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A szegedi Dugonics
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nemrég pályájáról
a világhírű
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A járvány
legnehezebb
időszaka jön

A

március a járvány legveszélyesebb hónapja
– állítja Röst Gergely.
A szegedi járványmatematikus szerint most van a legnagyobb esélyünk rá, hogy
elkapjuk a koronavírust, és
súlyos tüneteink legyenek;
ezért fontos, hogy ezekben
a hetekben mindenki csökkentse a kontaktusai számát.
Röst Gergelyék szegedi
szimulációja is azt mutatja,
hogy márciusban sokkal többen kerülnek majd kórházba,

nő az egészségügy terhelése.
A korosztályok közötti mérésből az is kiderült, hogy a 20
éven aluliak fertőzöttsége
nőtt a legtöbbet.
Az, hogy a járvány hogyan
alakul a következő hetekben,
és mikor következhet be a fordulat, attól függ, mennyire
válnak be a korlátozó intézkedések, és hogyan halad a vakcinázás. Éppen ezért lenne
fontos, hogy minél többen jelentkezzenek a védőoltásért.
Cikkünk a 2. oldalon

Stresszes
növényeket
kutat
Nők a Tudományban
Kiválósági Díjat
kapott a szegedi
Ördögné Kolbert
Zsuzsanna.
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Természetlesen
Március végéig
láthatók a szőregi
művelődési
ház kerítésén
Balla Tihamér
fotótárlatának
képei.

10.

Irány Veszprém!
A szezon egyik
legjobban várt
mérkőzését játs�sza vasárnap a
MOL-Pick Szeged
kézilabdacsapata
Veszprémben.

Botka László: Politikai alapon bünteti
a kormány az önkormányzatokat
„A Fidesz a veszélyhelyzet
kihirdetése óta 10 milliárd
forintos veszteséget okozott Szegednek. Nincs még
egy ország a világon, ahol
veszélyhelyzetben elvonnák
az önkormányzatok támogatását. Sőt Ausztriában és
Németországban eurómilliárdokkal segítik a helyhatóságokat a minél eredményesebb védekezés érdekében”
– nyilatkozta a szeged.hunak Botka László. Szeged
polgármestere elmondta,
hogy tavaly év végén minden egyes megyei jogú fide-

szes városnak 1,38 milliárd
forint működési támogatást
juttatott a kormány a kieső
bevételeik kompenzálásaként, miközben az ellenzéki
városok egyetlen fillért sem
kaptak – azóta sem. Erről
a polgármester többször
egyeztetett Gulyás Gergel�lyel, a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel, akitől azt a semmitmondó választ kapta, hogy majd szakmai egyeztetések lesznek
a konkrétumokról.
A Fidesz egyik ország
gyűlési képviselőjét, Balla

Néma főhajtás a hősök előtt

Györgyöt nevezték ki miniszteri biztossá, hogy ezeket
a „szakmai” megbeszéléseket lefolytassa a városok
vezetőivel. Szécsényi Rózsa
gazdasági alpolgármester
szerint a kieső bevételek
kompenzációjáról a gyors segítség helyett csupán látszategyeztetést folytat a kormány,
amely azt is egyértelművé
tette: nem ad támogatást
működésre, talán csak fejlesztésre.
Írásaink a 3. és
az 5. oldalon

Életveszélyes felelőtlenség, amit
az Orbán-kormány
tesz az önkormányzatokkal, többek
között Szegeddel. És miközben
a Fidesz kifosztja
a városokat, rekordméretűre hízott a járvány alatt
az állami vízfej.
Botka László
polgármester

Tavaszi
nagytakarítás

F

elsöprik az utcákat,
összetakarítják a leveleket, a zöldterületeket
pedig boronálással frissítik
fel Szegeden. Több helyen
– például a Zápor-tónál, a töltésoldalban – méhlegelőket
alakítanak ki, hogy a beporzást végző rovarok életfeltételeit javítsák. Áprilisban indulhatnak el a szökőkutak,
onnantól megint lehet gyö-

nyörködni a Móra-parkban
ősszel átadott új szökőkút
víz- és fényjátékában. Májusban kezdődik a köztereken
a virágok telepítése. Idén ös�szesen 37 ezer egynyári palántát ültetnek el. A kandeláberekre és a Belvárosi hídra
1200 muskátlit ültetnek, valamint két virágoszlopot is elhelyeznek.
Részletek a 4. oldalon

Betegsége miatt
fekve hímez

N
Néma tiszteletadás a Klauzál téri Kossuth-szobornál. A város nevében Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője
(piros maszkban) koszorúzott. Fotó: Iványi Aurél

E

lmaradtak a március
15-i megemlékezések
a koronavírus-járvány
miatt. Szabó Sándor ország

gyűlési képviselő a Klauzál
téren, Mihálik Edvin önkormányzati képviselő, tanácsnok a Dóm téren, Binszki Jó-

zsef önkormányzati képviselő
pedig az Aradi vértanúk terén
emlékezett néma tiszteletadással az 1848–49-es for-

radalom és szabadságharc
hőseire.
Továbbiak a 4. oldalon

em tud sokáig ülni,
ezért fekve hímez az
alsóvárosi Katona Béláné, Zsuzsa. Száz képet is kivarrt már, változatosságként
pedig vásárhelyi mintás párnahuzatot készít, vagy zoknit köt a családtagjainak. Elmondta, hogy szerencséjére a
családja értékeli a kézimunkáit, gyerekei és rokonsága is
kértek már a képeiből. Eddig
legalább száz gobelint varrt
ki; előbb a festett mintásat ta-

nulta meg, majd a leszámolós változata tetszett meg neki. Mivel a gerince miatt nem
tud sokáig ülni, a férje szerelt neki a nyugágyához egy
fordítható rámát, amelyre az
éppen készülő képet feszítik.
Jelenleg a középkori Amszterdamot ábrázoló képet hímez,
a fia születésnapjára. Egy év
alatt készül el, mert százhúsz
színből és 157 ezer 960 öltésből áll.
Bővebben a 7. oldalon
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A március a járvány legveszélyesebb hónapja
Röst Gergely járványmatematikus szerint most van a legnagyobb esélye annak, hogy elkapjuk a vírust
A március a járvány legveszélyesebb hónapja – állítja
Röst Gergely. A szegedi járványmatematikus szerint
most van a legnagyobb esélyünk rá, hogy elkapjuk a
koronavírust, és súlyos tüneteink legyenek. Jó hír viszont, hogy bár a fertőzésszámok továbbra is nőnek,
a növekedés már nem gyorsul olyan ütemben, mint
korábban.

A

brit koronavírus-variáns terjedése miatt futott föl a járvány
harmadik hulláma – ebben
már minden szakértő egyetért. A brit vírusmutáció miatt
a fertőzöttségi mutató a decemberi 1 alatti értékről februárban ismét a kritikus érték
fölé emelkedett, jelenleg 1,3at mérnek a tudósok.
„Az elmúlt néhány hétben, ahányszor ezt kiszámoltuk, mindennap egy kicsit
rosszabb volt, most nem nő
tovább” – mondta a Szeged
Televíziónak Röst Gergely.
A járványmatematikus hozzátette: a helyzet még egy ideig
romlik majd, a kórházakra
még nagyobb teher hárul.
„A március a legveszélyesebb hónap mindannyiunkra.
Most van a legnagyobb esélye
annak, hogy elkapjuk ezt a betegséget, ha eddig meg is úsztuk; most van a legnagyobb

esélye, hogy emiatt kórházba
vagy súlyos állapotba kerüljünk. Úgyhogy nagyon fontos
lenne, hogy ezekben a hetekben mindenki csökkentse
a kontaktusai, személyes találkozásai számát” – magyarázta a járványmatematikus.
Rösték szegedi szimulációja is
azt mutatja, hogy márciusban
sokkal többen kerülnek majd
kórházba, nő az egészségügy
terhelése. A korosztályok közötti mérésből az is kiderült,
hogy a 20 éven aluliak fertőzöttsége nőtt a legtöbbet.
És mivel az Astra-Zeneca
és a Pfizer is kitolta a második oltás beadásának határidejét 12 hétre, illetve 35
napra, mert kiderült, hogy
az első oltás is hatékonyan
véd a fertőzéstől, Röst Gergelyék készítettek egy hatás-előrejelzést. Kimutatták,
hogy ha a hatóság nem tartalékolja a vakcinákat a máso-

Röst Gergely: Nagyon fontos, hogy ezekben a hetekben mindenki csökkentse a kontaktusai számát. Forrás: Szeged Televízó

dik oltásra, akkor növelhető
a lakosság immunizációja.
Az, hogy a járvány hogyan
alakul a következő hetekben,
és mikor következhet be
a fordulat, attól függ, men�nyire válnak be a korlátozó
intézkedések, és hogyan halad a vakcinázás.
Éppen ezért lenne fontos,
hogy minél többen jelentkez-

zenek a védőoltásért. Csakhogy még mindig nagy a bizonytalanság az emberekben
a vakcinákkal kapcsolatban,
és – szakértők szerint – ehhez sajnos nagyban hozzájárul a kormány sokszor
kaotikus kommunikációja
vagy például egy-egy oltás,
például a kínai túlzott reklámozása is.

A Publicus Intézet felmérése szerint ennek ellenére az oltási hajlandóság valamelyest
javult. Novemberben a lakosság 38, január végén viszont
már 59 százaléka oltatta volna
be magát. Legtöbben a Pfizer
vakcinájában bíznak, legkevesebben a kínaiban.
A magyar lakosság beoltottsági aránya egyébként

ennek ellenére már meghaladja a 10 százalékot, így
az uniós ranglistán a második helyen szerepel Magyarország. Az oltásra pedig eddig – a kormány Vakcinainfo
oldala szerint – hárommillióan jelentkeztek. Csakhogy
a nyájimmunitáshoz minimum 6-7 millió beoltottra
lenne szükség.

Karikó Katalin szerint a magyarokra jellemző
a „magukon kívül mindenki hibás” szemlélet
Félreállították, lefokozták saját egyetemén, a University of Pennsylvanián, nem ismerték fel a kutatásai
jelentőségét. Mindezt az első és legmodernebb koronavírus elleni vakcina kifejlesztője, Karikó Katalin,
Szeged idei díszpolgára mondta a szegedi Dugonics
Társaság online fórumán, amelynek Csapó Benő, Csendes Tibor és Géczi János volt házigazdája.

S

ajátos ellentmondása
Karikó Katalin pályájának, hogy a messenger RNS gyógyászatban való
alkalmazásának fontosságát
korán felismerte, de erről sokáig nem tudta meggyőzni
a tudományos életet. A messenger RNS-t 1961-ben fedezték fel, de sokkal később
vetődött fel annak lehetősége, hogy gyógyászati célokra
használják. Az ezzel kapcsolatos hazai kutatások 1984ben kezdődtek meg a Szegedi Biológiai Kutatóintézetben,
Duda Ernővel és Kondorosi
Évával együtt.
A Pennsylvaniai Egyetemen előbb kardiológiai, majd
idegsebészeti feladatokon
dolgozott biokémikusként Ka-

rikó Katalin, akinek pályáját
többször a véletlen és a szerencse mozdította ki a holtpontról. Elmesélte, hogy amikor szakmailag nagyon nehéz
helyzetbe került a kardiológiai
részlegen, egy rezidens győzte
meg az agysebészet tanszékvezetőjét, hogy szükség lenne
egy molekuláris laborra. Ezzel
nyílt meg újból az út Karikó
Katalin előtt, hogy a messenger RNS-eket kutassa. Az akkori rezidens ma egy a Net
flixen futó sorozat szereplője
– tudtuk meg.
Egész kutatói szemlélete
és mentalitása a kisújszállási középiskolában formálódott, óriási hatással voltak
rá a tanára, Tóth Albert által
ajánlott Sellye János-könyvek.

Karikó Katalin.
A stresszkutatás világhírű
szakembere korán megértette vele, hogy a szorongás
nagyon sok alkotói energiát
vesz el az embertől. A szegedi egyetemen rengeteget
tanult, és ellentétben a külföldi iskolákkal, itt holisztikus
szemléletű volt az oktatás,

ami a tudományos problémák megértését nagyban
segítette, és segíti ma is.
Amerikában szinte minden idejét a laboratóriumban
töltötte. Egyre nyilvánvalóbbá
vált számára, hogy egyetemi
vonalon nem tudja eredményesen folytatni a kutatásit.

Ezért céget alapított, és az államtól kapott egymillió dollár
felhasználásával folytatta kísérleteit, amelyek jól haladtak. Eközben az egyetemen
félreállították, munkatársai
közül többen vesztesnek tartották, ugyanakkor hirtelen
sok állásajánlatot kapott.
Ezek közül a németországi
BioNTechét fogadta el, 2013ban. A Pfizertől 2018-ban
kaptak felkérést, hogy készítsenek influenza elleni vakcinát, de mindent felülírt a koronavírus. A cél egyértelmű
volt: hatásos vakcinát kellett
előállítani, minél hamarább.
Mindent ennek rendeltek alá.
A mellékhatásokról szólva elmondta: Izraelben 4,7
millió embert oltottak be, és
mindössze 158 mellékhatást
regisztráltak, azaz minden 47
ezredik oltottnál jelentkezett
ilyesmi. A kutató hangsúlyozta: minden gyógyszernek van
mellékhatása, így a koronavírus elleni vakcináknak is,
igaz, nagyon kisszámú.

Az online fórumon Karikó
Katalin élesen kritizálta a panaszkultúrát. Szerinte a magyarokra nagyon is jellemző
a „magukon kívül mindenki
hibás” szemlélet.
Karikó Katalinnak jólesnek a tudományos elismerések, de nem ezekért, hanem
a tudomány előrehaladásáért
dolgozik. Negyven évig nem
kapott semmilyen elismerést,
de nem is hiányzott neki.
Mint elmondta, sohasem
izgatta, hogy munkatársai
és felettesei többet keresnek nála. A férje humorosan
úgy fogalmazott: a rengeget
laborban töltött idő miatt
rosszabb az órabére, mintha a Mekiben lenne kiszolgáló.
Csapó Benő azzal zárta
az online fórumot, hogy remélik, az SZTE díszdoktori
és Szeged díszpolgári címe
miatt a közeljövőben kétszer
is köszönthetik Szegeden Karikó Katalint.
Bod Péter
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Botka László: Politikai alapon bünteti
a kormány az önkormányzatokat
Elfogadhatatlan, hogy
a kormány politikai alapon bünteti azokat a városokat, ahol nem fideszes polgármestereket
választottak az emberek
– nyilatkozta a szeged.hunak Botka László. Szeged
polgármestere elmondta:
a kormány továbbra sem
árulja el, hogyan és mikor
fogják kompenzálni az önkormányzatokat kieső bevételeik után.
– A magyar nagyvárosok polgármesterei jelentős veszteségekről számolnak be
a koronavírus-járvány miatt.
Szegeden hogyan alakulnak
a számok?
– A koronavírus-járvány
kitörése óta több mint 16
milliárd forintos veszteséget
szenvedtünk el, de ennek
a nagyobbik fele nem a járvány, hanem a kormányzati
megszorítások miatt alakult
ki. A Fidesz a veszélyhelyzet
kihirdetése óta 10 milliárd
forintos veszteséget okozott Szegednek. Nincs még
egy ország a világon, ahol
veszélyhelyzetben elvonnák
az önkormányzatok támogatását. Sőt Ausztriában és Németországban eurómilliárdokkal segítik a helyhatóságokat
a minél eredményesebb védekezés érdekében. De Amerikában is most jelentett be Joe
Biden egy 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot, amelyből a rászoruló városokat és
szövetségi államokat is tá-

Közös célunk a járvány megfékezése,
ennek a felelősségnek a tudatában
kellene végre kormányozni is!
mogatni fogják. Életveszélyes
felelőtlenség, amit az Orbánkormány tesz az önkormányzatokkal, például Szegeddel.
És miközben a Fidesz a városokat kifosztja, a járvány alatt
rekordméretűre hízott az állami vízfej. A rendszerváltás óta
soha nem volt olyan nagy és
drága kormánya hazánknak,
mint most.
– Szeged város idei költségvetése több mint 81
milliárd forint. Az ön által
említett 10 milliárd forintos
kormányzati elvonás jelentős összeg. Miből jön össze?
– Elvették a gépjárműadót, bevezették az ingyenes parkolást, csak ez a két

Vélemény

Mennyit bírunk még ki?

V

Botka László: Életveszélyes felelőtlenség, amit az Orbán-kormány tesz az önkormányzatokkal, például Szegeddel. Fotó: Iványi Aurél
tétel majdnem egymilliárd
forintos kiesést jelent évente. Megfelezték az iparűzési
adót, sokszorosára emelték a vízközműadót, és huszonötszörösére növelték
a szolidaritási hozzájárulást.
Mindeközben százmilliókkal
csökkentették a szegedi tömegközlekedés támogatását.
De van néhány kisebb tétel
is: elveszik az óriásplakát
adót, kiesik a közterülethasználati díj, nem támogatják már a szegedi repülőtér
működését sem.
– És hogy állnak a tárgyalások, számíthat-e Szeged
bármiféle kompenzációra?
– Sajnos továbbra sem
tudok ezen a téren semmiféle jó hírrel szolgálni. Gulyás Gergellyel február közepén találkoztak a megyei
jogú városok vezetői. Ezen
a megbeszélésen felhívtam
a miniszter figyelmét arra,
hogy a kormány nagyobb
kárt okozott nekünk, mint
a járvány. És elfogadhatatlannak tartom azt, hogy politikai
alapon bünteti a Fidesz a választókat. Tűrhetetlen, hogy
a közpénzt az alapján osztják
szét a városok között, hogy
kinek szavaztak bizalmat
a választók. Tavaly év végén
minden egyes megyei jogú

fideszes város 1,38 milliárd
forint működési támogatást
kapott a kormánytól a kieső
bevételek kompenzálásaként, miközben az ellenzéki városok egyetlen fillért
sem. Nem diszkriminálhatja
a kormány az állampolgárait aszerint, hogy hol élnek!
Gulyás Gergely ezen a találkozón semmi konkrétumot
nem mondott nekünk arról,
hogyan és miként kívánja
a kormány pótolni a kieső
bevételeinket. De azt ígérte,
később szakmai megbeszéléseket folytatnak majd a városokkal, a hogyan továbbról.
– És azóta sikerült tisztázni a részleteket?
– Nem. Még másnap
személyesen is egyeztettem
Szegeden Gulyás Gergellyel,
ahol elismételtem az aggályaimat. Sajnos megint
ugyanazt a semmitmondó
választ kaptam, hogy majd
szakmai egyeztetések lesznek a konkrétumokról. Ezek
után arról értesültünk, hogy
a Fidesz egyik országgyűlési
képviselőjét, Balla Györgyöt
miniszteri biztossá nevezték
ki, hogy ezeket a „szakmai”
megbeszéléseket lefolytassa
a városok vezetőivel. Ebből
már sejthettük, hogy nem
sok jóra számíthatunk. És ez

a rossz sejtésünk be is igazolódott a múlt héten. Balla
György azzal kezdte a beszélgetést, hogy neki semmilyen
felhatalmazása nincs. Ezután nem is meglepő, hogy
Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester és Papp Gábor, az önkormányzat közgazdasági irodájának vezetője
üres kézzel távozott a megbeszélésről. Továbbra sincs
semmi információnk arról,

A Fidesz a veszélyhelyzet kihirdetése
óta 10 milliárd forintos veszteséget
okozott Szegednek.
hogyan kompenzálják majd
a városokat, Szegedet. A koronavírus-járvány elleni harc
sikere az önkormányzatokon
is múlik. A kormány pedig
egyedül szemmel láthatóan
nehezen, csak sok hibával
birkózik meg ezzel az egyébként nagy és nehéz feladattal.
A városok kifosztása azonban
csak tovább ront a helyzeten.
Ez most nem a politikai bos�szúk és leszámolások ideje.
Közös célunk a járvány megfékezése, ennek a felelősségnek a tudatában kellene
végre kormányozni is!

3

alószínűleg mindannyiunkat ugyanez a kérdés foglalkoztat ezekben a napokban, hetekben, immár több
mint egy éve, a megbetegedés miatti aggodalom, a lezárások által teremtett élethelyzet képtelen volta és a megélhetés elvesztése miatti félelem légkörében élve.
A brit mutáns minderre rátett még egy lapáttal, még agresszívabban fertőz, még nagyobb óvatosságra kényszerít,
miközben már enélkül is úgy éreztük, hogy szinte nincs hová
csökkenteni érintkezéseinket, személyesen megélt emberi
kapcsolatainkat.
Nehéz úgy maratont futni, hogy a célt mindig egyre távolabbra húzzák.
Fontos tényező a vakcinák megérkezése és az oltás megkezdése. Nem látom, hogyan másképp érhetne véget ez a hétköznapivá vált rémálom, mint azzal, hogy minél többen minél
előbb megkapjuk az oltást.
Van azonban néhány súlyosbító körülmény. A „poént” is
lelövöm előre, annyira fontosnak érzem, amit szóba szeretnék
hozni. Ezeken az oldalakon többször írtam már a bizalomról,
és valójában most sem tudok mást mondani. Ha a bizalom
önmagában nem is gyógyít, de egyedül képes olyan közéleti
atmoszférát teremteni, amelyben nemcsak a bajok maradnak
az elviselhetőség tartományán belül, de a megoldásba vetett
hitünk is fenntartható.
Az egyes vakcinák mellett
Aki háborúnak nézi
folytatott egyoldalú kormánya járványt, és politipropaganda, a járványadatok
kai harccal akarja
eltitkolása, elkenése, csepegtetése, a kormányzati
legyőzni, az nemállítólag illetékesek egymáscsak saját maga,
nak naponta ellentmondó
de mindőnk alatt is
nyilatkozatai, mindeközben
vágja a fát.
a nagyüzemi konfliktusgyártás, a politikai háborúskodás továbbélezése részben egész
egyszerűen idegtépő egy amúgy is súlyosan frusztráló helyzetben, részben pedig pontosan ezek teszik politikai kérdéssé
a járványt és az oltási kampányt.
Ha egy eleve megosztott országban az egy évvel ezelőtt
még ismeretlen vírus elleni küzdelem körüli kételyekre és
az alig negyedéve létező vakcinákkal kapcsolatos szkepszisre még politikai harci színeket is ráfestenek, arra végképp
rámegyünk mindannyian.
Aki háborúnak nézi a járványt, és politikai harccal akarja
legyőzni, az nemcsak saját maga, de mindőnk alatt is vágja
a fát.
A közbizalmatlanság elmélyítéséhez vezet az is, hogy
az emberek pontosan látják: miközben zajlik az önkormányzatok fojtogatása, ezzel párhuzamosan viszont alig-alig zajlik
a bértámogatások folyósítása, a rezsim klientúrája valósággal
fürdik a pénzben.
Most is, ilyenkor is, sőt mintha még inkább, mint eddig.
Nem arról van szó, hogy vannak üzletágak, amelyek a lezárások idején, sőt éppen akkor óriási fellendülést élnek meg,
és miközben mások éhkoppra jutnak, ők a vállalkozásuk jellegéből fakadóan most keresnek a legjobban. Nem, itt az a
probléma, hogy az európai és a hazai közpénzek kiszórása
zajlik, elképesztő tempóban és méretekben, politikai bekötöttség és visszafolyatási hajlandóság szerint. S hogy a klientúrának juttatott pénz mennyisége mennyire nem áll arányban
a minőséggel, arra megdöbbentően látványos példa az oltási
regisztráció informatikai lehalása.
Mindez nagy baj már azért is, mert ily módon rengeteg
kríziskezelési forrás ég el, válik elérhetetlenné a napi bajokkal
kínlódó állampolgárok számára. De baj amiatt is, mert egy
olyan kormányról, egy olyan rezsimről, amely így viselkedik,
nem lehet elhinni, hogy a köz érdekében cselekszik. Ez pedig
egy válság-, pláne járványhelyzetben életveszélyes, hiszen sokan még az értelmes és fontos ügyekben is – például abban,
hogy szükség van az oltásra – kételkednek.
Közös bajunk lesz, ha a temérdek hazugság miatt már azt
sem tudjuk elhinni, amiben bíznunk kellene.
Lakner Zoltán
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Néma főhajtás

zabó Sándor ország
gyűlési képviselő a
magyarok szabadságának Fidesz általi szisztematikus felszámolásáról, Mihálik
Edvin önkormányzati képviselő a sajtó szabadságának fontosságáról, Binszki József önkormányzati képviselő pedig
a kormány elkergetésének
szükségességéről mondott
pár szót a nemzeti ünnepen

a Szeged Televíziónak, miután elhelyezte a megemlékezés virágait, és fejet hajtott
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hősei előtt.
Botka László polgármester Facebook-oldalán többek között azt írta: „Szeged
ma is a magyar szabadság
bástyája, s 2022-ben is élen
fogunk járni a szabadságért
vívott küzdelemben.”

Mihálik Edvin önkormányzati képviselő Batthyány Lajos mellszobránál helyezte el az emlékezés koszorúját, a Dóm téren.

Binszki József önkormányzati képviselő főhajtása a nemzeti
ünnepen, az Aradi vértanúk terén. Fotók: Szabó Luca

A stresszes növények válaszait kutatja
Nők a Tudományban Kiválósági Díjat kapott a szegedi Ördögné Kolbert Zsuzsanna
Nők a Tudományban Kiválósági Díjat kapott
a szegedi Ördögné Kolbert Zsuzsanna. A Szegedi Tudományegyetem
Növénybiológiai Tanszékének egyetemi docense
a Rádió 88-nak elmondta:
az emberek és az állatok
mellett a növényeket is érhetik stresszhatások – s ő
a stresszélettan területén
a növények ezekre leadott
válaszait kutatja. Eredményeit a növekvő népesség
élelmezésének problémakörében is hasznosíthatja
a mezőgazdaság.

tót, aki szerint kevesen vannak tisztában azzal, hogy
a nanoanyagok segítségével
olyan globális problémákkal
is fel lehet venni a versenyt,
mint a növekvő népesség
élelmezése. A nanorészecskék felhasználását azonban
minden esetben meg kell
előznie a növényekre gya-

korolt molekuláris szintű
hatások laboratóriumi feltérképezésének, melyhez a dí-

jazott minden elméleti és
gyakorlati tudását igyekszik
átadni a hallgatói számára.

A

méltatás szerint Ördögné Kolbert Zsuzsanna munkája
során nagy hangsúlyt fektet az oktatói tevékenységre és a kutatói utánpótlás
nevelésére is, így szakmai
iránymutatása mellett már
három fiatal hölgy szerezhetett doktori címet, és hallgatói között jelenleg is nagy
számban vannak lányok.
A közlemény idézi a kuta-

Ördögné Kolbert Zsuzsanna minden elméleti és gyakorlati tudását igyekszik átadni a hallgatóinak. Forrás: Nők a Tudományban Egyesület

Zajlik a tavaszi nagytakarítás Szegeden,
méhlegelőt alakítanak ki a Zápor-tónál
Felsöprik az utcákat, ös�szetakarítják a leveleket,
a zöldterületeket pedig
boronálással frissítik fel.
Több helyen méhlegelőket alakítanak ki, hogy
a beporzást végző rovarok
életfeltételeit javítsák.

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 pályázathoz szükséges adatlap letölthető
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.szegedvaros.hu),

A

Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.
négy takarítógépe
dolgozik Szegeden. Mak-

a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.

Szökőkutak
és virágok
Makrai László tájékoztatása szerint áprilisban indulhatnak el a szökőkutak,
onnantól megint lehet gyönyörködni a Móra-parkban
ősszel átadott új szökőkút
víz- és fényjátékában. Májusban kezdődik a köztereken a virágok telepítése. Idén összesen 37 ezer
egynyári palántát ültetnek
el, a legtöbbet kúpvirágból
és zsályából. A kandeláberekre és a Belvárosi hídra
1200 muskátlit ültetnek,
valamint két virágoszlopot
is elhelyeznek.

Ördögné Kolbert Zsuzsanna, a Szegedi Tudományegyetem Növénybiológiai Tanszékének
egyetemi docense munkája során nagy hangsúlyt fektet az oktatói tevékenységre és a kutatói utánpótlás nevelésére is.

Pályázati felhívások
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 2021. évi Ünnepi Könyvhét
alkalmából pályázatot hirdet
a szegedi könyvkiadás támogatására
és az Év Könyve díj odaítélésére.

Dolgoznak a takarítógépek. Fotó: Iványi Aurél
rai László, az önkormányzati cég ügyvezető igazgatója
elmondta: a kisebb gépek
a kerékpárutakat takarítják a város külső területein,
a nagyobbak a lakótelepeken dolgoznak. A járdaszigetek környékét seprűvel
és lapáttal takarítják; a száraz avart pedig levélfújóval
terelik egy kupacba, illetve

gereblyével gyűjtik be a környezetgazdák.
A Zápor-tónál a töltésoldalban méhlegelőt alakítanak ki, annak érdekében,
hogy a városban élő méhek
több virágporhoz jussanak.
Ez azért fontos, mert világszerte, így Magyarországon
is csökken a beporzó rovarok
száma.

Makrai László a Szeged
Televíziónak azt is elmondta, hogy egy multinacionális,
rovarölő szert és vetőmagot gyártó cégtől érkezett
a felajánlás: virágzó évelő
kétszikűeket tartalmazó
magkeveréket adnak a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nkft.-nek, ezek segítségével
alakítják ki a méhlegelőket.

Pályázhatnak szegedi székhelyű kiadók, valamint a városban élő
vagy Szegedhez kötődő szerzők.
A pályázati dokumentációk és a pályázathoz szükséges adatlapok
letölthetők a város honlapjáról (www.szegedvaros.hu),
a „Pályázatok, keretek” menüpont alatt.
A pályázatokat Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztálynak címezve
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) kell benyújtani, postai úton.
A pályázatok beküldésének határideje: 2021. április 16.
A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről
a pályázók írásos értesítést kapnak.
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Szécsényi Rózsa: Szeged többet érdemel
A gazdasági alpolgármester szerint a gyors segítség helyett látszategyeztetést folytat a kormány a kieső bevételek kompenzációjáról
Decemberben 1 milliárd 380 millió forint kompenzációt kaptak működésükre a kormánytól a fideszes
vezetésű városok. Valami hasonlót várt volna a múlt
heti egyeztetésen Szeged is. Ebből egyelőre semmit
nem láthat a város, csupán a hitelfelvétel lehetőségét
ajánlották Szegednek.

G

yors segítség helyett félórás látszategyeztetés
volt a múlt heti találkozó Nagy Sándor városfejlesztési
alpolgármester és a kormányt
képviselő Balla György miniszteri biztos között. Az egyeztetés komolysága a kormányon
múlott, hiszen Szegedtől eddig
több mint 10 milliárd forintot
vettek el, ezt kellene valamen�nyire kompenzálni.

Ez megalázó az önkormányzatoknak,
és bizonytalanságban tartja a városokat. Szeged az
ország harmadik legnagyobb városa, ennél többet érdemel.
Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester a Szeged
Televízió Téma című hírháttérműsorában azt mondta:
sehol nem látják azt a gyorsaságot, amellyel a kormány
karácsonykor megsegítette
a fideszes vezetésű településeket. Az alpolgármester hozzátette: a döntési folyamat
meghosszabbodott ebben

az évben, mivel nem kormánypárti városokról van szó.
„Ez megalázó az önkormányzatoknak, és bizonytalanságban tartja a városokat. Ha jellemezni szeretném
az egyeztetést, akkor propaganda-hőmérőzésnek nevezném” – mondta Szécsényi
Rózsa. Hozzátette: a tárgyalások elején világossá vált, hogy
Balla György miniszteri biztos
nem rendelkezik döntési jogkörrel, és a kormány azt is
egyértelművé tette: nem adnak támogatást működésre,
talán csak fejlesztésre.
Az ellenzéki vezetésű településvezetők nem értik, hogy
ami decemberben két hét
alatt megtörtént a fideszes
vezetésű városok esetében,
az most miért tart majd májusig, ahogy azt az egyeztetéseken előre jelezték.
Szegednek és a többi ellenzéki vezetésű településnek is csupán hitelfelvételt
javasoltak. Szécsényi Rózsa
ugyanakkor arra figyelmeztetett: óvatosnak kell lenni,
mert a hiteleket vissza kell
fizetni, így nem a legjobb
megoldás az eladósítás.

Szécsényi Rózsa: Az önkormányzat minden saját forrásból finanszírozott beruházását elhalasztotta. A kormány viszont
nem ezt teszi ebben a nehéz időszakban, hanem milliárdokat szór ki halasztható beruházásokra, futballstadion vagy MotoGPpálya építésére. Fotó: Iványi Aurél
„Fejlesztésekhez talán
adnának segítséget. De
amikor a családi büdzsé
bajban van, akkor nem biztos, hogy új autót kell venni”
– vont párhuzamot egy családi költségvetés és a város
büdzséje között az alpolgármester.
Májusban várható kormánydöntés arról, hogy
kaphatnak-e egyáltalán valamit ezek a települések.
„De nem értjük, hogy miért
diszkriminálja, különbözteti
meg a kormány az ezeken

Alkotás a járvány idején

N

ovemberben hirdetett
pályázatot amatőr
képzőművészeknek
a Szent-Györgyi Albert Agóra. A 30/60 nap az alkotásra című felhívásra a járvány
idején született képzőművé-

szeti munkákat vártak. A pályázatra több tucat alkotás
érkezett. Ünnepre várva kategória: I. díj első: Ábrahám
Anett, 2. díj: Polyák Szollár Anna, 3. díj: Aradiné Bereti Márta. A közönségdíjat

Ábrahám Anett díjnyertes alkotása.

Ádámné Szűcs Ilona kapta.
Képzelt valóság kategória: 1.
díj: Horváth Ildikó, 2. díj: Gali
Zsolt, 3. díj: Pozsonyi Nikolett.
A közönségdíjat Geszti Ildikó
kapta. Az alkotásokból májusban nyílhat kiállítás.

a településeken élő embereket.”
Szécsényi Rózsa szerint
miközben az Európai Unióból több ezer milliárd forint
érkezik, a kormány sok-sok
milliárdot szór el halasztható
beruházásokra. Ilyen például
a nyíregyházi labdarúgó-stadion 19 milliárdja vagy a hajdúnánási MotoGP-pálya, mely
65 milliárd forintjába kerül
az adófizetőknek.
„Az önkormányzat elhalasztotta minden saját
forrásból finanszírozott be-

ruházását. A kormánynak
nem lehetne ugyanígy ezt
megtenni ebben a nehéz
időszakban?” – tette föl
a költői kérdést Szécsényi
Rózsa.
Szeged a működési támogatás reményében beállított
1 milliárd 380 millió forintot
a költségvetésében, hiszen
a fideszes vezetésű települések is ennyit kaptak tavaly
karácsonykor.
„Ha ezt nem kapjuk meg,
akkor nem tudjuk teljesíteni
az állami vállalatok, a Volán-

busz és az áramszolgáltató
felé a kötelezettségünket.”
Eddig csupán arról lehetett hallani, hogy az elvont
500 millió forintos gépjárműadóból kaphatna vissza valamennyit Szeged. A kormány
több csatornán is kért be
adatokat a 2021-es költségvetésről, de eddig még semmilyen konkrét számról nem
volt szó. „Szeged az ország
harmadik legnagyobb városa, ennél többet érdemel”
– zárta szavait a gazdasági
alpolgármester.
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Az ország szívéről nevezték el a Klauzál teret
A pandémia újabb támadása
miatt idén március 15-én sem
ünnepelhettünk tömegesen
a Klauzál téren. E történelmet
idéző írás talán mérsékli a szokott megemlékezés hiányát, és
erősíti a történelmünk iránti
tiszteletünket.

A

város főtere – a neve 1860tól Széchenyi tér – korábban a Kárász-házig terült el.
Az 1870-es évek elején a tér területére felépült a Kiss Dávid-palota,
az Aigner-ház, a Bankház, az új Zsótér-ház. Az épületek kettéosztották
a teret. Új tér alakult, nevet kellett
neki adni.
Mivel a tér délkeleti sarkán (Palánk 208.) állt Klauzál Gábor háza,
amelyben a ma is látható emléktábla szerint 1826-tól 1866-ig lakott,
a városatyák a politikus iránti tiszteletből – hiszen a város díszpolgára, többszörös országgyűlési képviselője volt – az új teret 1874-ben
Klauzál térnek nevezték el.
Amikor 1902-ben a téren felállították Róna József Kossuth-szobrát, hálátlanság lett volna Klauzállal
szemben, ha „elveszik” tőle a teret,
és Kossuthnak „adják” – hiszen ha
a Batthyány-kormányban miniszterekként megfértek egymással,
akkor itt a téren szellemiségüknek,
emléküknek együttesen helye lehet,
s ez rendben is van így.
Vannak, akik nem értik, hogy
a Kossuth-szoborral ékesített tér
miért Klauzál tér. A Kis Virág(h)
cukrászda belső falán látható egy
domborműves Klauzál-emléktábla
– a domborművet Györök Natália
alkotta, s 2016-ban helyezték el –,
amely közvetve utal a tér elnevezésére. A táblát az épület tér felőli
külső falára kellene kihelyezni.
Joggal és megalapozottan vallhatjuk, hogy ez a tér – történelmi
tér. Itt állt Klauzál Gábor háza,
melyben a történelmünket formáló,

A Kárász-ház múltját és jelenét ábrázoló képpel is pályázott Feil Balázs a Petőfitelepi Művelődési Ház Mossuk össze a múltat a jelennel! című
fotópályázatán.

A Kiss Dávid-ház 1976-ban. Fotó: Fortepan/Bartók István

népszerű politikus élt, akit a rendi
országgyűlés követi tábláján az ország szívének neveztek. Itt mon-

A Virág cukrászda terasza 1982-ben. Fotó: Fortepan/Gábor Viktor

dott beszédet két ízben is Kossuth
Lajos: először 1848. október 4-én,
a Bauernfeind-ház erkélyéről (ez

A tér 2019-ben.

volt a híres toborzó beszéd, benne
a szegedieknek oly kedves véleménnyel, amely a Kossuth-szobor
talapzatán így olvasható: Szegednek népe, nemzetem büszkesége);
másodszor pedig 1849. július 11én, a Kárász-ház erkélyéről. Ez volt
Kossuth utolsó magyarországi nyilvános beszéde, amely még bizakodó volt: „Szegedről fog Európának
a szabadság kihirdettetni.”
A Kárász-házban írta alá 1849.
július 14-én Kossuth és Nicolae
Bălcescu a magyar–román megbékélési tervezetet; itt volt Kossuth Lajos lakása az 1848–49es forradalom és szabadságharc
végnapjaiban, 1849. július 11-étől
a hónap végéig; ez a ház adott
szállást Ferenc József császárnak
és feleségének, 1857. május 24–

25-én, országjáró útjukon; ennek
a háznak az erkélyéről jelentette
be a Nemzeti Tanács 1918. október 31-én az őszirózsás forradalom
győzelmét – Juhász Gyula és Móra
Ferenc is szólt ekkor a szegediekhez –, s az ezen a téren rendezett
népgyűlésen mutatkozott be gróf
Károlyi Gyula kormánya 1919. június 2-án (ez volt az első szegedi
kormány).
Itt, a Kossuth-szobornál lelkesedett Szeged forradalmi népe 1956ban, s ugyanennél a szobornál rendezi a város és a lakosság – már
hagyományosan – a március 15-i
ünnepséget. A jövő nemzedékei,
az óvodások és a kisiskolások is ide
helyezik el aprócska nemzetiszínű
zászlóikat.
Dr. Nagy Péter, Sándorfalva
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Katona Béláné, Zsuzsa nyugágyban fekve hímez
Szakkörük a járványhelyzet után várja az érdeklődőket
Nem tud sokáig ülni, ezért
fekve hímez az alsóvárosi
Katona Béláné, Zsuzsa.
Száz képet is kivarrt már,
változatosságként pedig
vásárhelyi mintás párnahuzatot készít, vagy zoknit köt a családtagjainak.
– Édesanyámtól is őrzök
gyapjúfonallal kivarrt képet,
amelyet festett mintára hímzett. Én is ezt tanultam tőle,
a nagy szemű gobelint; az első ilyen kézimunkám legalább
negyvenéves. Gyerekkorom
óta hímezek sokfélét, anyukámtól láttam. Az úgynevezett leszámolós gobelin pedig
Fetter Marika kézimunka-kiállításán tetszett meg. Órát tartott a gobelinosok szakköre,
nagyon megragadtak a szép
arányok, formák, a fordulatok, a szemek, megtanultam
Masa Mártától. Ennek is megvan már vagy húsz éve – mesélte csillogó szemekkel Katona Béláné, Zsuzsa, aki már
száz képet varrt ki eddig. De
mert az asszony két gerinc- és
térdműtéten van túl, ülni nem
tud sokáig, ezért nyugágyban
fekve kézimunkázik.
– Hogy minél finomabbak legyenek a vonások, egy
szembe négyet öltök. Akinek
megvan a gyakorlata, és igényes szépet akar, ki tudja
hozni, de nem egyszerű. Még
olyan apró szemű anyagok és
minták is előfordulnak, hogy
az egyszer egy centis anyagon száz szemet kell ölteni.
A németországi gyártótól

Gerince miatt Zsuzsa csak fekve tud kézimunkázni. A mintát az anyagra téve számolja, melyik színből hány öltés kell. Fotók: Szabó Luca
úgy érkezik meg csomagban
az anyag, együtt a fonalakkal, a mintával és a leszámoláshoz szükséges mintával
– mutatta a lehetőségek tárházát. – Ezeken kis számok,
jelek mutatják, milyen színt
kell használni. Megnézem,
miből van legtöbb, és azzal

kezdem, úgy haladok a legkevesebbszer előforduló
árnyalatig. Türelmes, aprólékos munkával ezen is ki lehet
alakítani a finom vonalakat,
hogy például ne kockás fülű
nyúl legyen belőle, hanem
íves. A legelső ilyen leszámolós képemet a középső unokámnak varrtam, egy lovat,
mert akkor éppen lómániás
volt a gyerek. Az üres anyagra ráillesztettem a mintát,
és nekiálltam. Nagyon sokat
bontottam vissza az elején,
mire megszoktam, hogy kell
haladni jobbra, balra, alulra,
fölülre.
A japán hölgyet Zsuzsa
„sírós” képként emlegeti:
mivel a szeme nem akart sikerülni, mérgében több mint
egy hónapra a sarokba vágta.
Négyszer vagy ötször futott

Folytatják
A gobelines szakkör minden hónap második keddjén ült össze az Alsóvárosi
Művelődési Házban, közkedvelt nevén a Kapcában, amíg a járványhelyzet el nem kezdődött. Ha
túl leszünk a korlátozásokon, folytatják, és várják
az újabb érdeklődőket.
A közönségdíjas kalapos nő.

neki, míg végül igazi keleti vonású szeme lett. Most a régi
Amszterdamot hímezi, a fia
ötvenedik születésnapjára.
Időben elkezdte, hogy kész
legyen a jövő augusztusban
esedékes ünnepre, hiszen
tavaly március 26. óta varrja.
Miután a járvány miatt nem
járhat úszni, gyorsan halad
a képpel; korábban el fog
készülni, és amint kész lesz,
át is adja. Van vele munka,
hiszen a középkori városkép
százhúsz színből és 157 ezer
960 öltésből áll. Zsuzsa lánya
egy táncoló párt kapott – azt
mondja, szerencsére a gyerekei értékelik a kézimunkáit,
a lányánál már nem is fér el
több, de a fia még kérni szokott.
– Az amerikai gyártó
festett mintáját egész más
módszerrel kell varrni, mint
a magyarét. Van olyan portré, különösen a kalapos hölgyeké, amelyre kiegészítő díszítést is illesztek, gyöngyöt
vagy tüllt. Ha nem olyan, mint
a mintán, kíméletlenül visszabontom. A fiam és a férjem
a legkeményebb kritikusom.
Nagyjából tíz éve Pesten jártunk egy kiállításon, és mert
különlegeset akartam, egy
hétig éjjel-nappal csináltam
a kalapos hölgyet, amely

A „sírós” kép, a japán hölgy.

közönségdíjat kapott. Egyik
társunk pedig két díjat is kiérdemelt – mondta büszkén,
majd hozzátette: mindenevő.
A gobelin mellett vásárhelyi

hímzéssel párnahuzatokat
is hímez, ha pedig éjjel nem
tud aludni, fekve zoknikat köt
a családtagjainak.
Dombai Tünde

53 éve együtt
Zsuzsa női szabó volt, a férje pedig szűcs, majd szakoktatóként tanította a mesterséget. 53 éve házasok. Amikor
a hosszú kapcsolatról faggattuk őket, a férj mosolyogva mesélte, hogy ő minden áldott nap reggelinél elmondja a feleségének, hogy „Milyen szép vagy, Mama!”, este lefekvés
előtt pedig úgy búcsúzik el a feleségétől, hogy „Viszontlátásra!”, hátha az az utolsó csók.
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Élvezi a szőregi fotós, hogy
becsapja a vadon élő állatokat
Balla Tihamér kúszik és cincog is, ha kell
Március végéig láthatók a szőregi Tömörkény István
Művelődési Ház kerítésén Balla Tihamér fotótárlatának képei. A 24 esztendős alkotó eddig Szőregen élt
– nemrég szólította el egy hosszabb munka Bács-Kiskun megyébe, Kunfehértó mellé.

A

szőregi fiatalember tavaly végzett a gödöllői
agráregyetemen, mezőgazdasági mérnökként.
A szőregi művelődési ház kerítéskiállítására a környéken
készült természetfotóiból válogatott húszat. Több képén
őzeket, mezei nyulakat örö-

Balla Tihamér.

Őzbak napkeltében.

kített meg, s madarakat is
megmutat, amelyeket a laikus nézelődő sokszor észre
sem vesz. Legszívesebben
állatokat fényképez, azon
belül is madarakat, ugyanis
madarászkodik – részt vesz
madárvonulás-kutató táborokban is. A természetfotózá-

son belül a madárfotózás jelenti számára a legnagyobb
kihívást. Azt a részét élvezi
legjobban a fényképezésnek, amikor kitalálja, hogyan
kerülhet egy állathoz a legközelebb, amikor „belopja”,
becsapja őket.
Legnagyobb élményét is
megosztotta velünk Balla Tihamér. A rókák és általában
a ragadozók ugyanis óvatosabbak a többi állatnál, ezért
számít nagyobb teljesítménynek, ha megközelítheti őket.
A kiállításon látható rókás
képpel is szerencséje volt,
napnyugtakor egy kaszált réten találkozott szembe a ragadozóval, amely épp egerészett. Kihasználva terepszínű
ruháját, a fotós a földön kúszva viszonylag közel, nagyjából
tizenöt-húsz méterre jutott
az állathoz, majd cincogó
egérhangot utánozva elérte,
hogy felnézzen rá.
A fiatalember elmesélte, hogy 2010 táján kezdett
komolyabban fotózni. Maga
a természet, a természetjárás gyerekkorától fogva vonzotta – emiatt nézegetett sok
természetfotót, s így érlelő-

Egerészölyvportré.

Róka napnyugtában. A képhez kúszott és cincogott is a fotós.

dött meg benne a vágy, hogy
ő is megpróbálja. Édesapja
mutatta meg neki az alapfogásokat, majd utánaolvasott,
tanult, beszerezte a felszereléseket. Visszajelzései is jók.
Korábban két évben is első
lett Az év természetfotósa
országos pályázat ifjúsági
kategóriájában, legutóbb pedig a vadászkamara megyei
szervezetének pályázatán
szerzett első helyezést.
Dombai Tünde
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V

aléry úgy tartja, hogy
„a hatalommal való visszaélés ösztöne
sarkall minket arra, hogy áhítozzunk a hatalomra”. Egyébiránt visszaélés nélkül a hatalom elveszti varázsát. Sok
igazság van ebben, és azok
után, hogy már belemélyedtem a politika rejtett bugyraiba, mindinkább így gondolom.
A háború után gyerekkoromban igencsak nagy
részem volt a nélkülözések
sokféleségében, időnként
megszenvedésében. Személyiségem attól formálódott,
hogy nemigen álltam meg
hosszú életem során, hogy
ne segítsek a rászorulóknak
és a gyengébbeknek. Sajnos
azt nem állíthatom „jótékonyságomról”, hogy mindig volt
benne köszönet, többnyi-

A mi hősünk
re azonban igen. És ha úgy
adódik, szükség esetén ma
is úgy teszek, mint anno.
Inkább így, mint hogy az erősebb talpnyalója lettem volna, olyanok lakája, akik keveseket vettek emberszámba.
Bevallom, egész eddigi életem során ki nem állhattam
a köpönyegforgatókat, ha úgy
tetszik, seggnyalókat. Mert
hiszen az ember karakterét
a jó szándékon túl igaz tettei
határozzák meg. Márpedig
az az ember, aki a fontos tulajdonságokat ignorálja, maga is elveszett, infantilizmusban szenvedő lesz. Valahogy
így járt a mi „hősünk” is.
A hős születését, megjelenését általában rendkívüli, ha nem éppen csodás
események előzik meg. A mi
hősünk, vezérünk is tisztán
indult, de a hatalom tisztes-

séges útjáról elég gyorsan
letért. Mert jobb híján Magyarországon – Tolsztojjal
szólva – „a tiszteletet azért
találták ki, hogy elrejtsék
a puszta helyet, ahol a szeretetnek lennie kell”.
Kitartó akaratra utalt,
hogy a falusi lét szélén sikerült megkapaszkodniuk néhányuknak. A régi falusi, így
a felcsúti családmodellben
az apa szava „szent” volt, és
ha már több volt a kettőnél,
csattant a pofon.
A faluban élők láthatára
általában alacsony szinten
állt, akárcsak napjainkban,
mintha semmi nem változott
volna az évszázadok során.
Arról pedig a legtöbb regnáló hatalom gondoskodott is,
hogy a régi, alacsony színvonalon maradjon továbbra is
a társadalom.

9

Postabontás
Vezérünk és még néhányan megjárták a külföld
egyik-másik kiváló egyetemét, ahol ha többet nem
is, de a pénz meglétének
fontosságát és az „egyetlen
akarat érvényesülésének törvényszerűségét” tisztábban
látták. Azt mindenképpen,
hogy a bűnbakokat (lásd
Soros, CEU, Iványi Gábor)
odaadhassák magának az ördögnek, de ehhez már szükségük volt a tanácsadókra és
az aljasságra.
Orbán – nota bene! – személyisége, agresszivitása,
időnként betegesnek tűnő
megnyilvánulásai meghaladták a civilizált világban elfogadható szintet. Vezérünk
eltorzult jellemével – úgy
tűnik – zsákutcába vitte Magyarországot.
Kutnyik Pál

V

Na végre!

égre egy jó hír! Most már
nem csak angol, amerikai vagy kalkuttai tudósok felfedezéseitől borsódzhat
a hátunk, mert immár a szegedi kutatók is becsatlakoztak a
fősodorba a nemzetközi visszhangú kutatási eredményükkel.
Ha jól értettem a róluk szóló híradást, a migrén és a tanulási
képességek közötti összefüggést vizsgálták tudományos
módszerekkel. Meglepő módon
a fejfájás szignifikánsan rontja
a tanulási funkciókat. Nahát!

Isten bocsássa meg nekem, mert erről szegény Karinthy Frigyes Így írtok ti című
művében olvasható, Petőfi
Sándort méltató sorai jutottak
az eszembe. Szó szerint ezek:
„Számos óriási jelentőségű felfedezést tett, így például ő jött
rá, hogy a szerelem sötét verem, és hogy kint egy mezőn az
ember jobban érzi magát, mint
egy sötét szobában lecsukva,
fejjel lefelé, összekötött kézzel.”
Szép is a tudomány!
Méhes János

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

Drága Nyunyóka, aranyos doktornő, segítsen rajtam!

H

iába vagyok a legnagyobb a hazácskámban, hiába hízelegnek
kedves törpéim, már a hét
legkedvesebb, legaranyosabb
törpémben is csalódnom kellett, nem győzöm cserélgetni
őket. Csak ülök a szuperbizottságban, jobbra-balra minisztereim, vitézeim, mégis
egyre magányosabbnak érzem magam. Pedig milyen
ragyogóan kezdődött!

Hiába vagyok a
legnagyobb a hazácskámban, hiába
hízelegnek kedves
törpéim, már a hét
legkedvesebb, legaranyosabb törpémben is csalódnom
kellett, nem győzöm
cserélgetni őket.
Csak ülök a szuperbizottságban, jobbra-balra minisztereim, vitézeim, mégis
egyre magányosabbnak érzem magam.
Pedig milyen ragyogóan kezdődött!
Tamás ott volt a prágai
barikádokon, kicsit nehezen
tette le a záróvizsgáját, jutalmul sportminisztert csináltam belőle. Aztán kiküldtem
Brüsszelbe, ott vitézkedjen.
Sajnos szappannal sem lehet
tisztára mosni a száját, állandó nyilatkozatviszketegsége
van, ha valaki nem tetszik
neki, simán legestapózza.

Velem kezdett, sok pénzügyi gondomat megoldotta
katona-, majd kollégiumi szobatársam, a Lajos, de végül
csúnyán összevesztünk. Elzártam a közbeszerzésektől,
elvettem a tévécsatornáját,
lapjait, ma már örül, hogy
Veszprémben elbújhat. Na
azért pár milliárdja maradt,
miközben én szegény vagyok.
Józsi régi haverom, simán
legyőzte az első szabad választáson Pozsgait. Ritka nagy
koponya, bármikor ír egy alkotmányt, tart beszédet. Az EPben is kiemelt helyen, az első
sorban ült, igazi szakmai tekintély volt. Kiváló ereszmászónk most hosszabb szabadságra ment, és mindenről
gyorsan lemondott. Csak egy
kétnyelvű táblácska hirdeti hősi cselekedetét Brüsszelben.
Vitéz volt, díszpolgár, elment.
De ott van Bayer, a mindig
ötös tagkönyvű nyelvvitéz, akit
irodalmi díjjal is kitüntettem.
Odaadtam neki a Simicskától
visszaszerzett Hír Tv-t, azóta is
fáradhatatlanul szid minden
valódi és lehetséges ellenfelet, idehaza és az Unióban is.
Hű helyettesem, a helikopteres fővadász, lovas artista
minden reformgondolatomat
átnyomja a parlamenten, hát
nem érdemel meg egy világkiállítást? Ha kell, körmeneten
is részt vesz, szónokol keményen a Zsolt, ősszel fogadhatja
a pápát is.
Személyi titkáromból,
a parlamenti fociválogatott
csatárából dupla minisztert

csináltam, azóta repked a világban, védi a magyar mentét
már a gondolatoktól is. Néha
elfárad, ekkor kicsit hajókázik az Adrián. De szigorúan
családi körben, nem úgy,
mint egykori MOB-elnökünk,
aki csupasz fenekével majdnem elbukta Győr városát.
Azt a fránya Klubrádiót is
elhallgattattuk, se Index, se
Népszabadság. Mellettem áll
a Fradi, a focirajongók tábora (Gábornál van a részletes
lista), kaptak is hálából vagy
húsz stadiont. Hogy az angol
drukkerek hozták be a brit koronavírust, aljas rágalom, ugye,
doktornő? De itt van Szilárd,
a pacalhasú főhonvéd! Elintézte Gazsi fiam angliai kiképzését is, védi a rezsicsökkentést,
igazi súlyos egyéniség.
Jánostól már megszabadultam, veszélyes második ember
volt, most kínlódik a szupervonattal, teniszszövetséggel, mindenféle kormánybiztossággal.
Pénzre nincs szüksége, a trafikbiznisz mesteri ötlet volt.
Volt emberminiszterem
államelnök akart lenni, most
püspökként áldhatja a nevemet. Tibor is visszatért
– mivel nem neveztem ki
újra – Brüsszelből, vigaszdíjul Veszprém fesztiválvárosi
biztosa lett. Pedig volt miniszterelnök-helyettesem is, most
mégis azon gondolkodik, belépne-e a FIDESZ-be.
Kénytelen voltam a szebbik nemet is bevonni a kormányzásba, pedig köztudott,
hogy a nemet nem tűröm.

Müller Cecília nyugalomhipnózisával megállítja a járványt és megmenti a hazát Matisse
húsvéti virágai között. Forrás: drMáriás Facebook-oldala
Már három női miniszterem
is van, egyiknek, Katinak
még nincs külön minisztériuma, csak beosztottjai, de ő
vigyázza a házasság szentségét, felügyel a törpeszapo-

rulatra, de csakis vegyes házasságban. Szépséges Judit
éppen válik, de a hatalmas
hiteleit biztosan visszafizeti,
ügyesen építkezik: házat fel,
férjet le. Mager Andreám is

elvált, exférje idejében elmenekült a letartóztatás elől.
Drága doktornő! Miért nem
szeretnek engem az emberek?
Miért szidnak egyre többen?
Dr. Zsadányi Nagy Csaba
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Veszprémbe utazik a MOL-Pick Szeged

Sportmix
Újra megnyerték az
alapszakaszt. Tovább tart
a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE dominanciája az I. osztályú csapatbajnokságban:
a szegedi együttes a legutóbbi
szezonban megnyerte az alapszakaszt, majd a bajnoki címet
is, két hete pedig sikerült hibátlan mérleggel megismételniük az alapszakaszbeli sikert.
Az I. osztályú versengés második körének Pécs adott otthont, ahol a legnagyobb rangadót kétségkívül a házigazda
Multi Alarm SE és a szegedi
együttes összecsapása jelentette. Elképesztően szorosan
alakult, heroikus, végletekig
kiélezett volt az összecsapás,
amelynek végén a mindent eldöntő férfi párosban a Pápai
Bálint, Iskandar Zulkarnain
duó a sokszoros bajnok Tóth
Henrik, Krausz Gergely kettőst verte hátrányból fordítva,
kiharcolva az összesítésben
5–4-es szegedi sikert. A másik
két összecsapás nem okozott
gondot, a Hajdú Gabona Debreceni TC-DSC-DSI ellen 8–1re, az Újpesti TSE ellen 9–0-ra
diadalmaskodtak a szegediek. Ezzel hatalmas lépést tett
a címvédés felé a csapat, hisz
az alapszakaszbeli eredményeket a rájátszásba is viszik
magukkal, a hármas finálénak
pedig a szegedi Squash Club
Szabadidőközpontban található Károlyi Ákos Tollascsarnok
lesz a házigazdája szombaton.
A csapat tagjai: Bálint Máté,
Bozsogi Mira, Kereszti Zoltán,
Könczöl Ádám, Pápai Balázs,
Pápai Bálint, Piliszky András,
Sárosi Laura, Silvi Wulandari,
Iskandar Zulkarnain, játékosedző: Didi Purwanto. Szintén
örömre ad okot a klubnál,
hogy a Goodwill Pharma Tisza
Tollas SE II. számú együttese
bajnoki címet ünnepelhetett
a harmadosztályban, miután
megnyerte a Keleti régiót.
Válogatott lett Bite.
A Haász SZUE örömmel és
büszkén jelentette be Facebook-oldalán, hogy tehetséges sportolójuk, Bite Balázs
a Magyar Speciális Olimpia
Szövetség válogatott versenyzője lett. Bite az 50 méteres
hát- és az 50 méteres gyorsúszásban elért kiváló eredményeivel érdemelte ki a helyét a nemzeti csapatban.
Nagy Attila tanítványának
most hétvégén lesz az első
edzése a válogatottal, Monoron. Ha a közeljövőben újraindulnak a versenyek, az egyesület speciális versenyzői is
tovább javíthatnak időeredményeiken.

Bodó újra megfertőződött, Zsitnyikov távozik, Szita érkezhet
Mozgalmas napjai voltak
a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának, ám
a csúcspont vasárnap érkezik el: a kékek 18 órától a Telekom Veszprém
vendégei lesznek a bajnoki rangadón.

ban, ám a sportcsatorna
szerint azt mégsem tölti ki,
mivel a szegediek már megegyeztek a lengyel klubbal
és a játékossal. Szita legkésőbb jövő nyáron csatlakozik a szegediekhez. Mindezt a MOL-Pick megerősíteni
és cáfolni sem szerette volna az M4 megkeresésére.
A lengyel klub viszont kiadott
egy közleményt, amelyben
az áll, hogy nem számolnak
a játékos nyári távozásával, de a szerződésében van
egy záradék, amely alapján
a 2021–2022-es idény után
eligazolhat.

Lehetne jobb a helyzet
Juan Carlos Pastor vezetőedző
koronavírusos betegsége miatt
az utóbbi meccseken megbízott vezetőedzőként közreműködő Marko Krivokapić a klubhonlapon beszélt a veszprémi
NB I.-es rangadóról.
– A Veszprémre és a hasonló mérkőzésekre egész évben készülünk. Ezeken a komoly találkozókon használjuk
igazán azt, amiket az edzéseken gyakorlunk. Sok másik
meccsen nem vesszük elő
ezeket a taktikai elemeket,
ilyenkor jön el ezeknek az ideje. Nem a legoptimálisabb
a helyzetünk. Olyan időszakra lenne szükségünk, amikor
folyamatosan együtt tudunk
edzeni, attól tudunk előrehaladni. Ezt nehezíti, hogy a kiesők más ritmusban jönnek
vissza, más állapotban vannak, más ütemben kell felépíteni őket. A legfontosabb,
hogy a sérültek, a betegeink
meggyógyuljanak, ezzel tér-

Megvannak
az időpontok

Krivokapić (jobbra) szerint nem a legoptimálisabb a Pick helyzete.
Fotó: MOL-Pick Szeged
hetünk vissza az optimális
fejlődésünkhöz – fogalmazott
Krivokapić. A vasárnapi rangadón Pastor várhatóan már
leülhet a kispadra.

Újra beteg lett Bodó
A múlt héten derült ki, hogy
Bodó Richárd pozitív koronavírusteszt miatt nem lehet ott
a válogatott Szlovákia elleni Eurokupa-meccsein. Az átlövőnek nem voltak tünetei,
de a járványügyi elkülönítése
megtörtént, karanténba került.

– Szomorú és csalódott
vagyok a történtek miatt.
Ősszel a csapatból elsőként
kaptam el a koronavírust,
most pedig ismét fertőzött
vagyok. Nem tudok mit mondani, rendkívül lesújtott a hír
– fogalmazott.

kos négy év kitérőt követően
szerződik újból a Płockhoz,
ahol 2+1 évre írt alá. Edzője az a Xavi Sabaté lesz, aki
korábban a Veszprém vezetőedzője és a magyar válogatott
szövetségi kapitánya is volt.

Szitáról suttognak
Visszatér Płockba
Hivatalossá vált, hogy az idény
végén elhagyja Szegedet,
és visszatér a lengyel Wisła
Płockhoz az orosz Dmitrij Zsitnyikov. A 31 esztendős játé-

Az M4 Sport szerint Szita Zoltán, a Wisła Płock válogatott
balátlövője a Pickhez igazol.
A 23 éves játékos októberben 2023-ig hosszabbított
szerződést Lengyelország-

Az Európai Kézilabda-szövetség közzétette a Bajnokok
Ligája nyolcaddöntőjének
menetrendjét. A szegediek
a címvédő Kiellel küzdenek
meg a nyolc közé jutásért:
az első mérkőzést március
31-én az újszegedi sportcsarnokban rendezik, a visszavágót egy héttel később Németországban. A párharcban
mind a két meccs 18.45 órakor kezdődik. A negyeddöntőket májusban rendezik, majd
a négyes döntőre június 12én és 13-án a kölni Lanxess
Arénában kerül sor.

Magyar büszkeség Dordrechtben

Nagy emelte a legnagyobbat

Jól szerepeltek a vb-n a szegedi gyorskorcsolyázók

Szegedi siker a Savaria-kupán

A

magyarok minden idők
legjobb szereplésével
a házigazda hollandok mögött második helyen
zártak a rövidpályás gyorskorcsolyázók Dordrechtben
rendezett világbajnokságán.
A csapat három arannyal és
három ezüsttel zárt: az olimpiai bajnok férfiváltó második
lett, egyéniben Liu Shaoang
500 méteren és összetettben
diadalmaskodott, 1000 méteren ezüstérmesként zárt, míg
bátyja, Liu Shaolin Sándor

az 1000 méter aranya mellé összetettben második lett.
A nőknek ezúttal nem
jutott érem, ám a Szegedi
Korcsolyázó Egyesület három klasszisa méltóképpen
képviselte hazánkat az eseményen. 1500 méteren
Jászapáti Petra, aki a januári Eb-t koronavírus-fertőzése miatt kihagyta, 11. lett,
a vb-ken egyéniben először
induló Kónya Zsófiát pedig
kizárták. Az 1000 méteres
távon Jászapáti hetedikként,

Szépen ment a vb-n egyéniben először induló Kónya.
Fotó: MOKSZ

Kónya a 28. helyen végzett,
míg az 500 méteres versenyben Kónya 12., Jászapáti 13.
helyen zárt. Ami az összetettet illeti, Jászapáti 10., Kónya
27. lett. A női váltó, amelyben
egy harmadik szegedi, a 16
éves Somodi Maja is helyet
kapott, második lett a kisdöntőben, így összességében
a hatodik helyen végzett.
Bánhidi Ákos vezetőedző
a nők eredményei kapcsán
úgy fogalmazott: Jászapáti
teljesítményén látszott, hogy
utolsóként ő esett át a koronavíruson, ennek ellenére jól
korcsolyázott, de az a plusz
erő hiányzott, ami a végén
kell egy előzéshez.
– A női váltó viszont kellemes meglepetés volt. Bár
nem jutott döntőbe, de végig
szorongatta a világ legjobbjai közé tartozó holland és
olasz négyest. A 4:07 perces
idő egészen kiváló – mondta
Bánhidi.

Nagy Péter elbánt a súlyokkal. Fotó: Haladás VSE

A

16-szoros magyar bajnok súlyemelő, Nagy
Péter teljesített a legjobban a szombathelyi Savaria-kupán, amely a X. Tóth
Géza-emlékverseny is volt egyben. A 15 szakosztály képviselőit, köztük a hazai élmezőny
javát mozgósító pénzdíjas viadalon a szegediek ólomsúlyú erős embere összetettben
385 kilogrammig jutott, amivel
az eredményt a kategória világcsúcsához viszonyító számítás
alapján nemcsak a plusz 109

kilogrammban, hanem az abszolút sorrendben is az élen
végzett. A koronavírus-járvány
miatt zárt körben, nézők nélkül
rendezett eseményen a tokiói
olimpiai indulásra is esélyes
Nagy mellett a Szegedi Lelkesedés SK további sportolói közül Szalai Róbert ugyancsak
megnyerte kategóriáját, Tóth Bence, Wang De Forest és
Horváth Viktor pedig második
lett. A sportolókat Gajda Péter
és Oláh Imre edzők készítették fel.

Tarka-barka

2021. március 20., szombat

Anyakönyvi hírek
Szegeden Házasságot
kötöttek március 6-án:
Czifra Tamás Péter és
Zádori Szimonetta Tímea,
Pallagi Attila és Kasza
Judit Mária, Ciuraru Adrián
és Látó Kitti, Magyar Gábor
és Mátyus Ditta, Pokornyi
Balázs Dániel és Turai
Luca, Józan Csaba és
Kádár Dorina Eszter.
Szegeden születtek:
Timár Zoltánnak és Zsélyi
Sáron Zsófiának 2021. 02.
24-én Róbert Leó nevű
gyermeke született.
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Időjárás-előrejelzés Szegedre:
felhős, napos idő
Március
20.
szombat

Március
21.
vasárnap

Március
22.
hétfő

Március
23.
kedd

Március
24.
szerda

Március
25.
csütörtök

Március
26.
péntek

7/-2
Klaudia

8/-2
Benedek

10/-1
Beáta,
Izolda

12/2
Emőke

13/3
Gábor,
Karina

14/4
Irén,
Írisz

14/4
Emánuel

Gratulálunk!

Képviselői
fogadóóra

március 24., szerda
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időponton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.
ildiko@szeged.eu címen.
március 27., szombat
Kothencz János: 10.00–12.00 óra. A jelzett időponton belül
elérhető a 30/510-1774 telefonszámon.

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

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: március 24. 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: Kass János
munkásságát és emlékét galéria őrzi Szegeden. A nyertes: Bánáthy János. Gratulálunk!
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Színes

2021. március 20., szombat

Horoszkóp
KOS (III. 21–IV. 20.)
A héten sok energiája van,
aminek köszönhetően
munkájában átlag fölött
teljesít. Az ebből kapott többletjövedelem jól jöhet, mert váratlan kiadásai lehetnek. Párjával sikeresen megoldanak egy
régóta húzódó problémát.
BIKA (IV. 21–V. 20.)
Erőtartalékai kimerültek,
ezért szánjon több időt a
pihenésre, mint általában,
még akkor is, ha ez feladatai
rovására megy. Családja is támogatni fogja ebben, és hamar
túllendül a nehéz időszakon.
ikrek (V. 21–VI. 21.)
A munkájába fektetett idő
és energia most megtérül: a dolgok végre kimozdulnak a holtpontról. Ragadja
meg a lehetőségeket, amelyek
előléptetéshez is juttathatják.
Ez magánéletére is jó hatással lehet.
RÁK (VI. 22–VII. 22.)
Figyeljen jobban a táplálkozására, mert egészségügyi gondjai támadhatnak.
A dolgok ön körül lassan bontakoznak ki, várjon türelemmel!
Párjával nyugodtan tervezhetnek hosszú távra, minden
adott a boldogságukhoz.
OROSZLÁN (VII. 23–VIII.
22.)
Az agya gőzerővel dolgozik,
nincs, amit nem tud megoldani. Óvatosan válasszon
irányt, nehogy rossz útra tévedjen. Magánéletében is minden
megvalósul, amiről álmodik, s
ez családjának is nagy örömére szolgál.
SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Ne engedje, hogy elsodorják az érzelmei, mert ennek a munkája is kárát
láthatja. Állítson fel fontossági
sorrendet a teendői között, így
van rá esély, hogy mindennel
végez. Töltsön több időt a szabadban a családjával!
MÉRLEG (IX. 23–X. 22.)
Hagyjon fel az álmodozással, és lépjen a tettek
mezejére: párjával kovácsolt terveit közösen valósítsák meg – akár együtt is vállalkozhatnak, a siker garantált!
Lazítson tudatosan, hogy enyhítse az önben felgyülemlett
stresszt.
SKORPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Amennyiben változást
szeretne elérni az életében, tennie is kell érte. Ha
úgy érzi, ez egyedül nem megy,
kérjen segítséget a barátaitól,
akikre mindenben számíthat.
Pénzügyekben legyen óvatos!
NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Amennyiben ön vállalkozó,
ne lepődjön meg, ha megtorpannak az ügyei. Ám némi külső segítséggel ezek vis�szazökkenhetnek a normális
kerékvágásba. Családi kapcsolataiban nem várható semmilyen változás.
BAK (XII. 22–I. 20.)
Magánéletében feszültségek lehetnek. Igyekezzék empatikusan kezelni
a problémákat – de ugyanezt
várja el a másik féltől is! Ez
munkájára is kimondottan jó
hatással lehet, elsősorban
hosszú távon.
VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Megfelelő kommunikációval sikerülhet átlendülni
minden nehézségen, legyen az munkahelyi vagy magánéleti. Anyagi helyzete rendeződhet, de ettől függetlenül
ügyeljen a kiadásaira. Pihenjen
többet!
HALAK (II. 20–III. 20.)
Ne engedje, hogy munkahelyi sikerei túlzott magabiztossággal töltsék el,
mert az még senkinek sem tett
jót. Ha valami rosszul sikerül,
ne azonnal mást okoljon érte,
hanem először nézzen magába!

Szeged régen

Mostani múltidéző sétánk 1967-be vezet, mégpedig a Petőfi Sándor sugárút végére, a Vám térre. Több érdekességet is felfedezhetünk ezen a fekete-fehér felvételen. Mindenekelőtt azt, hogy alig van forgalom e manapság autókkal teli főútvonalon. Még a villamos sem látszik. Látni viszont az előtérben kerékpárokat, sőt egy rokkantkerékpárt is. A háttérben a Tisza malom figyelhető meg. A malomnak, amelyet 1912-ben építettek,
saját artézi kútja is volt, és a dolgozók gyerekei nyáron ebben fürödhettek. Az épületet vízcsövek hálózták be, tűz esetén ezzel oltottak volna. A munkát
előbb gőzgép, majd dízel-, végül villanymotor végezte. A malom mellett áll az egykori tulajdonos, a Back család háza. A gabonaipari gépeket 1996-ban
leszerelték, az épületet nem használták. 2008-ban védelem alá helyezték, a homlokzatát pedig rá három évre felújították.

Utcakiállítás és a boldogság napja online
Március 31-éig teljesíthetők
az Agóra Árvízi kukucskáló
programfüzetének feladatai,
amellyel a szegedi nagyárvíz márciusi évfordulójára
emlékeznek. A füzetke felvehető az Agóra portájáról,
és letölthető a honlapjáról.
Március 31-éig látható az
Agóra és a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes
Szakgimnáziuma pedagógia
szakos hallgatóinak utcakiállítása, mellyel 1848. március
15-ére emlékeznek. A tárlatot a Szegedi Városkép és
Piac Kft. támogatásával a
Széchenyi téren és a Kárász
utcán tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás mottója
egy Széchenyi-idézet: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent, és munkálkodhass
a jövőn.”

Számos közművelődési
intézmény és cég kínál online műsorokat és játékokat a következő napokra.
Az online programok Facebook-oldalukon és YouTube-csatornájukon tekinthetők meg. Az információk a
http://szegedtourism.hu/
hu/esemenyek/ oldalon is
megtalálhatók. Március 22éig látható a szőregi Tömörkény István Művelődési Ház
szervezésében a Mosollyal a
boldogságért című beszélgetés Kecse-Nagy Sándor kommunikációs menedzserrel, a
Mosoly projekt egyik ötletgazdájával. Március 28-áig
láthatók a Somogyi-könyvtár
legnépszerűbb és legértékesebb dokumentumai közé
tartozó fényképek, melyek
az 1879-es szegedi nagyárvíz idején készültek. 1879.
március 12-e meghatározó
dátum Szeged történetében.
Egy új időszámítás kezdődött: a Víz előtti város megszűnt létezni, és innentől
számítjuk a Víz utáni város

történetét. Mi vezetett a tragédiához? Hogyan zajlottak
az események? Mi történt, a
szépírók és a korabeli sajtó
emlékei alapján? Erre keresi a választ a videoösszeállítás. Március 28-áig látható
a Kecskési Művelődési Ház
A boldogság világnapja –
Tapasztald meg a hangok
között a csendet című előadása.

Március 31-éig látható
a Bálint Sándor Művelődési
Ház irodalmi összeállítása
is, A tűz márciusa címmel.
Március 20. a boldogság
napja – ez alkalomból beMárcius 31-éig látható a
Somogyi-könyvtár Eszperantó
pillanatképek a ’48-as szabadságharc tükrében című
videója. A városi közgyűjtemény Talpra magyar! című
online foglalkoztatófüzete
ugyancsak március 31-éig
tölthető le.

szélgetés látható március
31-éig Markovics Ágnes
táncművésszel, A mozgás
és a lélegzet öröme címmel,
ugyancsak az intézmény
gondozásában.

