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Mit olvasunk
a járványban?
A TOP15 legtöb-
bet kölcsönzött 
könyvről állított 
össze listát a 
Somogyi-könyv-
tár.

Szabad- 
strand  
a Laposon
Harmincmil-
lió forintot 
különített el 
rá az önkor-
mányzat.

A cél: Tokió
Kiváló formá-
ban várja a 
nyílt vízi úszók 
májusi olimpiai 
kvalifikációs 
viadalát Olasz 
Anna.

7. 10.
Professzori
vélemény
Szajbély Mihály: 
A szegedi egye-
tem történeté-
nek talán legsú-
lyosabb bizalmi 
válságát éli.

6.5.

Március 15-éig maradnak  
a korlátozó intézkedések 

Orbán Viktor emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban

Tömegével mondanak fel,
ha május 31-éig nem rendezi 

a szegedi egészségügyi dolgozók 
helyzetét a klinika és az egyetem

Fenyegetéssel győzködött a rektor

Több száz dolgozóról van szó, akik három 
hónapot adtak a klinikának és az egyetem-
nek, hogy rendezze a helyzetüket, külön-
ben együtt mondanak fel. 

„Amennyiben 2021. május 31-éig a Klinikai 
Központ és az Egyetem vezetése nem teljesí-
ti az elvárt feltételeket, akkor a kollektíva él 
a munkaviszony felmondásának lehetőségé-
vel” – írja az érintett klinikák egészségügyi 
dolgozóinak közössége.

A záradék részletét a Telex közölte. 
Ebben az olvasható, hogy a közösség a 
Sebészeti Klinika, az Urológiai Klinika, a 
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály, az 
Idegsebészeti Klinika, a Pszichiátriai Klini-
ka, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Intézet és az Arc,- Állcsont- és Szájsebészeti 
Klinika egészségügyi dolgozóiból áll. A dolgo-
zók azt nehezményezik, hogy a Klinikai Köz-

pont és az egyetem vezetése csökkentette 
az érintettek ügyeleti díjazását, elvette a 
pótlékok egy részét, és ellehetetlenítette az 
egyeztetést a követeléseikről. Korábban egy 
szegedi klinikai dolgozó a szeged.hu-nak is 
megerősítette, hogy követeléseiket az egye-
tem vezetése nem továbbította az Orszá-
gos Kórházi Főigazgatóság felé, mondván, 
előbb megvizsgálják, és majd házon belül 
megoldják a problémát. Nos, nem oldották 
meg, csak időt nyertek, emiatt az érintettek 
többsége záradékkal látta el a szerződését, 
ami május 31-éig ad haladékot a klinika és 
az egyetem vezetésének arra, hogy teljesít-
se a követeléseket. Ha ez nem történik meg, 
felmondanak.

Ezzel együtt nem lehet tudni, hogy márci-
us 1-jével valójában mennyien nem írták alá 
a szerződésüket Szegeden. 

Folytatás a 2. oldalon

Pártpolitikától függet-
len, szakmai alapo-
kon nyugvó, szoros 

együttműködésre van szük-
ség a kormányzat és az ön-
kormányzatok között. Már-
pedig a kormány kétfrontos 
háborút vív, egyet a járvány 
és egyet az önkormányzatok 
ellen – mondta Botka Lász-

ló szegedi polgármester (ké-
pünkön középen) a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsé-
gének múlt heti, szegedi ülé-
sén. Leszögezte: gazdasági 
és járványügyi válsághely-
zet van, szoros együttműkö-
désre lenne szükség, de a 
kormányzat külön utas poli-
tikát folytat. Példaként Sze-

gedet említette, amely az el-
múlt egy évben 16 milliárd 
forintot veszített, s ebből 10 
milliárdot a kormányzati el-
vonások miatt. Botka Lász-
ló kifejtette: a kormányzati 
megszorítások végső soron 
a választókon csapódnak le. 

Tudósításunk a 3. oldalon 
Fotó: Iványi Aurél

Botka László: A kormány  
kétfrontos háborút vív

Egyes előrejelzések szerint a kö-
vetkező két hétben drámaian 
romolhatnak a járványadatok, 

ezért március 15-éig maradnak a kor-
látozó intézkedések – erről beszélt a 
február 25-i kormányinfón a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter, Gulyás 
Gergely. 

A húsvétot, vagyis április elejét 
érintő kérdésekre Gulyás nem tudott 
válaszolni, szerinte csak március 15-
éig látnak előre. Arra, hogy lehet-e a 
nemzeti ünnepen nagygyűléseket tar-
tani, Gulyás azt mondta: nagy tömeg-
rendezvények, koncertek majd csak 
akkor lehetnek, ha az oltottság mér-
téke elérte a társadalmi immunitást.

Márciustól kapják meg postán a 
védettségi igazolványt azok, akiket 
már beoltottak, vagy akiknél egyéb 
okokból fennáll a védettség. Ezt köve-
tően fognak dönteni arról, hogy mire 
lesz jogosult az, aki rendelkezik a kár-
tyával. 

Gulyás szerint a szakemberek vé-
leménye alapján nem várható, hogy a 
szavazókörökben fognak oltani, ami 
fordulat ahhoz képest, hogy Orbán 
Viktor év elején még ennek teljesen 
az ellenkezőjét állította. 

A miniszterelnök szigorúbb utazá-
si szabályok kidolgozását is kérte az 
operatív törzstől.

Bővebben a 2. oldalon

Emelt szintű készültségben is az orvosok és 
ápolók kemény munkájára számít leginkább a 
kormányzat. Közben megkurtítaná a jövedelmüket. 
Illusztráció: MTI/Rosta Tibor
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Március 15-éig maradnak a korlátozó intézkedések 
Orbán Viktor emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban

A húsvétot, vagyis ápri-
lis elejét érintő kérdé-
sekre Gulyás nem tu-

dott válaszolni, szerinte csak 
március 15-éig látnak előre. 
Arra, hogy lehet-e a nemze-
ti ünnepen nagygyűléseket 
tartani, Gulyás azt mondta: 
nagy tömegrendezvények, 
koncertek majd csak akkor 
lehetnek, ha az oltottság 
mértéke elérte a társadalmi 
immunitást.

Márciustól kapják meg 
postán a védettségi igazol-
ványt azok, akiket már beoltot-
tak, vagy akiknél egyéb okok-
ból fennáll a védettség. Ezt 
követően fognak dönteni arról, 
hogy mire lesz jogosult az, aki 
rendelkezik a kártyával. 

Gulyás szerint a szakem-
berek véleménye alapján 
nem várható, hogy a szavazó-
körökben fognak oltani, ami 
fordulat ahhoz képest, hogy 

Orbán Viktor év elején még 
ennek teljesen az ellenkező-
jét állította. A miniszter szerint 
akkor lenne értelme bevonni 
oltási helyszínként a szava-
zóköröket is, ha olyan hely-
zetben lennénk, hogy egy-két 
nap alatt beolthatnák a teljes 
lakosságot, vagy azokat, akik 
oltásra regisztráltak.

A múlt pénteki operatív-
törzs-ülésről érkezve Orbán 
Viktor az állami rádióban 
azt mondta, elrendelte az 

emelt szintű készültséget a 
kórházakban, megköszönve 
az egészségügyi személyzet 
alkalmazkodását ehhez. Ígé-
rete szerint lesz elég orvos 
az oltópontokon is, mert az 
oltás jelentős részben a há-
ziorvosok feladata lesz. Azt 
is elmondta, a járványügyi 
irányítás szereplői között na-
pokon belül őt is beoltják.

Megjegyezte azt is, hogy 
nyugatról még mindig keve-
sebb vakcina jön, mint ameny-

nyit ígérnek, de húsvétra az 
összes regisztrált megkapja 
legalább az első oltást, s ezzel 
az EU-ban Magyarország lesz 
a legjobban átoltott tagállam. 
A járványhelyzetről úgy fogal-
mazott, drámaian romlik, s 
azt a számot kell nézni, hogy 
hány üres ágy van a kórhá-
zakban, és mennyi lélegez-
tetőgép. A miniszterelnök 
szigorúbb utazási szabályok 
kidolgozását kérte az operatív 
törzstől.

Titkos  
alagút  

a Puskás  
Arénához

Stummer János, a Jobbik 
országgyűlési képviselő-
je, a nemzetbiztonsági bi-
zottság elnöke a bizottság 
ülését követően beszámolt 
a sajtónak arról, hogy a 
kormány 2 milliárd forint 
értékben alagutat készül 
építeni a Puskás Stadion  
alá.

Azonnal megjelent a 
Puskás Aréna cáfola-
ta is, a közösségi mé-

diában. „A Puskás Aréna úgy 
kapott engedélyt, hogy fél év 
után felül kell vizsgálni: jól 
működő közlekedési megol-
dás-e, hogy a hazai és külföl-
di védett személyeket a ren-
des közönség forgalmának 
időnkénti akadályoztatásá-
val, várakoztatásával szállít-
ják az Arénába. A felülvizs-
gálat eredménye: jobb meg-
oldás lenne, ha a védett sze-
mélyek, kiemelt vendégek, 
előadók autós közlekedé-
si útvonala nem keresztez-
né a több tízezres közönség 
gyalogos útvonalát, célszerű 
e közlekedési utakat fizika-
ilag elkülöníteni. A tervezett 
megoldás egy mindösszesen 
50 méter hosszú autós alul-
járó.”

– Azóta a kormánymé-
dia tücsköt-bogarat kiáltott 
rám, hazaárulóztak, halál-
büntetéssel fenyegettek 
meg, de történt egy fontos 
esemény – mondta Stum-
mer a közösségi médiában 
közzétett videójában. Pintér 
Sándor belügyminiszternél 
járt ugyanis, ahol elmon-
dása szerint egy egyenes 
és karakán beszélgetésen 
vett részt. A belügyminisz-
terhez az alábbi kéréseket 
intézte: „Halasszák el a be-
ruházást a 2022-es országy-
gyűlési választások utánra, 
vagy ha erre nem hajlandó 
a kormány, akkor nyílt köz-
beszerzésen bonyolítsa le a 
beruházást; továbbá ne for-
duljon elő többé, hogy olyan 
ügy kerül a nemzetbizton-
sági bizottság elé, amelyet 
nem szükséges titkosítani.” 
Pintér Sándor ígéretet tett 
arra, hogy szakértői egyez-
tetést hív össze, amelyre a 
nemzetbiztonsági bizottság 
elnökeként Stummer János 
is meghívást kap, majd ez-
után ismét a bizottság elé 
kerül az ügy.

Egyes előrejelzések szerint a következő két hétben drá-
maian romolhatnak a járványadatok, ezért március 15-éig 
maradnak a korlátozó intézkedések. Erről beszélt a febru-
ár 25-i kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter, Gulyás Gergely. 

Botka László a maszkviselésről
A maszkviselésről Botka László, Szeged polgármeste-
re a szeged.hu-nak úgy fogalmazott: „Mindannyiunk-
nak elege van már a korlátozásokból, a maszkvise-
lésből, de az elmúlt hetek, hónapok felelősségteljes 
magatartással elért eredményeit veszélyeztetnénk 
az enyhítéssel.” Reményét fejezte ki, hogy a korláto-
zásokat hamarosan feloldhatják. Egyúttal köszönetet 
mondott a szegedieknek, amiért türelemmel, együtt-
működve és fegyelmezetten viselik a járvány miatti ve-
szélyhelyzetet.

Orbán Viktor az állami rádióban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/ Fischer Zoltán

Tömegével mondanak fel, ha május 31-éig nem rendezi 
a dolgozók helyzetét a klinika és az egyetem

Fenyegetéssel győzködött a rektor

Folytatás az 1. oldalról
A szerződésüket záradékkal aláírók 
azt követelik: a kötelező pihenőnapok-
ra is biztosítsa az alapbért a munkálta-
tó, az ügyeleti díjakat az alapbér 100, 
110 és 120 százalékában állapítsák 
meg, a mostani 70, 80 és 90 száza-
lék helyett; kérték továbbá a klinika 
progresszivitási szintjének megfele-
lően az alapbér 20 százalékos eme-
lését és a 15 százalékos szakterületi 
pótlék biztosítását. A hvg.hu azt írja, 
a szegedi Intenzív Terápiás Osztályon 
heten nem írták alá a szerződésüket. 
Ez már csak azért is nagy érvágás le-
het, mert tavaly innen több mint húsz 
fő távozott.

Listáztak, fenyegettek

A 444.hu-n Kunetz Zsombor egész-
ségügyi szakértő azt írta, hogy Rovó 
László rektor fenyegetőzéssel akarta 
rábírni a szegedi egyetem egészség-
ügyi dolgozóit az új munkaszerződés 
aláírására. Van olyan város, ahol egyé-
ni alkukkal próbálták meg rávenni a 
dolgozókat az aláírásra, azonban a 
szegedi rektor a jelek szerint jobban 
hitt a nyílt, agresszív fenyegetésben. A 

március 1-jei határidő előtti napokban 
a Klinikai Központ elnöke, Lengyel 
Csaba a Klinikai Tanács értekezletén 
elhangzottakra hivatkozva soron kívül 
kérte a biztosan alá nem írók számát. 
Így az SZTE-n megpróbálták nyilat-
koztatni az ott dolgozókat arról, hogy 
aláírják-e az új munkaszerződést. De 
a listázástól még tovább is léptek: 
fenyegettek. Ezt egy a dolgozóknak 
megküldött tájékoztató, információs 
e-mail tartalmazta, amely így kezdő-
dik: „Tegnap egy értekezleten voltam, 
ahol az egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyról néhány információt kaptam, 
szeretném megosztani mindenkivel!” 
Majd így folytatódik: „Aki most nem 
írja alá a szerződést, és végkielégítés-
sel megy el, nem jöhet vissza az SZTE-
re dolgozni, sem 1 év múlva, sem 5-10 
év múlva. Arra kérnek mindenkit, hogy 
egy esélyt adjanak arra, hogy tisztán 
lássanak, hogyan fog működni ez a 
rendszer.”

Mihálik Edvin kérdései  
Rovó Lászlóhoz 

A szegedi Momentum elnöke a kö-
vetkező kérdéseket tette fel a Face-

bookon: „Igaz-e, hogy megfenyegette 
azokat a szegedi orvosokat, akik nem 
írják alá a számukra kedvezőtlen szer-
ződéseket? Igaz-e, hogy az egyetem-
ről is kitiltaná azokat az orvosokat, 
akik szembeszállnak a jogfosztással? 
Igaz-e, hogy a járvány alatt munkahe-
lyük elvesztésével zsarolja a klinikák 
dolgozóit?” Hozzátette: ha egyetlen 
kérdésre is igen a válasz, akkor Rovó 
László inkább a saját felmondását 
adja be, és soha ne jöjjön vissza, mert 
ezzel a magatartással veszélybe so-
dorja szeretett városunk biztonságos 
egészségügyi ellátását – épp akkor, 
amikor a járványhelyzet újra kritikussá 
válik. A szegedi orvosokat nem zsarol-
nia kellene az intézmény vezetőjének, 
hanem minden eszközzel támogatnia 
a járvány idején, és azon túl is. 

Méltatlan pókerparti

Vízi András, az egyik legelismertebb 
szegedi gyermeksebész az aláírási 
határidő előtti napon azt írta Face-
book-oldalán: „Jövőt! Amit már nem 
látok: fáradt vagyok, csalódott, kiégett 
és dühös! Az állami egészségügy be-
lülről fal fel, addikció nélkül nehezen 

viselhető. Kinek a nők, kinek az alko-
hol vagy a drog, nekem a sport. Ha be-
lőlem sikerült 15 év alatt a motivációt 
kiölni, akkor Biztosan nem csak Ben-
nem van a baj.

24 órám maradt egy méltatlan 
pókerpartiban elfogadni azt, hogy to-
vábbra is fogoly legyek. Nem, nem a 
pénzzel van bajom, sokkal inkább az 
elvekkel! Azzal, hogy egy 60-as évek-
ben felújított műtőben dolgozom, ami 
2. világháborús filmben díszlet lehet-
ne; ha nincs a Fuss a szegedi Gyer-
meksebészetért! kezdeményezés, az 
osztályra és az ambulanciára NEM 
jutott volna semmi!!!, és hogy 15 éve 
hallgatom, hogy majd 1x jobb lesz! 
Most jobb lehetne, de erre belekeve-
rik a politikát, a szakdolgozókat sem-
mibe veszik, és úgy magyarosan meg-
oldjuk „okosba”. Betegeim vannak, és 
szüleik, akikkel mindig emberséges 
tudtam maradni a problémák ellené-
re, és nem tudom, mi lesz, ha nem 
írom alá az új szerződést! Ha nemmel 
döntök, hogy nézek a szemükbe? De 
van egy családom, Ők mindennél fon-
tosabbak, és nem akarok korán halni, 
mint az átlag orvos.

24 órám maradt…”
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 Vélemény

Egy éve élünk
ebben a frászban

Amíg élek, nem felejtem el azt a napot. Már csak azért 
sem, mert a nevem napján jelentette be tavaly Gu-
lyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, 

hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki a kormány, mellyel különleges jog-
rend lépett életbe az egész országban. Jóllehet aznap, már-
cius 11-én még bőven nyitva voltak a vendéglátóhelyek, köz-
tük a kedvenc kávézóm is, nem jöttünk össze a barátokkal 
egy italra, mert már mindenkiben benne volt a frász.

És egy éve ebben a frászban élünk, amely hullámokban 
tör ránk.

Kevésbé aggódó ismerősöm azt írta tavaly márciusban, s itt 
a tavaly márciuson van a hangsúly, hogy egy-két hónap múlva 
röhögve nézünk majd vissza rémült önmagunkra, és a szoká-
sos nyári találkozónkon térdünket csapkodva, egymás hátát 
veregetve, nevetve meséljük, mennyire tartottunk a koronaví-
rustól, attól a helyzettől, amelybe akaratunkon kívül kerültünk.

Nem így lett. Sajnos.
A koronavírus továbbra is itt van velünk, sőt a mutációi 

fertőzőbbek, agresszívabban terjednek, s ha bekerülnek a 
szervezetbe, három óra alatt legyártanak több ezer „legó-
alkatrészt”, a harmadik 
óra végén pedig ösz-
szerakják a „legókat”, 
szétrobbantják a sej-
tet, és elindulnak. A ha-
todik óra végén érzi az 
ember, nincs minden 
rendben vele. Plasztikusan így írható le, mi zajlik a testünk-
ben, ha covidosak leszünk.

De mi van a lelkünkkel? Mentálisan mennyire vagyunk 
rendben az egy éve tartó bezártság után, melynek még min-
dig nem látni a végét?

Kolléganőm, Dombai Tünde tavaly az első hullám végén 
egyebek mellett arról írt ezeken a hasábokon, hogy észrevet-
te, szeret otthon lenni, és ha megválaszthatja a jövőben, mikor 
marad otthon, ez eszébe fog jutni. Példaként említette, hogy 
többet beszélgetett a barátaival. „Túlságosan rászoktunk a 
rövidke üzenetek írására ahelyett, hogy kérdezgessük, végig-
hallgassuk és segítsük egymást, azaz ennek is eljött az ideje. 
Korábban nem szerettem sétálni, de mert más kinti mozgást 
nemigen találtam a biciklizés mellett, ezt is kipróbáltam, és 
megkedveltem. Egyedül is érdekes, társaságban pedig még 
élvezetesebb, ha beszélgetünk, és közben odafigyelünk a töl-
tés aljában legelésző kecskékre, a fejünk fölött gomolygó fel-
hőkre” – írta, és a karantén alatt szerzett új és a „békeévek” 
régi szokásai azóta is jól megférnek egymással nála.

Hát így. Gondoskodó forródrótnak hívják ezt a Lajtán túl. 
Ebben a rendkívüli helyzetben még mindig nincs fontosabb 
az egymásra figyelő kis közösségeknél. A sógorok, akik, 
ugye, Orbántól tudjuk, a mi laboratóriumunkban élnek, na-
gyon komolyan veszik a gondoskodást, az egymással való 
törődést – rendszeresen biztosítanak ingyenes tesztet min-
denki számára, egyedülállóan erős a szociális rendszerük, 
átlátható és egyértelmű az oltási tervük, maximális segítsé-
get adnak azoknak, akik elveszítették a munkájukat, a kor-
mány pedig nem sarcolja, hanem jelentős forrásokkal támo-
gatja az önkormányzatokat a járvány alatt.

Egy dolog talán közös bennünk, derült ki a Telex pár nap-
ja Bécsben forgatott kisfilmjéből: mi is nyugodt keserűség-
gel vesszük tudomásul, hogy nem mostanában fog véget 
érni ez az egy éve tartó rémálom.

Kibírjuk, ki kell bírni! Figyeljenek egymásra, tartsák kar-
ban a testüket és a lelküket! A környékünkön például na-
gyon sokan kezdtek el gyalogolni, futni a második hullám-
ban. Láttam, milyen tempóban kezdték egyesek, s némelyek 
ma már olyan fittek és lelkesek, hogy akár Makóig is el tud-
nának futni mezítláb.

Szabó C. Szilárd

Nyugodt keserűséggel 
vesszük tudomásul, 
hogy nem mostanában 
fog véget érni ez az egy 
éve tartó rémálom.

Botka László: 
A kormány kétfrontos háborút vív

Az egyiket az önkormányzatok, a másikat a járvány ellen

Pártpolitikától független, szakmai 
alapokon nyugvó, szoros együttmű-
ködésre van szükség a kormányzat és 
az önkormányzatok között – hangsú-
lyozta a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetségében (MÖSZ) részt vevő több 
település polgármestere a múlt héten 
Szegeden.

A MÖSZ regionális értekezletét 
követő sajtótájékoztatón Bot-
ka László szegedi polgármester 

azt mondta, több tucat dél-magyaror-
szági polgármestertársával elsősorban 
arról egyeztettek, miként tudják az ön-
kormányzatok a védekezést segíteni a 
járvány harmadik hullámában. A poli-
tikus leszögezte: Magyarországon gaz-
dasági és járványügyi válsághelyzet 
van, ezért szoros együttműködésre van 
szükség a központi kormányzat és az 
önkormányzatok között. Az európai pél-
dák azt mutatják, hogy a kormányzatok 
többletforrásokat biztosítanak az ön-
kormányzatoknak, amelyek helyben a 
leggyorsabban tudnak segíteni a bajba  
került egyéneknek és vállalkozások-
nak.

A szegedi polgármester szerint 
Magyarország azonban külön utas po-
litikát folytatott. A kormány kétfrontos 
háborút vív, egyszerre küzd a járvány 
és az önkormányzatok ellen – fogal-
mazott, példaként Szegedet említve, 
amely az elmúlt egy évben 16 milliárd 
forintot vesztett, ebből 10 milliárdot a 
kormányzati elvonások miatt. Botka 
László kifejtette, hogy a kormányzati 
megszorítások végső soron a választó-
kon csapódnak le.

Nyirati Klára, Baja polgármestere 
arról számolt be, hogy a dél-magyar-
országi települések vezetői úgy látják, 
az önkormányzatok kiszolgáltatott 
helyzetben vannak, „a tanácsrendszer 
felé halad” az ország. Az önkormányza-
tok ismerik helyben a problémákat, és 
tudják, hogyan lehet megoldani azokat, 
ebből a szempontból nincs különbség 
kis és nagy települések között – mond-

ta. Hangsúlyozta: a kormány felé elvá-
rás lenne, hogy azonos módon bánjon 
minden egyes településsel, nem lehet, 
hogy a polgárokat pártpolitikai szem-
pontok alapján különböztesse meg. 

Gémesi György, a MÖSZ elnöke, 
Gödöllő polgármestere közölte: a szö-
vetség nemrég egyeztetett arról, hogy 
az önkormányzatok miként tudnának 
együttműködni a védekezésben. Az ol-

tási terv megvalósításában a kórházak 
mellett 130 rendelőintézet és mintegy 
5 ezer háziorvosi körzet vesz részt, s 
munkájuk szervezésében az önkor-
mányzatok is hatékonyan részt tudná-
nak vállalni – mondta Gémesi György, 
aki szerint azonban a kormányzat ré-
széről úgy tűnik, „nincs meg a partne-
ri együttműködés”. Az önkormányza-
tok csupán előző este kaptak levelet 
arról, hogy a háziorvosi körzetekben 
másnaptól három nap alatt 250 ezer 
oltást adnának be. Péterffy Attila pécsi 
polgármester – aki a jövőben a MÖSZ 
megyei jogú városi tagozatának mun-
káját is koordinálja – a közeljövő leg-
fontosabb feladatának nevezte annak 
a kormányzati elképzelésnek a „blok-
kolását”, amely a településrendezési 
terv készítését kivenné az önkormány-
zatok kezéből. Mint mondta, ez nem 
adminisztratív feladat, meghatározza 
egy település arculatát, fejlesztését. 
Amennyiben ez a szerep elkerülne az 
önkormányzatoktól, megszűnne töb-
bek között annak a lehetősége is, hogy 
városfejlesztési megállapodás kereté-
ben olyan beruházásokról állapodjanak 
meg a befektetőkkel, amelyek a telepü-
lés közösségét segítik.

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi 
polgármester kijelentette, hogy fel kell 
lépni az önkormányzatiság kiüresítése 
ellen. Az uniós elvekkel szembemegy, 
hogy az EU helyreállítási alapjának fel-
használásáról a kormány nem egyez-
tet az önkormányzatokkal – mondta a 
politikus, aki szerint félő, hogy ennek 
elosztásakor is pártpolitikai elvek érvé-
nyesülnek majd.

Megalakult a Magyar Önkormányzatok Szövetségének dél-magyarországi regionális tagozata. Ennek résztvevői a kö-
zös sajtótájékoztatón: Péterffy Attila (Pécs), Gémesi György MÖSZ-elnök (Gödöllő), Márki-Zay Péter (Hódmezővásárhely), 
Botka László (Szeged) és Nyirati Klára (Baja). Fotó: Iványi Aurél

Magyarországon gazda-
sági és járványügyi vál-
sághelyzet van, ezért szo-
ros együttműködésre van 
szükség a központi kor-
mányzat és az önkormány-
zatok között. Az európai 
példák azt mutatják, hogy 
a kormányzatok többlet-
forrásokat biztosítanak az 
önkormányzatoknak, ame-
lyek helyben a leggyorsab-
ban tudnak segíteni a baj-
ba került egyéneknek és 
vállalkozásoknak.

Botka László polgármester
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Az új közlekedési rendet is  
meg kell szokni a bicikliseknek

Sok új kerékpárút épül, és sok még a félreértés 

Szeged öt városrészében tették 
biztonságosabbá a kerékpározást 
az elmúlt hónapokban. Átjárha-
tóbbá váltak biciklivel többek 
között a Rózsa utca – Retek utca 
– Lugas utca – Gábor Áron utca 
útvonalai. Az idei kerékpáros sze-
zon kezdetén megnéztük, milyen 
változások történtek, mire érde-
mes figyelni. 

– Az új közlekedési rendet is meg 
kell szokniuk az erre biciklizőknek 
– mondta a Csillag téri csomópont-
ban Bencze Balázs, a Szeged Pó-
lus Fejlesztési Nkft. munkatársa, 
aki hozzátette: valójában a projekt 
még le sem zárult, de a kerékpáro-
sok már használhatják az új bicik-
lis tengelyt, a Rózsa utcától egé-
szen Petőfitelepig. A szakember is 
elcsodálkozott azon, hogy több kri-
tika éri a fejlesztéseket a kerékpá-
ros-szervezetek részéről, merthogy 
előzetesen velük is magától értető-
dően egyeztettek.

– Egy ilyen nagy beruházás ter-
vezése több évig tart, aminek szer-
ves része az egyeztetés a szakmai 
szervezetekkel. Ez a beruházás 
uniós forrásból valósult meg, ilyen 
esetben pedig pályázati előírás is, 
hogy minden érintettel le kell ülni 
tárgyalni. A terveket ráadásul köte-
lezően zsűriztetni kellett, ők hiva-
talból is megkeresték a kerékpá-
ros-szervezeteket.

Figyelni kell a táblákat

A szakember szerint a kivitelezés 
az érvényes építési engedély alap-
ján történt, emellett teljes mérték-
ben megfelel az útügyi előírások-
nak – és természetesen a KRESZ-
nek is. Sokkal inkább probléma, 
hogy a kerékpárosok egy része 

nem ismeri a közlekedési szabá-
lyokat. Többek között él az a tévhit, 
hogy szinte minden esetben a ke-
rékpárosnak van elsőbbsége, hol-
ott ez nem igaz.

– Mindig bonyolult a kerékpá-
ros közlekedés megszervezése egy 
ilyen nagy csomópontban, mint a 
Csillag téri. Az előzetesen kialakí-
tott terv szerint megépült keresz-
teződésben kötelező jól láthatóan, 
táblákkal jelölni az elsőbbségi vi-
szonyokat, mert minden csomó-
pontban a legfőbb veszélyforrás, 
ha a közlekedők nem adják meg 
egymásnak az elsőbbséget.

A Csillag téren például a táblák 
egyértelműen jelzik, hogy a kör-
forgalomban minden esetben a 
kerékpárosoknak kell elsőbbséget 
adni az autósok számára.

– Ez nem szokatlan megoldás. 
Szegeden számos csomópont ha-

sonlóan működik, többek között a 
Szilléri sugárúti körforgalomban is 
a kerékpárosoknak kell elsőbbsé-
get adni az autósok részére. A ter-
vezés során az is felmerült, hogy a 
kerékpáros forgalmat bevezessék 
a körforgalomba, de végül nem így 
döntöttek a tervezők; a bicikliutak 
a járdák mentén járják körbe a te-
ret, ez így sokkal biztonságosabb 
megoldás – mondta Bencze Ba-
lázs.

A program egyik fő célja az volt, 
hogy a Rózsa utca és a Csongrádi 
sugárút csomópontjában is bizton-
ságosabbá tegyék a közlekedést. A 
Rózsa utcára több terv is készült: 
eredetileg önálló kerékpárútban 
vagy kerékpársávban gondolko-
dott a tervező, ám az olyan mér-
tékű közműkiváltásokkal, valamint 
fák kivágásával járt volna együtt, 
hogy végül elvetették – ráadásul a 
hely is kevés ehhez. Ezért itt végül 
kerékpáros nyommal oldották meg 
a helyzetet, de ez sokak számára 
nem egyértelmű.

A nyom, a sáv  
és a kerékpárút

Sok a félreértés és a bizonytalan-
ság a különféle kerékpáros útvo-
nalak körül. Míg a közhiedelem azt 
tartja „igazi” kerékpárútnak, ame-
lyet fizikailag is elkülönítenek a 
gépkocsiforgalomtól, valójában lé-
tezik kerékpáros nyom, kerékpár-
sáv és persze a kerékpárút. 

Az elsővel csak rövid ideje ba-
rátkozunk Szegeden. A kerékpáros 
nyomot és a kerékpársávot gyak-
ran összekeverik. Míg előbbi az út-

testen kerékpárt és nyilat mutató 
sárga színű burkolati jellel kijelölt 
útfelület, a kerékpársáv az úttes-
ten kifejezetten a kerékpárosok-
nak kijelölt sávot jelent.

A kerékpáros nyom valójában 
ajánlás a bicikliseknek. Azt mutat-
ja, hogy ezen az útvonalon érde-
mes haladniuk, ezzel a forgalmat a 
legkisebb mértékben akadályozva. 
Ezért erre a felületre autóval is sza-
bályosan rá lehet hajtani, nem kell 
megijednie a kerekezőknek, ha hir-
telen mögéjük áll be egy gépkocsi. 
A KRESZ itt is ugyanúgy vonatkozik 
a biciklisekre, azonban a nyom je-
lentősen megkönnyíti a csúcsfor-
galomban történő manőverezést. 

Jellemzően nagyvárosokban szok-
tak ilyen nyomvonalat felfesteni.

A kerékpársáv az úttest felüle-
téből leválasztott sáv, kizárólag a 
kerékpárosoknak, amelyet szintén 
sárga vonallal jelölnek ki, leggyak-
rabban a járda és az úttest többi 
része között. A kerékpársáv min-
den esetben egyirányú, melyen 

ugyanúgy a menetirány szerint kell 
haladni.

Legkönnyebb megkülönböz-
tetni a kerékpárutat, amely az út-
testtől teljesen különválasztott út 
a kerékpáros közlekedésnek, ahol 
csak kerékpárosok – és korlátozott 
körülmények között segédmotoros 
kerékpárosok – közlekedhetnek. 
Az ilyen útvonalakat ugyancsak kü-
lön jelzőtáblával jelölik.

Folyamatosan fejlesztenek

– Az elmúlt években Szeged ki-
emelt célnak tekintette, hogy fej-
lessze a fenntartható városi köz-
lekedést. Ennek a több évtizedes 
munkának az eredménye, hogy a 
korábbi 4-5 százalékról mára kö-
zel 20 százalékra növekedett a ke-
rékpárosok aránya a városi közle-
kedésben – mondta el az újszege-
di kerékpáros fejlesztések kapcsán 
Nagy Sándor alpolgármester.

Szükség is van tehát a kerék-
párút-hálózat folyamatos fejleszté-
sére és bővítésére. Ezért az elmúlt 
két évben is jelentősen javultak a 
kerékpáros közlekedés feltételei 
Szegeden. Közös busz-kerékpár-
sáv létesült a Tisza Lajos körúton 
a Felső Tisza part és a Huszár 
Mátyás rakpart találkozásánál, 
valamint a körút Petőfi Sándor és 
Boldogasszony sugárút közötti sza-
kaszán. Több mint két kilométer 
hosszú kerékpárút épült a Tarján 
szélétől a Bástya sorig.

A felújított Kollégiumi út mind-
két szélén zárt kerékpársávot ala-
kítottak ki. Az 5-ös főút mellett több 

mint 600 méter hosszan kerék- 
párút épült a központhoz, a Back 
Bernát utcában pedig több mint 
egy kilométeres szakaszon kerék-
páros nyomot jelöltek ki, továbbá 
kiépült a Szélső sortól a körtölté-
sen át a Murányi utcáig vezető gya-
log- és kerékpárút is.

Rafai Gábor

Csongrádi sugárút – Petőfitelep tengely
• Az Északi városrészben és Tarjánban kerékpáros kapcsolatok és 
nyomok létesítésével biztosították a Rózsa utca – Retek utca – Lu-
gas utca – Gábor Áron utca útvonal kerékpáros átjárhatóságát.
• A körtöltésen átvezető útszakaszt – a Lugas utcai trolivégállo-
mástól a Göndör sorig – hétméteresről nyolc és fél méteresre szé-
lesítették, hogy az autósok és a kerékpárosok jobban elférjenek, 
biztonságosabban közlekedhessenek.
• Átépítették a Róna utca és a Szamos utca kereszteződését a Re-
tek utcában: a Csillag tér felől kerékpárúton közlekedőket itt az út-
testre vezetik, a gyalogosok pedig terelőszigettel védett zebrán kel-
hetnek át az úttesten a Retek utcában.
• A Csillag tér felé tartó buszok megállóját hátrébb „húzták”, a 
Róna utca burkolatát pedig 37 méteren kiszélesítették, és itt is lé-
tesült gyalogátkelőhely. A Szamos utcában is kijelöltek kerékpáros 
nyomot, és teljesen megújult a Csillag téri körforgalom útburkolata 
és közlekedési rendje.

A Retek utca és a József Attila sugárút sarkán igazi biciklis csomópontot alakítottak ki. Fotók: Iványi Aurél

A Csillag tér ágai nehezen beláthatók az autósoknak, ezért nekik van 
elsőbbségük.
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A járvány idején minden 
segítség életmentő lehet

A koronavírus-járvány kitöré-
se óta Szabó Sándor szocia-
lista országgyűlési képviselő 
több mint 4 millió forint ér-
tékű adománnyal segítette a 
körzetében élő rászorulókat. 

– A járvány még inkább meg-
terhelte a családokat, különö-
sen azokat, amelyeknél ko-
rábban is probléma volt a min-
dennapi megélhetés. A Sze-
ged környéki kistelepüléseket 
járva döntöttem úgy, hogy a le-
hetőségeimhez mérten igyek-
szem a járvány idején fokozot-
tan támogatni a rászorulókat 
– mondta Szabó Sándor.

Szeged szocialista ország- 
gyűlési képviselője a járvány 
első időszakában  maszkok-
kal, fertőtlenítőszerekkel igye-
kezett segíteni. Májusban vé-
dőfelszereléseket, júniusban 
élelmiszereket, szeptember-
ben tanszereket, december-
ben pedig karácsonyi ajándé-

kokat osztott. Az elmúlt egy 
évben négy nagyobb és több 
kisebb akció során összesen 
már több mint négymillió fo-
rinttal támogatta a választó-
körzetében élő rászorultakat 
és szociális intézményeket.

Februári akcióját Deszken 
indította el, majd Kübekháza 
és Ferencszállás után márci-
usban Újszentivánon és Klá-
rafalván folytatja. Egy-egy cso-
mag körülbelül ötezer forint 
értékű tartós élelmiszert rejt.

– Az MSZP szolidaritási 
alapjába fizetjük be mi, kép-
viselők a fizetésemelésből 
származó és jótékonysági cél-
ra felajánlott összeget. Ebből 
a nagyobb, központi akciók 
költségeit fedezzük; emellett 
a párt helyi szervezetét is tá-
mogatom minden hónapban 
a bruttó fizetésem tíz százalé-
kával, a mostani akciót ebből 
tudom finanszírozni – mondta 
el Szabó Sándor.

Június közepén nyithat 
az új szabadstrand a Laposon

Új tetőt kap a feje fölé a tapír a Vadasparkban

Harmincmillió forintot kü-
lönített el az önkormányzat 
idén egy szabadstrand ki-
alakítására. A vadaspark-
ban javításokat támogat a 
város.

Sok érv szól a Lapos 
mellett azon kívül is, 
hogy ez a terület a 

legkedveltebb a szegediek 
körében. Többek között itt 
a legsekélyebb a Tisza med-
re, mert a sodrás ezen a ré-
szen építi a partot, és kiváló 
minőségű homokot rak le a 
meder aljára és a partra is, 
így nagyon alkalmassá teszi 
a területet strandolásra és 
fürdőzésre.

A nyertes kivitelező ta-
vasszal rendezi a terepet, 
többek között megmetszi 
a rézsűt, egyenletes lejtést 
alakít ki a parton, és kiépíti 
a közműveket. Áramot és 
ivóvizet a Partfürdőről visz-
nek át a területre, és konté-
nervécéket is kihelyeznek. 
A kivitelező zuhanyzókat és 
öltözőket, szemétgyűjtőket 
és bójasorokat telepít, kiala-
kítja a vízi mentők szolgálati 
helyét, és kiépíti a wifirend-
szert, de térfigyelő kamerák 
is helyet kapnak majd a 
parton. A munka megkez-
dése nagyban függ a Tisza 
vízállásától és az időjárástól. 
A tervek szerint június köze-

Kulturált fürdőhelyet alakítanak ki az újszegedi Tisza-parton. Fotó: Iványi Aurél

A tavaszias időjárás is vonzotta a családokat az elmúlt hétvégén a Szent István téri kéz-
művesvásárra – természetesen az ötven árus színes, míves, illatos és zamatos portékái 
mellett. Nehéz volt eldönteni, ki örül jobban ennek a színvonalas hétvégi programnak, a 
kilátogatók vagy a kézművesek, akik hosszú idő után végre lehetőséget kaptak termékeik 
értékesítésére. Folytatása március 13–14-én következik, a Szegedi Városkép és Piac Kft. 
szervezésében. Fotó: SZVP/Tari Róbert

Jó időben, jó helyen

Szabó Sándor a ferencszállási Bernáth Henriettáéknak is vitt 
csomagot, akik egy fizetésből nevelnek három gyermeket.

pén nyithat a szabadstrand, 
de ehhez az is kell, hogy a 
víz minősége megfelelő le- 
gyen.

A terület kezelője az ál-
lami Ativizig, velük egyeztet-
ve Mihálik Edvin újszegedi 
önkormányzati képviselő és 
Nagy Sándor városfejleszté-
sért felelős alpolgármester 
elérte, hogy engedélyezzék 
a fejlesztést.

Hiába nincsenek látoga-
tók a Szegedi Vadaspark-
ban, az élet ott sem áll  

meg: önkormányzati pénz-
ből felújítást végeznek. A va-
daspark november 16. óta 
zárva tart, a működési ki-
adásaira nem kap plusz for- 
rást a fenntartó önkormány-
zattól, de vannak olyan kar-
bantartási munkák, ame- 
lyeket nem lehet elhalasz-
tani. Ehhez biztosít most a 
város 17,5 millió forintot. 
Ebből a pénzből felújítják 
a Dél-Amerika-ház tetejét, 
korszerűsítik a fűtését, va-
lamint kijavítják a belső 

utakat. Az állatkert útjait 
több helyen is kikezdte az 
idő, és szükségessé vált a 
javításuk. Emellett a 2008-
ban épült Dél-Amerika-ház 
tetejét fedő bitumenes 
zsindelyborítás is elörege-
dett, és felújításra szorul. A 
pénzből az épület fűtését is 
korszerűsítik, mivel az szin-
tén elavult. Ez a munka már 
tavaly elindult – kicseréltek 
egy kazánt –, s idén szeret-
nék folytatni a megkezdett 
beruházást.
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Tavaly öt hónapot 
volt zárva a Somo-
gyi-könyvtár a korona-

vírus-járvány miatt. Bár az 
olvasók a 2019-es „béke-
évhez” képest harmadany-
nyi könyvet kölcsönöztek, ez 
a szakemberek szerint jónak 
mondható, ha figyelembe 
vesszük, hogy tavaly a tizen-
két hónapból csak hetet volt 
nyitva a könyvtár, és volt két 
olyan hónap is, amikor egy-
általán nem lehetett köny-
vet kölcsönözni. 2020 utol-
só két hónapjában több mint 
kétezren kölcsönöztek olvas-
nivalót az utcára költöztetett 
Könyvtárpontokon keresztül. 
Novemberben 13 577, de-
cemberben pedig 9 181 kö-
tetet kölcsönöztek ki a sze-
gediek, úgy, hogy a biblioté-

ka csak pár napot volt nyitva, 
november elején. November 
11. és december 23. között 
összesen 2030 olvasó vitt 
haza könyveket a Könyvtár-
pontokról. A pandémiás idő-
szakra jellemző, hogy egy-
egy olvasó a megszokottnál 
több, átlagosan négy-hét kö-
tetet kölcsönzött.

Hogy a járvány idején 
mik számítanak slágerolvas-
mánynak?

A könyvtár összeállí-
totta a tavalyi év legsike-
resebb tizenöt könyvének 
toplistáját, amelyeket a 
legtöbbször kölcsönöztek 
ki az olvasók. A felnőtt ka-
tegóriában Bán Mór Hu-

nyadiakról szóló történelmi 
regénysorozata lett az első. 
A dobogó második fokára 
ugyancsak egy történelmi 
témájú alkotás, a hetven-
egy éves walesi író, Ken 
Follett Évszázad-trilógiája 
került fel, míg a bronzérmet 
Náray Tamás nagy sikerű 
regénytrilógiájának befe-

jező kötete, a Zarah álma 
érdemelte ki.

A Somogyi-könyvtár ösz-
szeállította a legkereset-
tebb gyermek- és ifjúsági ol-
vasmányok tizenötös listáját 
is. A fiatal olvasók abszolút 
kedvence tavaly Leiner Lau-
ra ifjúsági regénysorozata, 
A Szent Johanna gimi volt. 

Második helyen végzett Gi-
mesi Dóra Időfutár című 
regénysorozata, mely egy 
rádiójáték alapján született, 
míg a harmadik helyre egy 
német ifjúsági krimisorozat, 
Fabian Lenk Idődetektívek 
című alkotása került.

Rafai Gábor

Történelmi regényeket olvasnak
a szegediek a vírusjárvány alatt 

A Somogyi-könyvtár legtöbbet kölcsönzött könyvei 2020-ban

Tavaly a Hunyadiakról szóló 
történelmi regénysorozat 
és a Szent Johanna gimi 
ifjúsági regénysorozat volt 
a szegediek legkedveltebb 
olvasmánya – derül ki ab-
ból a toplistából, melyet a 
Somogyi-könyvtár állított 
össze a 2020-ban legtöb-
bet kölcsönzött könyvekről. 
A TOP15-ben helyet kapott 
Grecsó Krisztián Szege-
den játszódó regénye, a  
Vera is.

Egy kupacban azok a könyvek, amelyeket a legjobban kedveltek tavaly a szegediek. Fotó: Somogyi-könyvtár 

A listavezetők

Bán János (képünkön) 
– írói nevei: Bán Mór, 
Kim Lancehagen – fan-
tasy- és sci-fi-író, újság-
író. 2008-tól történelmi 
témájú könyveket is ír. 
Nagyszabású regényso-
rozatával színes és mozgalmas tablóba foglalja a Hu-
nyadiak dicsőségben és tragédiákban egyaránt bővel-
kedő korszakát.

Leiner Laura (képünkön) 
számára A Szent Johan-
na gimi ifjúsági naplóre-
gény-sorozat hozta meg 
az ismertséget és népsze-
rűséget, amely történet 
a szerző állítása szerint 
fikció, nem pedig saját él-
mény. Az első kötet 2010-

ben jelent meg. A naplót a sorozat egyik főszereplője, 
Rentai Renáta írja, aki egy budapesti francia tagoza-
tos gimnázium diákja. „Leiner Laura rendkívüli képes-
ségű fiatal szerző, aki fiatalok tömegeit vezette rá az 
olvasás élményére” – nyilatkozta kiadójának veze- 
tője.

TOP15 legtöbbet  
kölcsönzött könyv (felnőtt)

Somogyi-könyvtár, 2020

  1. Bán Mór: Hunyadi

  2. Ken Follett: Évszázad-trilógia

  3. Náray Tamás: Zarah álma

  4. Frei Tamás: Bábel

  5. Wass Albert: A funtineli boszorkány

  6. Borsa Brown: Az arab lánya

  7. Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

  8. Lucinda Riley: Angyalfa

  9. Grecsó Krisztián: Vera

10. Benkő László: Mátyás király

11. Jojo Moyes: Mióta megszerettelek

12. Jo Nesbo: Kés

13. Belinda Alexandra: A meghívás

14. Kate Furnivall: Túlélők

15. Fábián Janka: Virágszál

SZT-grafika

TOP15 legtöbbet kölcsönzött 
könyv (gyermek, ifjúsági)

Somogyi-könyvtár, 2020

  1. Leiner Laura: A Szent Johanna gimi
  2. Gimesi Dóra: Időfutár
  3. Fabian Lenk: Idődetektívek
  4. Berg Judit: Lengemesék
  5. Rick Riordan: Percy Jackson 
       és az olimposziak
  6. Joanne Kathleen Rowling: 
        Harry Potter  és a bölcsek köve
  7. Berg Judit: Rumini
  8. Jeff Kinney: Egy ropi naplója: Romhalmaz
  9. Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
10. Bartos Erika: Kistestvérek, nagytestvérek
11. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő
12. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
13. Bálint Ágnes: Szeleburdi család
14. Dániel András: A kuflik és a szélposta
15. Wilbert Awdry: Mozdonykalandok

SZT-grafika
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Szajbély Mihály: Egyetemünk történetének
talán legsúlyosabb bizalmi válságát éli

Rendes szenátusi ülést tartott 
február 22-én a Szegedi Tudo-
mányegyetem, ahol újra téma 
volt a várható modellváltás. Ez-
zel kapcsolatosan kért és most 
kapott is szót Szajbély Mihály 
professzor, akinek szenátusi be-
szédét változtatás nélkül közöl- 
jük.

„Nem nagy örömmel szólalok meg 
ismét a modellválltás ügyében, de 
azt az elutasító választ, amelyet az 
ITM adott a 2021. január 29-én le-
folyt szenátusi ülésen tapasztalt 
szabálytalanságokat szóvá tevő 
panaszomra, nem hagyhatom szó 
nélkül. A válasz szövegét nem is-
merem, annak tartalmáról Rektor 
úr informált 2021. február 18-án 
kelt levelében. Nem kétlem, hogy 
az összefoglalás pontos, mégis ké-
rem Rektor urat, a minisztérium át-
iratát egészében is juttassa el ne-
kem.

Beadott panaszomban, melyet 
szenátortársaimnak is eljuttattam, 
az ülés lefolyásának négy elemét 
kifogásoltam:

• A határozati javaslat kialakí-
tása során tapasztalt anomáliákat.

• Azt, hogy a határozat szava-
zásra bocsátása előtt nem kaptam 
szót, noha hozzászólási szándéko-
mat időben és egyértelműen jelez-
tem, a szenátus ügyrendje szerint 
pedig a szót Rektor úr nem tagad-
hatta volna meg.

• Azt, hogy a szavazás elindítá-
sakor nem volt egyértelmű, hogy a 
szenátus pontosan miről szavaz.

• Kifogásoltam továbbá Rektor 
úr agresszív és fenyegető kommu-
nikációját.

A válasz argumentációja szerint 
a határozati javaslat egyértelmű 
megfogalmazásához nem férhet 
kétség. Azon panaszaim felett, 
hogy Rektor úr kommunikációja 
többször is fenyegető volt, amikor 
a modellváltást ellenző érvek hang-
zottak el, illetve, hogy a szavazásra 
bocsátott kérdés megfogalmazása 
nem volt egyértelmű, a válasz ne-
mes egyszerűséggel elsiklik, azaz 
egyáltalán nem reagál rájuk. Nem 
érkezett válasz arra sem, hogy mi-
ért nem kaphattam szót a vita le-
zárása előtt, ehelyett azt fejtegetik, 
hogy módosító indítványom sza-
vazásra bocsátására a szenátus 
ügyrendje értelmében nem kerül-
hetett sor. Ez természetesen igaz, 
én azonban nem ez ellen emeltem 
kifogást.

Egészében véve az ITM vála-
szát – amelyet, ismétlem, csak 
Rektor úr interpretációjában isme-
rek – nem tudom másként értékel-
ni, mint a joggal és az erőpozícióval 
való visszaélést.

A szenátus ülése után egymás-
tól függetlenül több ügyvéd és jo-
gász is megkeresett. Volt, aki a 
közigazdasági, volt, aki a polgári 
per indításának a lehetőségére hív-
ta fel a figyelmemet, volt olyan is, 
aki alkotmányjogi panasz benyújtá-

sát tekintette volna helyénvalónak. 
Többen segítséget is ajánlottak. Én 
azonban ezt köszönettel vissza-
utasítottam, mert úgy gondoltam, 
hogy számomra, mint egyetemi 
polgárnak és kari képviselőnek, a 
szenátus a természetes fórumom.

Ezért nyújtottam be panaszo-
mat Rektor úrnak.

Mivel panaszom elutasítása 
után is kitartok amellett, hogy 
nekem a véleményemet elsősor-
ban szenátorként kell kifejtenem, 
kérem, hallgassák meg, hogyan 
látom most a kialakult helyzetet, 
mindannak fenntartása mellett, 
amit a korábbi szenátusi üléseken 
elmondtam.

Egyetemünk sok száz éves 
történetének talán legsúlyosabb 
bizalmi válságát éli. Karok fordul-
tak egymással szembe, de karok 
fordultak szembe saját szenátusi 
képviselőikkel is, ha azok nem a 
kar akaratának megfelelően sza-

vaztak. Már egy »tartózkodom« is 
heves indulatokat volt képes ki-
váltani. Megvallom, ez alól én sem 
tudtam teljes mértékben kivonni 
magam. Az egyik félreszavazó – 
nem a bölcsészkar képviselője – 
különösen fájdalmas meglepetést 
okozott nekem, mert úgy találtam, 
szavazatával hátat fordított azok-
nak az értékeknek és elveknek, 
amelyeket korábban közösen kép-
viseltünk. Vannak olyanok is az 
egyetemi polgárok között, nem is 
kevesen, akik a történteket látva 
megkérdőjelezik a rektor és a rek-
tori vezetés kompetenciáját, míg 
mások amiatt háborognak – szin-
tén nem kevesen –, hogy a modell-
váltást ellenzők felelőtlen módon 
meg akarják akadályozni, hogy 
végre megfelelő finanszírozáshoz 
jusson az egyetem.

Annak a helyzetnek a kiala-
kulásáért, amelyben az egységes 
szegedi egyetem két évtized alatt 
létrejött – pontosabban: nem kis 
munkával létrehozott – kohéziója, 
közös identitása pár hét alatt vég-
zetesen megrendült, elsősorban a 
fenntartó a felelős. Az a fenntartó, 
amely – korábbi kommunikációjá-
val ellentétesen – váratlan újévi 
ajándékként felajánlotta a mo-
dellváltás lehetőségét, mégpedig 
lehetetlenül rövid, a higgadt belső 
kommunikációt megnehezítő ha- 
táridővel. Ám rosszul vizsgázott 
egyetemünk vezetése is, amely a 
valós kockázatok és lehetséges 
hatások elemzése, az egyetem 
polgárai véleményének a kikéré-
se helyett a modellváltás melletti 
propaganda mellett döntött, és 
csupán annak kétségtelen gazda-

sági előnyeit ecsetelte. Az egyetem 
azonban tizenkét karból áll, és a 
gazdasági előnyök nem egyformán 
érintik őket. Az ajánlat az olyan ka-
rok számára volt igazán csábító, 
amelyeknek tudományos kutatá-
saik folytatásához komoly és állan-
dó dotációra van szükségük. Ők, 
érthető módon, kevésbé érzéke-
nyek a modellváltás kockázataira, 
míg azok a karok, amelyek ezek-
ből a pénzekből jellegüknél fogva 
nem, vagy csak kisebb mértékben 
részesednének, ugyancsak érthe-
tő módon, sokkal érzékenyebben 
reagáltak az autonómia esetleges 
elvesztésében rejlő veszélyekre.

Abban egyébként, hogy a mo-
dellváltás kockázatokkal jár, ha jól 
érzékelem, senki sem kételkedik. 
Egyetértek a modellváltást sza-
vazatával támogató Jelasity Márk 
szenátortársammal, aki egy inter-
júban így fogalmazott:

»Gyakorlatilag egy szerencsejá-
tékban kellett megtenni a téteket, 
és én az igenre tettem, amit egyéb-
ként jelen pillanatig jobb döntés-
nek tartok, de sokkal jobb lett vol-
na tudni, miről döntünk.«

Hát igen. Ezt pontosan így gon-
dolom én is, a különbség közöttünk 
csak annyi, hogy az én kockázattű-
rő képességem kisebb, és valós 
garanciák nélkül kalandorságnak 
tartom a modellváltást.

Sajnos a rektori vezetés részé-
ről nem éreztem törekvést sem a 
kockázatok, sem az egyetemi pol-
gárok kockázattűrő képességének 
a felmérésére, az érdekek egyez-
tetésére, a korrekt párbeszédre, 
melynek során talán elkerülhető, 
de biztosan mérsékelhető lett vol-

na a mostani bizalmi válság. Lehet 
persze hivatkozni a lehetetlenül 
rövid határidőre, de éppen az a 
nyílt levél, amelyet az elmúlt héten 
a modellváltást támogatók jelen-
tettek meg a CooSpace felületén, 
és amelyhez egyszerű kattintással 
lehet csatlakozni, bizonyítja, hogy 
az egyetem informatikai rendszere 
alkalmas lett volna a vélemények 
gyors felmérésére. Csak lehetősé-
get kellett volna adni a modellvál-
tás melletti és elleni érvek egy-egy 
oldalas összefoglalására, amelyek-
hez aztán ki-ki csatlakozhatott vol-
na. És akkor a szenátusi szavazás 
előtt tiszta kép lehetett volna előt-
tünk, hogy mennyien támogatják, 
mennyien ellenzik a váltást, és 
mennyien vannak azok, akik nem 
tudnak dönteni – mert biztosan 
szép számmal voltak ők is.

Én most úgy gondolom, a mo-
dellváltás folyamata aligha visz-
szafordítható, hacsak a hatalom a 
lehetséges botrányoktól való félel-
mében, amelyeknek a lehetősége 
itt Szegeden azért benne van a 
levegőben, meg nem hátrál. Lehet-
séges persze az is, hogy – éppen a 
botrányok elkerülése érdekében is 
– olyan kuratóriumot, olyan alapí-
tó okiratot hoz létre, amelyek tisz-
teletben tartják, netán növelik az 
egyetem autonómiáját. Én, aki hall-
gatóként éppen ötven éve lettem a 
szegedi egyetem polgára, és azóta, 
külföldi vendégprofesszori meghí-
vásaim időtartamától eltekintve, 

mindvégig itt dolgoztam, ezért szo-
rítok most, ebben reménykedem. 
Jó lenne, ha Jelasity Márknak len-
ne igaza. De az biztos, hogy azok 
a sebek, amelyeket az egyetemen 
belüli egymásnak feszülések most 
okoztak, még akkor is nagyon ne-
hezen lesznek begyógyíthatók, ha 
a legoptimálisabban jövünk ki eb-
ből a ránk oktrojált történetből.

Figyelmüket megköszönve is-
mét kérem felszólalásom szövegé-
nek az ülés jegyzőkönyvéhez való 
csatolását.”

Szajbély Mihály

Most úgy gondolom, a 
modellváltás folyamata 
aligha visszafordítható, 
hacsak a hatalom a le-
hetséges botrányoktól 
való félelmében, ame-
lyeknek a lehetősége itt 
Szegeden azért benne 
van a levegőben, meg 
nem hátrál.

Sajnos a rektori vezetés 
részéről nem éreztem 
törekvést sem a kocká-
zatok, sem az egyetemi 
polgárok kockázattűrő 
képességének a felmé-
résére, az érdekek egyez-
tetésére, a korrekt pár-
beszédre, melynek során 
talán elkerülhető, de biz-
tosan mérsékelhető lett 
volna a mostani bizalmi 
válság.

Szajbély Mihály: Nem nagy örömmel szólalok meg ismét a modellválltás ügyében. Fotó: Szabó Luca
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A Mars tér, amely a világmindenség
központja volt – és az is marad

Az 1960-as évek elején még egészen más képet mutatott a Mars téri piac. Lovas kocsik bakjáról zajlott az üzletelés, a nénik fonott fotelben ülve árulták a nagyméretű szitákat, földről 
pedig a cserepeket. Fotó: Móra Ferenc Múzeum

SZeged egyik leg-
forgalmasabb 
és legfonto-

sabb tere a Mars tér, amely 
– ahogy egy ismerősöm fo-
galmazott – mindig is a világ-
mindenség központja volt és 
marad. Több mint húsz éve 
írta azt az egyik országos lap 

a Mars térről, hogy „a három-
hektáros zöldség-gyümölcs- 
és napi élelmiszerpiacon a 
legforgalmasabb napokon, 
szerdán és szombaton akár 
ötven-hatvanezer ember is 
megfordul”. A Lechner Tu-

dásközpont nemrégiben fog-
lalkozott a Mars tér történe-
tével, amihez egy 1992-ben 
készült légi felvételt is mellé-
kelt. A Mars teret a XVIII. szá-
zadban katonai gyakorlótér-
ként használták, az 1800-
as évektől pedig jószágvásá-
rokat rendeztek a területén. 

1842-ben kapta nevét a ró-
mai hadistenről, majd 1945-
től a rendszerváltásig a Marx 
tér nevet viselte. A kezdet-
ben meglehetősen kicsi és 
szerény piac az 1950-es 
évekre a város piaci forgal-

1967-ben begördül a Mars téri autóbusz-állomásra egy 
Ikarus 66-os, a legendás farmotoros. Fotó: Fortepan/Uva-
terv

mának csomópontjává nőt-
te ki magát. Az 1960-as 
évek végén már vásárcsar-
nok és pavilonsorok várták 
a piacozókat. 1965. novem-
ber 13-án adták át az utazó-
közönségnek az új, modern 
megjelenésű és korszerű ve-
zérlőberendezéssel ellátott 
autóbusz-pályaudvart. Két 
fővárosi és öt vidéki – köz-
tük a szegedi – pályaudvar 
történetét ismerhetik meg 
az érdeklődők a Lechner Tu-
dásközpont Utasváró – au-
tóbusz-pályaudvarok építé-
szete a ’40-es évek végétől 
a ’70-es évek végéig című ki-
állításának virtuális tárlatve-
zetésén. A kisfilm a Lechner 
Youtube-csatornáján érhető 
el: https://cutt.ly/PjJ0edw

Sz. C. Sz.
A Mars téri piac 1979-ben. Balra fent a Csillagbörtön épü-
lete. Fotó: Fortepan/Rubinstein Sándor 

Légi felvétel a Mars térről, 1992-ből. Fotó: Digitális Légifelvétel Archívum/fentrol.hu/Lech-
ner Tudásközpont

Egy falat a mamának, egy falat a babának. Mars téri anziksz 1974-ből. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
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Nem tudom, ki hogyan van a me-
sékkel, de nekem nyolcvanéve-
sen is tetszenek a szép gyer-

mekmesék. Amikor már tudtam olvas-
ni, örültem, ha jeles ünnepeken mese-
könyvet kaptam ajándékba. Korábban 
azért tetszettek a mesék, mert a gyer-
meki fantázia még jobban kiszínezte 
azok világát, most pedig azért tetsze-
nek, mert visszarepítenek a régen volt 
gyermekkoromba. 

A baj viszont az, hogy nem minden 
mese szép, az pedig, hogy igaz volna – 
mese. Miért is érezzük, hogy Orbán Vik-
tor csak a saját meséjét mondja? Talán 
mert tényleg azt teszi. „Pedig politikai 
ellenszenvünk dacára nem irigyeljük 
a miniszterelnököt, amikor maga után 
vonszolva mindenkit, marad a kerék-
nyomban, és a túlélésre játszik” – ol-
vastam egy publicisztikában.

Az orbáni rezsim sok-sok milliárd 
közpénzt adott a Századvégnek, amely 
társaság a Fidesz „megmondója”. 
Olvastam a Századvég egyik írását, 
amelyben az állt, hogy a különböző „ál-
civil NGO-k olyan tanulmányokat juttat-
tak el az Európai Bizottság asztalára”, 
melyekben az európai civilszféra hely-
zetét vették górcső alá, benne a ma-
gyar kormányt is érintő néhány komoly 
problémával (jogállamiság, korrupció 
stb.). A tanulmány állításai nem légből 
kapottak. Az már egyáltalán nem meg-

lepő, hogy országunk csaknem örökös 
szereplő ezekben az írásokban – elma-
rasztaló formában. Az is régóta ismert, 
hogy Magyarországon is működnek 
külföldről támogatott, politikai lobbite-
vékenységet folytató civilszervezetek, 
amelyek – a Fidesz szerint – a köz-

gondolkodás átformálására és ideoló-
giai nyomásgyakorlásra törekednek. 
A kormány ezen állítása persze nem 
igaz. Úgy tűnik, nincsenek tisztában a 
kormánypárti politikusok, hogy valójá-
ban mi célt szolgálnak a civilszerveze-
tek. Nem mást, mint hogy kontroll alatt 
tartsák kormányunk tévelygéseit, a kö-
zösség elleni vétkeit. Mert, ugye, nem 
lehet minden külföldről dotált civilszer-
vezet – mint a CÖF is, amely százmil-

liókat kapott már eddig is részrehajlá-
sáért és talpnyalásáért – olyan, mint 
ahogy a hatalom beszél róluk.

Mi volna hát a megoldás?
Nem is annyira bonyolult: tisztes-

séggel és becsülettel – ahogy a hon-
atyák képviselői esküje is szól – elvé-
gezni a jól megfizetett munkát. És nem 
a Sargentini-jelentésben leírt elmarasz-
talásokat kell zokon venni, hanem vég-
re dolgozni kellene – mindenki érde-
kében. Akkor világosan látható lesz az 
is, hogyan vetődhetett fel, hogy egy vá-
lasztási felhatalmazással nem rendel-
kező formáció (civilszervezet) szereplői 
is lehetnek legitimek. Ugyanis az önálló 
civilszervezetek munkája párt- és po-
litikamentes. És még egyszer hangsú-
lyozom: ezek anyagi támogatása száz-
szor-ezerszer többet ér hasznosságuk 
révén, mint a közpénzből alaposan lefi-
zetett, pártos századvégi részrehajló 
társaság. Nem kevésbé a CÖF is, amely 
társaság elnökét a közelmúltban tün-
tette ki az államfő.

A mesének vége, fuss el véle!

Kutnyik Pál

9Aktuális

Hátsó Pad

Az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom (rövi-
den: ADOM Diákmozgalom) szegedi szervezete még 
tavaly ősszel tartotta meg az első jelentősebb tagbőví-

tését, a vírus miatti korlátozások azonban a civilmozgalmak 
elé is komoly akadályokat gördítettek. Az élő megmozdulá-
sok időlegesen ellehetetlenültek, idegőrlő várakozásra kár-
hoztatva a tenni vágyókat. A tétlenség azonban csupán lát-
szólagos volt: a dermedt felszín alatt nagyon is élénken folyt 
tovább a munka, aminek eredményeképpen útjára indult a 
Hátsó Pad névre elkeresztelt oktatásügyi podcastünk. Lénye-
gében minden téma, ami oktatás, iskola, tanulás, egyetem, 
de a vallásfilozófiától a közéleten át egészen Majka művé-
szetéig minden máshoz is utat találunk.

Az első adásokban Kovács Gábor médiaszakember, Vigh 
Lala, Csendes Zsófi, Szőke Levente és Varga Előd, az SZTE 
elsőéves hallgatói szólalnak meg, de a későbbiekben továb-
bi ADOM-tagok, illetve más külsős vendégek is várhatók. Az 
ADOM Diákmozgalom egyik elsődleges törekvése elősegíte-
ni, hogy az oktatás témája végre fontosságának megfelelő 
súlyt kapjon a magyar közbeszédben. Ennek jegyében szü-
letett meg az ADOM Diákfórum blog, a Facebookon működő 
ADOM Diákfórum vitacsoport, és ezt a célt tűztük zászlónkra 
az ezekhez szorosan kapcsolódó podcastsorozatunk elindí-
tásakor is.

Kifejezett törekvésünk emellett egy egészségesebb vi-
takultúra meghonosítása is, ezért minden adás résztvevőit 
igyekszünk úgy összeválogatni, hogy minél többféle állás-
pont képviselői ütközhessenek meg egymással. Ebben a 
szellemben vettük górcső alá eddig a diákok szavazati jogá-
nak kérdését, az iskola és a vallások kapcsolatát, valamint 
az irodalom- és a testnevelésórákat. A közeljövőben pedig 
várhatóan olyan témák is terítékre kerülnek, mint az egyete-
mi „büfészakok”, a női szerzők reprezentációja az irodalmi 
kánonban, a veganizmus kapcsolata az oktatással, a nyelv-
tanulás, valamint a tantervben szereplő felesleges, illetve 
onnan égetően hiányzó tananyag. Adásaink megtalálhatók 
a nagyobb podcastfelületeken.

Varga Előd,
az ADOM Diákmozgalom

szegedi szervezetének tagja

Egy kép,  
két mondat

Szeged, szeretem. Olvasónktól, Szerdahelyi Pétertől kap-
tuk a fotót.

     Postabontás

A pénz beszél
20 ezer forintos: Kedves kol-
légák, ma azért jöttünk itt ösz-
sze, hogy megbeszéljük, ez így 
nem mehet tovább!

A többi pénz: Úgy van! 
Nem mehet így tovább!

20 ezer forintos: Tudjátok 
nagyon jól, hogy mindig jó 
főnökötök voltam, amíg egy 
napon le nem értékelnek en-
gem is, és ki nem neveznek 
valakit fölém új főnöknek.

47 ezer forintos: Én már 
be is adtam a pályázatot, 
ugyanis elhangzott a közel-
múltban egy olyan kijelen-
tés, hogy havi 47 ezer forint-
ból már meg lehet élni!

20 ezer forintos: Aki ezt 
mondta, cseréljen már egy 
kisnyugdíjassal, jó?! Tehát 
arról lenne szó, kollégák, 

hogy itt az ideje véget vetni 
annak az egyoldalú játszmá-
nak, hogy mi mindig csak a 
gazdagok zsebében kötünk 

ki! Jó lenne már egy kicsit át-
pártolni a szegényekhez is!

A többi pénz: Meg sem 
melegedünk egy-egy kis-
nyugdíjas amúgy is lyukas 
zsebében, alig telik el egy 
hét, és az áremelésekkel, 
sárga csekkekkel pillanatok 
alatt visszalopnak minket!

10 ezer forintos: Én, mint 
főnökhelyettes, fölháborító-
nak tartom, hogy akár egy 
élelmiszerboltban, akár má-
sutt fölváltanak, és két nap 
múlva már semmi sem marad 
belőlem! De úgy látom, szót 
kér egy nyugdíjas kolléga.

Papír Petőfi 10 forintos: A 
fiatalabb kollégáim már nem 
emlékeznek rám. Közöl-
ni szeretném, hogy belőlem 

meg lehetett ebédelni a hat-
vanas-hetvenes években! 

Papír Kossuth 100 fo-
rintos (türelmetlenül közbe-
szól): Az semmi, kispajtás! 
Belőlem egy hétig meg lehe-
tett élni! És jól!

Fém 1 forintos 1946-ból: 
Én, mint a nagyapátok, an-
nak idején focizni szerettem 
volna az amerikai dollárral és 
az angol fonttal. Szülőapám, 
akit úgy hívtak, hogy 1946, 
így fenyített meg: „Nem en-
gedlek közéjük, kisfiam, mert 
elrontanak téged!” Ezt még 
1946-ban a Ludas Matyi című 

vicclap is megrajzolta. De ti 
már semmire nem emlékez-
tek! Nem is volt nagyobb baj 
a forinttal, míg nem jött az én 
kis unokám…

1990-es új 1 forintos: Tu-
dom, mit akarsz mondani, 
nagyapa. Engem nagyon le-
értékeltek! Én voltam a na-
gyítóval észrevehető és csi-
pesszel megfogható 1 fo-
rintos. Ma már csak a régi-
pénz-gyűjtőknél fordulok elő, 
kivontak a forgalomból.

Papír Dózsa György 20 
forintos: Én, mint nyugdíjas, 
kijelentem, hogy amikor egy 
papírpénzből fém lesz, az 
már nem sokat ér.

20 ezer forintos: 1946-
os kollégánk említette, hogy 
annak idején focizni szeretett 
volna. Akkoriban egyetlen fut-
ballstadion épült, és az is ele-
gendő volt a világhírnévhez. 
Ma fölösleges ennyi stadion, 
amelyek helyett fontosabb 
dolgokra kellene bennünket 
használni! Úgy tűnik, mégis 
szerencsétlen szám a 13-as, 
mert szerencsétlen nyugdíja-
sainkat nem kellene ennyire 
palira venni. Évente megkap-
ják a nyugdíjuk negyedrészét 
pluszban, amiről még képe-
sek elhinni, hogy tizenharma-
dik havi nyugdíjat kapnak.

Szász Mihály

Tisztelt Olvasóink! 

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

Itt a vége, fuss el véle!

A baj viszont az, hogy nem 
minden mese szép, az pedig, 
hogy igaz volna – mese. Mi-
ért is érezzük, hogy Orbán 
Viktor csak a saját meséjét 
mondja? Talán mert tényleg 
azt teszi.
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SORSOLTAK A KUPÁBAN. A 
magyar szövetség székházá-
ban sorsolták ki a kézilabda 
magyar kupa negyeddöntőjé-
nek párosításait. A férfiaknál 
a MOL-Pick Szeged és a Tele-
kom Veszprém nem kerülhe-
tett össze. Eldőlt, hogy a cím-
védő szegediek a Gyöngyös 
vagy a Tatabánya vendégei 
lesznek, a hivatalos játéknap 
március 24., a négyes döntőt 
pedig április 10–11-én ren-
dezik. A negyeddöntőben egy 
meccs dönt a továbbjutásról.

A párosítás: Gyöngyös/Ta-
tabánya – MOL-Pick Szeged, 
Csurgó – Budai Farkasok/
Veszprémi KKFT, Telekom 
Veszprém – Ferencváros/Ceg-
léd, Mezőkövesd – Balatonfü-
red.

TÁVOZHAT ZSITNYIKOV. Az 
orosz válogatott Dmitrij Zsit-
nyikov négy év után távoz-
hat a MOL-Pick Szeged kézi-
labdacsapatától; a hírek sze-
rint visszatér a lengyel Orlen 
Wisła Płockhoz. A TVP Sport 
című lengyel portál beszámo-
lója felidézi, hogy a 31 éves 
Zsitnyikov 2015 és 2017 kö-
zött több mint 250 gólt szer-
zett a lengyel együttes színe-
iben, majd Szegedre igazolt, 
ahol bajnoki címet és magyar 
kupát is nyert. Szerződése a 
mostani idény után lejár a ma-
gyar klubnál. A honlap szerint 
már elfogadta a Wisła Płock 
ajánlatát, így hamarosan alá-
írja új megállapodását. A Sze-
geden balátlövőként szereplő 
Zsitnyikovra irányítóként szá-
mít a lengyel csapat vezető-
edzője, Javier Sabaté, aki ko-
rábban a Veszprémet és a 
magyar válogatottat is irányí-
totta. A Wisła Płock másik irá-
nyítója, a spanyol Niko Min- 
degía régebben szintén ját-
szott Szegeden.

KÖRBENÉZTEK. A Magyar 
Úszó Szövetség (MÚSZ) veze-
tői Szegedre látogattak, ahol 
megtekintették a Tiszavirág 
Sportuszodát. Az új létesít-
mény mind a MÚSZ, mind a 
Nemzetközi Úszó Szövetség 
követelményeinek megfelel. A 
jól strukturált és korszerű ki-
alakítás utánpótlás-versenyek 
és kisebb nemzetközi viada-
lok lebonyolítását egyaránt le-
hetővé teszi. A szövetség köz-
leményében hangsúlyozza: 
„Az ország tíz legsikeresebb 
egyesületében megtalálha-
tó, Nagy Attila és Gellért Gá-
bor vezette Szegedi Úszó Egy-
let felkészülése immár aligha 
folyhatna tökéletesebb körül-
mények között.”

Sport

Érzi a bizalmat
Keller Iván fontos szereplő a Szedeákban

A Naturtex-SZTE-Szedeák nyáron igazolt játékosa, Kel-
ler Iván arról beszélt a BB1.hu-nak, milyen az első sze-
zonja a szegedieknél. Keller lapzártánkig 21 mérkő-

zést játszott a Szedeákban, ezeken 7,8 pontot és 3,2 lepat-
tanót átlagolt, s meccsenként közel 20 percet volt a pályán. 

– Úgy érzem, sikerül élnem a lehetőséggel. Vannak légió-
saink, akiknek több idejük van erre, de a kevesebb játékperc 
alatt is segíteni tudom a csapatomat, hasznos tudok lenni. 
Több lehetőséget kapok a meccsek során, több dobásra van 
időm, vannak lehetőségeim támadásban is, amiket ki tudok 
használni, így több pontot vagy több lepattanót szerzek. Ez 
jobban mutat, mint az eddigi statisztikáim. Örülök, hogy a 
Szeged megszavazta ezt a bizalmat számomra – fogalma-
zott. Természetesen megkérdezték a rájátszásról is, amely-
ben hatalmas lehetőség áll a Szedeák előtt.

– Nem tűztünk ki konkrét célt az év elején, de én már 
akkor a nyolcba vágytam. Van még pár mérkőzés az alapsza-
kaszból, sok múlik azon, hogyan sikerülnek ezek, milyen po-
zíciót tudunk kiharcolni. Ez döntően befolyásolhatja, meddig 
jutunk, juthatunk el a végén.Klubvezetőként is bizonyíthat Márton Anita. Fotó: MTI

gokat tekintve minden idők 
legeredményesebb magyar 
atlétája vette át. Anita a 
kiemelkedő eredmények 
elérése mellett tudatosan 
készült a sportvezetői fel-
adatokra. Pedagógiai diplo-
mája mellett a sportágához 
kapcsolódó szakirányú vég-
zettséggel is rendelkezik. 
Pályafutásából adódóan 
jól ismeri a hazai és nem-
zetközi sportszervezetek 
működését és az azokhoz 
kapcsolódó támogatási 
rendszereket” – áll az MTI 
által kiadott szegedi közle-
ményben.

Márton Anita, akinek ja-
nuár 31-én született meg 
a kislánya, készül a tokiói 
olimpiára, ám eközben szak-
osztályvezetőként is kiváló-
an mutatkozott be: a fedett 
pályás országos bajnoksá-
gon az évek óta Szegeden 
edző, de a klubhoz csak 
most leigazolt Veiland Vio-
letta 15,87 méteres ered-
ménnyel aranyérmes lett női 
súlylökésben, míg a férfiak-
nál Fischer Márk nem sokkal 
maradt le a dobogóról.

Anita, a szakosztályvezető
A legendás Antal Andor pozícióját vette át az SZVSE-nél

Az olimpiai bronzér-
mes súlylökő, Már-
ton Anita lett a 100 

éves SZVSE atlétikai szak-
osztályának vezetője. Antal 
Andor, az eddigi szakosztály-
vezető és vezetőedző korára 
és elfoglaltságaira tekintet-
tel lemondott 1976 óta viselt 
tisztségeiről, edzőként vi-

szont tovább dolgozik. Antal 
45 éves vezetői pályafutásá-
nak eredményeként tanítvá-
nyai 388-szor álltak magyar 
bajnoki dobogón, 147 alka-
lommal aranyérmesként.

„A stafétabotot Márton 
Anita, a magyar atlétika 
első világbajnoka, olimpiai 
érmes, a magyar bajnoksá-

Válogatnak 
az evezősök

A magyar evezősök tö-
rökországi edzőtábo-
rának résztvevői kö-

zül a riói olimpikon Juhász 
Adrián, Simon Béla egységet 
jelölte a meghívásos váloga-
tott keret munkáját irányító 
szakvezetés férfi kettesben a 
szegedi válogatóra. A 2016-
ban Európa-bajnok és olim-
piai kilencedik, majd 2017-
ben kormányos kettesben 
világbajnoki címet szerzett 
egység a többi csapathajó-
val ellentétben küzdelem 
nélkül lett kijelölve, miután 
a meghívott riválisok vissza- 
léptek.

A szakvezetés által leg-
jobbaknak vélt evezősök a 
március 20–21-i szegedi vá-
logatón erősíthetik meg el-
sőségüket a hazai klubok ál-
tal indított egységek ellen. A 
magyar evezősök még nem 
szereztek kvótát az olimpiá-
ra. Az európai pótkvalifikáci-
ós versenyt, valamint azt kö-
vetően az Eb-t április elején 
az olaszországi Varesében 
rendezik, míg az ötkarikás 
játékokat illetően a végső 
selejtezőre Luzernben kerül 
sor, május közepén.

Az egy évvel ezelőtti állapothoz ké-
pest még jobb formában várja a sze-
gedi Olasz Anna a nyílt vízi úszók olim-
piai kvalifikációs viadalát, amelyet 
májusban rendeznek Japánban.

A világ- és Európa-bajnoki ezüst- 
érmes úszó az M4 Sporton el-
mondta, hogy nemrég tértek 

haza Bulgáriából, ahol öt héten ke-
resztül magaslati edzőtáborban vettek 
részt. Megjegyezte: ez a hely évek óta 
állandó része a felkészülésnek, a ko-
moly mentális és fizikai kihívást jelentő 

edzőtábor ugyanakkor ezúttal különö-
sen jól sikerült, mivel örültek neki, hogy 
a negatív koronavírusteszt után szaba-
don tréningezhettek.

A Szegedi Úszó Egylet 27 éves ver-
senyzője a jövő heti, dohai világkupára 
készül, amely a májusi megmérettetés 
előtt gyakorlatilag az egyetlen olyan vi-
adal lesz, ahol a világ élmezőnye össze-
mérheti erejét. Hozzátette: a Fukuoká-
ban sorra kerülő versenyt megelőzően 
ott lesz a budapesti Európa-bajnokság 
is, de az annyira közel van az ötkarikás 
viadalhoz, hogy csak „finomhangolásra 

van lehetőség”.  Olasz Anna elmond-
ta, hogy a tokiói olimpia elhalasztása 
nem befolyásolta negatívan a felké-
szülését, sőt jobb formában van, mint  
tavaly.

Mivel a 2019-es kvangdzsui világ-
bajnokságon a nőknél nem került ma-
gyar a legjobb tíz közé, így a május 30-
án, Fukuokában sorra kerülő olimpiai 
kvalifikációs viadalon ketten indulhat-
nak majd, és közülük egy úszó szerez-
het kvótát. Ehhez a legjobb kilencben 
kell végezni, vagy utána a legjobb euró-
painak kell lenni.

Fukuokán át vezet az út Tokióba
Olasz Anna még bízhat az olimpiai kvalifikációban

A szegedi klasszis májusban harcolhatja ki az olimpiai részvételt. Fotó: MTI

Bejött a Szegedre igazolás Kellernek. Fotó: MKOSZ
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint 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: március 10. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon 
értesítjük!
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Varga 
Mátyás nevét színháztörténeti kiállítóház őrzi. A nyertes: Biharváriné Prolok Ágota. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
február 20-án: Haraszti Ádám és Csillag 
Júlia, Soós Bálint és Dudás-Bartha Eszter, 
Boros Tibor és Szabó Mónika, Becsei Atti-
la és Kurusa Adrienn, Gera Bence és Szabó 
Kitti Kata, Nagymihály Csaba és Vincze Re- 
náta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Fazekas Attila 
Csabának és Juhász Lorettának 2021. 02. 
15-én Polett, Kókai Tamásnak és Kele Orso-
lyának 2021. 02. 17-én Réka, Chlebik Ro-
land Zoltánnak és Takács Lejlának 2021. 
02. 15-én Zente Roland nevű gyermeke 
született.

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
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MÁRCIUS 10., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 18.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildi-

kó: 14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)
Mihálik Edvin: 15.00 
– 17.00 (A jelzett idő-
ponton belül elérhető a 
62/564-036 telefonszá- 
mon.)

Képviselői  
fogadóóra

MÁRCIUS 11., CSÜTÖR-
TÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 
(A Polgármesteri Hivatal  
Kiskundorozsmai Kirendelt 
ségén, Negyvennyolcas u. 
12.)  
MÁRCIUS 13., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 
12.00 (Csongor tér 12.)
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HÁZY ERZSÉBETRŐL 
1963-BAN KÉSZÜLT A 
FOTÓ, ÚJSZEGEDEN. Az 
operaénekes ekkor volt 33 
éves, és már megkapta a 
Liszt-díjat. A Kossuth-díjat 
hét évvel később vehette át. 
Házy Erzsébet igazi operadí-
va volt, aki meghódította a 
filmvásznat is. Legemlékeze-
tesebb alakításai a Felfelé a 
lejtőn, az Új Gilgames, a Ge-
rolsteini kaland és az És ak-
kor a pasas című filmekhez 
fűződnek. Amikor 1962-ben 
Magyarországon is vetíte-
ni kezdték a Hófehérke és a 
hét törpe című Disney-rajzfil-
met, ő volt Hófehérke ének-
hangja; a mesehősnő Vára-
di Hédi hangján szólalt meg 
– írja a fidelio.hu. 1963-ban 
mutatták be a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon Johann 
Strauss nagyoperettjét, A ci-
gánybárót, amelyben Házy 
Erzsébet Szaffit alakította. 
A szegedi művészek közül 
fellépett a darabban Berdál 
Valéria, Turján Vilma és Ki-
rály Levente is. Az előadást 
Eduard Strauss vendégkar-
mester vezényelte. A darabot 
Békés András rendezte, a  
díszleteket Bakó József, a jel-
mezeket pedig Márk Tivadar 
tervezte. Fotó: Fortepan/Kot-
nyek Antal

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Munkahelyén legyen 
k o m p r o m i s s z u m k é - 

szebb, ne ragaszkodjon 
mereven az ötleteihez! Lepje 
meg partnerét valami széppel, 
ezzel nagy örömet szerezhet 
számára.  

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Figyeljen oda egy isme- 
rősétől érkező informá- 

cióra, mert segítségével vá- 
ratlan munkalehetőséghez 
juthat. Érzéseit ne tartsa 
magában, párjának is jólesik, 
ha tudja, hányadán állnak!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Sok mindennel fog- 
lalkozik, de jobban jár- 

na, ha visszavenne a 
tempóból, mert túl nagy len- 
dülete zavarhatja munkatár- 
sait. Ehelyett foglalkozzon 
inkább a családjával.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Amennyiben jó döntése- 
ket hoz, előrébb léphet 

a ranglétrán. Úgy érzi, 
az ön számára most bármi 
lehetséges, és ez pozitívan 
hat magánéletére is. Töltsön 
több időt szeretteivel.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Bizonyos 
munkahelyi feszültsé- 
gei némi igyekezet- 

tel feloldhatók. Mérlegel- 
jen, mielőtt reagál, és kérjen 
tanácsot környezetétől. Sze- 
relmi életében nyugalom 
uralkodik majd.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Munkahelyén 
nem várhatja el, hogy 
mindenki úgy tán- 

coljon, ahogyan ön fütyül. 
Legyen együttműködőbb 
és toleránsabb! Családja 
körében kisebb feszültségek 
adódhatnak.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Komoly problé- 
mákat kell megolda- 
nia, ezért okosan 

ossza be az idejét. 
Egy önhöz közel álló sze- 
méllyel való kapcsolata 
felülvizsgálatra szorul, de ez 
mindkettejüknek hasznára 
válhat.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Minden szem- 
pontból remek idő- 
szaknak néz elébe, 

tervei szinte maguktól meg-
valósulnak. Pénzügyi kocká- 
zatot ne vállaljon! Ma- 
gánélete kiegyensúlyozott  
lesz.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Kihívásoknak néz 
 elébe, főleg anyagi 
szempontból. Mielőtt 

dönt, kérje ki tapasztaltabb 
emberek tanácsát! Ha pár- 
jától több megértésre és 
gyengédségre vágyik, mond- 
ja ezt el neki.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Dobjon le magáról min- 
den fölösleges terhet, 
és fogadja méltósággal 

a munkatársaitól érke- 
ző kritikákat. A jövőre 
vonatkozó terveit feltétle- 
nül beszélje meg partneré- 
vel.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Valaki nem tartja be 
az önnel kötött szer- 
ződést, ami miatt 

veszteség érheti – ám 
hosszú távon még előnye 
is származhat belőle. Prob- 
lémáival lehetőleg ne ter- 
helje párját!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Változékony a helyzet 
ön körül, így nehezére 
esik tervezni. Ragasz- 

kodjon a bevált mód- 
szerekhez, s ne kockáz- 
tasson! Partnerével élvez- 
zenek ki minden együtt 
töltött percet.

Horoszkóp Szeged régen

Kerítéskiállítás és online zenei fesztivál
Március 19-én és 20-án a Sulinyito-
gató kiállításához kapcsolódóan az 
Agóra udvarán beszélgetőpontokon 
találkozhatnak a szeptemberben is-
kolát kezdő gyerekek és szüleik a ta-
nítókkal. Az intézmények bemutatko-
zó kiállítása március 31-éig látható 
az Agóra ablakában. Résztvevők: a 
Béke utcai, a Bonifert Domonkos, a 
Gregor József, a Jerney János, a Kos-
suth Lajos, a Rókusi, a Tarjáni Két-
tannyelvű, a Zrínyi Ilona, valamint a 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Bá-
lint Sándor Tagiskolája. 

Március 31-éig ötletes kerítéski-
állítással várja a sétálni vágyókat a 
szőregi Tömörkény István Művelő-
dési Ház. Balla Tihamér helyi termé-
szetfotós környéken készült képeit 
az intézmény bejárata előtti kerítés-
re helyezték ki. 

Számos közművelődési intéz-
mény és cég kínál online műsorokat 
és játékokat a következő napokra. 

Az online programok megtekinthe-
tők Facebook-oldalukon és YouTu-
be-csatornájukon. Az információk a 
http://szegedtourism.hu/hu/ese-
menyek/ oldalon is megtalálhatók.

Március 9-én és 10-én a Fiatal 
Zeneszerzők Szegedi Fesztiválját 
rendezi meg (természetesen online) 

a Bálint Sándor Művelődési Ház. 
Szegedi, Szegedről elszármazott és 
Szegedhez kötődő 40 év alatti zene-
szerzők vehetnek részt kamaraze-
nei, illetve énekes kamaraegyüttesre 
írott művekkel. A zeneművek előadá-
sára elsősorban helyi művészeket, il-

letve művészjelölteket kérnek fel a 
két hangversenyen. 

Március 12-étől a Százszorszép 
mesegyűrű elnevezésű mesemon-
dó verseny kategóriáinak legjobbjait 
mutatja be az Agóra. A helyezettek 
könyvjutalmat kapnak, valamint fel-
lépési lehetőséget városi rendezvé-
nyeken. 

Március 15-éig a Belvárosi mozi 
kulisszái mögé leshetnek be az ér-
deklődők. Egy kisfilmben bemutat-
ják, hogyan fejlesztik a zárt ajtók mö-
gött a Filmes Élménytár trükkjeit, és 
hogyan hozzák létre a kiállításokat. 

Náluk nyit majd ki Szeged legújabb 
szórakozóhelye is. 

Március 19-éig elérhető a Future 
City Hackaton No2 kihívás. A feladat: 
bemutatni a költséghatékony, innova-
tív, környezetbarát, kreatív ötleteket. 

Március 26-áig Csukás István 
rajz- és meseírópályázatot hirdet a Pe-
tőfitelepi Művelődési Ház, az író szüle-
tésének 85. évfordulója alkalmából. 
Új barátot lehet rajzolni Pompomnak, 
vagy újabb mesét lehet kitalálni ezzel 
a kedves szőrpamaccsal, a megadott 
szavak felhasználásával. 

Április 1-jéig Kultúra vonal néven 
hétköznap 8-tól 16 óráig fogadja az ér-

deklődők hívásait az Agóra, 10 perces 
időkorláttal. Közkinccsé lehet tenni a 
régi, különleges, féltve őrzött böjti, hús-
véti receptjeiket, a városhoz kapcsoló-
dó személyes, érdekes történeteiket, 
képeslapjaikat, fényképeiket, a kultú-
rához is kapcsolható egyéb különleges 
információikat, felajánlásaikat.


