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Sziksós–Bordány
Húsvét után  
elkezdi építeni  
a kivitelező a 
Sziksósfürdőt 
Bordánnyal ösz-
szekötő bicikli-
utat.

Tram-train  
Sok csúszással 
és többletkölt-
séggel, de Sze-
gedre is befutott 
első próbakö- 
rére a vasútvilla-
mos.

Tisza SE: címvédés
Nagyszerű játékkal 
védte meg bajnoki 
címét a Goodwill 
Pharma Tisza Tollas 
SE az I. osztályú 
csapatbajnokság-
ban.

6–7. 10.
Térképen
Megmutatjuk 
Szeged kerék-
párútjainak 
hálózatát. Csak 
az utóbbi három 
évben 10 kilo-
méterrel bővült.

4.4.

Fájt, de nem ütött mély sebet 
Szeged gazdaságán tavaly  

a munkanélküliség

Félrekezelte a járványt a kormány
Megy a pénzszórás – Csúcson az államadósság

Miközben heteken belül világelsők le-
szünk a koronavírusban elhunytak 
száma alapján, a kormány tovább-

ra is másra szórja a pénzt. 25 éves csúcson 
az államadósság. Az elemzők megállapítása 
szerint a tetemes pénzügyi alap létrehozása 
ellenére nem hatásos a kormány járványke-
zelése, ugyanis nem pótolták megfelelően a 
kieső jövedelmeket, és a pénzt másra herdál-

ják el. Az mfor.hu összegyűjtötte, az utóbbi 
egy évben milyen költségvetési átcsoportosí-
tásokról döntött az Orbán-kormány. Eszerint 
tavaly március óta ötször annyi pluszpénzt 
adott a kormány sportcélra, és több mint két-
szer annyit az egyházaknak, mint amennyit a 
teljes magyar egészségügynek.

Részletek a 2. oldalon

A járvány okozta gaz-
dasági válság ellenére is 
meglepően kedvezően ala-
kultak a foglalkoztatási 
adatok Szegeden és a me-
gyében. Az egy lakosra jutó 
álláskeresők száma tavaly 
az északkeleti és a keleti, 
valamint a délnyugati me-
gyékben volt a legmaga-
sabb, Csongrád-Csanádban 
pedig az egyik legalacso-
nyabb. A járvány első hullá-
mának gazdasági folyamatai 
országszerte megtörték az 
utóbbi évek kedvező mun-
kaerő-piaci tendenciáit. A 
KSH elemzése szerint feb-
ruár végén Szegeden 1486 
férfi és 1626 nő keresett ál-
lást; számuk összességében 
194-gyel haladta meg az egy 
évvel korábbi, válság előtti 
állapotot.

Bővebben a 3. oldalon
A CE Glass üvegipari vállalkozás új munkahelyeket te-
remt idén. Fotó: Iványi Aurél

Húsvét utánra ígér enyhítéseket a kormány 
Minden eddiginél súlyosabb a járvány harmadik hulláma

„Egy utolsó nagy közös erőfeszí-
tésre van szükség ahhoz, hogy túl 
legyünk a járvány harmadik hullá-
mának csúcspontján, ezért min-
denkit arra kérünk, hogy az ér-
vényben lévő szabályokat tartsa 
be a húsvéti ünnepek időszaká-
ban is” – mondta Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter, és kitért arra, hogy ak-
kor lehetséges enyhítés, ha átlép-
ték a 2,5 milliós határt az oltás-
nál (itt olyanokról van szó, akik 
legalább már az első dózist meg-
kapták). Ez szerinte húsvéthétfő 

után néhány nappal bekövetkez- 
het.

Duda Ernő szegedi viroló-
gusprofesszor a 168.hu kérdésé-
re elmondta, hogy a koronavírus 
mutánsainak gyors terjedése miatt 
legalább egymillióval több beoltott 
kellene a biztonságos nyitáshoz. 
Falus Ferenc korábbi országos 
tisztifőorvos szerint „tökéletes 
szakmai tévedés” a beoltottak szá-
mához igazítani a nyitást. A Klubrá-
dióban azt nyilatkozta: ennél sok-
kal fontosabb lenne a halálozást 
nézni, s amikor az jelentősen csök-

ken, illetve amikor a lélegeztetőgé-
pen és a kórházban lévő betegek 
száma is érdemben kevesebb lesz, 
akkor lehetne gondolkodni azon, 
hogy a fokozatos lazításra mikor 
kerülhet sor.

Káosz alakult ki a közokta-
tásban dolgozók oltása körül is. 
Miután a szakmai szervezetek hó-
napok óta követelik, a napokban 
sok fennakadással ezt is elkezdték 

megszervezni. Az iskolák nyitásáról 
a hétvégén megjelent szabályozás 
újabb tiltakozást váltott ki, hiszen a 
megjelölt időpontig nem alakulhat 
ki védettség.

A kormány szerint 2,5 millió 
beoltottnál:

• a kijárási tilalom kezdete 
este tíz órára módosul, és hajnali 
ötig tart;

• az üzletek hajnali öttől fél tí-
zig lehetnek majd nyitva;

• valamennyi bolt kinyithat, de 
biztosítani kell, hogy tíz négyzetmé-
terenként csak egy vásárló tartóz-
kodjon az üzlethelyiségben;

• a szolgáltatásoknál a márci-
us 8-i szigorítások előtti szabályok-
hoz térnek vissza.

Egyelőre április 8-áig: 
• Kijárási tilalom érvényes este 

8 és hajnali 5 között, az éttermek 
csak házhoz szállítást vállalhatnak. 
Korlátozzák a résztvevők számát 
az esküvőkön és a temetéseken. 

• Kutyasétáltatás céljából este 
8 és reggel 5 óra között 500 mé-
teres körzetben elhagyhatjuk lakó-, 
tartózkodási vagy szálláshelyün-
ket.

• Hatéves kortól mindenütt kö-
telező a maszk. 

Egyelőre április 19-étől a kor-
mányrendelet szerint (ez két nap-
pal korábban csak céldátum volt):

A köznevelési intézmények (az 
óvoda kivételével) és a szakképző 
intézmények rendes munkarend-
ben működnek. Az óvodákban a 
2021. március 8-ával elrendelt 
rendkívüli szünet megszüntetésre 
kerül – áll a Magyar Közlönyben.

A járvány harmadik hulláma minden eddiginél súlyosabb, ezért húsvét-
ra sem enyhített a korlátozásokon a kormány. Orbán Viktor azt mond-
ta, 2 és fél millió beoltottnál viszont megtörténhet. Ezt nem sokkal 
húsvét utánra tervezik. Az elképzelés több járványügyi szakértő sze-
rint téves. Káosz alakult ki az oktatásban dolgozók oltása körül.

Káosz alakult ki a közok-
tatásban dolgozók oltása 
körül is. Miután a szakmai 
szervezetek hónapok óta 
követelik, a napokban 
sok fennakadással ezt is 
elkezdték megszervezni.



2021. április 3., szombat2 Aktuális

Az Orbán-kormány a válsá-
gos helyzetben is tudja, mik 
az igazán fontos dolgok. 

Az mfor.hu összegyűj-
tötte, hogy 2020. már- 
cius 20. és 2021. 

március 19. között milyen 
költségvetési átcsoportosítá-
sokról döntött az Orbán-kor-
mány. 

Eszerint tavaly március 
óta ötször annyi pluszpénzt 
adott a kormány sportcélra, 
és több mint kétszer any-
nyit az egyházaknak, mint 

amennyit a teljes magyar 
egészségügynek.

Mindez számszerűen úgy 
fest, hogy a járvány alatt

• 288,6 milliárd forintot 
adott a kormány sporttal ösz-
szefüggő célokra,

• 153,6 milliárd forintot 
„egyházi célú központi költ-
ségvetési hozzájárulás” cí-
men,

• és csak 60,7 milliárd 
forint pluszforrást kapott az 
egészségügy „gyógyító-meg-
előző ellátás” címen.

És hogy mire ment el a 

288,6 milliárd forintnyi sport-
pénz?

• 151,1 milliárd forint lé-
tesítményfejlesztésre,

• 21,8 milliárd forint sport- 
akadémiák támogatására,

• 17,3 milliárd forint a ver-
senysport támogatására,

• 15,7 milliárd forint pe-
dig sportágfejlesztési koncep-
ciókra vagy stratégiákra.

Ezeken felül a kormány 
adott még 11 milliárd forintot 
a Nemzeti Sportközpontoknak 
is – írja az mfor.hu gyűjtését 
szemléző cikkében a 444.hu.

Sportra ötször,  
az egyházaknak kétszer  

annyi pénz jutott egy év alatt, 
mint az egészségügynek

A Magyarországon 2020 
márciusa óta áldozatokat 
is szedő járvány harmadik 
hulláma 2021-ben nagyon 
sok halálesetet okozhat – 
írta meg az átlászó. 

A járványban eddig el-
hunytak lakosságra 
vetített aránya alap-

ján most még előttünk áll 
három európai ország. A je-
lenlegi fertőzési-halálozási 
adatok és védekezési straté-
gia alapján készült előrejel-
zések szerint azonban kicsit 

több mint egy hónap múlva 
már elsők lehetünk. A jár-
ványt folyamatosan becslő 
Institute for Health Metrics 
and Evaluation adatai sze-
rint májusra valószínűleg 
már több mint harmincezer 
halottja lesz itthon az új tí-
pusú koronavírusnak. Cseh-
ország, Bulgária, Bosznia 
Hercegovina és Oroszország 
követhetnek majd minket a 
sorban. 

Májusra már százezer 
lakosonként több mint 330 
halottal számolhatunk, míg 

olyan, a járvány kezelésé-
ben rossz hírnevet szerzett 
országok lesznek jóval mö-
göttünk, mint az Egyesült 
Királyság (222), Belgium 
(215), Olaszország (206), az 
Egyesült Államok (176) vagy 
Brazília (168).

A becslés bizonytalan-
sága még elég nagy, illet-
ve addig változtathatunk a 
védekezésen is, és akkor a 
számok talán módosulnak. 
De ahogy közeledik a május, 
úgy lesznek egyre biztosab-
bak ezek a kilátások.

Májusra nálunk lehet  
a legtöbb halálos áldozat

Egy amerikai Covid-előrejelzés szerint

Csúcson az államadósság
Orbánék félrekezelték a válságot a Pénzügykutató elemzése szerint

A Pénzügykutató Zrt. 
az MTI-nek eljuttatott 
elemzésében kiemel-

te: a kormány az államház-
tartási hiány további növelé-
sével élénkíti a külpiaci hatá-
sok miatt egyébként is éledő 
gazdaságot; év végére négy 
százalék fölé emelkedik az 
infláció, és tovább gyengül a 
forint.

A pandémia 2020-ban 
a második világháború óta 
nem tapasztalt visszaesést 
okozott, különösen a fejlett 
országokban – olvashatjuk 
az elemzésben. A magyar 
gazdaság ötszázalékos visz-
szaesése az európai me-

zőnyben közepesnek számít, 
ám a kelet-közép-európai 
t é r s é g b e n 
az egyik leg-
rosszabb tel-
jes í tményt 
tükrözi. 

A magyar 
k o r m á n y 
j e l e n t ő s , 
a GDP 30 
százalékára 
rúgó össze-
get fordított 
a krízis leküzdésére – mutat 
rá a tanulmány. A Pénzügy-
kutató szerint a válságke-
zelés ennek ellenére nem 
kellően hatásos, a kormány 

ugyanis a „munkaalapú” 
társadalom eszményére hi-
vatkozva nem pótolta elég-
séges mértékben a járvány 
miatt kieső jövedelmeket, 
így nem ösztönözte kellően 
a fogyasztást. Az államadós-
ság rátája magas, 80,2 szá-
zalékon állhat év végére. (Ez 
minimális csökkenés lenne 
a tavaly év végi 81 száza-
lékhoz képest, ami 25 éves 

csúcsnak szá-
mított – a 
szerk.) A ha-
tásos válság-
kezelést az is 
gátolta, hogy a 
járvány leküz-
désére létre-
hozott tetemes 
p é n z a l a p o k 
jelentős hánya-
da valójában 

nem a kitűzött célokat szol- 
gálta.

A tanulmány megállapí-
totta: a háztartások meg-
takarítási hajlandósága és 

képessége erősödött, amit 
a korlátozott költési lehe-
tőségek és az óvatossági 
megfontolások mellett a 
törlesztési moratórium is nö-
velt, s arra is kitért, hogy a 
munkaerő-piaci folyamatok 
a KSH adatai szerint csak 
mérsékelten romlottak. A 
kutatóintézet úgy véli, a vál-
ság okozta gondok egy ré-
szét metodikai okokból nem 
tükrözi a hivatalos statisz- 
tika.

A Pénzügykutató felhív-
ta a figyelmet: prognózi- 
suk annak feltételezésére 
épít, hogy Magyarországon 
és fontosabb gazdasági 
partnereinknél a vakcina 
széles körű elterjedése nyár-
ra lehetőséget teremt a ki-
terjedt korlátozások feloldá- 
sára.

A becslés bizonytalansága még elég nagy, illetve addig változtathatunk a védekezésen 
is, és akkor a számok talán módosulnak. 

130 milliárd forint hitel 
haderőfejlesztésre

Folytatja a Fidesz-kormány az állam eladósítását, ami 
most nem elsősorban a gazdaság rossz helyzete, ha-
nem a pénzszórás miatt következik be. Márciusban a 
kormány százmilliárd forint hitelt vett fel Norvégiától 
haderőfejlesztésre – írta meg a szeged.hu. Korábban 
az Orbán-kormány büszke volt az államadósság csök-
kentésére, 2010 után ezzel indokolták a többi között a 
magánnyugdíj-pénztári vagyon államosítását is. Akkor 
a 80,4 százalékos adósságot kezdték el csökkenteni, 
és 2019-re 65,4 százalékig jutottak – igaz, az ered-
mény jórészt a kedvező világgazdasági folyamatoknak 
volt köszönhető. Az államadósság tavaly év végére 
81,2 százalékra nőtt; ennek fő oka az év végi fékte-
len pénzszórás volt, amikor legalább 2250 milliárd fo-
rintot osztott szét a kormány, többnyire Fidesz-közeli 
érdekeltségeknek és intézményeknek. A mostani 130 
milliárd forintnyi norvég hitel is ezt az adósságszintet 
növeli majd. 

A Pénzügykutató szerint a válságkezelés nem kellően 
hatásos, a kormány ugyanis a „munkaalapú” társadalom 
eszményére hivatkozva nem pótolta elégséges mértékben 
a járvány miatt kieső jövedelmeket, így nem ösztönözte 
kellően a fogyasztást. A hatásos válságkezelést az is 
gátolta, hogy a járvány leküzdésére létrehozott tetemes 
pénzalapok jelentős hányada valójában nem a kitűzött cé-
lokat szolgálta. Az államadósság rátája magas, 80,2 szá-
zalékon állhat év végére.

Orbán Viktor az operatív törzs ülésén. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A hatásos válság-
kezelést az is gátol-
ta, hogy a járvány 
leküzdésére lét-
rehozott tetemes 
pénzalapok jelentős 
hányada valójában 
nem a kitűzött célo-
kat szolgálta.



2021. április 3., szombat           3Aktuális

 VéleményÚj munkahelyek is születtek
Fájt, de nem ütött mély sebet Szeged gazdaságán tavaly a munkanélküliség

A járvány első hullámá-
nak gazdasági folya-
matai országszerte 

megtörték az utóbbi évek ked-
vező munkaerő-piaci tenden-
ciáit. A Központi Statisztikai 
Hivatal TÉR-KÉP című, most 
megjelent elemzése szerint 
tavaly a 15–74 évesek mun-
kanélküliségi rátája júniusban 
5,1 százalékra, az egy évvel 
korábbinál 1,9 százalékpont-
tal nagyobbra nőtt a járvány 
miatt bevezetett korlátozások 
nyomán. A nyilvántartott állás-
keresők száma ekkor volt a 
legtöbb, 376 ezer fő, ami 52 
százalékkal haladta meg az 
egy évvel korábbit.

A területi különbségek 
azonban a koronavírus-jár-
vány időszakában is jelen-
tősek voltak: ott lett még 
rosszabb a helyzet, ahol ko-
rábban is az volt.

A többség munkahelye 
megmaradt

Tavaly március–májusban 
az ilyenkor szokásoshoz ké-
pest ötször többen, a fog-
lalkoztatottak 9,1 százalé-
ka nem végzett a kikérde-
zést megelőző héten mun-
kát, többségük a járvánnyal 
összefüggő okok miatt. Az 
arány Zala megyében volt 
a legnagyobb, Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében pedig 
a legkisebb.

A hirtelen megváltozott 
helyzet miatt sok munkálta-
tó a munka-
viszony fenn- 
tartása mel-
lett tavasszal, 
részben ideig-
lenesen, vál-
toztatott az 
a lkalmazot -
tak munkakö-
rülményein: 
a leggyakrab-
ban a fővárosban, míg a leg-
ritkábban Csongrád-Csanád 
megyében.

Ugrásszerűen megnőtt 
a távmunkában vagy home 

office-ban dolgozók száma: 
a második negyedévben az 
egy évvel korábbihoz képest 
nyolcszor többen voltak érin-
tettek, vagyis 
a foglalkozta-
tottak tizen-
hat százalé-
ka.

L e g -
n a g y o b b 
a r á n y b a n 
Budapesten, 
de Csong-
rád-Csanád 
megyében is 
szép számmal nőtt a home 
office-ban dolgozók aránya: 
több mint 15 százalékkal 
többen dolgoztak otthon, 
mint korábban. 

Sokakat más munka-
területre irányítottak, vagy 
módosították a munkarend-
jüket, hogy az állásuk meg-
maradjon.

Jó az álláskeresők  
aránya

A nyilvántartott álláskeresők 
lakosságszámhoz viszonyí-
tott értéke egyes északke-

leti és kele-
ti, valamint 
d é l ny u g a t i 
járásokban 
volt a leg-
magasabb , 
és az ország 
központi és 
északnyuga-
ti területein, 
valamint né-

hány Csongrád-Csanád me-
gyei járásban a legalacso- 
nyabb.

A munkaerő-piaci folya-
matok viszonylag pozitív 

alakulásában Szegeden 
szerepet játszott az is, hogy 
a válság ellenére sem álltak 
le a helyi munkahelyteremtő 

beruházások.
Miközben 

a járvány a 
v e n d é g l á -
tó- és szál-
l o d a i p a r t , 
valamint a 
rendezvény-
s z e r v e z é s t 
p a d l ó r a 
küldte, más, 
v á l s á g á l l ó 

ágazatokban jelentős fej-
lesztéseket hajtottak végre 
a szegedi cégek; így összes-
ségében 2020 során is több 
száz új munkahelyet terem-
tettek a városban.

Tavaly augusztusban 
jelentette be a vegyipari 
termékeket előállító Florin 
Zrt., hogy uniós és hazai tá-
mogatással, több mint 716 
millió forintos beruházással 
bővíti termelési kapacitását 
és szegedi telephelyét. A fej-
lesztés nyomán 17-tel több 
dolgozót tudnak foglalkoz-
tatni.

Magyarország legdina-
mikusabban növekvő gyógy-
szeripari cége, a szegedi 
Goodwill Pharma Kft. is je-
lentős beruházást valósított 
meg a járvány idején: Cserzy 
Mihály utcai központjuk új 
gyártóüzemmel gazdago-
dott. Új keverő-, kapszulá-
zó- és tablettázógépek áll-
tak munkába, így a vállalat 
korábbi gyártókapacitása a 
többszörösére nőtt.

A Goodwill Pharma két 
szegedi üzemegységében 
az idén már több mint száz 

embernek ad munkát, a be-
ruházással pedig nemcsak 
termelési kapacitását növel-
te, de az ott dolgozók hosszú 
távú foglalkoztatását is biz-
tosította.

Fejlesztenek,  
bővítenek

A napokban jelentette be a 
CE Glass üvegipari vállalko-
zás, hogy Szeged határában 
négymilliárd forintos beru-
házással új üzemcsarnokot 
épít, növeli termelési kapaci-
tását, és a fejlesztést követő-
en ötven új munkahelyet te-
remt.

A többmilliárdos beruhá-
zás nyomán 5400 négyzet-
méterrel nő az üzem területe, 
a legújabb, környezetbarát 
technológiával pedig jobb po-
zíciót biztosítanak termékeik-
nek a síküvegpiacon.

A napi ötezer hőszigetelt 
üveget gyártó vállalkozás je-
lenleg  több mint négyszáz 
munkavállalót foglalkoztat; 
ezt a létszámot bővíti hama-
rosan félszáz új munkaválla-
lóval.

A pozitív tendenciát tá-
masztják alá a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat 
februári adatai is: miközben 
országosan öt százalék körül 
alakul a munkanélküliségi 
ráta, addig Szegeden és a 
megyében alig több mint há-
rom százalék.

Február végén Szegeden 
1486 férfi és 1626 nő kere-
sett állást – számuk összes-
ségében 194-gyel haladta 
meg az egy évvel korábbi, 
válság előtti állapotot.

Rafai Gábor

A járvány okozta gazdasági 
válság ellenére is megle-
pően kedvezően alakultak 
a foglalkoztatási adatok 
Szegeden és a megyében. 
Az egy lakosra jutó állás-
keresők száma tavaly az 
északkeleti és a keleti,  
valamint a délnyugati me- 
gyékben volt a legmaga-
sabb, Csongrád-Csanád-
ban pedig az egyik legala-
csonyabb. 

Február végén Sze-
geden 1486 férfi és 
1626 nő keresett 
állást, számuk ösz-
szességében 194-
gyel haladta meg az 
egy évvel korábbi, 
válság előtti állapo-
tot.

A területi különb-
ségek a koronaví-
rus-járvány idősza-
kában is jelentősek 
voltak: ott lett még 
rosszabb a helyzet, 
ahol korábban is az 
volt.

A CE Glass üvegipari vállalkozás ötven új munkahelyet teremt az idén Szeged határá-
ban. Fotó: Iványi Aurél

Bocsánat

Amikor véget ér a járvány harmadik hulláma, és vi-
szonylag nyugodtan tudunk számot vetni, értékelni, 
volna itt néhány megjegyzés és döntés a kormány-

tagoktól, amikért bocsánatot kellene kérniük. Nem csupán 
azért, mert így illik, hanem a gyász és a veszteségek kö-
zösségi feldolgozása érdekében is. Mindannyian követünk 
el hibákat, kormányok, ellenzékeik, újságírók, informatiku-
sok, sofőrök és pékek, de mindannyian felelünk is a tette-
inkért. Kifizetjük a bírságot, marcangoljuk magunkat, lej-
jebb vesszük az arcunkat, tanulunk belőle, bocsánatot ké-
rünk. Egy ilyen kormányzati bocsánatkérést várnék előbb- 
utóbb.

Például Gulyás Gergely 2020. március 19-i, kormányin-
fós kijelentéséért: „Mi, akik itt a teremben jelen vagyunk, 
még ha a hölgyek kortalanok is, nyugodtan összevissza fer-
tőzhetjük egymást, abból legfeljebb egy kellemetlen influen-
za tünetei következnek, ha valaki nem beteg egyébként.” A 
Miniszterelnökséget vezető miniszter megjegyzése azért volt 
hatalmas hiba, mert sokáig hivatkozási pont volt a vírust és 
a járványt elbagatellizálók körében.

Nehéz elfelejteni Orbán Viktor 2020. szeptember 16-i, a 
második hullám elején közzétett Facebook-videóját is, ami-
ben azt mondta, „Mindenki megnyugodhat, ha elkapja ezt a 
betegséget, meg fogjuk gyógyítani.” Addig a napig 654-en 
haltak meg a vírus okozta betegségben Magyarországon, 
ezekben a napokban viszont már jóval túl vagyunk a 20 ezer 
halotton. Orbán ígérete érthetetlen, fölösleges és így hatal-
mas hiba volt. Felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire vette 
komolyan a miniszterelnök a járványt és a magyar egészség-
ügy évek óta ismert gyenge pontjait.

Néhány hét után megfordult a világ a miniszterelnökkel, 
2020. december 14-én (6476 honfitársunk halála után) 
rendkívüli felhatalmazással a háta mögött a parlamentben 
már ezt válaszolta egy képviselői felszólalásra: „Hiába pró-
bálja támadni a kormányt, ebben az ügyben a kormányt 
semmilyen felelősség nem terheli. Nekünk egy dolgunk van: 
legyen elegendő lélegeztetőgép, legyen elegendő orvos és 
ápolónő, legyenek a betegeket befogadni képes kórházak, 
és minél hamarabb legyen vakcina.” A felelősség ilyen szin-
tű áthárítása vészterhes időkben önmagában is megér egy 
bocsánatkérést.

Az viszont, hogy a kormány a járvány kellős közepén 
szkanderezett az egészségügyi dolgozókkal, aminek követ-
keztében 5500-an nem létesítettek egészségügyi szolgála-
ti jogviszonyt, több mint felelőtlenség. Bocsánatkérés nem 
lesz elég, évekre nyúló károkat okozhatott a szektorban.

A kormány azóta is váltig állítja: van elég emberi erő-
forrás az egészségügyben. Mindezt Orbán Viktornak idén 
március 14-én sikerült megfejelni: „Úgy látjuk, hogy meg-
vagyunk, tehát inkább segítséget fogunk adni másoknak.” 
Sőt Gulyás Gergely már az ellenkezőjét állító egészségügyi 
dolgozókat is hazugsággal vádolta, legyen az ápoló, orvos 
vagy kórházigazgató. Tőlük is bocsánatot kell majd kérni. De 
meg kellene követni a rezidenseket, a szakorvosjelölteket, 
akiket Orbán Viktor a szükség legnehezebb óráiban leina- 
sozott.

Bocsánatot kell kérnie majd a kormánynak azért is, mert 
nem volt hajlandó beismerni, hogy az oktatási intézmények 
gócpontok lehetnek, és csak hosszabb rimánkodás után 
hajlandó beoltatni a tanárokat.

Ki kell majd állniuk a nyilvánosság elé, és elnézést kell 
kérniük az információk és adatok visszatartása miatt, a ha-
zugságért, miszerint az ellenzék oltásellenes lenne, a folya-
matos háborúzásért, de leginkább – a narratívájuk szerint 
– a „háborús” vereségért. 

Annak a kormánynak, amelyik minden és mindenki ellen 
háborúzik már 11 éve, egyetlen háborút kellett volna meg-
nyernie: a koronavírus ellenit.

Cservenák Zoltán
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Két kérdés a parlamentben 
Szabó Sándortól

A rokkantnyugdíjasok és a fogorvosok ér-
dekében kérdezett a parlamentben Szeged 
MSZP-s képviselője, Szabó Sándor (képün-
kön) a napokban. 

Két éve várnak a rokkantnyugdíjasok. 
Mikor tesznek eleget az Alkotmánybí-
róság által előírt feladatoknak?

– Az Orbán-kormány 2010 óta megalázza 
azon embertársainkat, akik helyzetük miatt 
állami gondoskodásra szorulnak. Már akkor 
gyűlöletkampányt indított a rokkantak ellen, 
majd megalázó és embertelen felülvizsgála-
tokat követően rokkantnyugdíjasok tömegét 
zsebelte ki. Rengeteg olyan embertől vettek 
el tízezreket, vagy mindent, akik nem lettek 
egészségesebbek. Megaláztatás, elszegé-
nyedés, hajléktalanság, öngyilkosság, ezek 
voltak e könyörtelen döntés következményei 
– mondta felszólalásában Szeged ország- 
gyűlési képviselője

Szabó Sándor arról is beszélt, az Alkot-
mánybíróság 2018-ban hozott egy döntést, 
amely kedvező az érintetteknek. Ennek értel-
mében már rég meg kellett volna alkotni azt 

a törvényt, amely megszün-
teti a korábban rokkantsági 
nyugdíjban részesülőket ért 
jogsérelmeket, és biztosítja 
számukra a „kártalanítást”, 
azt az eljárást, melynek 
révén korrekt módon fe-

lülvizsgálják az őket hátrányosan ért korábbi 
döntéseket, és újraszámolják ellátásukat.

Rétvári Bence államtitkár, miniszterhe-
lyettes számokkal igyekezett visszavágni 
Szabó Sándornak, majd kijelentette: az Or-
szággyűlés elé terjesztik a törvényjavaslatot, 
amelyre Szabó Sándor hivatkozott, gyakorla-
tilag beismerve, hogy két éve semmit nem 
csináltak ebben az ügyben.

Szabó Sándor második kérdésére („Va-
lóban nem intézkedtek az állami fogorvosi 
körzetek biztonságáról, munkájuk ideiglenes 
felfüggesztéséről, illetve annak csak a sür-
gősségi ellátásra korlátozásáról most már-
ciusban?”) az államtitkár annyit mondott, 
hogy csak szigorú biztonsági intézkedések 
mellett végezhetők fogorvosi ellátások min-
denhol az országban.

KÖVÉR LÁSZLÓ KORÁBBI IGAZGATÓ AVATTA FEL AZ ÉDESAPJÁRÓL KÉSZÜLT ÚJ FAL-
FESTMÉNYT, KISS ÁGNES JELENLEGI IGAZGATÓ TÁRSASÁGÁBAN. Az intézmény név-
adóját, Kövér Lászlót egy családi fotó alapján bábkészítés közben örökítették meg a márciusi 
bábszínházi világnap tiszteletére. Szállóigévé vált mondásával emlékeznek a névadóra: „Ha 
törik, ha szakad, a kultúra terjesztve lesz!” Tóth Andrea és Schneider Jankó készítette a képet 
a nézőktől elzárt helyiségben, ahonnan a színészek és bábszínészek fellépnek a színpadra. Itt 
lecsendesülnek, itt készülnek rá igazán a szerepre. Egyfajta mementója is ez a fal annak, hogy 
úgy kell dolgozniuk, alázattal, szeretetben, ahogy Kövér Béla tette. Fotó: Szabó Luca

Emlékfestmény  
a bábszínházban

Régi vágya teljesül idén a szegedieknek és 
a bordányiaknak: megépül a két települést 
összekötő kerékpárút hiányzó része. Így a 
belvárostól Bordányig biztonságosan kere-
kezhetünk. 

Húsvét után kezdődik a terepmunka, 
az önkormányzat már átadta a mun-
katerületet a közbeszerzési eljárás-

ban nyertes kivitelezőnek, a Vízép Holding 
Építő és Szolgáltató Kft.-nek.

– A Sziksósfürdőre vezető Vereshomok 
út és a Kulipintyó csárda között 3,7 kilomé-
ter hosszú, két és fél méter széles, kétirányú 
kerékpárút készül, amely a meglévő öt és fél 
kilométeres szakaszt köti össze a szegedi ke-
rékpárút-hálózattal. Így Szeged belvárosából 
egészen Bordányig biztonságos bicikliúton 
közlekedhetnek majd a kerekezők – mondta 

el a helyszínen Fodor Antal, a városrész ön-
kormányzati képviselője.

A beruházás bruttó 340 millió forint eu-
rópai uniós támogatásból és 84 millió forint 
önkormányzati forrásból valósul meg, Sze-
ged kerékpárút-hálózata fejlesztésének má-
sodik ütemében.

Fodor Antal beszélt arról is, hogy az útépí-
tési munkákkal párhuzamosan megépül még 
3215 méter hosszú csapadékvíz-szikkasztó 
árok is, amelyből 511 méter áteresz lesz.

Javítják a meglévő kerékpárutat is a do-
rozsmai vasúti átjáró és a Vereshomok út 
között. Két kerékpáros átvezetést alakítanak 
ki: a vasúti átjáró után Dorozsma irányában 
lévő első gyalogátkelőnél, valamint a Szent 
János téri körforgalomnál.

Az építkezés előreláthatólag év végére 
fejeződik be.

Először járt Szegeden  
a vásárhelyi tram-train

Sok csúszás és költségnö-
vekedés után végre Szeged-
re is próbajáratra jött a hód-
mezővásárhelyi tram-train. 

A szegedi önkormány-
zatnak továbbra is az 
a célja, hogy magas 

szintű közlekedési szolgál-
tatásokat nyújtson a közle-
kedőknek, és fontos, hogy a 
Szegedre utazók is kényel-
mesen, környezetbarát mó-
don jussanak el városunkba 
– írta Facebook-bejegyzésé-
ben Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármester.

A szeged.hu megírta, 
hogy a március 25-ére vir-
radó éjjel jött be először a 

szegedi sínekre a legelső vas-
villa, ahogy a vasútvillamost 
röviden emlegetik. Ehhez 
az első hatósági próbához 
előbb a szentesi motorga-
rázsból Szegedre költözött, s 
az SZKT-nál bérel számára a 
MÁV-Start két vágányt a Pulz 
utcai villamostelep egyik 
csarnokában – ugyanis a 
Mészáros Lőrinchez kötődő 
kivitelező még sehogy sem 
áll a szegedi karbantartó bá-
zis építésével. Ezen az első 
próbaúton azt tesztelték a 
tram-trainnel, hogy a szege-
di megállók peronja milyen 
messze van a szerelvény kü-
szöbétől, és mekkora a ma-
gasságkülönbség.

A hatósági próbák ezzel 
nem értek véget, lesznek 
még éjszakai tesztelések 
is: akkor azt próbálják majd 
ki, hogy a vasútvillamos 
mellett hogyan férnek el az 
SZKT villamosai, illetve azt 
is modellezni kell, hogy két 
vasútvillamos miként fér 
el egymás mellett. Ehhez 
áthozzák majd a második 
vadonatúj spanyol gyártású 
kocsit is. Ha ezeket a próbá-
kat is sikeresen teljesítették, 
akkor kezdhetik el gyűjteni 
a kötelezően előírt 50 ezer 
kilométert Vásárhely és Sze-
ged között, azaz hamarosan 
gyakran látjuk majd nappal 
is a tram-traint Szegeden.

Az első éjszakai próbaúton azt tesztelték, hogy a szegedi megállók peronja milyen mesz-
sze van a szerelvény küszöbétől, és mekkora a magasságkülönbség. Fotó: Iványi Aurél

Kerékpárút készül Bordányig
A 3,7 kilométeres szakaszt az év végén adják át

Itt, a sziksósi elágazásnál kezdődik az építkezés húsvét után – mondta Fodor Antal, a 
körzet önkormányzati képviselője. Fotó: Iványi Aurél
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Megszületett Hanna, a tevecsikó
A zárvatartás természetesen 
nem jelenti azt, hogy a Sze-
gedi Vadasparkban megállt 
az élet – sőt utat is tör magá-
nak, gyarapodnak a családok. 
Legutóbb a tevéknél köszön-
tött be a csikóáldás. 

A szlovákiai Bajmóc ál-
latkertjéből szárma-
zó Katának született 

meg idén elsőként a dortmun-
di származású Mohával közös 
utóda. A Hanna névre „keresz-
telt” tevecsikó egészségesen 
fejlődik anyja oltalmában.

A tevék, a többi patás állat-

hoz hasonlóan, fejletten szület-
nek, már pár órásan fel tudnak 
állni. Ez azért nagyon fontos, 
mert a legfiatalabbak a leg-
védtelenebbek a ragadozókkal 
szemben, s ha menekülni kell, 
nekik is követniük kell a csa-
patot. Állatkertben természete-
sen Hannát ilyen veszély nem 
fenyegeti, békésen pihenhet, 
és figyelemmel kísérheti élete 
első tavaszi rügyfakadását.

Az állatkertekben a két-
púpú teve háziasított változa-
tát tartják, amely nem is any-
nyira számít egzotikusnak a 
Kárpát-medencében, mint so-

kan gondolnák. A Közép-Ázsi-
ában nagyjából 4500 éve 
háziasított kétpúpú tevét már 
honfoglaló eleink is ismerték, 
illetve a török hódoltság ko-
rában is éltek hazánkban. A 
közhiedelemmel ellentétben 
ugyanis a kétpúpú tevék nem 
trópusi, hanem mérsékelt égö-
vi sivatagos, félsivatagos élő-
helyről származnak. Jelenleg 
is élnek vadtevék, azonban 
súlyosan veszélyeztetettek – 
mindössze kisebb csapataik 
maradtak fenn a Góbi sivatag-
ban, számuk az ezret sem éri 
el.

Kijelölt kerékpáros útvonalak, átépí-
tett csomópontok, szélesebb út, busz-
sáv, megújult körforgalom és busz- 
megállók szolgálják a biztonságo-
sabb és gyorsabb kerékpáros és kö-
zösségi közlekedést Tarjánban és az 
Északi városrészben. A fejlesztéseket 
európai uniós támogatásból és saját 
forrásból finanszírozta az önkormány- 
zat.

– Biztonságosabb lett a kerékpáros, a 
buszos és a trolibuszos közlekedés Tar-
jánban és az Északi városrészben azok-
nak a fejlesztéseknek köszönhetően, 
amelyek most készültek el – mondta a 
Retek utca és Szamos utca találkozá-
sánál Nagy Sándor városfejlesztési al-
polgármester, a körzet önkormányzati 
képviselője. Ezek eredményeként biz-
tonságosan hajthatunk végig a Rózsa 
– Retek – Lugas – Gábor Áron utcán ki-
jelölt kerékpáros útvonalon. A Csongrá-
di és a József Attila sugárúti, valamint 
a Csillag téri forgalmas csomópontok-

ban kerékpáros átvezetéseket alakí-
tottak ki. A körtöltésen átvezető útsza-
kaszt – a Lugas utcai trolivégállomás-
tól a Göndör sorig – 7 méterről 8,5 mé-
terre szélesítették, hogy az autósok és 
a kerékpárosok jobban elférjenek, biz-
tonságosabban közlekedhessenek. A 
Retek utcában megújult a Csillag tértől 
a Szamos utcáig vezető kerékpárút bur-
kolata. Mindkét irányban lehet tekerni 
a Tarján szélén, a Szamos utca 3–7. és 
a Retek utca 3–7. oldalán húzódó szer-
vizúton.

Lakossági kérésre gondos terve-
zés után átépítették a Retek – Róna 
– Szamos utcai csomópontot, így a 
gyalogosok terelőszigettel védett zeb-
rán kelhetnek át az úttesten a Retek 
utcában. A Csillag tér felé tartó buszok 
megállóját hátrébb helyezték, hogy biz-
tonságosabban megközelíthető legyen; 
a Róna utca burkolatát pedig 37 mé-
teren kiszélesítették, és itt is létesült 
gyalogátkelőhely. A Szamos utcában 
kerékpáros nyomvonalat jelöltek ki.

Megújult a Csillag téri körforgalom 
útburkolata, s a Lugas utca burkolatát 
is felújították a körforgalom és a troli-
végállomás között. Ugyancsak a bizton-
ságos közlekedés érdekében a Szilléri 
sugárúton külön balra kanyarodó és 
befogadó sáv létesült a Retek utcai 
csomópontban. 30-as övezetet alakí-
tottak ki a Szamos utca – Retek utca 
– József Attila sugárút – Tarján széle, 
valamint a Szamos utca – Budapesti 
körút – Retek utca által határolt terü-
leten. 

A buszközlekedés feltételei is javul-
tak: buszsávot alakítottak ki a Buda-
pesti körúton, a Csillag térig. Megújult 
hat buszmegálló: négy a Retek utcá-
ban, kettő a Víztorony térnél. Ugyan-
csak lakossági kérésre egyértelművé, 
ezáltal biztonságosabbá tették a köz-
lekedést a Kis Tisza és a Tápai utca 
között. A beruházás során 214 fát ül-
tettek: 48-at a Lugas utcában, egyet a 
Csillag téren, 165-öt pedig a város más 
területein.

Még biztonságosabb lett a biciklis 
és a buszos közlekedés Tarjánban

Az első ajtós felszállás 
szünetel

Szeged helyi közösségi 
közlekedési szolgálta-
tói a járvány erősödé-

sére tekintettel visszavoná-
sig felfüggesztették a jármű-
vezetőnél történő jegyvásár-
lás lehetőségét. Egyidejűleg 
az első ajtós felszállási rend 
is szünetel.

A jegyellenőrzés továbbra 
is változatlan formában tör-

ténik. Kérik az utasokat, hogy 
az utazás megkezdéséhez 
gondoskodjanak érvényes 
elővételi jegy vagy bérlet be-
szerzéséről, vagy használják 
a járműveken rendelkezésre 
álló bankkártyás jegyvásárlá-
si lehetőséget. Ezeken kívül 
a mobilapplikáción keresztül 
történő jegyvásárlás is rendel-
kezésükre áll.

A haladást fotózzák

Értékes kerékpárokat lehet nyerni a Haladjunk együtt – 
közösen, Szegeden! című új fotópályázaton, amelyet 
a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. írt ki. A ver-

senyre olyan pályaműveket várnak, amelyeken megjelenik 
a fenntartható, hatékony közlekedés és annak fejlesztése 
(elektromos tömegközlekedés, kerékpárhasználat stb.) Sze-
geden, illetve a környezettudatosság növelése. Egy felnőtt 
pályázó maximum egy saját készítésű pályaművet küldhet 
be, mely színes vagy fekete-fehér kép egyaránt lehet. Bekül-
dési határidő: április 30. Nevezési díj nincs. A pályaműveket 
a fotopalyazat@szegedpolus.hu e-mail-címre várják. Részle-
tek a http://sasmob-szeged.eu/fotopalyazat/ címen.

A kommunális és sze-
lektív hulladékszállí-
tási szolgáltatást az 

ünnepnapokon (nagypénte-
ken és húsvéthétfőn) is biz-
tosítja a szegedi hulladék-
gazdálkodás, nagyobb lét-
számú személyzettel és jár-
művel. Emiatt a megszokott 
időponttól eltérően hama-
rabb is érkezhetnek a be-
gyűjtést végző járművek az 
ingatlanokhoz a gyűjtési na-
pon. 

Kérik, hogy azokban a vá-
rosrészekben és települése-
ken, ahol az aktuális kom-

munális vagy szelektív hulla-
dékszállítási nap ünnepnap-
ra esik, legkésőbb reggel 6 
órára, vagy lehetőleg már az 
előző este helyezzék ki a hul-
ladékgyűjtőket, a zavartalan, 
reklamációmentes hulladék-
szállítás elvégzése érdeké-
ben.

Bővebb információt a 
húsvéti ünnepi szállítási 
rendről, valamint az ügyfél-
szolgálatok és a hulladék- 
udvarok nyitvatartásáról a 
www.szegedihulladek.hu/
hirek és www.szkht.hu/hirek 
oldalon olvashatnak. 

Húsvétkor korábban 
jöhet a kukásautó

A kis kétpúpúval a járványügyi korlátozások enyhítése után a vadaspark látogatói 
is találkozhatnak. Fotó: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos

A Retek utcán megújult a kerékpárút és a négy buszmegálló. Fotó: Iványi Aurél
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Térképen 
a teljes 

szegedi hálózat
Három év alatt több mint tíz kilométernyi kerékpárút épült 

Városunkban a folyamatosan bővülő kerékpáros infra-
struktúrának köszönhetően ma már minden ötödik sze-
gedi a környezetbarát kerékpáros közlekedést részesíti 
előnyben. Az idei szezon kezdetére elkészült a város teljes 
biciklis úthálózatának térképe is. Interneten itt elérhető: 
https://biciklinszeged.hu/terkep/.

A Zöld város program céljait is szem előtt tartva 2018 
óta több mint 10 kilométer kerékpárút és kerékpár-
sáv épült a városban, valamint Szeged és Sándorfal-

va között.
2018 végére elkészült a Szeged–Sándorfalva-kerék- 

párút 6216 méter hosszú szakasza a 4519-es számú út 
mentén, a Hosszú töltés úttól az Algyői-főcsatornáig.

2019 februárjára megújult a Tisza Lajos körút Petőfi 
Sándor sugárút és Boldogasszony sugárút közti szakasza, 
a Felső Tisza part és a Huszár Mátyás rakpart csomópont-
ja, a Szilléri sugárút és a Fecske utca találkozásánál pedig 
körforgalom épült. Ebben a projektben összesen 334 méter 
önálló vagy buszsávval közös kerékpársáv, valamint kerék-
párút épült.

2019 júniusára 1238 méter hosszú kerékpárút épült a 
47-es főút mellett a Tarján szélétől az Algyői úti szervizútig, 
onnan pedig további 1062 méteren kerékpáros nyom léte-
sült a Bástya sorig.

2019 decemberére újult meg a Kollégiumi út. Az ott mű-
ködő cégek dolgozói kerékpárral és autóbusszal is jól meg-
közelíthetik munkahelyüket. Az út mindkét oldalán kerék-
pársávot alakítottak ki, 1374 méteren. 

Az idén tavasszal közös projektben záruló fejlesztések 
5 városrészt érintenek. Baktó és Új-Petőfitelep határán, 
az Algyői út – Ladvánszky utca – Baktói utca –Diadal utca 
találkozásánál korszerű jelzőlámpás csomópont épült ki, 
gyalogos és kerékpáros átvezetésekkel; 6 méteresre széle-
sítették a baktói Alkotmány utcát, így biztonságosabbá vált 
az autóbusz- és a kerékpáros közlekedés; a két városrész 
9 utcájában kerékpáros nyomvonalat jelöltek ki, mintegy 
2900 méteren. Újszegeden 380 méter hosszú kerékpárút 
épült a Székely soron; megújult a Temesvári körút 553 mé-
ter hosszú, kétirányú kerékpárútja, ennek folytatásában 
pedig a sportcsarnoknál szétválasztott gyalog- és kerék- 
párút létesült, 212 méter hosszan; a körút két csomópont-
jában biztonságos megoldást alakítottak ki a kerékpáro-
sok átvezetésére; kerékpáros nyomokat jelöltek ki 15 ut-
cában. Tarjánban és az Északi városrészben kerékpáros 
kapcsolatok és nyomok létesítésével biztosították a Rózsa 
utca – Retek utca – Lugas utca – Gábor Áron utca útvonal 
kerékpáros átjárhatóságát; a Lugas utca töltésen átveze-
tő szakaszát 8,5 méterre kiszélesítették, hogy az autósok 
és a kerékpárosok biztonságosabban közlekedhessenek; 
átépítették a Retek utca – Róna utca – Szamos utca cso-
mópontot, ahol a gyalogosok terelőszigettel védett zebrán 
kelhetnek át az úttesten a Retek utcában. Erről további 
részleteket az 5. oldalon találnak. Megújult a Csillag tér 
és a Lugas utca útburkolata; 92 méteren kétirányú kerék-
párút épült a Kis Tisza és a Tápai utca között a Bertalan  
hídnál. 

A napokban elkezdődik a Sziksósfürdőt Bordánnyal ösz-
szekötő kerékpárút kivitelezése. Erről bővebben a 4. oldalon 
olvashatnak.

Az önkormányzat további terveiben szerepel az ELI 
lézerközponthoz vezető út és kerékpárút, amely a lézer-
központ, valamint a mellé tervezett Science Park és inku-
bátorház megközelítését javítja a belvárosból és a lakó-
telepekről kerékpárral, busszal vagy autóval közlekedők 
számára. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési eljárás előké- 
szítése zajlik.
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Vízhányó sípjelére  
indult a játék

Szeged sportja a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évekből, 

a Móra Ferenc Múzeum és a Fortepan felvételein

Jellegzetes kép a hatvanas évekből. A Felső Tisza parti stadion kerítésén is lógtak a szurkolók. Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

A hatvanas években 
többször is előfor-
dult, hogy 25-30 ezer 

néző látogatott ki Szegeden 
egy-egy futballmérkőzés-
re, a Felső Tisza parti stadi-
onba. A Mészáros – Szabó, 
Portörő, Kürtösi – Dezsőfi, 
Zallár – Benák, Nemes, Ha-
jós, Polyvás, Nyári összeállí-
tású SZEAC sokszor hálálta 
meg a bizalmat és az óriási 
érdeklődést, s aratott győ-
zelmet olyan csapatok ellen, 
mint a Ferencváros vagy az 
Újpest. A korszak legendás 
labdarúgó-játékvezetője volt 
Vízhányó László, aki több-
ször is vezetett meccset Sze-
geden. A hatvanas évek vé-
gén a szegedi csapat kiesett 
az első osztályból, és az olaj- 
ipar sietett a pénzügyi prob-
lémákkal küszködő együttes 
megsegítésére, így született 
meg a SZEOL (Szegedi Egye-
temi és Olajipari) SC név és 
a kék-fekete színösszeállítás 
(a fekete az olaj szimbolizá-
lásaként került be a színek 
közé). A kék-feketék a nyolc-
vanas évek elején az SZVSE 

pályáján fogadták az ellen-
feleket. Ekkor Kun Lajosék 
4–3-ra győzték le a nyolc vá-
logatottal felálló Honvédot, 
4–2-re pedig Verebes József 
Rába ETO-ját.

Ha sport és Szeged, ak-
kor nem hagyhatjuk ki a 
kézilabdát, a vízilabdát és 
a kajak-kenut. A MOL-Pick 
Szeged jogelődjét, a Szege-
di Előrét (a későbbi Szegedi 
Volánt, Tisza Volánt) Bérczi 
Mihály, a Tisza Volán főköny-
velője, majd igazgatóhe-
lyettese és Ludányi Márton 
testnevelőtanár alapították, 
1961-ben. A csapat a het-
venes-nyolcvanas években 
kétszer is elhódította a ma-
gyar népköztársasági kupát. 
1975-ben arról tudósítottak 
az újságok, hogy a szegedi 
férfi-vízilabdacsapat a hosz-
szúra nyúlt nyári szünet után 
heti tíz edzéssel készült a 
bajnoki mérkőzésekre. Ti-
zenhárom játékos: Esztergo-
mi, Horváth, Max, Rácz, Bo-
ros, Zámbó, Lutter, dr. Kiss, 
Vezsenyi Péter, Vezsenyi 
Kornél, Borzi, Kovácshegyi 

és Banka állt készenlétben. 
A kajak-kenu legkorábbi 
szegedi képviselői már a 
történelmi újrakezdést meg-
előzően is szelték a Tisza 
hullámait. Az első emlékek 
1935-ből maradtak ránk. 
Azóta több ezer fiatal szállt 
vízre Szegeden a Tiszán.

Szegediek vívnak komoly csatát a medencében, 1989-ben. 

A Szegedi Volán kézilabdacsapata a hetvenes években. Felső sor (balról): Csáky, Kiss, 
Baráth, Szabó, Skaliczki, Tamás. Középső sor: Kővári, Lesti, Várkonyi, Dobó, Szabó, Oláh B., 
Isaszegi, Giricz. Alsó sor: Oláh Z., Farkas, Badó.

Az 1998-as kajak-kenu-világbajnokság szenior résztvevői lapátolnak a Tiszán.

Tömött lelátó. SZEOL–Ganz-Mávag-foci-
meccs a vasutas pályán, 1984-ben.

Hosszan szöktette magát – talán – Tóth 
András a SZEOL–Újpest mérkőzésen, a 
hetvenes években, amikor még voltak né-
zők. Fotók: Móra Ferenc Múzeum/Gyenes 
Kálmán
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     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár új sorozatában Palotás Sándor, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kereske-
delmi alelnöke, a Déli-Farm Kft. ügyvezetője, a Szent-Györ-
gyi Albert Rotary Club Szeged soros elnöke Yuval Noah Ha-
rari: Sapiens – Az emberiség rövid története című könyvét 
ajánlja.

„Az igazi kikapcsolódás számomra az, ha néha kiszabadul-
hatok a bennünket körülvevő digitális világból, és végre egy 
valódi könyvet vehetek a kezembe. S talán furcsa, de ez a 
könyv pont annak a sorozatnak az első kötete, ami azt az 
utat mutatja be, hogy miként jutottunk idáig.”

A könyvet napja-
inkra 45 nyelvre fordí-
tották le, szemléletes 
és szórakoztató, az át-
lagember számára is 
könnyen érthető olvas-
mány.

A tűz tett minket ve-
szedelmessé. A pletyka 
együttműködővé. A mezőgazdaság még éhesebbé. A mi-
tológia tartotta fenn a törvényt és a rendet. A pénz adott 
valamit, amiben mind bízhatunk. Az ellentmondások te-
remtették meg a kultúrát. A tudomány tett minket a terem-
tés urává. De egyik sem tett boldoggá... A világhírű jeru-
zsálemi egyetemi tanár szerint így foglalható össze annak 
története, ahogyan jelentéktelen majmokból a világ uraivá  
váltunk.

Yuval Noah Harari izraeli történész 2002-ben az Oxford 
Egyetemen szerzett doktori címet, jelenleg a Hebrew Uni-
versity of Jerusalem történelem tanszékének oktatója, a vi-
lág egyik legnépszerűbb gondolkodója, könyvei több millió 
példányban keltek el világszerte.

A szerző két további könyve a Homo Deus – A holnap 
rövid történe-
te, mely az élet 
hosszú távú 
jövőjét tárja 
fel, valamint a 
21 lecke a 21. 
századra, mely 
méltó folytatás-
ként a jelenre 
és az emberi 
tá rsada lmak 
közvetlen jövő-
jére koncentrál, 
megvizsgálva a 
világ társadal-
mait leginkább 
formáló és a 
bolygónk jövő-
jét legnagyobb 
valószínűség-
gel befolyásoló 
erőket. 

Yuval Noah 
Harari: Homo 
Deus – A hol-
nap rövid törté-
nete című munkájáért 2017-ben a frankfurti könyvvásáron 
„A legintellektuálisabb és legmeghatározóbb tudományos 
munka” díját nyerte el.

Yuval Noah Harari: Sapiens – Az emberiség rövid törté-
nete című könyve – a korlátozások feloldása után – kölcsö-
nözhető a Somogyi-könyvtárból!

A könyvet napjainkra 45 
nyelvre fordították le, 
szemléletes és szórakoz-
tató, az átlagember szá-
mára is könnyen érthető 
olvasmány.

Érzem, hogy a Tél lassan enged fa-
gyos szorításából, egyre többször 
bekandikál a napsugár búvóhe-

lyemre, s már madárcsicsergés is hal-
lik. Nekem is illene kibújni az ágyból, vi-
rágdíszbe öltözni, emberek közé men-
ni. Az emberek mindig nagyon várnak, 
bizonyára már szép ruhákban sétálnak 
a parkokban, a gyerekek a nyuszitojást 
keresik, a fiatalok egymás kezét fogják, 
az idősebbek élvezik a lágy meleget. 
Tavaly sajnos hiába váltottam le Tél bá-
tyámat, akkor fura félelem járta a vilá-
got, de mire elköszöntem, tüzes nővér-
kém alatt minden megjavult. Ha jól hal-
lottam, megteltek a fürdőhelyek kirán-
dulókkal, mentek a jachtok az Adrián, 
repülgettek Dubajba sokan.

Tehát itt az én időm, kipattanok, 
szép ruhába öltözöm, hajamba szala-
got fűzök, nagy levegőt véve fölröppe-
nek, hogy gyönyörködhessek az embe-
rekben, a tájban, a megújuló életben. 
Búcsút intek Tél testvéremnek, hadd 
pihenjen nagyot most ő, sietek boldogí-
tó, örömteli feladataimra.  

Lágy szellők szárnyán utazom, s hi-
ába a ragyogó napsütés, a langy meleg, 
valami egyre jobban zavar. Látom, hogy 
az emberek sorban állnak, sárga autók 
szirénáznak, érthetetlen plakátok virí-
tanak. De hol a várt ünneplés, a vidám 
énekszó, az önfeledt gyermekkacaj? 
Hiszen itt vagyok, engem vártak hideg, 
sötét téli napokban, s nem értem, mi 
történhetett. Előző tavasszal óvatos 
örömmel fogadtak, most azonban meg-
tört szemeket látok, félelmet, rettegést. 

Felröppenek hegyeken túlra, ked-
ves Prága városom fölé, de a hatal-
mas téren sem látok boldog embere-
ket, csak a kockakövekre festett 25 
ezer keresztet. Röppenek tovább, de 

hiába, maszkos emberek sietnek va-
lahová, egymásra sem nézve, hátuk 
meggörnyedve a sok tehertől. Szép Du-
na-völgyben hangos vita, sőt veszeke-
dés zaja, a repülőtéren óriási gépekből 
hatalmas csomagokat tolnak ki, taps, 
villannak a fények. Belehallgatok a ha-
talmas vízparti palotába, de csak egy-
mást szidó, országvesztéssel, hazaáru-
lással, tehetetlenséggel vádló szavakat 
hallok. Majd máskor csak kéttucatnyi 
honanya-honatya 
próbál haladást elér-
ni, a hiányzók száma 
133 fő.

De miért a vita, 
hol az összefogás, 
az egymás segítése? 
Valami végleg el-
romlott a télen? Míg 
békésen aludtam, 
nem tudták megol-
dani vitáikat? Egy év 
eltelt, semmit sem 
tanultak, de mindent 
elfelejtettek? Ez min-
dig így volt? Az nem 
lehet, a Tavaszt kö-
szönteni, ünnepelni kell, egymás kezét 
fogva. Jó, látom, divat lett a szájmaszk, 
színesedett, mókás figurákkal, csillogó 
díszítéssel. De alig látom a boldog pá-
rokat, sétáló embereket.

Valami szorongatja a szívemet, 
könnyeket csal a szemembe, melyek 
leperegnek a virágba borult fákra, friss 
zöld levelekre gyémántcseppenként. 
Igen, megérkeztem, a nap szebben 
süt, a fák zöldbe borultak, a madárkák 
csivitelnek. A városok, falvak azonban 
csöndben maradtak, csak néhol hal-
latszik keserű sírdogálás, fojtott pa-
naszszó. A temetőkben csak kisebb 

csoportok állnak a koporsók körül, és 
a számok egyre nőnek. Komor arcú ka-
tonák sétálnak éles fegyverekkel, bár 
ellent én nem látok. 

Úgy érzem, mintha Tél bátyám visz-
szanyúlna, hosszú ujjaival megmar-
kolja a szívemet, pedig ez már az én 
időm lenne. Igaz, felidézve a megelőző 
tavaszt, akkor is volt zavar, idegesség, 
bezártság, de ennyi szomorúságot még 
sohasem láttam. Nem kell nekem sta-

tisztika, én a fáj-
dalmat érzem. 
Félek, ez nem az 
én tavaszom. De 
talán a követke-
ző! 

Hogy ez még 
csak álom? Bé-
kés, kiegyensú-
lyozott emberek, 
harag- és vírus-
mentes világ? 
Bújjak vissza a 
maci üres bar-
langjába, szun-
dítsak egy évet? 
Nem, nekem 

feladatom van, fényt, meleget adni, 
megújulást, újjászületést hirdetni. Ha 
kell, vizet árasztok, mossa el a bajt, a 
bánatot. Nem, most nem álmodhatom 
tétlenül, feladatom van, felolvasztani a 
jéggé dermedt gyűlöletet, a hatalmi gő-
göt, felébreszteni mindazt, amit ember-
nek, humánumnak neveznek. Álmodni 
ráérek, ha feladatomat teljesítettem. 
Hitet hirdetek a megújulásban! Talán 
jövőre csilingelő, boldog gyermekhan-
gok ébresztenek: „Serkenj fel, kegyes 
nép, mosolyog a hajnal!”

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Tavasztündér álma

Az emberek mindig nagyon 
várnak, bizonyára már szép 
ruhákban sétálnak a par-
kokban, a gyerekek a nyu-
szitojást keresik, a fiatalok 
egymás kezét fogják, az idő-
sebbek élvezik a lágy me-
leget. Tavaly sajnos hiába 
váltottam le Tél bátyámat, 
akkor fura félelem járta a vi-
lágot, de mire elköszöntem, 
tüzes nővérkém alatt min-
den megjavult.
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JÖHET A NÉGYES DÖNTŐ! A 
címvédő MOL-Pick Szeged, va-
lamint a Telekom Veszprém, a 
Veszprémi KKFT és a Balaton-
füred jutott a férfi kézilabda ma-
gyar kupa négyes döntőjébe. A 
szegediek a negyeddöntőben 
Tatabányán nyertek 29–22-re. 
A négyes döntőt a jövő hétvé-
gén, április 10–11-én rendezik 
majd.
TÁVOLRÓL IS SEGÍT. A Sze-
gedi Röplabda Sportegyesü-
let szakmai igazgatója, Jan De 
Brandt a járványhelyzet miatt 
hónapok óta nem tud Szege-
den dolgozni, de távmunkában 
továbbra is segít az edzőknek 
és játékosoknak. A belga szak-
ember jelenleg Bécsben tevé-
kenykedik, az osztrák korosztá-
lyos és felnőttválogatottal is az 
Eb-szereplést szeretné kiharcol-
ni. Az SZRSE honlapjának sze-
gedi helyzetéről beszélt.

„Legutóbb egy Zoom-meg-
beszélést tartottunk az edzők-
kel, ezúttal a 16 éven felüli-
ekkel dolgozó trénerek voltak 
soron. Sokat beszéltünk az 
edzések szervezéséről, hiszen 
annyi mindenre kell figyelni, így 
nem árt prioritásokat kialakíta-
ni. Természetesen a koronaví-
rus-járvány kezeléséről is szó 
esett, hiszen minden csapat-
ra nagy hatással van, ezért ha-
tékonyabbá kell tenni a mun-
kát, ehhez ajánlottam trükkö-
ket és feladatokat. Mostanság 
edzésmódszerekről készítek 
videókat, hogy magyarázat-
tal együtt el tudjam küldeni a 
kollégáknak. Reálisan abban 
reménykedhetem, hogy szep-
temberben visszatérek. Ez per-
sze attól is függ, hogy az oszt-
rák válogatott kijut-e az Eu-
rópa-bajnokságra, hiszen ha 
nem sikerül elérni a célt, akkor 
már augusztusban Szegeden 
lehetek. Két idényt is csonká-
vá tett a járvány, így szívből re-
mélem, hogy a következő sze-
zon már normális lesz” – fogal-
mazott De Brandt.
VERSENYT NYERT HÓDI. A 
Tisza Squash SE fallabdázója, 
Hódi György C kategóriás ver-
senyt nyert Tatabányán. A sze-
gedi sportoló meggyőző játék-
kal végzett az élen, csak a dön-
tőben bukott szettet.

„Nagyon jó volt újra verse-
nyezni, a vírushelyzet ellenére. 
Jól éreztem magam, jó volt ta-
lálkozni az ismerősökkel. A sok 
edzés meghozta az eredmé-
nyét, így stabil játékkal tudtam 
megnyerni a kategóriámat. Re-
mélem, hogy a jövőben a jár-
vány miatt nem mondanak le 
több versenyt, mert ez motivál 
az edzéseken” – fogalmazott a 
fallabdázó.

Sport

Nem lehet versenyekre
használni az új

atlétikai centrumot

Novemberben adták át az 550 millió forintból elkészült, 
nyolcsávos, rekortánborítású, világítással rendelkező at-
létikai centrumot az SZVSE-pályán. Mostanra kiderült: 
edzésre alkalmas a létesítmény, de versenyre nem. Igaz, 
ez csak pár centin múlt.

A szegedi atléták több évtizedes álma vált valóra a ta-
valyi év végén, amikor elkészült az új, nyolcsávos, re-
kortánborítású, világítással rendelkező modern pálya. 

A sportberuházás a Modern Városok Program részeként va-
lósult meg. Hiába azonban a félmilliárdos kormányzati finan-
szírozás, a pálya egyelőre csak edzés és amatőr sportolás 
céljára használható, a korábban beígért rangos versenyekre 
várni kell, mert a kivitelező a futókörnél 2,5 centivel elszá-
molta magát – írta meg a szeged.hu.

Emellett a dobópályánál is hibáztak: ott a versenyzők ne-
kifutóját és a kalapácsvetők dobókörét a megengedettnél 
néhány centiméterrel magasabbra emelték, ezért a 4000 
négyzetméteres pályát fel kell tölteni, hogy szintbe kerüljön. 
Ezt a hibát április végére tudják elhárítani, utána lehet dobó-
versenyeket rendezni.

A DEAC lesz  
a kupaellenfél

A Naturtex-SZTE-Szede-
ák a Debreceni EAC 
csapatával találkozik a 

férfi kosárlabda magyar kupa 
negyeddöntőjében. A sorso-
láson az is eldőlt, hogy a leg-
utóbbi aranyérmes és bajnoki 
alapszakaszgyőztes Szolnok 
az Alba Fehérvárral játszik, 
ez a két csapat vívja majd 
az első találkozót a Ludovika 
Arénában sorra kerülő tornán. 
A nyolcas döntő első játék-
napja április 7., az elődöntő-
ket április 9-én vívják, a hely- 
osztókra pedig április 11-én 
kerül sor, zárt kapuk mögött. 
A sorozat győztese 3 millió, 
az ezüstérmes 1,5 millió, a  
bronzérmes 900 ezer forin-
tot vihet haza. A magyar szö-
vetség a nemzetközi trendek-
hez igazodva rendezi meg az 
MK-t, amelyen az NB I. első 
felének nyolc legjobb csapa-
ta vesz részt. Az elődöntőket, 
valamint a finálét élőben, a 
bronzmérkőzést felvételről 
közvetíti az M4 Sport.

A program: negyed-
döntő, április 7., szerda, 
13.00: Alba Fehérvár–Szol-
nok (1.), 15.30: Falco–PVSK 
(2.), 18.00: DEAC–Natur-
tex-SZTE-Szedeák (3.), 20.30: 
Atomerőmű–Körmend (4.); 
elődöntő, április 9., péntek, 
15.00: 1. negyeddöntő győz-
tese – 2. negyeddöntő győz-
tese, 17.45: 3. negyeddöntő 
győztese – 4. negyeddöntő 
győztese; helyosztók, április 
11., vasárnap, 16.30: a 3. 
helyért, 19.30: döntő.

Megvédte bajnoki címét a Tisza Tollas SE
Izgalmas csatában verték a pécsieket a mindent eldöntő meccsen

Hatalmas izgalmak után, 
nagyszerű játékot mutatva 
legyőzte a nagy rivális pé-
csieket, így megvédte ma-
gyar bajnoki címét a Good-
will Pharma Tisza Tollas SE 
az I. osztályú csapatbajnok-
ságban. A szegediek 2020 
után másodszor bizonyul-
tak a legjobbnak.

A címvédésért lépett 
pályára a Goodwill 
Pharma Tisza Tollas 

SE együttese az I. osztályú 
csapatbajnokság rájátszá-
sában, amelynek a szege-
di Squash Club Szabadidő-
központban található Káro-
lyi Ákos Tollascsarnok adott 
otthont. Ehhez az alapsza-
kasz győztesének előbb a 
Fehérvár BSE-t, majd a Multi 
Alarm SE-t kellett legyőznie.

Az első feladatot re-
mek játékkal teljesítették: 
a fehérváriak ellen mind a 
kilenc összecsapáson nyer-
ni tudtak (9–0), így meg-
alapozták a pécsiek elleni, 
döntőnek is beillő találkozó 
hangulatát. A bajnokság 
utolsó összecsapásán a ko-
rábbi egyeduralkodó Multi 
Alarm SE ellen játszott a 
címvédő. A képlet egyszerű 
volt: aki nyer, azé az arany- 
érem.

A férfi egyénikkel kezdő-
dött a párharc, ebből a sze-
gediek jöttek ki jobban: a 29 
éves malajziai légiós, Iskan-
dar Zulkarnain bizonyított, 

legyőzte a tokiói olimpiára 
készülő Krausz Gergelyt, míg 
Pápai Balázs Szerecz Már-
ton ellen nyert két szettben, 
így Pápai Bálint hiába kapott 
ki Pytel Gergőtől, 2–1-re 
előnybe került a Tisza SE. 
Ami a női egyénit illeti, elő-
zetesen a szegediek, Sáro-
si Laura és Silvi Wulandari 
tűntek esélyesebbnek, ám 
megizzasztotta őket Gonda 
Daniella és Bukoviczki Bian-
ka. Ettől függetlenül behúz-
ták a meccsüket, így 4–1-es 
Tisza SE-vezetésnél egyetlen 
sikerre került a címvédés.

Nem adta fel a Pécs, 
megnyerték mindkét férfi 

párost, 4–3-nál szorossá 
vált a találkozó. Végül a női 
páros döntött a bajnoki cím-
ről: a Wulandari, Sárosi duó 
két szettben nyert a Gonda, 
Bukoviczki kettős ellen, ez-
zel eldőlt minden, a vegyes 
párost így le sem kellett ját-
szani (5–4), kezdődhetett az 
ünneplés. A Goodwill Phar-
ma Tisza Tollas SE fennál-
lása második csapatbajnoki 
aranyérmét szerezte az élvo-
nalban.

– Próbáltuk nem nyo-
másként kezelni azt, hogy 
bajnokként a címvédés a 
dolgunk, hanem erőt merí-
teni ebből. Lépésről lépés-

re haladtunk, aprólékosan 
építettük fel a rájátszást. 
Hatalmas dolog, hogy újra 
mi lettünk a legjobbak, 
edzőként és csapattársként 
is gratulálok mindenkinek, 
aki hozzátett ehhez a tör-
ténelmi sikerhez – nyilat-
kozta a 2015 óta Szegeden 
élő játékos-edző, Didi Pur- 
wanto.

A bajnokcsapat tagjai: 
Bálint Máté, Bozsogi Mira, 
Kereszti Zoltán, Kószó Mira, 
Könczöl Ádám, Pápai Balázs, 
Pápai Bálint, Piliszky András, 
Sárosi Laura, Silvi Wulanda-
ri, Iskandar Zulkarnain, játé-
kos-edző: Didi Purwanto.

Elköszönt két játékosától a Pick
Cañellas és Kašpárek is távozik a nyáron

A világ- és kétszeres Eu-
rópa-bajnok spanyol 
Joan Cañellas nyá-

ron távozik a MOL-Pick Sze-
ged kézilabdacsapatától, 
és a svájci Kadetten Schaff-
hausen játékosa lesz. A sze-
gedi klub honlapjának beszá-
molója felidézi, hogy Cañellas 
2018 nyarán érkezett a csa-
pathoz, amellyel egy évvel ké-
sőbb magyar kupát nyert. Ed-
dig 58 bajnokin 142 gólt szer-
zett, a Bajnokok Ligájában 
108 találatnál jár.

A Schaffhausen honlapja 
szerint az átlövőként is be-
vethető 34 éves kézilabdázó 
szerződése két idényre szól. A 
191-szeres válogatott Cañel-
lasnak a világbajnokságokról 
két bronz-, az Európa-bajnok-
ságokról egy ezüst- és egy 
bronzérme is van, 2017-ben 

pedig BL-t nyert. Korábban a 
Barcelona, a Ciudad Real, az 
Atlético Madrid, a Hamburg, 
a Kiel és a Vardar Szkopje 
együttesét erősítette.

Szegedről a spanyol irá-
nyítón kívül a cseh jobbát-
lövő, Stanislav Kašpárek is 
távozik nyáron, három idény 
után, és a fehérorosz Mes-

kov Breszt együttesébe iga-
zol. Mindkét játékosnak lejár 
a szerződése jelenlegi klub-
jánál. Korábban eldőlt, hogy 
nyáron Kent Robin Tönne-
sen Veszprémből, Sebastian 
Frimmel a Schaffhausentől 
érkezik Szegedre, Dmitrij 
Zsitnyikov pedig visszatér a 
Wisła Płockhoz.

2020 után 2021-ben is a szegediek nyerték a csapatbajnokságot. Fotó: Goodwill Phar-
ma Tisza Tollas SE

A világbajnok Cañellas a Schaffhausenben folytatja. Fotó: 
MOL-Pick Szeged
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 7. 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: Világhírű 
fametsző és könyvművész volt Buday György. A nyertes: ifj. Kónya Ferenc Ákos. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
március 20-án: Bálint János és Horváth Ni-
kolett, Szögi Marcell és Kiss Noémi, Nagy 
Gergely János és Kis Judit, Kiss József és 
Zsolnai Enikő, Tóth Máté István és Batancs 
Flóra Bettina, Hegedűs Barnabás Patrik és 
Bitó Ágnes.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Huszka Dávid-
nak és Hegedűs Dorinának 2021. 03. 10-
én Nóra, Molnár Lászlónak és Fazekas Haj-

nalkának 2021. 03. 13-án Milán, Buzdor-
ján Gábornak és Szabó Izabella Erzsébet-
nek 2021. 03. 14-én Alex Roland, Hebők 
Gábornak és Deák Dorina Kittinek 2021. 
03. 16-án Dorka Léda, Pénzes Andornak és 
Szász Márta Évának 2021. 03. 18-án Linda 
Viola, Román Zoltánnak és Horváth Bettiná-
nak 2021. 03. 20-án Nimród nevű gyerme-
ke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

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

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

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

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu
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Záporok 
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14/4
Buda, 

Richárd
Nagyszombat 

Közepesen
felhős 
15/2
Izidor,
Kerény
Húsvét 

Gyengén
felhős
17/5
Vince,
Juliána 
Húsvét

Erősen 
felhős
18/7

Vilmos,
Biborka
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19/8

Herman,
Armand

Záporeső

20/9

Dénes,
Valter

Záporeső

19/9

Erhard,
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ÁPRILIS 6., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 17.00 óra  (A jelzett 
időponton belül elérhető a 20/531-0402 te-
lefonszámon.)
ÁPRILIS 7., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A 
jelzett időponton belül elérhető a 30/963-
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)

Képviselői  
fogadóóra

Tóth Károly: 16.00 – 17.00 (A jelzett időpon-
ton belül elérhető a 20/345-0227 telefon-
számon.)
Mihálik Edvin: 15.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 62/564-036 te-
lefonszámon.)
ÁPRILIS 8., CSÜTÖRTÖK
Mihálffy Béla: 16.30 – 17.30 (Polgármes-
teri Hivatal Kiskundorozsmai Kirendeltség, 
Negyvennyolcas u. 12.)  
ÁPRILIS 10., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 30/510-1774  te-
lefonszámon.)
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AZ 1964-BEN KÉSZÜLT FEL-
VÉTELEN BERETZK PÉTER 
ORVOS, ORNITOLÓGUS ÉS 
MÉSZÁROS SÁNDOR, A FE-
HÉR-TÓ VADŐRE LÁTHATÓ. 
Beretzk Péter az ősi Fehér-tó 
végnapjaiban kezdte el rend-
szeresen járni a mocsárvilágot. 
Jelentős szerepe volt a tó ma-
dárvilágának feltárásában. Tu-
dományos közleményei, isme-
retterjesztő írásai és madárpre-
parátum-gyűjteménye alapján 
pontos képet kaphatunk arról, 
milyen gazdag is lehetett a haj-
dani szikes tó madárvilága. Be-
retzk idejében felismerte azt a 
veszélyt, amely a halastórend-
szer kialakításával e páratlan 
élővilágot fenyegeti. Kitartó köz-
benjárásával 1938-ban mintegy 
kétszáz hektárt nyilvánítottak vé-
detté az ősi Fehér-tó medréből, 
létrehozva ezzel az ország első 
madárrezervátumát. A Magyar 
Madártani Egyesület megalaku-
lását már nem érhette meg, pár 
hónappal az alapító ülés előtt, 
1973-ban elhunyt. Tevékenysé-
ge azonban napjainkig meghatá-
rozza Szeged és a régió ornitoló-
giai életét, ezért a tóvidék meg-
mentéséért folytatott, gyakran 
reménytelen küzdelméért a há-
lás utókor „a Fehér-tó Atyja” név-
vel ismerte el a kiváló tudóst. 
Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Lelkiismeretesen teljesíti 
feladatait, igyekszik min- 

den ígéretét betartani. Rend- 
kívül magabiztos, úgy gondol- 
ja, mindenkinél mindent job- 
ban tud. Vigyázzon, párkapcso- 
latában ez nem vezet jóra!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
A munkahelyén bekövet- 
kező hirtelen változások 

teherként nehezednek a 
vállára. Adjon időt magának 
alkalmazkodni az új helyzethez. 
Párja segítségére most is 
számíthat, fogadja el tőle!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
A héten úgy tűnik, mintha 
semmire se lenne ideje, 

aminek legkevésbé mun- 
katársai örülnek. Kérjen taná- 
csot, ha nem boldogul egyedül, 
így hamarabb jut ideje a 
pihenésre családja körében.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Mostanában sok hatás 
éri, ügyeljen arra, hogy 

egyikre se reagáljon meg- 
gondolatlanul! Alkalmazza a 
lassan járj, tovább érsz mód- 
szert életének minden terüle- 
tén, ha sikert szeretne elérni.

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Olyan isme- 
retek birtokába juthat, 
amelyek által több pénzre 

tehet szert. Lépjen bátran, a 
cél közelebb van, mint gondolja! 
Szerelmi életében harmónia 
uralkodik, ami örömmel tölti el.

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Kirobbanó formá- 
ban van, ami munkája 

minőségében is tükrö- 
ződik, és kollégái is szívesen 
dolgoznak együtt önnel. Pár- 
jával remekül kijönnek egy- 
mással, szervezzenek közös 
programot hétvégére!

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Sok gond nyo- 
masztja, melyek közül 
néhány a magánéletét is 

érinti. Ha a megoldásokat 
keresi, vonja be jobban a 
párját, mert ezáltal erősödhet 
meg igazán a kapcsolatuk, 
és barátaitól se szégyelljen 
tanácsot kérni.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Munkahelyén 
keményen kell fellépnie, 

ha érvényesíteni szeretné 
akaratát. Tartson ki elképzelése 
mellett akkor is, ha most még 
nem látja a következő lépést. 
Párja mindenben támogat- 
ja.

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Titkos pártfogója 
lehet a munkahelyén, aki 
a háttérből egyengeti az 

útját. Neki köszönhetően akár 
előléptetésben is részesülhet, 
ami jó hatással lehet családi 
problémái rendezésében is.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Habár nehezére eshet, 
itt az ideje elhagyni 
a járt utat. Az új irány 

sokkal több lehetőséget 
rejteget, mint hiszi! Szerelmi 
életében minden valóra válhat, 
amennyiben azonos célok 
vezérlik önt és választott- 
ját.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Munkahelyén eredmé- 
nyes tárgyalásokat foly- 
tat, ami sikerélmények- 

hez juttatja. A magánéleti 
nézeteltéréseket kezelje lehe- 
tőségként arra, hogy párjá- 
val még közelebb kerüljenek 
egymáshoz.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Valaki a munkatársai 
közül nem tartja magát 
a megbeszéltekhez. Áll- 

jon oda elé bátran, és 
szembesítse a helyzettel! 
Hangulatingadozása meg- 
ijesztheti partnerét, nyug- 
tassa meg, hogy érzelmei 
változatlanok.

Horoszkóp Szeged régen

Húsvéti tojáskereső és összeesküvés-elméletek – online

Április 5-éig lehet bekapcso-
lódni a szőregi művelődési 
ház húsvéti tojáskereső ver-
senyébe. A városrész terüle-
tén 50 papírtojást rejtettek 
el, ezeket kell megkeresni, 
majd a rajta lévő feladat szá-
mát a megfejtéssel együtt el-
küldeni a Tömörkény István 
Művelődési Házba. Ugyan-
csak április 5-éig lehet csat-
lakozni a belvárosi Húsvéti 
élménysétához, melynek 
során – részvételi díj ellené-
ben – túrógombócot is lehet 
kapni. 

Április 9-én, 10-én és 
11-én Költészet napi vers-
vadászatot rendeznek Pe-
tőfitelepen. A keresgélés a 

művelődési háznál kezdődik, 
ott található meg a címek lis-
tája, amelyeket fel kell keres-
ni, majd a kifüggesztett ver-
sek alapján kitalálni, ki lakik  
ott. 

Számos közművelődési 
intézmény és cég kínál on-
line műsorokat és játékokat 
a következő napokra. Az on-
line programok megtekinthe-
tők Facebook-oldalukon és 
YouTube-csatornájukon. Az 
információk a http://szeged-
tourism.hu/hu/esemenyek/ 
oldalon is megtalálhatók.

Április 10-éig tekinthető 
meg A mozi visszavár című 
kisfilm. A Belvárosi mozi ta-
valyi felújítását követően új 

terek (VR Game Room, Film-
történeti Kiállítás és Élmény-
tár) nyíltak meg a látogatók 
előtt – ebbe is betekintést 
enged az intézmény.

Április 30-áig alkotói 
pályázatot hirdet a  Somo-
gyi-könyvtár a 10 és 14 év 
közötti fiataloknak, Neked 
mit jelent Szeged? címmel, 
melynek jutalmaként a díja-
zottak ingyenesen vehetnek 
részt a könyvtár A víztől vett 
város – árvíz és újjáépítés 
elnevezésű helyismereti tá-
borában, 2021. július 26. és 
30. között. A témában ha-
gyományos technikával (kre-
atív rajz, festmény, kollázs, 
képregény, poszter, vers, 
novella, esszé, napló stb.), 
vagy digitális eszközökkel 
készült alkotásokat (animá-
ció, gif, fotósorozat, digitális 
kollázs, digitális képregény, 
3D számítógépes modellről 
videó, kisfilm stb.) várnak. 

Május 11-ig Újrahangol-
va címmel látható a nagy si-
kerű Mentorháló pedagógiai 
esték sorozat több előadá-
sa, jegy ellenében. 

Április 6-án Steigervald 
Krisztián generációkutató 
Generációk harca – hogyan 
értsük meg egymást a pan-
démia idején? című elődása 
lesz műsoron. 

Április 13-án dr. Tóth 
Árpád karnagy, zenetanár  
A dal mögött megbúvó nép 
– emberi történetek nép-
dalaink tükrében; április 

20-án dr. Gyarmathy Éva 
Prima díjas klinikai szak-
pszichológus Az atipikus 
lesz a tipikus; április 27., 
kedd, 18.00 óra: dr. Purebl 
György pszichiáter Az élet 
sója? A hétköznapi stressz-
től a szorongásos zavarokig; 
május 4-én Nyáry Krisztián 
író, irodalomtörténész Hány-
félék a magyarok? A ma-
gyar identitás forrásvidéke; 
május 11-én Krekó Péter 
egyetemi oktató, politológus  
Miért szeretjük az összees-
küvés-elméleteket? című 
előadását nézhetik meg az 
érdeklődők.


