közigazgatási szakemberekkel egyeztetett, akiknek 
egyöntetű véleménye, hogy akkor van értelme a kötelező maszkhasználatnak, 
ha az Szeged város teljes közterületére vonatkozik. A polgármester rendeletet 
hozott, hogy Szeged város teljes belterületén kötelező a maszk viselése. A ren-
delet betartását a szabálysértési törvény alapján a rendőrség és a honvédség 
ellenőrzi. Akik nem tartják be a maszkviselési szabályokat, 5 ezertől 500 ezer 
forintig terjedő pénzbírságot kaphatnak.
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Szegedi vagy Szent-Györgyi Tudományegyetem legyen?
Levették a névváltást a napirendről, ki tudja, meddig

Minden szegedi egyetemi diákot 
megkérdezett a napokban a hall-
gatói önkormányzat, támogatják-e, 
hogy a Szegedi Tudományegyetem 
neve megváltozzon Szent-Györgyi 
Tudományegyetem, Szegedre. A 
névváltoztatást az orvosi kar dé-
kánja vetette fel, őt támogatta 
Rovó László rektor is, ám a sze- 
nátus pár hete levette a kérdést az 
ülése napirendjéről. Sokan ugyanis 
azt gondolták, ilyen horderejű kér-
désben nem lehet egyik pillanatról 
a másikra döntést hozni.

Vastapssal üdvözölték a fo-
lyosón rekedt hallgatók pár 
hete azokat a felszólalókat, 

akik azt javasolták a szenátusnak, 
hogy vegye le a napirendről az egye-
tem névváltoztatását – adta hírül a 
Szeged Televízió. Szent-Györgyi ne-
vének felvételét – noha a szegedi 
Nobel-díjas tudós érdemeit min-
denki egyöntetűen elismeri – töb-
ben aggályosnak látják. Mint ahogy 
azt is, hogy sebtében kellett volna 
erről a döntést meghozni, minden-
fajta előzetes felmérés nélkül. A 
szenátus végül levette a napirend-
ről a kérdést azzal, hogy az egyete-
mi polgárokat tájékoztatják, és utá-
na döntenek. 

A hallgatói önkormányzat össz-
hallgatói szavazást írt ki a kérdés-
ben. Az EHÖK elnöke felkérte Szaj-
bély Mihályt, a bölcsészkar tanárát, 
hogy gyűjtse össze a Szegedi Tudo-
mányegyetem név megtartása mel-
letti, illetve Lázár Györgyöt, az orvosi 
kar dékánját, hogy foglalja össze a 
névváltoztatás melletti érveket. 

– Túl nagy hype-ot kerítenek a do-
lognak, és lehetne sokkal fontosabb 
dolgokra koncentrálni, semmint 
arra, hogy éppen mi legyen az egye-
tem neve. Én egyértelműen nemre 
fogok szavazni. Azaz, hogy maradjon 
az SZTE – mondta egy egyetemista a 
Szeged Televízió kérdésére. Hallga-
tótársa azt mondta, hallott és olva-
sott a névváltoztatási javaslatról, de 
nem elég tájékozott, miért is akarják, 
de neki a régi név az jobban tetszik.  
Egy harmadik egyetemista azt mond-
ta: „Nem mindegy, hogy azt mondja 
valaki, hogy a Szegedi Tudomány-
egyetemen végzett, vagy egy másik 
nevet mond. Szerintem azért ennek 
az egyetemnek neve van, tehát nem 
mindegy. Én maradnék az eredetinél 
mindenképpen.” Egy külföldi hall-
gató megjegyezte: „Szent-Györgyi 
nagy tudós volt, méltó lenne, hogy az 
egyetem viselje a nevét, de a Szege-
di Egyetem is nagyon jó név.”

Hogy a hallgatók mit gondolnak 
a kérdésről, az EHÖK felméréséből 
fog kiderülni. Rajtuk kívül pedig az 
összes kar dékánja és a szenátus 
tagjai fognak majd végleges dön-
tést hozni a kérdésben. Hogy mi-
kor? Még nem tudni.

Szajbély Mihály legfonto-
sabb érvei a Szegedi Tudomány-
egyetem nevének megtartása  
mellett:

Szent-Györgyi Albert tudósi és 
emberi kvalitásaiban a Szegedi Tu-
dományegyetem egyetlen polgára 
sem kételkedik, mégis számos érv 
szól amellett, hogy egyetemünk 
megtartsa jelenlegi elnevezését.

• Az egyetem neve 2000-ben 
lett Szegedi Tudományegyetem. Az 
egyesülő egyetemek (a József Attila 
Tudományegyetem és a Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudományi Egyetem) 
megegyeztek, hogy a nevüket nem 
viszik tovább, a karok viszont vá-
laszthatnak maguknak nevet, aho-
gyan tette ezt az egyesülés idején 
a Juhász Gyula Tanárképző Kar, ta-
valy pedig a Bartók Béla Művészeti 
Kar.

• A Szegedi Tudományegyetem 
neve brand, amelyet az egyesülés 
óta eltelt 20 év alatt következetes 
munkával sikerült felépíteni. Ma így 
ismerik a világban, a Condé Nast 
Traveler szerint Szeged a világ tíz 
legjobb egyetemi városának egyike. 
Az új név zavarokat okozna, az új 
brand felépítése évtizedekbe kerül-
ne, közvetlen és járulékos költségei 
magasak, hatástanulmányok nélkül 
nem felmérhetők.

•2000-ben más vidéki váro-
sokban is egységes egyetemek 
jöttek létre (Debreceni Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem), az egye-

sülő intézmények egyike sem vitte 
tovább a korábbi személynevet 
(Kossuth Lajos, Janus Pannonius), 
és ezen nem is kívánnak változtat-
ni.

 • A Szent-Györgyi Albert név 
írása, kiejtése külföldön problema-
tikus. Tevékenysége az orvos-bio-
lógiához köthető, nem fedi le az 
egyetemen folyó tudományos és 
oktató munka sokszínűségét, nem 
alkalmas az összetartozás érzésé-
nek, a közös identitásnak a kife-
jezésére. Megoldás lehetne, hogy 
a névváltást kezdeményező Álta-
lános Orvostudományi Kar vegye 
fel a Nobel-díjas tudós nevét, mely 
önálló egyetemként már viselte a 
Szent-Györgyi nevet, így esetükben 
nem egy új brand felépítéséről, ha-
nem a régihez való visszatérésről 
lenne szó. 

• A legfrissebb OS-rangsorban 
élen álló egyetemek számos No-
bel-díjas tudóssal büszkélkedhet-
nek, közülük a legtöbb mégis föld-
rajzi névvel jelöli magát (Oxford, 
Cambridge, Hong Kong stb.), és ha 
személynevet viselnek, az minden 
esetben az egyetem alapítójának a 
neve (Harvard, Yale, John Hopkins 
stb.). A Szegedi Tudományegyetem 
utóbbi száz évének a történetét 
eddig hat (!) kényszerű névváltás 
kísérte. Ma ilyen kényszer nincsen, 
és nagyon meggondolandó, hogy 
önként érdemes lenne-e a sort egy 
újabb névvel bővíteni.

Lázár György főbb érvei a 
Szent-Györgyi Tudományegyetem, 
Szeged név felvétele mellett:

Szent-Györgyi neve egy olyan, 
csak a szegedi egyetemre jellemző 
név, ami a világ minden táján ismert, 
elismert, és amely megfellebbez-
hetetlen és örök értéket sugall. Az 
új név bevezetésére ideális keretet 
kínál az egyetem alapításának 440. 
évfordulója, illetve a Szegedre költö-
zésének 100. évfordulója alkalmá-
ból 2021-re tervezett centenáriumi 
ünnepségsorozat. Szent-Györgyi 
Albert tevékenységében a tudomá-
nyért és a hazáért folytatott politizá-
lás összefonódott, hiszen az ő po-
litizálásának legfőbb motivációja a 
természettudományos eredmények 
segítségével hazánk felzárkózta-
tása a fejlettebb nemzetek közé. 
Szent-Györgyi tette fel a tudományos 
világ térképére az 1930-as években 
Szegedet, a szegedi felsőoktatást és 
kutatást. A Szent-Györgyi jelképezte 

innováció, örök kíváncsiság, tudo-
mányos bátorság, a környezete, a 
társadalom iránt érzett felelősség-
vállalás tükröződik az egyetem stra-
tégiai céljaiban, tevékenységében, 
és irányt mutat, elvárásokat támaszt 
és példaképül szolgál a hallgatók-
nak, a jövő szegedi oktatóinak, kuta-
tóinak is.

• A névváltoztatással a Sze-
gedi Tudományegyetem kiterjed-
tebb, XXI. századi környezeti és 
társadalmi elvárásait is jelképezni 
kívánjuk, a teljesség igénye nélkül: 
elkötelezettség és szerepvállalás az 
innováció, a „negyedik generációs” 
egyetem létrehozása, a régió gazda-
ságának fejlesztése iránt.

 • Az egyetem tudományos sok-
színűségének és interdiszciplinari-
tásának kifejeződése (Szent-Györ-

gyi orvostudományból és kémiából 
is doktorált, humán műveltsége is 
kiemelkedő volt).

 • Kutatóegyetemként kiemel-
kedő eredmények (Nobel-díját a 
biológiai égésfolyamatok, különös-
képpen a C-vitamin és a fumár-
sav-katalízis szerepének terén tett 
felfedezéseiért kapta).

 • Az egyetem rektora volt, aki-
nek a nevét az egész világon isme-
rik, hitvallása ma is érvényes: „Mint 
az egyetem vezetője, a rektor a 
diákok »apja«. Az ő feladata olyan 
atmoszférát teremteni, amelyben a 
diákok otthon érezhetik magukat. 
Egy ilyen ideális egyetemen a diá-
kok szabadon bontakoztathatják ki 
a tehetségüket, itt töltődhetnek fel 
egész életükre a tudomány és mű-
vészetek szeretetével.” 

• Polihisztor volt, a fentieken 
túl író, költő, színész. Sportolt, teni- 
szezett, síelt, kerékpározott, nagyra 
becsülte a csapatsportokat, hallga-
tóival együtt kirándult és buzdította 
őket az egészséges életre. 

• Minden totalitárius diktatúra 
ellensége volt, aktív közéleti szerep-
vállalás jellemezte egész életén át: 
pacifista, baloldali értelmiségi (No-
bel-díját felajánlotta a Finnországért 
Alapítványnak, Kállay Miklós meg-
bízásából Magyarország háborús 
kilépéséről tárgyalt, antifasiszta, 
Hitler személyesen adott parancsot 
elfogására, az USA-ban beszámolt a 
„málenkij robotról” stb.). 

A névváltoztatás a nemzetkö-
zi hírű világpolgár tudós nevével is 
szimbolizálja a Szegedi Tudomány-
egyetem nemzetközi oktatási térben 
történő méltó elhelyezését, valamint 
kifejezésre juttatja az egyetem egy-
re kiterjedtebb regionális szerep-
vállalását is. Szent-Györgyi Albert 
munkássága szorosan összefügg a 
Szegedi Tudományegyetem életével, 
rektorként az ő érdeme, hogy a Sze-
gedi Tudományegyetem az egyetlen 
magyarországi kutatóhely, ahol No-
bel-díjjal ismerték el egy kutató telje-
sítményét.

A névváltást ellenzőknek sem Szent-Györgyivel van problémájuk. 
Fotó: Szabó Luca

A Szeged Televízió által megkérdezett diákok többsége inkább a je-
lenlegi név megtartása mellett foglalt állást. 

A Dékáni Kollégium 
döntött: az orvoskar 
felveszi Szent-Györgyi 
nevét, ha a szenátus 
jóváhagyja.
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Krausz Gergő: Szeged pulzál,  
még a korlátozásokkal együtt is

Járványhelyzetben hatványozottan figyelnek a nézők 

Új a Szegedi Nemzeti Színház tár-
sulatában, de a pályán már ne-
gyedik évét tölti a 27 éves Krausz 
Gergő. A kaposvári egyetemen 
Vidnyánszky Attila osztályába 
járt, a Facebookon pedig határo-
zottan kiáll a pesti színművésze-
tisek mellett, akik tiltakoznak az 
átszervezés és Vidnyánszky veze-
tése ellen. Hogy miként egyezteti 
össze a kettőt, erről is mesélt.

– Kaposvárról érkezett a szegedi 
társulathoz. Miért váltott?

– Egyrészt magánéleti okból, 
másrészt úgy éreztem, kell a vérfris-
sítés, hiszen öt évet töltöttem el az 
ottani egyetemen, majd három évet 
a színháznál. Szegeden nem ismer-
tem senkit, egyedül Sziládi Hajnát, 
aki kettővel alattam járt az egyete-
men. Őt kérdeztem meg, hogy érzi 
magát. Amúgy az eddigi darabok 
címe és a rendezői névsor csábított, 
tetszik ez a műsorpolitika. Fogtam 
magam, és eljöttem a castingra. 

– Sokféle színházban megfor-
dult az egyetemi évei alatt, a fő-
városi Nemzeti Színháztól Pintér 
Béla társulatáig. Végül miért vidé-
ken kezdte a pályáját?

– Kaposvárra hí-

vott Bozsik Yvette, és nem bántam 
meg, sokféle, sokszínű világ. Úgy 
éreztem, nem tudok semmit, ta-
nulni szeretnék, kell a tapasztalat. 
Az ottani legnagyobb lecke a Raj-
kai Zoltán rendezte Müller tánco-
sai volt, amire még Bodrogi Gyuszi 
bácsi is azzal biztatott, hogy „jól fi-
gyelj, gyerek, mert tízévente egyszer 
adódik ilyen”. Ott tanultam meg, és 
azóta is abban hiszek, hogy az em-
bernél nincs érdekesebb dolog a 
színpadon.

– Vidnyánszky Attila az osztály-
főnöke volt a kaposvári egyete-
men. Ön pedig a Facebookon kiáll 
a pesti színművészetisek mellett, 
akik tiltakoznak az átszervezés és 
Vidnyánszky vezetése ellen. Ösz-
szeegyeztethető a kettő?

– Abban abszolút egyetértek a 
srácokkal, hogy mindkét politikai ol-
daltól mentesen tiltakoznak, miköz-
ben rájuk sütik, hogy hamis dolgot 
művelnek. És az ország fele el is hi-
szi, hogy nemzetközi összeesküvés 
részesei. Támogatom őket, amilyen 
szinten csak tudom. Én Kaposvárra 
úgy kerültem be, hogy Attila már 
ott volt, nem éreztem a nyomást, 
hiteltelen lenne, ha az ellenkezőjét 

állítanám. Az idősebbek viszont 
mesélték, hogy az előzőhöz 

képest nem elfogadható 
számukra a váltás. Attila 
tanárként az egyik legjobb 
v o l t , akivel valaha 

találkoztam. 
Kimeríthe-

tetlen kútfő; egyedülálló itthon az a 
formanyelv, amit a színpadon alkal-
maz. A kultúrpolitikát hál’ istennek 
soha nem hozta be az egyetemre. 
Sőt hangoztatta, hogy mindenről 
legyen meg a saját véleményünk, 
tanuljunk meg vitatkozni. A mosta-
ni kettősség abban nyilvánul meg, 
hogy volt az egyetemen az az em-
ber, akit ismertem, és van az, aki 
most nyilatkozik. Van erről vélemé-
nyem, de ez egy személyes dolog.

– Hogy indult a szegedi évad a 
járványhelyzet közepette?

– Augusztusban elkezdődött, 
és azóta ki se látszom belőle. Pró-
báltam éppen az 1984-et, amikor 
bejött a képbe, hogy a Mágnás 
Miskában Pixit is játszom, és csak-
hamar kiderült, hogy a Johannában 
is leszek. Egy hét alatt párhuzamo-
san felkészültem a kettőre. Emel-
lett még a beavató színházban, a 
Kooperálóban is játszom Ábelt. Ott 
pedig Ábel egy napját mutatjuk be 
konfliktushelyzetekkel; egyszer vé-
gigjátsszuk, aztán újrakezdjük. A 
nézők megállíthatják a jelenetet, 
beülhetnek a helyemre és improvi-
zálhatnak, majd visszacseréljük és 
így tovább. Koncentráció kell hozzá, 
de ilyen a színház. Szóval sokfé-
lét csinálok megint, és ez nagyon 
tetszik. Jön A padlás, közben a 39 
lépcsőfok című előadásunkban Ri-
chard Hannay szerepét próbálom, 
és évad végi terv a Mária országa. 
És kellene alakítani egy zenekart is. 

– Volt már több. Milyen lesz az 
új együttes?

– A legmeghatározóbbat, a 
Nem késő abbahagyni zenekart az 
egyetemi osztálytársaimmal hoz-
tuk létre. Volt olyan nyár, amit vé-
gigturnéztunk, imádtam. Koncert-
színházat találtunk ki irgalmatlan 
mennyiségű kellékkel, jelmezzel: 

ha koncert kellett, olyanra hangol-
tuk, ha színház, akkor arra, amúgy 
volt arany középút is. Kaposvári 
színészkollégáimmal sokkal inkább 
buli jellegű gálaegyüttest hoztunk 
össze. Itt is agyalgatunk, állunk is 
össze gyorsan, vannak már szö-
vegek, én inkább zenét írok sokat. 
Szóval a hogyant már kitaláltuk, a 
mikor még kérdés ebben a covidos 
időszakban.

– Milyenek a kollégák?
– Nagyon kedvesek, ennyire 

befogadó közösséggel rég nem ta-
lálkoztam. Olyan a társulat, mint 
egy család, ami ritka. Kóvályogtam 
például, mint egy kis árva a hatal-
mas színházépületben, nem tudom, 
hányszor tévedtem el, de mindig jött 
valaki, és segített. Az évadnyitó tár-
sulati ülésen is csodálatos volt látni 
az énekkart, a tánckart, mindenki 
részt vett, és látszott, hogy egyként 
ugyanazt akarjuk: dolgozni.

– Milyenek a nézők? Mások a 
járványhelyzetben, mint máskor?

– Óvatosabbak, kevesebben 
jönnek és kevesebben is jöhetnek. 
Másrészt viszont akik beülnek, 
azok hatványozottan jelen vannak. 
Érdekes az az energiatöbblet, ami 
a nézőtér felől áramlik. Masszív fi-
gyelmet és óriási szurkolást érzek. 
Amikor már látom is a nézőket az 
előadás végén, még inkább érzem, 
hogy nagyon szoros kapocs jön lét-
re köztünk. Egészen elképesztő. És 
az is, ahogy vigyázunk egymásra, 
betartjuk az előírásokat, hiszen a 
színház működése a tét. 

– Végül a kötelező kérdés: mi-
lyen Szeged? Hogy érzi magát?

– A kollégák már körbevittek, 
sok mindent megmutattak, sok 
mindenről csak meséltek, hallottam 
legendákat. Fura, mert Kaposvár-
hoz képest ég és föld a különbség. 

Ott szűk körben éltünk közösségi 
életet, itt meg az egész város pul-
zál, még most is a korlátozásokkal 
együtt. Sajnálom, hogy a borfesz-
tivált még nem élhettem át. Azt vi-
szont érzékelem, hogy nem véletle-
nül emlegetik Szegedet a napfény 
városaként, mert itt mindenki mint-
ha fel lenne töltődve energiával. 
Élet van, miközben nem akkora a 

nyüzsi, mint Pesten, ahol négy évig 
laktam. Azt a fajta tempót is nagyon 
szerettem, talán elég is lett belőle. 
Itt meg egyensúlyban van a pezs-
gés, és hogy nincs akkora tömeg, 
amire már azt érezném, hogy ösz-
szenyom. Bár van autóm, biciklivel 
járok, kollégáktól kaptam a bringát, 
nincs távolság, mindenhová eljutok 
negyedóra alatt. Bár a színházi szer-
ződésem egy évre szól, remélem, a 
következő évadban is találkozunk. 
Sokáig szeretnék maradni. 

Dombai Tünde

Kőművessegédnek állt
– Apukám kőműves, anyukám óvodai dajka Pétfürdőn. Sokat sze-
repeltem vers- és mesemondó versenyeken, vitt a magyartanárom. 
Általános iskolában még színjátszó körbe is jártam, és amikor 
megkérdezték a szüleim, milyen irányban akarok továbbtanulni, 
csodálkoztak is, amikor azt mondtam, nekem annyira tetszett a 
színjátszás, hogy megpróbálnám – mesélte Krausz Gergő a kez-
detekről. – Azért rávettek, hogy legyen B tervem is, a bölcsészkar, 
de úgyse lettem volna jó magyar–történelem tanár. Pestre a Szín-
művészetire nem vettek fel, Kaposvárra viszont igen, úgyhogy el is 
dőlt. Máig számítok a szüleim véleményére, megbeszélem velük a 
dolgaimat. Sőt tavasszal és nyáron, amikor nem volt színházi mun-
ka, beálltam apukám mellé segíteni. 

A jó színház 
Hogy milyen is a jó szín-
ház, arra Peter Brook an-
gol rendező anekdotájával 
válaszolt a színművész: 
Isten megteremti a földet 
és megteremti az embere-
ket, akik elkezdik keresni 
az Istent, és ezért kitalálják 
a színházat. Nem értik, mi 
kell hozzá, hogy a színház 
jól működjön, ezért megkér-
nek egy angyalt, tudakolja 
meg Istentől, mi kell. Isten 
egy cetlit küld az angyallal 
az embereknek, amin az áll: 
érdeklődés. Vagyis a jó szín-
házban minden részről ott 
az őszinte érdeklődés.

Krausz Gergő 
azt mondta, 
érdekes az az 
energiatöbblet, 
ami a nézőtér 
felől áramlik jár-
ványhelyzet idején.

A Mágnás Miskában Pixit alakítja Krausz Gergő (jobbról). Fotók: Szabó Luca
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A Kövér Béla Bábszínház kéri a nézőit: 
tartsatok ki mellettünk!

A Tiszavirág után jön a kis szegedi boszorkány

A járványhelyzet miatti bezárás után 
a Tiszavirág mellett A kis boszorkány-
nyal is várja vissza a Kövér Béla Báb-
színház a családokat – újabb szegedi 
témájú darab. Közönségének a tár-
sulat maszk nélkül is bemutatkozik 
az interneten.

A német meseírónak, Otfried 
Preußlernak a kis boszor-
kányról szóló meséjét sze-

gedivé írták át – adta hírül a sze-
ged.hu. A bábszínház új vezetésé-
nek egyik alapgondolata ugyan-
is az, hogy nyit a város felé. Ezt jól 
példázza, hogy a Tiszavirág után az 
idei első saját bemutatójuk az Ot-
fried Preußler történetéből írt A kis 
boszorkány lesz, amelybe ízlése-
sen belecsempészték Szegedet is. 

A darab rendezője a társulat 
művészeti vezetője: Schneider Jan-
kó elárulta, régi kedvence a német 
meseíró. A darab cselekményét a 
szegedi Boszorkányszigetre ültet-
ték át, és a történetben szerepel 
a Mars téri piac is, ahová a fiatal, 
mindössze 127 éves kis boszor-
kány azért látogat ki, mert – ki 
tudja, miért – seprűt szeretne vá-
sárolni.

A több ezer éves boszorká-
nyokhoz mérten a maga szerény 

életkorával tininek számít a kis bo-
szorkány, aki együtt táncol a „nagy 
öregekkel” a Boszorkányszigeten. 
Vele szemben az elvárás ugyanaz, 
mint más tanuló boszorkányokkal 
szemben: legyen jó boszorkány. 
Ám ez a fiatal szegedi boszorkány 
szó szerint félreérti a feladatát, 
mert hivatása szabályaival és elvá-
rásaival szemben ő valóban jó dol-
gokat cselekszik. Ez a félreértés a 
darab egyik fő mozgatórugója.

Rácz Mihály és Balasi Jolán 
bábszínészek lelkesen számoltak 
be a darab jó hangulatú próbafo-
lyamatáról. Sok zene, színpadi ze-
nélés és sok hangszer színesíti A 
kis boszorkány szegedi bemutató-

ját, amelyben a társulat valameny-
nyi tagja szerepet kapott.

A koronavírus-járvány miatti szi-
gorításoknak megfelelően a báb-
színház is bezárni kényszerült 30 
napra. A színháziak nagyon remélik, 
hogy a megváltozott helyzet és kö-
rülmények ellenére is hűséges lesz 
hozzájuk a közönségük. – Szórakoz-
tatunk. Az a célunk, hogy aki beül az 
előadásainkra, felejtse el mindazt, 
ami kint történik – zárta gondolatait 
Schneider Jankó. A darab létrehozá-
sában oroszlánrészt vállalt a tervező 
Bartal Kiss Rita és Babarci Bulcsú 
zeneszerző. 

A társulat az interneten maszk 
nélkül is bemutatkozik. Az igazga-
tó például azt írja: „Kissági vagyok. 
Így egybeírva! Gyerekkoromban azt 
hittem, hogy a felhők vattacukorból 
vannak. Akkor még 3 palacsintát, 
1 lekvárost és 2 kakaóst tudtam 
megenni, most már 5-öt is befalok 
egy ültő helyemben. Persze még 
a kakaós van többségben! Amikor 
először láttam a Vitéz László előa-
dást, azt éreztem, barátok a nagy-
mamucikáink, mert az enyém is sok 
palacsintát készített nekünk. Aztán 
bábos lettem és azon vettem észre 
magam, hogy az egyik előadásom 
főszereplője a saját nagymamuci-
kám. Majd vezető lettem és Jankóval 
olyan bábszínházat álmodtunk meg, 

ahova a gyerekek a nagymamuci-
káikkal is szívesen jönnek, és ha 
én egyszer nagymamucika leszek, 
nemcsak palacsintát sütök, hanem 
bábszínházba is járok.”

A művészeti vezető így vall ma-
gáról: „Schneider Jankó vagyok. 
Pécsett születtem, sok évvel azu-
tán, hogy a város fölött kibukkant 
a földből a szép Mecsek hegy. Ké-
sőbb, mikor már egy kézzel fogtam 
a fagyit, tudtam, mi a különbség 
málna és bálna között, és mikor 
már megszerettem a spenótot, el-
vittek végre engem a bábszínház-
ba is, ahol egyre csak lógáztam a 
lábamat a széken; de másra nem 
nagyon emlékszem. Eltelt aztán 
pár év, és egy csodás kis téren be-
lebotlottam a bábszínházba. Mit 
belebotlottam! Jól beleragadtam, 
nem is akarok kilépni belőle azóta 
se! Játszottam azóta sokat, rendez-
tem is, azt is láthattam, milyen, mi-
kor életre kel egy általam tervezett 
báb, zenéltem is előadásokban. 
Jaj, de szeretem én ezt csinálni! 
Most itt vagyok Szegeden. Nemrég 
sikerült kifognom egy aranyhalat 
a Tiszából, és kívánhattam tőle 
egyet! Hogy mit kívántam? Hát… 
azt sajna nem árulhatom el. De ha 
gyakran megfordultok a Bábszín-
házunkban, és észreveszitek, mi 
mindent sikerül megvalósítanunk 

Kisságival és a társulattal, talán 
nem lesz nehéz kitalálnotok!”

Balasi Jolán bábszínész elárul-
ja: „Gyerekként bábszínházat csak 
tévében láttam, Futrinka utcán, 
Tádéval Mazsoláztam. Lánykáim-
mal voltam először igazi bábszín-
házban, így varázsolt el a bábok 
világa. Stúdióba jártam, hogy a 
szakmát kitanuljam, 2 év alatt sok 
tudást magamba szívtam. Színpa-
don játszani a világ csodája, csil-
logó szempárok arany sugarába. 
Minden nap tanulok, lassan 25 
éve, ha kell a varázslat, csoda, 
gyertek ti is ide érte.”

Rácz Mihály úgy fogalmaz: „Sze-
ged kellős közepén pottyantott le 
a gólya, erre a földgolyóra. Aztán 
nőttem, játszottam, cseperedtem, 
amit úgy éreztem, megszerettem. 
Ilyen volt a színház is, gondoltam, 
be kéne ezt biflázni. Cegléd tano-
da, három évem oda. Suli végén 
Kövér Béla Bábszínházba, na itt 
szerettem a bábozásba. Jó pár év 
telt itt szerelemben, ezért is men-
tem el az egyetemre. Na jó, ez csak 
főiskola, de nem vagyok a rímfa-
ragók felső foka. Marosvásárhely 
a hely, hol ezt elvégeztem, vissza 
jöttem, de nem végeztem. Egy év-
tized, sőt már régebb óta, hogy itt 
vagyok, örülök, bábszínház, hogy 
benned dolgozhatok!”

A szegedi bábszínház a 30 na-
pos bezárást elrendelő parla-
menti határozat napján felhívás-
sal fordult a nézőihez:  „Kedves 
nézőink, drága nagymamucikák, 
nagypapucikák, anyákok, apá-
kok! Tájékoztatunk Benneteket, 
hogy a hétfő délelőtt elhangzott 
miniszterelnöki bejelentésnek 
megfelelően a következő 30 
napban minden meghirdetett 
előadásaink elmaradnak. Amint 

erre lehetőségünk lesz, pótolni 
fogunk mindent. Kérjük, tartsa-
tok ki mellettünk, és vigyázzatok 
magatokra!”

Nézőik gyorsan reagáltak 
is. Egy családanya így írt: „Ti is 
vigyázzatok magatokra! Nagy 
kincs, amit adtok. Kitartunk, 
tartsatok ki ti is. Már most hi-
ányzik a színház. Alig várom, 
hogy újra mehessek a lányaim-
mal.”

Kiss Ágnes igazgató. Schneider Jankó művészeti vezető. Balasi Jolán bábszínész. Rácz Mihály bábszínész.

A kis szegedi boszorkány jókat tesz – ebből származnak a bonyodalmak. Fotók: Szabó 
Luca

Tombácz János szatymazi pásztorember meséjéből készült a Tiszavirág című  
darab. 

Tartsatok ki!
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Egy kép, két mondat

Egy házifeladat-szagú, szürke csü-
törtök délután volt, amikor fáradt 
szemekkel, unottan végigpörget-

tem a Facebookot, mielőtt nekikezd-
tem volna a földrajztémazáróra való ké-
szülésnek. Valakinek a szülinapja, akit 
két éve nem láttam, egy pózolós szelfi, 
kutyás fotó, közhelyes életigazság... De 
akkor megakadt a szemem egy hirde-
tésen. Tagfelvételt hirdet az ADOM. Kí-
váncsiságból rákattintottam, csak hogy 
átfussam, mi is ez, és hirtelen azon 
kaptam magam, hogy máris a jelentke-
zési lapot töltöm ki, s gondolatban a fel-
vételire készülök. Így lettem az Alterna-
tív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom 
tagja, s azóta sem bántam meg.

Ez a szervezet 2019-ben, a Füg-
getlen Diákparlamentből jött létre. A 
korábbi intézményes forma helyett 
mozgalomként, egy hatékonyabb, 
közösségi jellegű együttműködéssel 
igyekszik elérni céljait, hogy esélyt ad-
jon minden érdeklődőnek arra, hogy 
hallathassa a hangját, és tegyen egy 
jobb és igazságosabb oktatási rendsze-
rért. Célunk a diákság megjelenítése 
a médiában, érdekeinek felhangosítá-
sa a döntéshozók felé, hogy ne csak 
passzív elszenvedői legyünk a minket 
érintő döntéseknek, s hogy megakadá-
lyozhassuk a konkrét jogsértéseket. To-
vábbá igyekszünk nyílt diskurzust kiépí-

teni a minket tágabban érintő ügyekről 
is, például a fenntartható oktatásról, 
ami 2020-ban aktuálisabb, mint va-
laha. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, 
hogy a lehetőségeitekkel kapcsolatban 
minden információ eljusson hozzátok, 
hogy könnyebbek, hasznosabbak és 
színesebbek legyenek a diákéveitek.

A jelenlegi projektjeink is ezekhez 
a célokhoz kapcsolódnak. Igyekszünk 
jogsegélyt nyújtani a rászoruló tanulók-
nak, diákfórumokat szervezni, ahol vé-
leménycsere és produktív vita folyhat a 
minket érintő problémákról, továbbá a 
jelenlegi járványhelyzetre való tekintet-
tel kedvezőbbé akarjuk tenni a digitális 
oktatást, hogy mindannyian sikeresen 
és eredményesen lépjünk ki 2020-ból.

Ha most úgy érzed, hogy szeretnél 
tenni ezekért a célokért, részt venni a 
projektjeinkben, s nem kanapébetyár-
ként, kényelmes távolból panaszkod-
ni a problémákról, akkor csatlakozz 
hozzánk! Légy tagja egy közösségnek, 
amely hozzád hasonló fiatalokból áll, s a 
te érdekeidért dolgozik! Az ADOM Diák-
mozgalom Facebook-oldalán lévő űrlap 
kitöltésével jelentkezhetsz, ami után 
felvételi interjú következik, amelynek 
adatait e-mailben küldjük majd el ne- 
ked. 

Remélem, hogy hamarosan találko-
zunk!

Fuder Zoé Lilla
Az ADOM Diákmozgalom szegedi 

szervezetének tagja

A generációnk hangja

Ne takarózz magyarsággal!

Tisztázzunk valamit! A 
demokrácia népural-
mat jelent. „A hatalom 

egyik formája, amely hivata-
losan kinyilvánítja a többség 
uralmának, az állampolgárok 
szabadsága és egyenjogúsá-
ga elismerésének elvét” – írja 
a Filozófiai kislexikon (1970). 
Természetesen szem előtt 
tartva a demokrácia történel-
mi fejlődését, közvetlen füg-
gését a társadalmi-gazdasági 
alakulatok prominens változá-
saival.

Magyarországon – Orbán 
szerint – illiberális demokrá-
cia van, mely formában egy-
úttal kifejeződik a keresztényi 
lét is. Igen ám, de a regnáló 
politika elutasító döntése mö-
götti hetyke tudatlanság olyan 
politikai számítást sejtet, ami-
vel a nemzeti keresztény ál-
ruhában járó országlás évek 
óta gyalulja a vele egyet nem 
értőket.

Megítélésem szerint 
napjainkban nálunk antago-
nisztikus demokrácia járja, 
az egyszemélyi autokratikus 
uralkodás.

Más szóval: erősen dikta-
túrába hajlik az ország irányí-
tása. Nemkülönben a Fidesz 
valami szükséges rossznak 
tekinti a demokráciát.

Csodálkozom a miniszter-
elnökünkön, aki szerint Vera 
Jourová, az Európai Bizottság 
(EB) alelnöke megsértette ha-
zánkat azzal, hogy „beteg de-
mokráciának” és a polgárait 
„önállótlan véleménynyilvání-
tóknak” aposztrofálta.

Orbán „árulkodó” levele 

után természetesen Ursula 
von der Leyen EB-elnök a le-
írtak ellenére kiállt alelnöke 
mellett. Ezek után addig ment 
kormányfőnk, hogy azzal fe-
nyegetőzött levelében: amíg 
az elnök asszony nem távolít-
ja el funkciójából Vera Jouro-
vát, a magyar kormány nem 
áll szóba az alelnök asszony-
nyal. Nem, mert kijelentései 
oly sértőek kormányunkra 
és egész Magyarországra, 
hogy az már tűrhetetlen. „A 
biztos asszony kijelentései 
összeegyeztethetetlenek a 
bizottságban elfoglalt pozíci-
óval, ezért tisztségéből való 
távozása elengedhetetlenül 
szükséges” – szól minisz-
terelnökünk szentenciája. A 
megtörtént eseményt Kovács 
Zoltán államtitkár sem bírta 
ki szó nélkül: „…a bizottsági 
alelnöknek, csakúgy, mint a 
bizottság egészének, pártat-
lanul kellene őrködnie afölött, 
hogy mindenki a jogszabályok 
szerint tevékenykedjen.”

Kovács és főnöke valami-
ről megfeledkezett: nem a jog-
szabályokat kell szeretni, ha-
nem annak objektív (igaz és 
igazságos) tartalma elfogadá-
sát, azaz mindenkor – kivéte-
lezettség nélkül – tiszteletben 
tartani azokat. A kormányem-
berek tétele szerint – sajnos 
– ellenzéki az, aki nem az ő 
előírt dalait zengi. A szektás 
mentalitás kisöpör a kíváncsi-
ság udvarából mindent, ami 
nem a szűk propaganda, nem 
a pártérdek ágyából mászik a 
napra.

Kutnyik Pál

Célunk a diákság megje-
lenítése a médiában, ér-
dekeinek felhangosítása 
a döntéshozók felé, hogy 
ne csak passzív elszen-
vedői legyünk a minket 
érintő döntéseknek, s 
hogy megakadályozhas-
suk a konkrét jogsérté-
seket.

Tisztelt Olvasóink! 

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leve-
leket rövidítve, szerkesztett formában adja közre.

És tényleg – adta képe címének olvasónk. Szép pillanatot örökített meg: a Móra-múzeum látszik az új szökőkút víztükrében.

Csónak a Tiszán. Benda Beatrix olvasónk „őszi csend-életet” küldött.

Egy kép, két mondat
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EGY LÉPÉS TOKIÓ FELÉ. A 
szövetség elnöksége elfogadta 
Hüttner Csaba szövetségi kapi-
tány javaslatát, így férfi K4 500 
méteren az az egység vághat 
neki az olimpiai felkészülés-
nek, amelyik az idei szezonban 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tott. Ebben benne van az NKM 
Szeged két klasszisa, Kuli Ist-
ván és Nádas Bence is.
„Kerestük az ütőképes egysé-
get, amelyik nekivághat a fel-
készülésnek, valamint érem- 
esélyes lehet Tokióban. Jól 
teljesített az idei tesztévben 
a Kuli, Nádas, Molnár, Tótka 
összeállítású négyes, meg-
nyerte az edzésversenyeket, a 
magyar bajnokságot, meggyő-
ző volt a müncheni teszten. 
Ha az egység megfelelő telje-
sítményt nyújt a szezon ele-
jén, készülhet az olimpiára” – 
mondta Hüttner.
NACSA ÚJRA SZEGEDEN. 
1021 nap után játszott újra 
röplabdameccsen Nacsa Gá-
bor: a 16-szoros válogatott já-
tékos egykor húzóembere volt 
a HPQ-Szegednek, a hosszabb 
kihagyását követően most visz-
szatért, és a Vidux-Szegedi 
RSE élvonalbeli együttesét se-
gíti. Nacsa kiemelte: a békés-
csabai edzői munkája elsőbb-
séget élvez, hiszen főállása 
van a helyi akadémián, de ami-
kor belefér, pályára lép a sze-
gedieknél.
VOJKOVICS VISSZATÉRT. 
Újra Vojkovics Gyula irányítja 
a másodosztályú Szegedi Női 
Kézilabda Egyesület edzé-
seit. A szakember korábban 
már edzette a csapatot, ám 
másfél éve távozott, az akkor 
élvonalba jutó Szent István 
SE hívására mondott igent. 
Vojkovics remek munkát vég-
zett az újoncnál, de a korona-
vírus miatt nem folytatódha-
tott az együttműködés. Most 
visszatért Szegedre, ahol Zu-
bai Gábor helyét veszi át a 
kispadon.
DEBÜTÁLTAK. Először indult 
az akrobatikus kosárlabdá-
zók utánpótlás országos baj-
nokságán a szegedi Fly Addic-
tion csapata. Ollé Milán tanít-
ványai két korosztályban sze-
repeltek az első fordulóban. 
Az U18-asok (Lukács Noémi, 
Nagy Zalán, Schubert Vince, 
Fébert Marcell, Deák Máté, 
Babecz Botond Barnabás, 
Süli Ákos, Süli Róbert) negye-
dikek lettek, az U23-sok (Lu-
kács Noémi, Fébert Marcell, 
Babecz Botond Barnabás, 
Takács Balázs, Petheő Ben-
ce, Nagy Sándor, Gyulai-Nagy 
Dániel, Nyíri Tamás) a dobogó 
harmadik fokán zártak.

Sport

Halasztottak
a vírus miatt

A Szegedi Vízilabda Egy-
let OB I-es férfi vízilab-
dacsapatát is elérte 

a koronavírus. A múlt héten 
végeztek átfogó tesztelést, 
amelyen először nyolc, majd 
a második körben egy kilen-
cedik játékos is pozitív tesztet 
produkált. A kerethez tartozó 
további sportolók és az edzői 
stáb eredménye negatív lett. 
Az egyesület közleményben 
kijelentette: a fertőzöttek te-
kintetében a hivatalos admi-
nisztráció és az ajánlott sport-
orvosi protokoll szerint járnak 
el. A kialakult helyzetben az 
edzéseket mindössze négy 
felnőtt, illetve több, az után-
pótlásból felkerülő játékossal 
folytatták, eközben kezdemé-
nyezték a Magyar Vízilabda 
Szövetségnél a soron követ-
kező négy bajnoki elhalasz-
tását, valamint megkezdték 
az egyeztetéseket a mérkő-
zések új időpontjairól az érin-
tett csapatokkal. Bejelentet-
ték azt is, hogy a járványhely-
zet miatt a klub hazai mecs-
csei zárt kapusak lesznek. 
Lapzártánkkor nem lehetett 
biztosan megmondani, mikor 
ugorhat legközelebb vízbe a 
csapat – a legfrissebb híre-
kért érdemes követni a Sze-
gedi Vízilabda Egylet honlap-
ját, illetve közösségi médiás 
felületeit.

Megtisztelő felkérést 
kapott Kohlrusz

Kinevezték utánpótlás szövetségi kapitánynak

A Magyar Fallabda Szövet-
ség elnöksége november 
1-től a szegedi Kohlrusz Ba-
lázst nevezte ki utánpótlás 
szövetségi kapitánynak. Az 
új kapitány bemutatkozó 
gondolatait a szövetség 
honlapja tette közzé.

– Húsz éve ismerkedtem 
meg a fallabdával. Lehető-
ségem volt Szegeden olyan 
jó edzőktől tanulni, mint 
Radóczi Tibor és Németh 
István, de rajtuk kívül sokan 
mások is segítettek a fejlő-
désben. Még mindig ver-
senyzem, de az időm nagy 
részét már az oktatás teszi 
ki. Tizennyolc évesen kezd-
tem edzéseket tartani. Évek 
óta a juniorokkal foglalko-
zom, így folyamatosan ben-
ne vagyok a hazai és nem-
zetközi versenyrendszer-
ben. Kiváló a kapcsolatom 
a juniorokkal, illetve az ösz-
szes edzővel. Ez fontos ah-

hoz, hogy jól tudjunk együtt-
működni. Nagy hangsúlyt 
szeretnék fektetni a kom-
munikációra, folyamatosan 
figyelemmel kísérem majd 
a juniormezőny fejlődését. 
A terveim között négy ösz-
szetartás szerepel, ezek-
nek az időpontjai szerve-
zés alatt vannak: sajnos a 
jelenlegi helyzetben tervez-
ni nehéz, de igyekezni fo-
gok. Mindig fontosnak tar-
tottam, hogy játékosaim 
megfelelő alázattal, szorga-
lommal és magatartással 
végezzék a közös munkát. 
Ennek megfelelően a ver-
senyeken is hasonló hoz-
záállást várok el. Hiszem, 
hogy az összetartások alatt 
fontos ismereteket sajátíta-
nak el a válogatott játéko-
sok, azonban a legnagyobb 
fejlődést mindenki a saját 
edzőjével tudja majd elér-
ni – fogalmazott Kohlrusz  
Balázs.

Parádéztak a szegediek  
a válogatottban

Rosta Miklós hét gólt lőtt az Eb-címvédő spanyoloknak

A magyar férfi kézilabda-válogatott óri-
ási meglepetésre 32–29-re legyőz-
te az Európa-bajnoki címvédő Spa-

nyolországot az Eurokupa első fordulójában, 
Veszprémben. A MOL-Pick Szeged játékosai 
közül Mikler Roland bravúros védéseivel hív-
ta fel magára a figyelmet, a meccs legjobbja 
lett, Rosta Miklós pedig a mezőny legered-
ményesebb játékosa volt hét góllal.

– Csodás volt megélni a sikert! A spanyo-
lok számítottak esélyesnek. Bármilyen keret-
tel is érkeztek, azért még így is erősek. Jól 
kezdtünk, végig megmaradt bennünk az a 
tűz, ami végül győzelemhez vezetett. Jó volt 
újból játszani, élveztem minden pillanatát. 
Mikler Roli is rengeteg energiát adott ne-
künk, ebből is erőt merítettünk – nyilatkozta 
Rosta klubja honlapjának.

– Köszönöm azt a sok gratulációt, amit 
a meccs után kaptam. Jóleső érzés! Meccs 
közben éreztem, mennyit jelentett az, hogy 
három Bajnokok Ligája-találkozót jóformán 
végigjátszottam. Jobban bírtam a tempót, 
jobban koncentráltam, szóval rengeteget je-
lentett nekem a klubommal lejátszott három 
BL-összecsapás – tette hozzá.

Az Eurokupában rendszerint azok a csa-
patok indulnak, amelyek már kijutottak a 
következő Európa-bajnokságra, ezért nem 
vesznek részt a selejtezősorozatban. A ma-
gyarok a szlovákokkal együtt házigazdái 
lesznek a 2022-es tornának, így a társren-
dező mellett az Eb-címvédő spanyolokkal, 
valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal 
játszanak az európai szövetség versenysoro-
zatában jövő májusig.

is. Emlékszem, megbízásom 
idején négy főből állt a nyílt 
vízi válogatott, most pedig 
akár tizennyolc fős keret is 
kialakul egy versenyre – je-
gyezte meg a szakember.

A felnőtt klasszisok mel-
lett az utánpótlásra is büsz-
kék lehetünk: a junioroknál 
két világbajnokságon is 
ezüstérmes lett a válogatott 
a csapatversenyben, két Eu-
rópa-bajnokságon pedig az 
éremtábla és a pontverseny 

élén végeztünk – ezekre az 
eredményekre Gellért Gábor 
különösen büszke.

– Ott vagyunk a nemzet-
közi élvonalban, felvesszük 
a versenyt a meghatáro-
zó olasz, francia és német 
úszókkal. Ebben nagy szere-
pe van annak a fantasztikus 
lehetőségnek, hogy évente 
többször is együtt tud edző-
táborozni a magyar csapat. 
Ezen a nyáron csak a Bala-
ton-átúszáson tudtunk nyílt 

vízen versenyezni, de a jár-
ványhelyzet nem állította le 
a munkát, most is szervez-
zük a jövő évi, meleg égövi 
edzőtáborokat. Februárban 
fontos világkupa lesz Dohá-
ban, akkor indul be a 2021-
es szezon, amelynek két 
csúcspontja is lehet, hiszen a 
hazai rendezésű Európa-baj-
nokságon és a tokiói olimpi-
án is szeretnénk minél szebb 
eredményeket elérni – hang-
súlyozta Gellért.

A Szegedi Úszó Egylet ve-
zetőedzője, Gellért Gábor 
2014 áprilisa óta a ma-
gyar úszóválogatott nyílt 
vízi szakágának szövetségi 
kapitánya, és 2025-ig az is 
marad, hiszen meghosszab-
bították a szerződését. 

A Magyar Úszó Szövet-
ség a közelmúltban 
bejelentette, tovább-

ra is Gellért Gábor látja majd 
el a hosszútávúszók nemzeti 
csapatának kapitányi poszt-
ját: 2025-ig meghosszabbí-
tották a megbízását, ahogy 
a medencés csapat szövet-
ségi kapitánya, Sós Csaba 
szerződését is.

– Úgy tűnik, elégedettek 
a munkámmal és az ered-
ményekkel, de a sikerek nem 
csak nekem köszönhetőek, 
hiszen az elmúlt hat évben 
huszonhárom klub huszon-
három edzőjét győztem meg 
arról: versenyzőik nyílt vízen 
is biztosan helytállnak, ér-
demes őket erre a feladatra 
felkészíteni – mondta a klub 
Facebook-oldalának Gellért.

– Erre az eredményre 
büszke vagyok, hiszen a 
csatlakozó trénerek tanít-
ványai jórészt bizonyítottak, 
nemcsak a magyar, hanem 
a nemzetközi mezőnyben 

2025-ig kapitány marad Gellért
Az úszószövetség meghosszabbította a szegedi szakember szerződését

Elégedett a szövetség Gellért Gábor munkájával. Fotó: Magyar Úszó Szövetség

Megállíthatatlan volt a szegedi beálló. 
Fotó: MKSZ



2020. november 14., szombat

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: november 18. 
A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük! Kedves játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesz-
tőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje, és azokat tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmi- 
sítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Kiskundorozsma többezres szabadalmas mezőváros volt. A nyertes: Eördegh Hanga Virág. Gratulálunk!

11Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁ-
GOT KÖTÖTTEK októ-
ber 30-án: Balázs Lász-
ló Sándor és Máté Erika, 
Kovács Péter és Tolnay 
Emőke, Pozsár Bence 
és Ábrahám Ottília; ok-
tóber 31-én: Fojta Pé-
ter és Nagy Katalin Vivi-
en, Duska Tibor Norbert 
és Milánkovics Szilvia,  
Sánta Tamás és Peredi 
Kitti, Stigmon Gergő és 
Gábor Kíra, Kósa Gábor 
és Mihaleczki Noémi, 
Fehér Csaba és Csipak 
Karolina.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
A kiadásért és szerkesztésért felelős: 

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
Hírek a városról, a polgármesterről:

www.szeged.hu, www.szegedvaros.hu;
a Facebookon: 

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
hűvös, ködös, novemberi idő
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Erősen 
felhős
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Aliz,  
Vanda

Erősen 
felhős
11/3

Albert, 
Lipót

Erősen 
felhős
11/3

Ödön,
 Margit

Erősen 
felhős
11/4

Hortenzia, 
Gergő

Erősen 
felhős
11/3

Jenő

Borult

10/2

Erzsébet,
 Zsóka

Gyenge
eső

10/2

Jolán, 
Zsolt

Képviselői 
fogadóóra

NOVEMBER 18., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 (A jelzett időponton 
belül elérhető  a 30/963 8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu  címen.)
NOVEMBER 21., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00–12.00 (A jelzett időponton belül el-
érhető a 30/510 17 74 telefonszámon.)
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A FOTÓ MEGKÖZELÍTŐLEG 
1929-BEN KÉSZÜLHETETT, A KO-
PASZ FÉRFIÚ A NAGYPAPÁM, 
RADÓ GÉZA A NEVE, 1878-TÓL 
1956-IG ÉLT. Ő a csepeli Weiss 
Manfréd kerékpárlerakatát vezet-
te a Tisza Lajos körút 42/a, ma 44. 
szám alatt. Nem sok üzleti érzék-
kel rendelkezett – írta olvasónk, 
Bácskai Éva a féltve őrzött csalá-
di fényképről. Az üzlet így hirdette 
magát a korabeli lapokban: „Szen-
zációt keltettek az új típusú Csepel 
kerékpárok. Gyönyörű kivitel, pre-
cíz munka. Óriási választék luxus, 
strapa, ballon, verseny, női és áru-
kihordó kivitelben.” A képen csípő-
re tett kézzel Radó Géza fia, Ban-
di áll. Az üzlet helyén most a Süti 
nem süti cukrászda működik. Az 
épület a Singer-ház, amely a híres 
építész, Magyar Ede tervei alap-
ján épült. Radó Géza a gyár égisze 
alatt különböző országos kerékpár-
versenyeket szervezett. A család el-
szegényedése is ehhez az üzlethez 
fűződik, mivel a részletre megvásá-
rolható kerékpárokat egy század-
nyi katona megvette, majd az első 
részlet kifizetése után  leszerelték 
őket, és a szélrózsa minden irányá-
ba elkerekeztek vele. A pénzt olva-
sónk nagyapjának kellett megtérí-
tenie.

KOS (III. 21–IV. 
20.)  Munkahelyén sok 
a feszültség az utóbbi 

időben, és ez már családi, 
baráti kapcsolataira is rányomja 
a bélyegét. Igyekezzen pozitívan 
állni a kihívásokhoz, meglátja, 
ez jó hatással lesz önre.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Sokszor nyomasztja a bo- 
rongós őszi idő. Próbálja 

meglátni ebben az idő- 
szakban is a szépet, a minden- 
napok apró örömeit. Családja is 
hálás lesz önnek a figyelméért, 
amit rájuk fordít.

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Próbálja megtörni a min- 
dennapok monotóniáját, 
foglalkozzon többet olyan 

dolgokkal is, amelyekre az 
utóbbi időszakban nem volt 
ideje. Párkapcsolata jó irányba 
halad, legyen türelmesebb!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Munka terén sikeres idő- 
szaknak néz elébe. 

Felbukkan életében egy  
régi ismerős, de nem tudja, 
hányadán áll vele. Ne hagyja, 
hogy a ködös időjárás rossz 
irányba befolyásolja a han- 
gulatát!

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Mielőtt na- 
gyobb elhatározásra jut- 

na a munkájával kap- 
csolatban, jól gondolja át 
minden lehetséges szempont- 
ból, ne hamarkodjon el semmit. 
Döntéseibe avassa be pár- 
ját is.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Ideje, hogy komo- 
lyabban vegye a mun- 
káját, mert sikereket 

csak így érhet el benne. Ez 
nagyobb időráfordítást igényel, 
de hosszabb távon hasznát 
látja. Párjával is legyen figyelme- 
sebb, meglátja, értékelni fogja. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Munkájában kon- 
fliktusokkal terhelt idő- 
szak várható, de ha 

kiáll önmagáért, jól jöhet 
ki belőle. Családja biztos 
hátteret jelent önnek, ezért 
legyen hálás: figyeljen rájuk is, 
hallgassa meg őket! 

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) A munka nem 
minden, szánjon több 
időt a kikapcsolódásra. 

Bár az idő nem kedvez a 
szabadtéri tevékenységeknek, 
otthon is biztosan talál egy-
két régóta halogatott dolgot, 
amiben örömét leli. Figyeljen 
jobban párjára is!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Nagyon sokat dol- 
gozott az utóbbi időben, 
ezért ha tud, vegyen ki egy 

kis szabadságot, hogy az év 
végi hajtásnak majd kipihenten 
vághasson neki. Párjával is jó 
időszaknak néznek elébe.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Nagyon tevékeny mos- 
tanában, rengeteg a 

munkája, ráadásul ezt 
élvezi is. De azért ne hanyagolja 
el családját, barátait sem! 
Próbáljon szerencsét, vegyen 
egy sorsjegyet vagy lottóz- 
zon!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Szánjon több időt az 
önnek fontos dolgokra, 
olvasson el egy könyvet, 

nézzen meg egy filmet, 
amire már régóta vágyik. Ez 
jó hatással lesz nemcsak 
hangulatára, hanem ezáltal 
személyes kapcsolataira is.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Mostanában sokszor 
lehangoltnak érzi magát, 
a szürke őszi idő sokakra 

van ilyen hatással. Ha időn- 
ként kisüt a nap, használja ki, 
hogy kedélyállapota is hely- 
reálljon. Ha jól érzi magát, az a 
munkáján is meglátszik majd. 

Horoszkóp Szeged régen

Irány az online tér

Ajárványhelyzet miatt hozott 
kormánydöntésnek megfe-
lelően bezárt 30 napra az 

IH Rendezvényközpont, a Belvárosi 
Mozi, a Szegedi Nemzeti Színház, a 
Kövér Béla Bábszínház, a Pinceszín-
ház, a vadaspark, a Móra-múzeum 
és a Somogyi-könyvtár is. 

Az otthoni lapozgatáshoz, tanu-
láshoz, ismeretszerzéshez virtuális 
kiállításokat és digitális könyvtárat 
is ajánl az olvasók figyelmébe. A ki-
állítások elérhetők a http://www.
sk-szeged.hu/virtualis címen. A digi-
tális könyvtár megtalálható a http://
virtualis.sk-szeged.hu/periodika/ cí-
men. Ez az elektronikus kép- és doku-
mentum-adatbázis több mint 40 ezer 
dokumentumot tartalmaz. A folya-
matosan bővülő digitális gyűjtemény 
2011-ben a Somogyi-könyvtár irányí-
tásával és 6 Csongrád megyei könyv-
tár összefogásával jött létre, hogy a 
megyei helyismereti kiadványokat, 
fotókat, kéziratokat, képeslapokat, 
plakátokat a lehető legszélesebb kör-
ben hozzáférhetővé tegyék. 

Érdekesség, hogy a könyvtár  
helyismereti gyűjteményében őrzött 
szegedi és Csongrád-Csanád megyei 
vonatkozású gyászjelentések betöl-
tése 2018 nyarán kezdődött meg. 
Két év alatt végeztek az adatfeltöl-
téssel, így közel 7 ezer gyászjelentés 

adatai alapján keresgélhetnek a ku-
tatók.

Elérhető a digitális könyvtárban 
a Szeged folyóirat 109 száma az 
1988-as indulástól 2000 decem-
beréig. A címmezőbe írva a Szeged 
folyóirat  kifejezést,  kilistázhatjuk az 
összes tételt, de kereshetünk a cik-
kek szerzőjére vagy címére, illetve 
az írások teljes tartalmára is. A friss 
folyóiratszámok tartalomjegyzéke 
megtalálható a Somogyi-könyvtár 
honlapján. 

A digitális könyvtárba folyamato-
san kerülnek be a Somogyi-könyvtár 
helyismereti gyűjteményében őrzött, 
az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc délvidéki eseményeivel kap-
csolatos dokumentumok: folyóiratok, 
plakátok, szórólapok, kéziratok. 

1944-ben a szövetségesek hat 
alkalommal támadták a várost. A 
légitámadásoknak mintegy száz 
halálos áldozata volt, és rengeteg 
sebesült, özvegyek és árvák marad-
tak a bombázások után. Szegeden 
több mint ezren vettek részt a vé-
delmi és mentési munkálatokban. 
A helyismereti gyűjtemény fotótá-
rában található felvételek közvet-
lenül a támadások után készültek. 
A felvételek a digitális könyvtárban 
légitámadás tárgyszó alatt kereshe- 
tőek.


