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Virágzik
a magnólia
Fagymentes 
időben 10-14 
napig csodálhat-
juk a rózsaszín 
virágokat a Szé-
chenyi téren. 

Könyvtárpont
Bezárta mind a 
tizennégy Könyv-
tárpontját a  
Somogyi-könyv-
tár a járványügyi 
szigorítások  
miatt. 

Tönnesen
Szegeden
Veszprémből a 
Szeged kézilab-
dacsapatához 
igazol a norvég 
jobbátlövő, Kent 
Robin Tönnesen.

8. 10.
Viharvadász
A 22 éves Sütő 
Máté Sugarak 
című alkotásával 
nyerte meg Az 
én zöld városom 
című fotópályá-
zatot. 

5.4.

Az árvízi hős: Bitó János
A szegedi halász több száz szegedit mentett meg a bátyjával 1879-ben

Rókus víz alatt. 1879-ben sokan vesztek oda családostól, mert nem akarták otthagyni a 
házukat. Fotó: Móra Ferenc Múzeum/Plohn Illés 

Elvitelre és házhoz szállításra továbbra is lehet ételt rendelni. Fotó: Iványi Aurél 

Bezárt
az ország,

tombol
a járvány

Március 22-éig zárva tartanak az üzletek, szünetel-
nek a szolgáltatások, április 7-éig zárva tartanak az 
óvodák és az általános iskolák, ahol átállnak a di-

gitális oktatásra – döntött a kormány, amely szerint csak a 
kontaktusszámok radikális csökkentése vezethet eredmény-
re a járvány harmadik hullámában, amely sokkal erősebb, 
mint a második volt. A vírusok terjedési sebessége nő, a 
reprodukciós ráta pedig az egyik legmagasabb Európában. 
Emiatt jelentősen romlottak a járványadatok az elmúlt na-
pokban, különösen az elhunytak, az új fertőzöttek és a léle-
geztetőgépen lévő betegek száma növekedett.

Az önkormányzat telefonos kapcsolattartással, tájékoz-
tatók nyomtatásával és vakcinaszállítással is segíti a házior-
vosok munkáját. Közös cél, hogy minél több szegedi kaphas-
sa meg minél gyorsabban a védőoltást.

Részletek a 2. és 3. oldalon

„Hömpölyögve, kétméteres magasságban 
tört be a víz. Sok ember halt szörnyet a rémü-
lettől, amikor a zúgásra kitekintve, öles ma-
gasan látta udvarába ömleni a vizet. Az ed-
dig annyira szeretett, mindennap látott, meg-
szokott öreg Tiszát… Rengetegen vesztek oda 
családostól, mert nem akarták otthagyni a 
házukat” – így emlékezett vissza a könyvé-

ben a szegedi nagy árvízre Bitó János. „1879. 
március 12-én összedűlt, semmivé lett Sze-
ged városa. Sohasem érte még ezt a várost 
olyan borzalmas csapás. A virágzó város he-
lyén csak egy sír volt” – folytatta a szegedi ha-
lász, aki húszévesen sok száz embert men-
tett meg a bátyjával a fagyos-vizes halálból. 

Írásunk a 6–7. oldalon

Oltáskáosz
Képtelen volt a kormány megszervezni 74 ezer ember oltását

Teljes volt a káosz a múlt hét végén a koronavírus-oltással 
kapcsolatban, mert a kormány képtelen volt megszervezni 
74 ezer ember oltását, akiket előbb sms-ben értesítettek, 
majd lefújták a vakcinák beadását. Aztán mégsem fújták le 
teljesen. Orbán Viktor bejelentette, létrehoztak egy telefon-
számot, amin segítséget lehet kérni, de hogy mi ez a szám, 
azt sem a miniszterelnök, sem Müller Cecília nem tudta 
megmondani. Aztán jött az általános iskolákban a digitális 
oktatás első napja, és hétfő reggel sokan azzal szembesül-
tek, hogy használhatatlan az Oktatási Hivatal által kiemelten 
ajánlott KRÉTA, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 
Alaprendszer.

kiskunmajsai házaspár egyik 
tagjának például Szegedre, 
a másiknak Szentesre kellett 

volna mennie ugyanabban az 
időpontban, pedig a két város 
több mint 50 kilométerre van 
egymástól. A férj azt írta az új-
ságnak, a legszomorúbb, hogy 
még csak jelezni sem tudják, 
adják másnak az oltást, mert 
képtelenek így elutazni.

Folytatás az 5. oldalon

Megkezdődött a ko-
ronavírus elleni 
AstraZeneca-vakci-

na hétvégi beadásáról értesí-
tő sms-ek kiküldése – hivat-
kozik a Magyar Távirati Iroda 
múlt csütörtöki hírére a 444.
hu, mely összefoglalta az ol-
táskáosz krónikáját. Az sms-
eket a kormányzati Vakcinain-
fó küldte ki, melyekben szere-
pelt a védőoltás beadásának 

pontos helye és ideje. Müller 
Cecília országos tiszti főorvos 
akkor úgy tájékoztatott, hogy 
a hétvégén 101 kórházban 
433 oltóponton 74 ezer, 18 és 
60 év közötti krónikus beteget 
oltanak be.

Majd kiderült, hogy többe-
ket a lakhelyüktől 100-150 
kilométerre hívtak oltani, és 
behívót kaptak olyanok is, 
akiket már beoltottak. Egy 

Egy kiskunmajsai há- 
zaspár egyik tagjá-
nak például Szeged-
re, a másiknak Szen-
tesre kellett volna 
mennie ugyanabban 
az időpontban, pedig 
a két város több mint 
50 kilométerre van 
egymástól. 
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Karikó Katalin: Az Rh-negatív emberek
kevésbé betegszenek meg a koronavírustól

Rájöttek a bécsi tudósok, miért lesz 
az egyik ember súlyos beteg a koro-
navírustól, míg a másik nem címmel 
közölt cikket a portfolio.hu portál a 
napokban.

A természetes ölősejtek egy recep-
torának hiánya összefügg a Co-
vid–19 súlyos lefolyásával – ál-

lapította meg a Bécsi Orvostudományi 
Egyetem tanulmánya. A cikkben egye-
bek mellett az olvasható, hogy a Ge-
netics in Medicine című tudományos 
folyóiratban megjelent tanulmányuk-
ban kimutatták a szerzők, hogy akiket 
a Covid–19 miatt kórházban kellett ke-
zelni, azoknál szignifikánsan nagyobb 
volt a valószínűsége annak a génválto-

zatnak, amely a receptorhiányt okozza, 
mint akiknél a betegség enyhébb lefo-
lyású volt. Az intenzív osztályokon ke-
zelt betegek esetében, nemtől és élet-
kortól függetlenül, különösen jellemző 
volt a receptor hiánya. A fertőzött sejt 
HLA-E szerkezetének genetikai válto-
zatai szintén mutattak összefüggést a 
betegség súlyosságával, noha kisebb 
mértékben.

Szeged idei díszpolgára, Karikó Ka-
talin – akinek az első és legmodernebb 
koronavírus-vakcinát köszönhetjük – a 
Facebook-oldalán reagált egy ismerőse 
kérdésére. A professzor asszony isme-
rőse – megosztva a portfolio.hu cikkét 
– azt kérdezte a tudóstól, hogy szerinte 
„az ember géntérképe nélkül lehet-e 

azonosítani ezeket az embereket eset-
leg más betegségből?”.

Karikó Katalin ezt írta: „Eddigi in-
formációm szerint nem igazán lehet 
ezt tudni. Például akik súlyosan meg-
betegedtek a koronavírustól, nem 
tapasztalták azt, hogy gyakrabban 
szenvedtek volna más fertőző beteg-
ségektől. Az Rh/negatív emberek ke-
vésbé betegszenek meg a koronától, 
de az influenza esetén meg éppen 
az Rh/negatívok járnak a legrosszab-
bul. Az itt leírtakon kívül három másik 
génnek a hibájáról kimutatták, hogy 
súlyosbítja a betegek helyzetét, de ott 
sem találtak olyan jelenséget, ami elő-
re megjósolta volna a covidos beteg-
ség kimenetelét.”

Szeged idei díszpolgára, Karikó Katalin, akinek az első és 
legmodernebb koronavírus-vakcinát köszönhetjük.

Március 22-éig az üzletek, április 7-éig
az óvodák és az általános iskolák zárva tartanak

Tombol a járvány harmadik hulláma – Nő a vírusmutánsok terjedési sebessége – Bezárt az ország

SZigorú korláto-
zásokat veze-
tett be a kor-

mány. Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető 
miniszter az újabb korláto-
zások bejelentésekor arról 
beszélt, hogy az elmúlt na-
pokban jelentősen rom-
lottak a járványadatok, és 
csak a kontaktusszámok 
radikális csökkentése ve-
zethet eredményre. Úgy fo-
galmazott, „ha most nem 
zárnánk, akkor nemcsak a 
megbetegedések és a ha-
lálozások száma nőne meg 
radikálisan, de az újraindu-
lás is későbbre tolódna”. 
Reményét fejezte ki, hogy a 
járvány utolsó szakaszában 

vagyunk, és elérhető az ol-
tottság olyan mértéke né-
hány héten-hónapon belül, 
amely után lehetőség lesz a 
nyitásra, mely március 22-
én kezdődhet meg, üteme-
zetten. Erről a miniszter el-
mondása szerint a március 
17-i ülésén dönt a kormány.

AZ ÚJABB KORLÁTOZÓ IN-
TÉZKEDÉSEK:

• Az óvodák és az álta-
lános iskolák április 7-éig 
zárva tartanak, de van gyer-
mekfelügyelet az óvodákban 
és az iskolákban. Az óvodák-
ban rendkívüli szünet van 
érvényben. A köznevelési 
intézmények és a szakképző 
intézmények tantermen kí-

vüli, digitális munkarendben 
működnek.

• Az üzletek március 
22-éig zárva tartanak, kivé-
ve az élelmiszerboltokat, a 
piacokat, a helyi termelői pi-

acokat, a patikákat, drogéri-
ákat, benzinkutakat, trafiko-
kat, újságosokat, barkács-, 
kertészeti és állateledelbol-
tokat, lottózókat.

• Március 22-éig szü-
netelnek a szolgáltatások, 
kivéve többek között a 
magánegészségügyi szol-
gáltatókat, a bankokat, a 
pénzügyi, valamint a közét-
keztetési, postai, csomag-
küldő, házhozszállítási, te-
metkezési szolgáltatásokat, 
a szociális intézményeket, a 
jármű- és gépszerelő szervi-
zeket, a taxisokat és fuvaro-
zókat, egyéb közlekedési és 
szállítási szolgáltatókat, a 
ruhatisztítókat, az ügyvédi, 
végrehajtói, közjegyzői és ál-
latorvosi, valamint a bizton-
sági szolgáltatásokat.

• A szabadtéri sportte-
vékenység (ahol biztosított a 

1,5 méteres távolság) lehet-
séges.

• A jégpályák, az 
uszodák, az edző- és fitnesz-
termek és a sportlétesítmé-
nyek csak a versenyszerűen 
sportolók számára, edzésen 
vagy sportrendezvényen 
való részvétel céljából láto-
gathatók.

• A munkavégzés enge-
délyezett. A munkaadókat 
ugyanakkor arra kérik, hogy 

ahol mód van rá, ott bizto-
sítsák az otthoni munkavég-
zést.

• A parkok és arborétu-
mok nyitva vannak.

• A maszkhasználat sza-
badtéren mindenhol kötele-
ző.

A rendeletben előírtakat 
rendőrök és katonák ellen- 
őrzik, az azokat megszegők 
100 ezer forinttól 1 millió 
forintig terjedő bírsággal 

sújthatók, a helyiséget, te-
rületet, intézményt, illetve a 
helyszínt legalább egy nap-
ra, legfeljebb egy év időtar-
tamra ideiglenesen bezá- 
rathatják. Aki a járványügyi 
szabályok megszegésével 
szabálysértést követ el, az 
5 ezertől 500 ezer forintig 
terjedő bírsággal sújtható, 
helyszíni bírság esetén en-
nek maximuma 150 ezer  
forint.

Március 22-éig zárva tartanak az üzletek, több szolgálta-
tás szünetel, április 7-éig zárva tartanak az óvodák és az 
általános iskolák – döntött a kormány, amely szerint csak a 
kontaktusszámok, a találkozások radikális csökkentése ve-
zethet eredményre a tomboló harmadik járványhullámban.

Érthetően, látványosan, hitelesen a védőoltásokról. Két nemzetközileg is elismert szege-
di kutató, Horváth Péter informatikus és Kintses Bálint biológus indította tájékoztató csa-
tornán, a KOVIDőkön jelent meg a fenti infografika a védőoltásokkal kapcsolatosan. 

Szegeden ezek 
az ügyeletes óvo-
dák: Gedói óvoda, 
Bölcs utcai óvoda, 
Toldy utcai óvoda, 
Tünde téri óvoda, 
Vedres utcai óvo-
da és Petresi utcai  
óvoda. 

Vakcinaszállítmány érkezett. Csak az oltás a megoldás. 
Fotó: MTI/Lehoczky Péter
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 Vélemény

Elmulasztott  
történelmi lehetőség

Minden válság egyben lehetőség – idézhető az is-
mert kijelentés a stratégiai gondolkodás kéziköny-
véből. Bár a mondat igazságtartalmával lehet vitat-

kozni, már többször kiderült, hogy nem érdemes.
Az Orbán-kormány történelmi lehetőséget mulasztott el 

az elmúlt egy évben, amikor a koronavírus-járvány elleni 
küzdelemben nem arra összpontosította anyagi erőforrá-
sait, hogy a lehető legteljesebb mértékben digitalizálja Ma-
gyarországot.

Tavaly tavasszal a szigorú védelmi intézkedésekkel egy 
időben dönthettek volna úgy, hogy az online oktatásra való 
áttérés, az otthonról végzett munka kezdetétől stratégiát 
dolgoznak ki: hogyan teszik lehetővé, hogy a kisiskolásoktól 
a nyugdíjasokig mindenki rákapcsolódhasson az internetre.

Az ország digitalizációs alaphelyzete nem rossz, bár 
sok kívánnivalót hagy maga után. Ám ahhoz, hogy az újfaj-
ta technológia terén valóban megérkezzünk a 21. század-
ba, vagy más megfogalmazásban a harmadik évezredbe, 
egymásra épülő jelentős lépések sorozatát kellett volna  
megtenni.

Hogy mi mindent? Valamennyi hazai általános és közép-
iskolát, a teljes felsőoktatást olyan sávszélességhez juttatni, 
hogy ne legyen technikai és minőségi akadálya az internet 
rendszeres és tömeges használatának. 

Óriási eszközfejlesztésre lett volna lehetőség. Megbíz-
hatták volna a tankerületeket, mérjék fel: mennyiségben és 
minőségben milyen gépparkkal rendelkeznek az oktatási in-
tézmények. A beavatkozás személyre szabott, és ezzel haté-
konyabb módját biztosíthatta volna, ha diákonként sikerült 
volna képet alkotni arról: kik rendelkeznek otthon megfelelő 
számítástechnikával és internetes kapcsolattal, és kik nem.

Ugyanez elvégezhető lett volna a nyugdíjasok körében. 
Az állam a rendkívüli vírushelyzetre – és mindenre, ami eb-
ből következik – tekintettel a gazdaságvédelmi csomag ré-
szeként akár több száz milliárd forint felhasználásával segít-
hette volna, hogy a rászorulók díjmenetesen hozzájussanak 
az internethez és az ehhez szükséges eszközökhöz. Mellet-
tük a többiek kedvezmények sokaságának igénybevételével 
vásárolhassák meg mindezeket maguknak.

Oktatási szakemberek százait és ezreit lehetett volna 
bevonni az online tananyagok fejlesztésébe. Egy-két hónap 
alatt „legyártható” lett volna valamennyi tantárgy digitális 
változata, az általános iskolai környezetismerettől a gimná-
ziumok 12. osztályainak matematika-feladatsoráig. 

Online tanfolyamok keretében bárki ingyen bekapcsolód-
hatott volna a számítástechnikai ismeretek elsajátításába. A 
járvány előtt is használtuk a digitális írástudatlanság fogal-
mát, ám a Covid–19 a korábbiaknál is kényszerűbben döb-
bentett rá, hogy az analfabetizmusnak ezt a mai változatát 
haladéktalanul fel kell számolnunk.

Az okos, intelligens, innovatív, korszerű, az idő- és költ-
séghatékonyságot fontos szempontként kezelő társadalom 
nem alakítható ki a megfelelő színvonalú számítástechnikai 
felhasználói ismeretek általános megléte nélkül.

Mi történt ehelyett? Az ország messze leggazdagabb 
emberei: Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Hernádi Zsolt, 
Szíjj László milliárdos nagyságrendben kaptak vissza nem 
térítendő támogatást szállodabővítésre. Miért? Csak! Szük-
ségük volt a pénzre? Aligha. Ez csak egy példa abból a fele-
lőtlen pénzszórásból, ami idehaza tart a járványhelyzet óta. 
Tavaly decemberben 2250 milliárd forintot szórt ki a kor-
mány a költségvetésből, miközben az egész évre tervezett 
hiányt 397 milliárdban állapította meg.

Ez is azt mutatja, hogy az ország teljes digitalizációjá-
ra meglett volna a pénz. Az online kor Magyarországának 
Baross Gábora lehetett volna Orbán Viktor. Nem lesz, és ez 
nem csak az ő baja.

Bod Péter

Telefonos kapcsolattartással
és vakcinaszállítással is segíti

a háziorvosok munkáját a város
Közös cél, hogy minél több szegedi minél gyorsabban megkaphassa a vakcinát

Szeged önkormányzati kép-
viselői és a polgármesteri 
hivatal humán közszolgál-
tatási iroda munkatársai 
is folyamatosan kérdezik a 
város háziorvosait, miben, 
hogyan tudnának segíteni, 
hogy minél gördülékenyebb 
legyen a koronavírus elleni 
védőoltások beadása.

SZeged hatvan-
hét háziorvosi 
körzetéből lap-

zártánkig huszonnyolcból 
kértek segítséget: a polgár-
mesteri hivatal humán köz-
szolgáltatási iroda valameny-
nyi orvost megkereste e-mail- 

ben, felajánlva az önkor-
mányzat segítségét. Hétfőtől 
szervezett formában, együtt-
működve indult el a közös 
munka. A háziorvosok első-
sorban a betegekkel való 
kapcsolattartásban kértek 
segítséget, illetve a különbö-
ző tájékoztatók kinyomtatá-
sában. Ez azt jelenti, hogy a 
humán közszolgáltatási iro-
da segítségével és részbeni 
koordinálásával, Szeged kul-
turális intézményeinek a dol-
gozóival elindul egy hatéko-
nyabb, telefonos kapcsolat-
tartás. Felkérik ezen intéz-

mények dolgozóit arra, hogy 
segítsenek a háziorvosok-
nak abban, hogy a munka-
helyükről felhívják a pácien-
seket, hogy mehetnek felven-
ni a koronavírus elleni vakci-
nát, azaz akik vállalják ezt a 
munkát, azoknak nem kell 
bemenni az orvosi rendelő-
be, hanem a saját munka-
helyükről is telefonálhatnak, 
vagy akár otthonról, home 
office-ból is segíthetnek.

Cs. Szabó Zsuzsanna 
Csongrád-Csanád megyei 
háziorvosi kollegiális szak-
mai vezető főorvos levélben 
kereste meg Botka László 
polgármestert, kérve az ön-
kormányzat segítségét a 
minél hatékonyabb és gyor-
sabb oltakozásban, de kért 
segítséget ebben a kormány 
is. Cs. Szabó Zsuzsanna a 
telefonos kapcsolattartás 
mellett arra is kérte az ön-

kormányzatot, hogy a vé-
dőoltások kiszállításában, a 
nyilatkozatok nyomtatásá-
ban is segédkezzen Szeged. 
Az önkormányzat ezekben is 
segítő kezet nyújtott a házi-
orvosoknak.

G. Sz. L.

Szeged  
segít

Tavaly tavasszal ösz-
szesen ezernégyszáz 
korszerű szájmaszkot 
osztott szét az önkor-
mányzat a háziorvo-
sok, gyermekorvosok 
és fogorvosok között. 
Az első védőfelszerelé-
seket Barna Ilona Már-
ta főorvos, az egyik 
legnagyobb szegedi 
orvosi praxisközös-
ség képviseletében 
vette át még húsvét 
előtt a városházán. 
Itt mondta el Novkov 
Veszelinka, a humán 
közszolgáltatási iroda 
vezetője, hogy a város 
a lehető legnagyobb 
segítséget adja annak 
a 67 felnőttorvosnak, 
30 gyermekorvosnak, 
valamint 30 fogor-
vosnak, akik a vírus-
járványban az első 
vonalban teljesítenek 
szolgálatot.

Idősebb férfit oltanak be koronavírus elleni vakcinával. 
Fotó: MTI/Balázs Attila

Szeged város önkor-
mányzata segítő ke-
zet nyújtott a házior-
vosoknak.

Ezernégyszáz szájmaszkkal segítette tavaly tavasszal az önkormányzat a háziorvosokat. Az első védőfelszereléseket 
Barna Ilona Márta főorvos (képünkön) vette át a városházán. Archív fotó: Iványi Aurél
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A Szent-Györgyi Albert Agó-
ra udvarán március 31-ig 
látható az általános isko-

lák Sulinyitogató kirakattárlata. 
Résztvevők: Béke utcai, Bonifert 
Domonkos, Gregor 
József, Jerney János, 
Kossuth Lajos, Petőfi 
Sándor iskola és Bá-
lint Sándor tagisko-
lája, Rókusi, Tarjáni 
Kéttannyelvű és Zrí-
nyi Ilona Általános Is-
kola. Ugyancsak az 
Agóra március 31-
ig Árvízi kukucská-
ló emléksétára in-
vitálja a családokat 
a nagy szegedi árvíz 
évfordulója kapcsán. 

A feladatokat tartalmazó füzete-
ket az intézmény portáján lehet 
felvenni vagy a honlapjáról letöl- 
teni. 

Március 31-ig ötletes kerítés-

kiállítással várja a sétálni vágyó-
kat a szőregi Tömörkény István 
Művelődési Ház. Balla Tihamér he-
lyi természetfotós környékben ké-
szült képeit az intézmény bejárata 

előtti kerítésre helyez-
ték ki. Számos közmű-
velődési intézmény és 
cég kínál online mű-
sorokat és játékokat 
a következő napokra. 
Az online programok 
a Facebook-oldalukon 
és YouTube- csatorná-
jukon megtekinthetők. 
Az információk egy 
helyen, a http://sze-
gedtourism.hu/hu/
esemenyek/ oldalon 
megtalálhatók. 

Március 15-ig a Belvárosi 
Mozi kulisszái mögé leshetnek be 
az érdeklődők. Megmutatják egy 
kisfilmen, hogyan fejlesztik a zárt 
ajtók mögött a Filmes Élménytár 
trükkjeit, és alakítják a kiállítá- 
sokat. 

Március 19-ig elérhető a Fu-
ture City Hackathon No.2 kihívás. 
A feladat: bemutatni a költségha-
tékony, innovatív, környezetbarát, 
kreatív ötleteket. 

Március 19-én és 20-án az Idő-
futár című ifjúsági darabot mutatja 
be a Szegedi Nemzeti Színház ter-
mészetesen online, az előadásra 
jegyek válthatók. 

Március 21-ig Egy konferencia 
margójára címmel a hódmezővá-
sárhelyi Bányai Béla kiállításába 
enged betekintést a dorozsmai Pe-

tőfi Sándor Művelődési Ház össze-
állítása. 

Március 26-ig Csukás István 
rajz- és meseíró pályázatot hirdet 
a Petőfitelepi Művelődési Ház az 
író születésének 85. évfordulója 
alkalmából. 

Boldogság-cserepek címmel 
Máté-Tóth András valláskutató el-
mélkedését láthatják a nézők a 
szentmihályi Móricz Zsigmond Mű-
velődési Ház kisfilmjében március 
31-ig. 

Április 1-jéig Kultúra vonal 
néven hétköznap 8-tól 16 óráig 
fogadja az érdeklődők hívásait az 
Agóra. Közkinccsé lehet tenni a 
régi, különleges, féltve őrzött böj-
ti, húsvéti recepteket, a városhoz 
kapcsolódó, személyes, érdekes 
történeteket, képeslapjaikat.

Már elvitelre sincs olvasnivaló
Bezárta a Könyvtárpontokat a Somogyi a járvány miatt

„Értelmetlen tiltás, abszolút 
vírusvédelemmel dolgoztak 
a könyvtárosok – nem ve-
szélyesebb az ételkiszállítás-
nál. Sőt. Sokunknak fontos 
volt ez” – írta az egyik olvasó 

a könyvtár Facebook-olda- 
lán.

Sikaláné Sánta Ildikó 
szerint a rendelet egyértel-
műen kimondja: „a szemé-
lyes megjelenést igénylő 

szolgáltatás helyszínét min-
denki köteles zárva tartani.”

– Nem tesz különbséget a 
jogszabály, hogy ez a helyszín 
zárt térben vagy a szabadban 
van-e. Egyelőre bizonytalan 
ideig mi is szüneteltetünk 
mindenféle könyvtári szol-
gáltatást, csak az online elér-
hető tartalmainkat frissítjük 
minél sűrűbben – mondta a 
könyvtárigazgató.

Tavaly március 16. és 
május 20. között volt ha-
sonlóan hermetikusan zárva 
a könyvtár, és ezután nyílt 
meg az első utcai Könyv-
tárpont a Dóm téren, majd 

később a 13 fiókkönyvtár is 
csatlakozott az akcióhoz.

A Könyvtárpontok műkö-
désének lényege, hogy az 
előzőleg otthonról kiválasz-
tott és online űrlapon vagy 
e-mailben megrendelt köny-

veket a Dóm téri üvegpalo-
ta, illetve a fiókkönyvtárak 
előtt a szabadban vehetik 
át az olvasók. Gyorsan nép-
szerű lett az utcai könyvköl-
csönzés Szegeden. Tavaly 
novemberben több mint 13 
ezer, decemberben pedig 
közel 10 ezer kötetet köl-
csönzött ki és vitt így haza 

több mint kétezer olvasó 
a Somogyi-könyvtárból. A 
Könyvtárpontokra vissza-
hozott könyvek pedig átme-
netileg eddig is karanténba 
kerültek, és csak alapos 
ózongenerátoros fertőtlení-
tés után kerülhettek vissza 
a kölcsönzésbe, megelőzve 
ezzel a járvány terjedését.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet 

a 2021. évi művészeti támogatásokra
(alkotói támogatás, pályakezdői 
támogatás, művészeti ösztöndíj)

A pályázati dokumentáció és a pályázat-
hoz szükséges adatlap letölthető 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta honlapjáról (www.szegedvaros.hu), 

a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.

Időfutár és boldogságcserepek online

Bezárta mind a tizennégy Könyvtárpontját a Somogyi-könyv-
tár a március 8-án bevezetett járványügyi szigorítások mi-
att. Eddig előzetes, online megrendelés után a szabadban 
lehetett átvenni a könyvcsomagokat. Az olvasók nem értik, 
az ebédet haza lehet vinni, a könyveket nem?

A Könyvtárpon-
tok működésének 
lényege, hogy az 
előzőleg otthonról 
kiválasztott és on- 
line űrlapon vagy 
e-mailben megren-
delt könyveket a 
Dóm téri üvegpa-
lota, illetve a fiók-
könyvtárak előtt a 
szabadban vehetik 
át az olvasók. 

Két hónap alatt kétezren vittek olvasnivalót a Könyvtárpontról. Fotó: Iványi Aurél
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Folytatás az 1. oldalról

Orbán Viktor múlt pén-
tek reggel azt mond-
ta a közrádióban ar-

ról, hogy többeket lakhelyük-
től száz-százötven kilométerre 
hívtak oltani, illetve hogy be-
hívót kaptak olyanok is, aki-
ket már beoltottak, hogy „van 
némi technikai zavar”, de az 
operatív törzs már dolgozik a 
megoldáson. A miniszterelnök 
pénteken fontosnak tartotta 
bejelenteni, hogy létrehoztak 
egy telefonszámot, amin se-
gítséget lehet kérni, de hogy 
mi ez a szám, azt sem ő, sem 
Müller Cecília nem tudta meg-
mondani pénteken. Szombat-
ra kiadta a kormány a tele-
fonszámot, amire az egész or-
szág várt. Ez pedig a nehezen 
megjegyezhető, ingyenesen 
hívható 1818.

Az operatív törzs pénte-
ken közleményben tudatta: 
lefújta a hétvégi tömeges 
oltásokat, és bocsánatkérő 
sms-eket küld az érintettek-
nek. A kormányzati Koronaví-
rus Sajtóközpont még aznap 
eljuttatott egy közleményt az 

MTI-hez, amiben azt írták, 
hogy e hét második felében 
oltanak az AstraZenecával. A 
közleményben egyébként az 
oltáskáoszra reagálva azt is 
írták, hogy a „sajtóban meg-
jelent állításokkal ellentétben 
az oltási program nem állt le, 
a hétvégén is folytatódik”. „A 
háziorvosoknál és a kórházi 
oltópontokon a következő 
napokban is zajlik a regiszt-
rált idős emberek oltása a 
Sinopharm-, a Moderna- és a 
Pfizer-vakcinával. Egyedül az 
AstraZeneca-vakcinával való 
oltást függesztették fel.”

Múlt péntek este az RTL 
Klub Híradójában elhangzott: 
az Országos Kórházi Főigaz-
gatóság utasítása szerint az 
oltópontokon ügyeletet kell 
tartani a hétvégén, és be 
kell oltani azokat AstraZene-
ca-vakcinával, akik esetleg 
nem értesültek arról, hogy el-
marad az oltás.

Így bár a kormány lefújta 
az oltási akciót, összeomlott 
az oltási rendszer, mégis beol-
tották a hétvégén azokat – kö-
szönhetően a lelkiismeretes 

egészségügyi dolgozóknak –, 
akik elmentek a korábban be-
ígért AstraZeneca-vakcináért 
az oltópontokra. A beszámo-
lók szerint azok, akiknek volt 
időpontjuk, azaz szerepeltek 
a hétvégén oltandók között, 
és megjelentek az oltóponto-

kon, rendben átestek az oltá-
son.

Müller Cecília a hétvégi 
oltási káoszra csak annyiban 
utalt az operatív törzs hét-
fői sajtótájékoztatóján, hogy 
„adategyeztetési probléma 
lépett fel”. Elhangzott, akik 
esetleg rossz adatot adtak 
meg a vakcinaregisztráció-
kor, hívják a 1818-as számot, 
és ha ott nem járnak sikerrel 
a leterheltség miatt, írjanak 
e-mailt az adatvedelem@
neak.gov.hu-ra.

5Aktuális

MÁRCIUS 15-I KOSZORÚZÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2021. március 15-én  
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a hatályos járványügyi 

korlátozások miatt nem rendez  
a nemzeti ünnep alkalmából központi ünnepséget.

Kérjük a pártokat, szervezeteket, 
hogy koszorúikat időponttól függetlenül, a korlátozó intézkedések 

betartásával helyezzék el a nap folyamán.
 

Köszönettel: SZMJV Önkormányzata

A hatalmas, húsos szirmú virágok minden évben még a lombfakadás előtt nyílnak, 
és fagymentes időben 10-14 napig csodálhatjuk a rózsaszín virágokat. Sokan meg-
állnak gyönyörködni, vannak, akik csak emiatt látogatnak el a Széchenyi térre, és ké-

szítenek közös fotót Szeged tavaszi látványosságával. Kínai buddhista szerzetesek több mint 
ezer éve termesztenek magnóliákat, úgy vélik, a fák virágai a tisztaságot szimbolizálják. A 
napfény városában az 1930-as évektől pompáznak ezek a liliomfafélék. Fotó: Iványi Aurél

Virágzik  Virágzik  
a magnóliaa magnólia

A  S O M O G Y I - K Ö N Y V T Á R
A L K O T Ó  P Á L Y Á Z A T A
1 0 - 1 4  É V E S E K N E K

SZEGED A TE SZEMEDDEL:
HOGYAN LÁTOD?
MUTASD BE MÚLTJÁT, 
JELENÉT, JÖVŐJÉT!

Az alkotások készülhetnek hagyományos
vagy digitális eszközökkel, de akár a kettő
ötvözésével is.

N E K E D  M I T  J E L E N T   S Z E G E D ?

Kategóriák:
• hagyományos technikával
készült alkotások 
• digitális eszközökkel készült
alkotások 
• kisfilmek
• irodalmi alkotások 

Részvétel:
Egyénileg vagy 2-3 fős csapatokban
Beadási határidő: 2021. április 30.
Nyeremény:
Ingyenes részvétel a Somogyi-könyvtár
helyismereti táborában 2021. július 26-30.

További információk: www.sk-szeged.hu

Oltáskáosz
Képtelen volt a kormány megszervezni 74 ezer ember oltását

A digitális oktatás első napján
A digitális oktatás első napjának reggelén sokan azzal 
szembesültek, hogy használhatatlan az Oktatási Hiva-
tal által kiemelten ajánlott Köznevelési Regisztrációs 
és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) – írta a 444.hu. 
Hétfő délelőtt azonban már többen jelezték, helyreállt 
a rendszer, lehetséges, hogy nem bírta a terhelést.

Orbán Viktor múlt pén-
teken bejelentette, 
létrehoztak egy tele-
fonszámot, amin se-
gítséget lehet kérni, 
de hogy mi ez a szám, 
azt sem a miniszter-
elnök, sem Müller 
Cecília nem tudta 
aznap megmondani. 
Szombatra kiadta a 
kormány a telefonszá-
mot, amire az egész 
ország várt. Ez pedig 
a nehezen megjegyez-
hető, ingyenesen hív-
ható 1818.
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Bitó János sok száz szegedit mentett meg a nagy árvízben
1879. március 12-én összedőlt, semmivé lett Szeged városa – A víz hömpölyögve, kétméteres magasságban tört be

„Aztán következett az az esz-
tendő, amire még ma is bor-
zalommal gondol minden 
szegedi. 1879. Gergő napján, 
m á r c i -
us 12-
én ösz-
szedűlt, 
semmi-
vé lett 
Szeged 
v á r o -
sa. So-
h a s e m 
é r t e 
még ezt 
a várost olyan borzalmas 
csapás. A virágzó város he-
lyén csak egy sír volt. Rém-
ség, pusztulás mindenfelé. 
Ezer és ezer ember annak 
is örült, ha a puszta életét 
megmentette” – olvasható 
Bitó János Az én kiskirálysá-
gom című könyvében.

Így folytatja az akkor  
húszéves szegedi halász: 

„Én már erős fiatalember 
voltam, de ma is felsajdul a 
szívem, ha rágondolok arra, 
hogy a gondatlanság hány 

ezer embert 
tett hajlék-
talanná, kol-
dussá vagy 
földönfutóvá. 
Mert erős 
meggyőződé-
sem, hogyha 
akkor meg-
felelő módon 
vették volna 
körül gátak-

kal a várost, a Gergely-napi 
harangszó nem zúgna év-
ről-évre olyan kísértetiesen. 
Mert ez a harangszó mindig 
eszünkbe juttatja, különö-
sen azoknak, akik szemta-
núi voltunk az árvíznek.

A víz hömpölyögve, két-
méteres magasságban tört 
be. Sok ember halt ször-
nyet a rémülettől, amikor 

Sok száz embert hordtunk ki ladikkal a bátyámmal a fa-
gyos-vizes halálból – emlékezett vissza a szegedi nagy 
árvízre Bitó János, aki húszéves volt 1879-ben. A szegedi 
halászmester szerint a borzalmas csapás után gyönyörű 
várost teremtett a szegediek szorgalma.

a zúgásra kitekintve, öles 
magasan látta udvarába 
ömleni a vizet. Az eddig 
annyira szeretett, minden-
nap látott, megszokott öreg 
Tiszát… Rengetegen vesztek 
oda családostól, mert nem 
akarták otthagyni a házukat, 
bútorukat, lehetetlennek tar-
tották, hogy ebadóba hagy-
janak mindent, ami eddig a 
féltett vagyonuk volt.

És ha még tetézni akarta 
a Magasságosbéli Szeged 
nyomorúságát, azzal tetézte, 
hogy a víz betörése után egy-
szerre olyan hideget hozott 
ránk, hogy a várost borító, 
tengerré lett Tisza kemé-
nyen befagyott. Reggeltől 
délig állt a jég és menteni is 
alig lehetett tőle.

Mi a bátyámmal erősen 
dolgoztunk, sok száz em-
bert hordtunk ki ladikkal a 

fagyos-vizes halálból, de aki 
csak épkézláb férfi maradt a 
városban, dicséretére legyen 
mondva, mind mentette a 
szerencsétlen megszorulta-
kat. Hanem megint a saját 

Szeged szebb lesz,  
mint volt

Az árvízi tragédia száznegyvenedik évfordulóján, 2019-
ben Bitó János életén keresztül mutatták be a Délikert, 
a Suhancok és a Tiszavirág Táncegyüttes táncosai a 
Szegedért Alapítvány gálaestjén a Szeged szebb lesz, 
mint volt című produkciót. A táncjáték rendezője, ko-
reográfusa Simoncsics Pál volt. A táncdráma szövegét 
Hell István, a zenéjét Szalárdy Levente írta.

szememmel láttam, hogy 
voltak olyan alávaló utolsó 
teremtései az Istennek, akik 
ladikkal cirkáltak, s amint a 
tetőn vagy az ablakban sze-
rencsétlen, kétségbeesett 

segélykérőket láttak, meg-
mentették ugyan őket, de 
előbb elszedték minden né-
ven nevezendő vagyonukat, 
sokszor még az utolsó meleg 
rajtuk valót is, s úgy kifoszt-

Gergő napján, március 
12-én összedűlt, semmi-
vé lett Szeged városa. 
Sohasem érte még ezt a 
várost olyan borzalmas 
csapás. A virágzó város 
helyén csak egy sír volt. 
Rémség, pusztulás min-
denfelé.

Tenger a mai Dugonics tér felől.

A rondella még áll. A medrében és azon túl, Szatymazig a Tisza.

Felsőváros az árvízben.
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Bitó János sok száz szegedit mentett meg a nagy árvízben
1879. március 12-én összedőlt, semmivé lett Szeged városa – A víz hömpölyögve, kétméteres magasságban tört be

A halászlegény 
karriertörténete

Az 1859-ben Szegeden 
született Bitó János nem-
csak a várost romba dön-
tő 1879-es árvízről, de a 
tiszai halászatról, halbő-
ségről, halkereskedelem-
ről és halkonzerválásról, 
így az alsó-Tisza-vidéki 
halhasító tanyákról, hal-
szárító manufaktúrákról 
is részletesen ír könyvé-
ben. Az egyszerű szege-
di halászlegény fokozatosan emelkedett a halászati 
ranglétrán, előbb halászmester, majd halkereskedő 
(fisér), halászcsárda-tulajdonos és földbirtokos nagy-
gazda lett.

Arról is beszámol, hogy ő főzött halpaprikást Fe-
renc József császárnak és kíséretének, valamint a 
városi elöljáróknak. A halkereskedő Bitó a bécsi ud-
varnak és Vilmos német császárnak is halászati be-
szállítója volt. Halászcsárdájában Mikszáth Kálmán, 
Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, valamint a magyar mű-
vészet és irodalom más jelesei voltak rendszeresen 
visszatérő vendégei. Azt írta a könyv előszavában 
Papp György, hogy Bitó János „anekdotázó kedve Mik-
száthéval rokon, mesélő kedve Tömörkény Istvánéval, 
akit többször említ, érzelembő derűje Móra Ferencé- 
vel”.

Bitó János az 1932-ben bekövetkezett halála előtt 
két évvel írta meg, mondta tollba az életét, amely Az 
én kiskirályságom címmel jelent meg könyvben. (For-
rás: Bitó János: Az én kiskirályságom, valamint Szi- 
lágyi Miklós tanulmánya)

Emberfeletti munkát 
végeztek a szegediek

Bitó János azt írta, hogy 1883-ban eljött a király az 
új Szegedet megtekinteni, hogy hát csakugyan szebb 
lett-e, mint amilyen volt. „Volt mit néznie, volt minek 
örülnie, mert a szegedi nép emberfeletti munkát vég-
zett, és a király gyönyörködve láthatta, hogy az iszapos 
romok helyén, amit 1879-ben talált itt, milyen takaros, 
szép várost teremtett a szegediek szorgalma.”

A Széchenyi tér a nagy árvíz idején. 

va, minden nélkül rakták 
őket szárazra. Sokan voltak 
ilyen elvetemedett fosztoga-
tók, és talán ma is élnek a 
környéken olyan családok, 
amelyek ilyen úton szerzett 

vagyonra alapították a jó-
módjukat.

Három napig tartott a fe-
jetlenség, a pusztulás és a 
rablás. Akkor jött a katona-
ság, hidászok, utászok, men-

tők. Összeszaladt a fél or-
szág Szeged veszedelmének 
hírére, és jött – a statárium.

Néhány nap múlva meg-
érkezett a király. A maga 

szemével akarta látni Ferenc 
József a rettentően sújtott 
várost, a maga kezével akar-
ta irányítani a segítséget. 
Minden szegedi tudja, hogy 
volt, mi volt akkor, hogyan 
könnyezte meg a király a 
szörnyű pusztulást. Sok írás 
és festmény örökíti meg azt 
a jelenetet, amikor kimondta 
az uralkodó: Szeged szebb 
lesz, mint volt. Ebből a bizta-
tó szóból éltünk, ez volt min-
den reménységünk.”

Összeállította:  
Szabó C. Szilárd

Fotók:  
Móra Ferenc Múzeum

Rengetegen vesz-
tek oda családostól, 
mert nem akarták 
otthagyni a házukat, 
bútorukat, lehetet-
lennek tartották, 
hogy ebadóba hagy-
janak mindent, ami 
eddig a féltett va-
gyonuk volt.

Ami nem dőlt össze, azt is le kellett bontani. 

A mai Dóm tér helyén víz állott, ameddig a szem ellátott. A villanyoszlop mögött balra a Szent Rozália-kápolna, amely 
jelenleg a Lechner téren áll. Víz alatt a Dugonics tér.
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Viharvadász vegyészhallgató nyerte  
a fotópályázatot

Nemrégiben hirdettek eredményt Az én zöld városom fotó-
pályázaton, a legjobb alkotásokat februárban be is mutat-
tuk. A több mint száz pályamű közül Sütő Máté újszegedi 
ligetben készített képe lett a nyertes. 

– Meglepett, és ter-
mészetesen nagyon 
örültem, hogy sike-
rült megszereznem 
az első helyet. Arra 
számítottam, hogy 
jó helyezést ér el a 
kép, mert ez a ked-
venc szegedi fotóm 
– mondta a 22 éves 
Sütő Máté a Szeged 
Televízió műsorá-
ban az önkormány-
zat és a Szegedi Vá-
roskép és Piac Kft. 
fotópályázatáról . 
A legjobb tíz alko-
tást szabadtéri ki-
állításon mutatják 
majd be. Sütő Máté 

elárulta, szerencsés véletlennek köszönheti a felvételt: egy 
egyetemi zéhá után úgy gondolta, kimegy sétálni a ligetbe, és 
egy régen várt pillanat valósult meg. Hónapok óta álmodozott 
ugyanis arról, hogy egy reggel olyankor fotóz, amikor felszáll a 
köd, és a fák közt átdereng a napfény, hogy a liget igazi varázs-
latos voltát megmutathassa. Sokáig kereste a megfelelő beál-
lítást, készített jó néhány képet, és azt adta be a pályázatra 
Sugarak címmel, amivel a legelégedettebb volt. 

Másfajta égi jelenségekre szintén nagyon figyel a fia-
talember. Tavaly óta a korábbinál is magasabb szinten űz 
ugyanis egy másik egyedi fényképezési irányt, a viharvadá-
szatot a metkep.hu amatőr meteorológus csapatával. Emiatt 
vett magának egy komolyabb kamerát, hiszen előtte csak a 
telefonjával rögzített fotókat, videókat. Sütő Máté a szegedi 
egyetem vegyész szakán tanul, az online oktatásból fényké-
pezéssel és kajakozással kapcsolódik ki. 

Sütő Máté a győztes képét kirakós 
formájában látta viszont a szervezők 
jóvoltából.

Vörös szőnyeg. Fotók: Sütő Máté

Körkép. Pipacsmező.

Tiszai csendélet.

Elveszni.Vonalak.
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Egy kép, két mondat

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

A Berlini körúti fák sem nőnek az égig. Méhes János olvasónktól kaptuk a fotót. 

Szagos mise a dómban

Kifakadt egy idősebb ismerősöm, aki 
már nagyon unja a járvány miatti hely-
zetet, a bezártságot: „Én már azt sem 

bánnám, ha elvinne a koronavírus, a föld 
alatt is jobb lenne! Vagy tán a mennyben, ha 
van.”                        

Ezen elgondolkodtam.
Az az ember, aki mindent meg tud szerez-

ni magának, biztosítani tudja a jólétét olyan 
körülmények között, amelyben él, biztosan 
nem vágyik el az életből. Nem is gondolkodik 
azon, hogy mi lesz utána. A mának él. Ezek 
az emberek gátlástalanul gazdagodnak, s ha 
életükben „megússzák” a következménye-
ket, a továbbiak nem érdeklik őket. Vannak 
emberek, akik azért dolgoznak, hogy saját 
és családjuk boldogulásán 
túl a közösségért is tegyenek. 
Fizikai munkával vagy szelle-
mi alkotásokkal segítik elő, 
könnyítik meg mások élet-
helyzetét. Ők szeretnének 
sokáig élni – még a járványhelyzet ellenére 
is –, hogy hasznos tevékenységüket folytat-
hassák, mert mindig vannak újabb terveik, 
céljaik.

Hogy mi következik az élet után?
Vannak, akik megelégszenek azzal, hogy 

elismerik a „földön” végzett eredményes 
munkájukat, de sok kiváló, tudós gondolko-
dású ember – Kopernikusz, Newton, Ruther-
ford, Einstein – hiszi a földi élet folytatását, 
feddhetetlen életük „égi” jutalmazását. Nem 
feltétlenül a „mennyországot” képzelik el, 
hanem a világmindenség „tökéletességébe” 

való beolvadást. Eben Alexander harvardi 
idegsebész írja, hogy az élet egy kihívás a 
Földön, csak egy álomszerű szimuláció, me-
lyet a testnek megfelelő lét követ a multiver-
zumban.

Ha valaki tehetségénél fogva nem tud 
kiemelkedni, vagy a környezeti adottságok 
hátrányai miatt érzi magát elesettnek, köny-
nyebben fordul az égiek segítségéért. Ami-
kor annyi a gyűlölködés, veszekedés, akkor 
leginkább a békére, nyugalomra vágyó, egy-
szerű emberek sorsa nehezedik el.

Hova forduljanak a bajban?
Persze, a színészkedő vallásosság nem 

ad megnyugvást. Emlékszem, hogy az 
1950-es években a dómban, ahova édes-

anyámmal mentem, a 
déli misére jártak a jobb 
módú hölgyek és urak. 
Ondolált frizura, elegáns 
ruha, karimás kalap 
és kesztyű. Talán nem 

is imádkoztak, csak méregették egymást. 
Édesanyám mondta is: „Ez a szagos mise.”  
Mi inkább az otthonosabb jezsuita templo-
mot szerettük.

Az biztos, hogy erőt kapnak azok, akik 
hinni tudnak valamiben. Könnyebben elvi-
selik a megpróbáltatásokat, megmarad az 
életkedvük, mert van reményük.  Ha becsü-
letesen élik le az életüket, erejükhöz, képes-
ségükhöz mérten dolgoztak, akkor, ha nem 
is a földön, de „valahol” ezt értékelni fogják.

Dr. Berecz Árpádné

A színészkedő vallásos-
ság nem ad megnyug-
vást.

Hajrá, Mogyorország!

Minden ellenkező hí-
reszteléssel szem-
ben a gyűjtögetés a 

legősibb mesterség, és nem 
az anyagiak ellenében nyúj-
tott szexuális szolgáltatás, 
ami szerintem az ősközös-
ségnél fejlettebb társadal-
makban jött létre, csakúgy, 
mint a család.

Bevallom, szenvedélyes 
gyűjtögető vagyok, vállal-
va ennek minden ódiumát. 
Sokszor még a felesleges-
nek tűnő tárgyakat is sajná-
lom kidobni, inkább elrakom 
őket – mert lelkük van nekik, 
ha nem tudnák! – a „jó lesz 
ez még valamire” jegyében. 
Hogy mi van a szobámban?

Hosszú évek óta a nyári 
hónapokban szorgalmasan 
szedem a környékünkön 
fellelhető mogyorófákról 
(Corylus avellana) lehullott 
mogyorót. Bár eddig nem 
nagyon törtem magam, hogy 

a felhalmozott termést fel is 
törjem, de lám, most az ön-
kéntes bezártságunk idején 
milyen hasznos időtöltés lett 
a mogyorózás számomra!

A változatosság gyönyör-
ködtet, mondták a régi róma-
iak, és milyen igazuk volt, van 
és lesz. Mert biztonságosabb 
mostanság a nyugdíjas korú-
aknak az utcán, üzletekben 
való kóborlás helyett az er-
kélyen napozgatni, a lakás-
ban televíziót nézni, valamint 

számítógépezni, telefonál-
gatni és szobabiciklizni, na 
de mogyorót rágcsálni mind-
eközben! Ráadásul a mogyo-
rófogyasztás serkentően hat 
a nem elég intenzív testmoz-
gás következtében renyhe 
emésztőrendszerre is.

Aki elhiszi, járjon utá-
nam!

Hajrá, Mogyorország!
Hajrá, mogyorók!

Méhes János

Összehalandzsáznak 
fűt-fát

Fenemód bírom ezeket 
a Fidesz melletti jövőt 
megsejtőket, az úgyne-

vezett váteszeket, akik – per-
sze milliárdokért! – összeha-
landzsáznak fűt-fát, hiszen a 
kibicnek semmi sem drága. 
Szerintük a jónép abban se 
lásson semmi biztatót, ami 
– ha nagyon akarnák – el-
érhető volna. Hazudni, még 
inkább a bizonytalannal el-
varázsolni a nép tudatának 
jobbik felét – a Fidesz ré-
széről a legegyszerűbb tett. 
Profik, ismerik a populizmus 
csínját-bínját.

A címeket és az oszlopos 
párttagok szerepének nagy-
ságát megmondó Orbán az 
utóbbi időben elbizakodott 
lett – nem kicsit. „Csak ak-
kor lehetsz európai, ha jó 
magyar vagy” – adta az écát. 
Jules Verne szerint pedig 
„elég embernek lennünk ah-

hoz, hogy jót cselekedjünk”. 
Az én véleményem pedig a 
következő: „Ha jó magyar 
vagy, attól még lehetsz jó eu-
rópai is… Mert az élet nem 
a lélegzetről, hanem a léleg-
zetelállító dolgokról szól.”

Sajnos, egyes politikus 
vezetőink nem férnek a bő-
rükbe, nem tudnak csak 
„elég embernek” lenni. Va-
lami oknál fogva szíveseb-
ben látnák magukat „par-
venünek”. Márpedig Verne 
fentebb idézett intelme (böl-
cselete) híján jót cseleked-
nünk akkor lehetséges, ha 
minden stációban emberek 
tudunk maradni. 

Az orbáni rendszer nem- 
csak a széplelkű kékha-
risnyák és a liberális se-
lyemfiúk ellenszenvét érde-
melte ki a sajtószabadság  
szétzúzásával, a szabadság-
jogok felszámolásával, az 

alkotmányosság csorbítá-
sával, a jogállamiság sárba 
tiprásával, hanem a józan 
nyugat-európai adófizetőket 
képviselő kormányokét is. Az 
OLAF (Európai Csalás Elleni 
Hivatal) statisztikája szerint 
Magyarország lett Európa 
első számú csalója. Egyet 
is lehet érteni azzal, hogy a 
brüsszeli pénzek átutalását 
előzze meg egy alapos vizs-
gálat, ami a jogállami intéz-
mények működését venné 
célba.

Milliárdokat dob ki az 
ablakon a magyar kormány 
azért, hogy saját csalásait 
és hazugságait „hiteleseb-
bé” tegye a XXI. Század Inté-
zet elemzőgárdájával. Mert 
ugyan ki hinné el, hogy az el-
lenzék, mint „szivárványkoa-
líció”, és mint ilyen – Kövér 
László szerint – a nemzet-
nek sem tagja, kormányra 
kerülése esetén politikai ká-
oszba fullasztanák az orszá-
got. Holott erre – sok más 
egyéb mellett – inkább kap-
ható volt a Fidesz, amit már 
ezerszer bizonyított.

Kutnyik Pál
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SZABICS LESZ A FEHÉR-
VÁR EDZŐJE. Április 1-től 
a szegedi születésű Szabics 
Imre lesz a labdarúgó NB I 
legutóbbi szezonjában ezüst- 
érmes MOL Fehérvár vezető-
edzője. A játékosként 36-szo-
ros válogatott csatár március 
végéig még az osztrák váloga-
tott másodedzőjeként látja el 
feladatait, ezt követően csat-
lakozik az együtteshez. A 39 
éves szakember szerződése 
2024. június 30-ig szól. Sza-
bics 2017 végéig a Sturm já-
tékos-megfigyelőjeként dolgo-
zott, közben 2014 és 2015 
októbere között 11 mérkőzés 
erejéig tagja volt Dárdai Pál és 
Bernd Storck stábjának, így 
nagy szerepe volt abban, hogy 
a magyar válogatott kijutott 
a 2016-os Eb-re. Később ko-
rábbi játékostársa és edzője, 
Franco Foda munkáját segí-
tette asszisztensként, először 
a Sturm Graznál, majd az el-
múlt bő két évben az osztrák 
válogatottnál.
VÁLOGATOTT ÉRKEZETT. A 
pandémia miatt a 2021-es 
év elején Európa több orszá-
gában halasztásra kerültek a 
rögbibajnokságok mérkőzé-
sei. Márki Roland még 2020 
nyarán, a már szünetelő an-
gol bajnokságból igazolt Finn-
országba, ahol öt meccset ját-
szott az Old Town Shamrocks 
Porvoo csapatánál. A tél be-
állta előtt Hollandiába, az RC 
DIOK Leidenhez igazolt, ahol 
szintén öt találkozón lépett pá-
lyára. A tavaszi szezon előtt a 
Leiden magabiztosan vezette 
a bajnokságot, azonban a foly-
tatás időpontja folyamatosan 
csúszik. Azért, hogy edzésben 
és meccsben maradjon, a vá-
logatott játékos a hazaigazo-
lás mellett döntött. A Fit World 
SE Gorillák RC természetesen 
nagy örömmel fogadta a hírt, 
a felek azonnal megegyeztek 
a visszaigazolás feltételeiben, 
ezzel a válogatott első számú 
jobb és bal oldali pillére szege-
di színekben játszik tovább.
SZEGEDEN ÁT VARESÉBE. 
Pétervári-Molnár Bendegúz jó 
formában van, így április ele-
jén győzni szeretne az evező-
sök európai kvalifikációs ver-
senyén, ahol férfi egypárban 
hárman biztosíthatják rész-
vételüket az idénre halasztott 
tokiói olimpián. A riói játéko-
kon 14. helyen zárt sportoló 
kifejtette: magabiztosan vár-
ja a március 20-án és 21-én 
esedékes szegedi válogatót, 
amelynek győztese indulhat 
két héttel később az olaszor-
szági Varesében esedékes 
kvalifikációs versenyen.

Sport

Biztossá vált
a rájátszás

A február végi, Zala-
egerszeg elleni si-
ker után eldőlt, hogy 

a hátralévő eredményektől 
függetlenül 2015 után újra 
ott lesz a rájátszásban a Na-
turtex-SZTE-Szedeák NB I A 
csoportos férfi kosárlabda-
csapata, az azonban még 
kérdéses, hogy hányadik he-
lyen kezdhetik meg a play-
off küzdelmeit. Több forga-
tókönyv létezik, a legoptimá-
lisabb szerint a negyedik he-
lyen zárnak, ami pályaelőnyt 
jelent a negyeddöntőben.

– Az eddigi eredmények 
alapján várható volt, hogy 
ott leszünk a nyolc között, 
így természetesen örülünk, 
hogy ott vagyunk a ráját-
szásban. Nem szeretnénk 
terhet tenni a játékosokra és 
az edzőkre a továbbiakban 
sem, remélem, hogy hason-
lóan folytatódik az idényünk, 
és egy szép szezonzárásunk 
lesz – mondta Kardos Péter 
elnök.

A magyar szövetség kije-
lölte a negyeddöntők játék-
napjait, ennek értelmében 
az első meccset április 14-
én, szerdán rendezik, majd 
háromnaponta következnek 
a találkozók. Ha a Szedeák 
negyedikként végez, akkor 
hazai pályán kezd az ötödik 
helyen zárt csapat ellen.

Veszprémből igazolt a MOL-Pick
Tönnesen érkezik, míg a BL-ben a Kiel lesz a szegediek ellenfele

Izgalmas napjai voltak a 
MOL-Pick Szegednek: beje-
lentették a veszprémi Kent 
Robin Tönnesen leigazo-
lását, kiderült, hogy a BL-
ben a címvédő Kiel lesz az 
ellenfelük, Henigman pedig 
megsérült.

Vb-ezüstérmest  
igazoltak

Hivatalossá vált: Kent Robin 
Tönnesen vb-ezüstérmes 
norvég jobbátlövő a Veszp-
rémtől a MOL-Pick Szeged 
kézilabdacsapatához igazol. 
A játékos négy szezon után 
hagyja el a bakonyiakat, 
hogy Szegedre költözzön. A 
Veszprémmel magyar baj-
nok és Magyar Kupa-győz-
tes átlövő korábban a svéd 
Sävehof, majd a Wetzlar és 
a Füchse Berlin játékosa is 
volt, Szegeden pedig a hírek 
szerint távozó cseh Stanis- 
lav Kaspáreket váltja.

– A nyártól a norvég vá-
logatott Kent Robin Tönne-
sen is minket erősít majd. 
A jobbátlövővel 2023. júni-
us 30-ig szóló szerződést 
írtunk alá. A vb-ezüstérmes 
játékos hatalmas tapasz-
talattal rendelkezik, biztos 
vagyok abban, hogy nagy 

erőssége lesz a csapatunk-
nak – nyilatkozta Kiss Ben-
ce, a Szeged cégvezetője. Az 
már korábban eldőlt, hogy 
a nyártól Sebastian Frim-
mel, a Schaffhausen osztrák 
balszélsője is a Szegednél 
folytatja, sajtóhírek szerint 
pedig Kentin Mahé, a Veszp-
rém francia irányítója szin-
tén a Tisza-parti együtteshez 
szerződhet.

Kőkemény ellenfél

Véget ért a csoportkör a 
Bajnokok Ligájában, ami 

után eldőlt, hogy a Pick a 
címvédő német THW Kiel-
lel játszik a nyolcaddöntő-
ben, a párharc Szegeden 
kezdődik. A kaotikus kö-
rülmények között záródó 
csoportkörben a szegediek 
az A csoport hatodik helyén 
végeztek hat győzelemmel 
és nyolc vereséggel, ezek 
közül egy siker és két vere-
ség az elmaradt meccsek 
miatt nem a pályán, hanem 
az európai szövetség dön-
tése nyomán született. A 
nyolcaddöntők első mecs-
cseit március 31-én és áp-

rilis 1-én, a visszavágókat 
egy héttel később rendezik.

Megsérült a balátlövő

Nik Henigman, a Pick balátlö-
vője bokasérülés miatt nem 
léphetett pályára a szlovén 
válogatottban az olimpiai se-
lejtezőtornán. Az eset a sze-
gediek egyik edzésén történt, 
amikor egy lövés után Henig-
man olyan szerencsétlenül 
lépett rá csapattársa lábára, 
hogy megsérült a bokája. Ar-
ról, hogy mikor térhet vissza, 
nem közöltek hivatalos hírt. 

Két győzelemmel kezdtek
Jól teljesített hazai pályán a Tisza Squash SE

Jól indult az év
Érmeket nyertek a Muréna búvárúszói

Az év első búvárúszóver-
senyét Dunaújváros-
ban rendezték, ame-

lyen a Muréna Szegedi Úszó- 
és Búvárklub versenyzői is 
rajthoz álltak, bár a koronaví-
rus miatt a megszokottnál ki-
sebb létszámmal. A verseny 
kiválóan szolgálta a szegediek 
felkészülését, ahol számukra 
idegen versenyszámokban is 
megmérették magukat. Ka-
nyó Dénes most is hozta a 
tőle megszokott első helye-
ket, de utánpótláskorú tanít-
ványai is többször felállhattak 
a dobogóra. Bár az idei év vi-
lágversenyeire újabb szintidők 
nem születtek, a szegediek to-
vábbra is lelkesen készülnek, 
edzenek – márciustól már az 
új Tiszavirág Sportuszodában.

A szegediek helyezései, 
50 méter uszonyos gyors: 5. 
Czombos Alexa, 6. Kothencz 
Petra, 8. Horpácsi Hanna, 
100 méter uszonyos gyors: 
5. Borka Panna, Czombos A., 

6. Varga Jázmin, 7. Horpá-
csi H., 200 méter uszonyos 
gyors: 2. Borka P., Czombos 
A., 4. Süveg Merse, 5. Bálint 
Bence, 400 méter uszonyos 
gyors: 3. Süveg M., 100 mé-
ter felszín: 1. Kanyó Dénes, 
3. Borka P., Varga Jázmin, 4. 
Márton Balázs, 5. Horpácsi H., 
Sztancsik Mária, 6. Kothencz 
P., 7. Czombos A., 400 méter 
felszín: 1. Kanyó D., 2. Sztan-
csik M., Borka P., Horpácsi H., 
Márton B., 3. Varga J., 4×50 
méter mix felszín: 5. Muréna 
(Varga J., Borka P., Márton B., 
Kanyó D.).

első hazai fordulóra. Sajnos 
nézők nem lehettek, hiá-
nyoltuk is őket, hiszen Sze-
geden mindig emlékezetes 
szurkolást kapunk. Ennek 
ellenére sikerült legyőznünk 
a bajnokság egyik legerő-
sebb együttesét, amit a csa-
pategységnek köszönhetünk 
– értékelt Hoffmann Péter.

Meccset nyert a Szeged 
Squash SE is, a Csé-Team 
ellen 3–1-re győztek, míg a 
tatabányaiak ellen ugyani-
lyen különbséggel kaptak ki.

A szokásosnál később, 
február utolsó hétvé-
géjén kezdődött meg 

az első osztályú nyílt csapat-
bajnokság a fallabdázóknál, 
ennek oka természetesen 
a koronavírus-járvány volt. 
A biztonsági előírások miatt 
két részre bontották a me-
zőnyt, a két szegedi együt-
tes a Kenyérgyári úti Squash 
Club Szabadidőközpontban 
lépett pályára. A kétsze-
res bajnok Tisza Squash SE 
(Sebők Benedek, Hoffmann 
Péter, Vas Máté, Kiss Dá-
niel, Benedek Kristóf, Hódi 
György) kiváló teljesítmény-
nyel és két győzelemmel kez-
dett. A Csé-Team ellen si-
mán, 4–0-ra diadalmaskod-
tak, a Squashberek SE-t pe-

dig hatalmas csatában, 2–2 
után, jobb szettaránnyal 
múlták felül. Ez utóbbi azért 
nagy tett, mert a tatabánya-
iaknál szerepel az ország 
legjobb férfi és női játékosa, 
Farkas Balázs és Chukwu 
Hannah is.

– Nagyon készültünk az 

Nem botlott hazai pályán a Tisza Squash SE. Fotó: Squash Club

A kétszeres bajnok Tisza Squash SE két nyert meccsel, a 
Szeged Squash SE egy sikerrel és egy vereséggel kezdte 
az első osztályú nyílt csapatbajnokságot. A fallabdázók 
eseményének egyik helyszíne a Squash Club Szabadidő-
központ volt.

Kanyó Dénes két első he-
lyet szerzett. Fotó: Muréna

A veszprémi mezt cseréli szegedire Tönnesen. Fotó: MTI
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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: március 17. 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: Szegeden 
és Budapesten is van Gregor József iskola. A nyertes: Szentes Bíró Ferencné. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖT-
TEK február 13-án: Gózon János és 
Vincze Rita, Micsik Zoltán és Kör-
möczi Helga; február 27-én: Mikó 
Valér Béla és Bökényi Hajnalka, 
Nagyillés Balázs László és Chordilya 
Kalyani Vijay, Lencse József és So-
mogyi Ilona, Károlyi Márk és Juhász 
Laura Cintia.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Szűcs Zol-
tánnak és Csábi Anitának  2021. 02. 
26-án Zalán, Simeonoff Zsoltnak és 
Szeder Szilviának 2021. 02. 26-án 
Nilla, Magyar Zoltán Lászlónak és 
Majláth Zsófiának 2021. 02. 26-án 
Aliz Tímea nevű gyermeke született. 

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
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Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

ISSN: 1589-4282
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MÁRCIUS 17., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szon-
di.ildiko@szeged.eu  címen.)
MÁRCIUS 20., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett időponton belül 
elérhető a 30/510-1774  telefonszámon.)

Képviselői  
fogadóóra
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Halak

Színes

KÉPÜNK 1974-BEN KÉSZÜLT A PÁLFY UTCÁBAN. A cégtáblán szerep-
lő szegedi kertész, Huszta Pál így hirdette magát 1931-ben az újság-
ban: „Mindenkinek saját érdeke, hogy szép és olcsó növényt vegyen, és 
kertjét parkírozza. Ehhez mindenfajta növényt nálam beszerezhet. Vál-
lalom kertek, sírok beültetését, beteg növények ápolását, csokrok, ko-

szorúk kötését a legszebb élővirágokból a legolcsóbb árért. Szíves párt-
fogást kér Huszta Pál kertész.” Az ismert szegedi kertész egy évvel ko-
rábban arról értesítette vásárlóit, hogy különvált az üzlettársától, Mészá-
ros Andrástól, és megnagyobbította a kertészetét. Fotó: Fortepan/Szalay  
Zoltán

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Sokan kérnek öntől ta- 
nácsot vagy segítséget, 

és ez igencsak jólesik ön- 
nek. Próbál mindenben segí- 
teni, amiben csak tud, 
mindez pedig jó hatással lesz 
hangulatára.

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A bezártságból ki tudja 
hozni a legjobbat, hiszen 

sikerül jobban összefognia 
a családját. Hasznát veszi a jó 
szervezőkészségének is, hogy 
az otthoni teendőket össze 
tudják hangolni a munkával. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Igyekezzen jobban be- 
osztani az idejét, hiszen 

nagyon sok fronton kell 
helytállnia! Haszna is származik 
belőle: most majd kiderül az 
is, kik azok, akikre igazán 
számíthat!

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Nehezen viseli a hétköz- 
napok monotóniáját, amit 

csak fölerősít a hosszú 
ideje tartó bezártság. Hogy ne 
legyen depressziós, használja 
ki a tavaszi jó időt, és töltsön 
több időt a szabadban sétával! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Sok energiával 
rendelkezik, de ezt nem 
 igazán tudja most kihasz- 

nálni. Tartalékoljon belőle 
ezért későbbre, most inkább 
a tervezgetéssel foglalkozzon, 
hogy aztán teljes erővel vág- 
hasson bele a megvalósításba!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Munkahelyén sok 
konfliktus adódhat, mert 
már mindenkiben felhal- 

mozódott a feszültség. Eze- 
ken határozottsággal, kompro- 
misszumkészséggel sikeresen 
átlendülhet. Ugyanakkor jusson 
több ideje a családjára is!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Munkájában óri- 
ási teljesítményt nyújt, 
ugyanis ezzel próbálja 

kikapcsolni magát a min- 
dennapi megpróbáltatásokból. 
Erőfeszítéseit elismerésekkel is 
honorálják, mind kollégái, mind 
családja részéről. Legyen érte 
hálás!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Bizonytalanko- 
dását sikeresen fölváltja 
a határozottság. Ennek 

meglátszik az eredménye a 
munkahelyi sikerekben is. 
Családtagjai ugyanakkor ke- 
vésbé vannak tekintettel az 
ön igényeire, ezért ideje, hogy 
beszéljen velük!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Nehezen rázódik 
bele az otthoni munkába. 
Sok új ötlete van, inkább 

ezek kötik le a figyelmét. 
Ugyanakkor ne feledje, hogy 
családtagjai is számítanak önre, 
álljon mellettük mindenben!

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Munkáját most újra 
otthonról végzi, ez nem 
igazán kedvez önnek, 

mert sok minden elvonja 
róla a figyelmét. Használja ki 
ezt az időszakot, lássa meg 
benne a lehetőséget: tanuljon 
meg jobban összpontosítani!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Mindent tökéletesen sze- 
retne csinálni, és ez igaz 
a munkája területére 

is. Ezzel jár, hogy nagyon 
érzékennyé is válik, emiatt 
könnyebben elveszíti a türel- 
mét. Figyeljen jobban lelki 
egyensúlyára! 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Bár stresszel teli idő- 
szak ez, ne hibáztas- 
son másokat a feszült- 

ségekért! Próbáljon in- 
kább rendet tenni a kapcso- 
lataiban: ez olyan előremutató 
feladat az ön számára, ami 
hosszabb távon sok pozitív 
hatással bír majd!

Horoszkóp Szeged régen


