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Új utca
Utcát neveznek 
el Újszegeden 
Altorjay Ist-
vánról, aki fél 
évszázadon át 
gyógyította a 
gyerekeket. 

Újszülöttek
Kettő fehérfejű 
selyemmajom 
is született a 
fajmentő te-
nyészprogram-
ban a Szegedi 
Vadasparkban.

Négyen az Eb-n
Kihirdették a má-
jusi, budapesti 
úszó-Eb magyar 
keretét, a névsor-
ban a Haász SZUE 
négy versenyzője is 
szerepel.

5. 10.
Geotermikus
Elkészült 3,3 
milliárd forintból 
a geotermikus 
fűtési rendszer 
Felsővároson és 
az Odessza vá-
rosrészben. 

4.4.

Havi százmillió forint veszteséget jelent
Szegednek az ingyenes parkolás

Autó autó hátán a Feketesas utcában. Reggel fél nyolc után szinte lehetetlen parkolóhelyet találni a belvárosban. 
Fotó: Szabó Luca 

A járványhelyzet miatt 
már egy éve – néhány 
hét kivételével – ingye-

nes a parkolás a kormány ren-
delkezése szerint az egész or-
szágban, így Szegeden is. Ez 
az intézkedés havonta közel 
százmillió forint bevételkie-
sést jelent Szegednek, s ed-
dig már nyolcszázmillió forint-
nál is többet vont el így a kor-
mány a várostól. Sokan tar-
tották és tartják a mai napig 
elhibázott lépésnek a parko-
lás ingyenessé tételét. Egye-
lőre semmilyen információ 
nincs arra vonatkozóan, hogy 
mikor tervezi visszavonni a 
kormány az ezzel kapcsola-
tos jogszabályt. Utoljára több 
mint negyven éve volt olyan 
Szegeden, hogy nem kellett 
fizetni a parkolásért a belvá-
rosban. A szegedi fizetőpar-
kolás történetéről lapunk 8. 
oldalán olvashatnak.

Új szabályok
léptek életbe

Lapzártánkkor átlépte a 
2,5 milliót a beoltottak 
száma, melyhez Orbán 

Viktor kötötte a korlátozá-
sok enyhítését. Igaz, hogy a 
védőoltások nem jelentenek 
azonnali védettséget, a kor-
mány lazított a szabályokon: 
rövidült a kijárási tilalom idő-
tartama, tovább tarthatnak 
nyitva az üzletek, bővült a 
nyitva tartó üzletek köre, ki-
nyithattak a fodrászok, koz-
metikák. A miniszterelnök 
múlt pénteken közölte: ápri-
lis 19-én kinyitják az óvodá-
kat és az iskolákat, noha en-
nek elhalasztását kérték a 
pedagógusok és egyes szak-
értők. Orbán arról is beszélt 
a múlt heti rádióinterjújá-
ban, hogy 3-3,5 millió beol-
tottnál jön a következő lépés 
a nyitást illetően, de hogy ez 
mi lesz, azt csak lapzártánk 
után jelentette be.

Összeállításunk 
a 2. oldalon 

Szécsényi Rózsa:
Bosszút áll 
a kormány

„Nincs mit kompenzálni” – közölte nemrég Balla György fi-
deszes országgyűlési képviselő, akinek miniszteri biztosként 
éppen az lenne a feladata, hogy tárgyaljon az önkormányza-
tokkal arról, hogy az iparűzési adó megfelezése miatt nehéz 
helyzetbe jutott, jellemzően ellenzéki városokat miként tud-
ná kompenzálni a kormány. Merthogy a fideszes vezetésű 
városokat már tavaly decemberben kompenzálta a kormány, 
amely tárgyalás nélkül azonnal 1,38 milliárd forint szabadon 
felhasználható támogatást adott a kormánypárti települé-
seknek. Erre mondta azt Botka László polgármester, hogy 
politikai alapon bünteti a kormány az önkormányzatokat.

„A segítségre az idei évben van szüksége az önkormány-
zatoknak, a feladatátvétel pedig nem segítség. Ha a kor-
mány komolyan vette volna a saját ígéretét, akkor valódi se-
gítséget ajánlott volna az önkormányzatoknak. Nem vártunk 
mást, csak ezt a fajta bosszúállást, így nem csalódtunk” – 
nyilatkozta a szeged.hu-nak Szécsényi Rózsa gazdasági al-
polgármester Balla György nyilatkozata kapcsán.

Cikkünk a 3. oldalon

Politikai megszállás
zajlik az egyetemeken

T            izenegy újabb magyar egyetem – 
köztük a Szegedi Tudományegye-
tem – modellváltásáról nyújtott be 

törvényjavaslatot az Országgyűlésnek az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium. 
Ezek az intézmények augusztus elsejével 
kerülnek alapítványi fenntartásba. A mi-
nisztérium szerint az átalakítások meg-
erősítik az egyetemek szervezeti, 
pénzügyi, munkavállalói, oktatási 
és kutatási autonómiáját. Az érin-
tettek közül azonban sokan nem 
így látják, miután az egyeteme-
ket fenntartó alapítványok 
kuratóriumaiba élethosz-
szig tartó megbízással de-
legálnak kormánypárti po-
litikusokat és a kormányhoz 
közel álló gazdasági szereplő-
ket. Sokan vélik úgy, hogy ami 

most történik, az lényegében az egyete-
mek politikai megszállása.

Szajbély Mi-
hály profesz-

szor, a szege-
di egyetem 
bölcsészka-

rának szená-
t o r a 

szerint ha a kormány komolyan gondolta 
volna, hogy az egyetemek maguk dönt-
hetnek, akarnak-e modellváltást, vagy 
sem, akkor világosan és idejében meg 
kellett volna fogalmazni magát az aján-
latot. Tisztázni kellett volna, hogy milyen 
jogosítványai lesznek a kuratóriumok-
nak, hogyan jönnek azok létre, kik és mi-
lyen arányban delegálhatják a tagokat, 
milyen lesz a viszony a kuratórium és a 
szenátus között, milyen garanciái lesz-
nek az egyetemi autonómiának.

Részletek a 7. oldalon

Szajbély Mihály: A helyzet 
ma pontosan olyan, mint a 
Kádár-korban. Abban lehet 
reménykedni, hogy nem 
keményvonalas lesz a párt-
titkár. Fotó: Szabó Luca 
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Tévhitek
az oltással

kapcsolatban

„Egyre több felől halljuk és olvassuk, 
hogy sokan a védőoltás ellenére kór-
házba kerülnek súlyos COVID-fertő-
zéssel, ami azt a TÉVES ELKÉPZE-
LÉST sugallja, hogy az oltás mégsem 
véd a súlyos koronavírus-fertőzéstől. 
Ez azonban NEM IGAZ” – írták a KO-
VIDők Facebook-oldal szakértői. Az 
oldal két nemzetközileg elismert sze-
gedi kutató – Horváth Péter informa-
tikus és Kintses Bálint biológus – ne-
vével fémjelzett, hiteles és függet-
len tájékoztató csatorna. Korábban 
már cáfolták a kutatók azt a tévhitet, 
amely szerint az influenza ugyanolyan 
veszélyes, mint a koronavírus. „A KO-
VIDők célja, hogy a tévhitek eloszlatá-
sával segítse a tisztánlátást.”

Vizsgálják, lehet-e oltani
a 16 és 18 év közöttieket

Kockázatos a korai nyitás
Mást mondanak a kormánypolitikusok, és mást a szakemberek

Két és fél millió ember beoltását követően tervez lazítá-
sokat Orbán Viktor miniszterelnök. A szakemberek ezzel 
szemben sorra magasabb átoltottság után javasolják a 
korlátozások fokozatos feloldását. A Telex gyűjtötte össze, 
ki mit mondott az enyhítésekről az elmúlt napokban. 

Orbán Viktor a márci-
us 26-i rádióinterjújá-
ban azt mondta, hogy 

a nyitás akkor következhet el, 
ha 2,5 millió embert beolta-
nak. Ekkor lehet azzal szá-
molni, hogy a leginkább ve-
szélyeztetett 65 év felettiek 
már mind megkapták az ol-
tást. Másnap a Magyar Köz-
lönyben már meg is jelent egy 
rendelet az április 19-től kez-
dődő fokozatos újranyitás lé-
péseiről. (Lapzártánkkor a 
beoltottak száma 2 536 751 
fő, közülük 1 005 936 fő már 
a második oltását is megkap-
ta – a szerk.)

Kásler Miklós szerint a 
nyitás a populáció körülbe-
lül felének átoltottsága után 
jöhet.  Erről a Bayer show 
vendégeként beszélt a poli-
tikus március 28-án. A Telex 
szerint a Kásler által említett 
50 százalékos átoltottság 
körülbelül 4 millió embert 
jelent, miután a 18 éven alu-
liakat nem oltják. Az emberi 
erőforrások minisztere úgy 
vélte, május végén, június 
elején lehet a szigorításokon 
enyhíteni.

Duda Ernő szegedi viro-
lógus professzor a 168.hu-
nak nyilatkozva elmondta: 

tottsága messze nem enge-
di meg a nyitást. 2-3 millió 
beoltott tudja befolyásolni 
a járvány alakulását, de a 
nyájimmunitástól, amihez 

6-7 millió beoltott 
kell, még messze 
vagyunk. Szlávik 
elmondása szerint 
ha továbbra is ilyen 
sok beteg érkezik a 
kórházakba, akkor 
még legalább 2-3 
hétig óriási nyomás 
lesz az egészség-
ügyön. Szlávik sze-
rint „semmifélekép-

pen nem szabad enyhíteni a 
korlátozásokon, a mostani 
számok mellett nagyon szi-
gorúnak kell lenni”.

nem 2,5 millió, hanem 3,5 
millió oltott ember kellene a 
biztonságos nyitáshoz. Úgy 
vélte, a 2,5 millió ember be-
oltása csak arra elegendő, 
hogy a halálozási arány 
jelentősen csökkenjen. 
Ha a fertőzöttek szá-
mát is le akarjuk szo-
rítani, ahhoz minimum 
3,5 millió oltás kell.

Merkely Béla, a 
Semmelweis Egyetem 
rektora az RTL Klub 
híradójának azt mond-
ta: jó cél a 2,5 millió 
vakcina mielőbbi be-
adása, de teljes biztonság-
ban akkor lenne mindenki, 
ha 5 millió embert sikerülne 
beoltani. Merkely március 

29-én az M1-nek azt mond-
ta: a következő másfél hó-
napot kell kibírnunk, és 
akkor nagyon szép nyarunk 
lesz.

Szlávik János, a Dél-pes-
ti Centrumkórház infektoló-
gus főorvosa március 29-én 
azt mondta, az ország átol-

Hány millió ember beoltása után lehet lazítani  
a járványügyi korlátozásokon Magyarországon?

Orbán Viktor
2,5 millió

Duda Erno”
 3,5 millió

Kásler Miklós
4 millió

Merkely Béla
5 millió

Szlávik János
6,5 millió

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora azt mondta: akkor lenne mindenki teljes 
biztonságban, ha 5 millió embert sikerülne beoltani. Fotó: MTI/Vajda János

Duda Ernő szegedi virológus 
professzor is támogatja a 
pedagógus-szakszervezetek 
kérését: ne nyissanak ki az 
iskolák április 19-én, mert hi-
ába oltják rohamtempóban a 
pedagógusokat, nem alakul 
ki a védettség.
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Április 13-án Magyarország elér-
heti a hárommilliós átoltottságot, 
ami újabb lehetőséget ad majd, 
hogy az emberek visszatérjenek 
vagy közelítsenek korábbi életük-
höz – mondta Orbán Viktor a múlt 
pénteki rádióinterjújában.

Orbán Viktor a múlt pénte-
ki interjújában elmondta: 
a regisztráltak száma 3,7 

millió. Hozzátette: elméletileg lehet 
egy olyan pont – mert a vakcinabe-
szerzések most jól állnak –, ami-
kor több oltás lesz, mint amennyi 
ember regisztrált. Ezért felkérte az 
operatív törzset, adjon választ arra, 
hogy lehet-e a 16 és 18 év közötti-
eket oltani. 

Orbán nem a járványügyi helyzet 

súlyosságától, hanem a beoltottak 
számától tette függővé a korlátozá-
sok enyhítését. Márciusban rende-
letbe foglalta a kormány: ha már 2,5 
millióan megkapták a védőoltás első 
adagját (ez megtörtént a héten – a 
szerk.), akkor a kijárási tilalom este 
8 helyett este 10 órakor kezdődik; 
az üzletek este 7 óra helyett este 
9.30-ig lehetnek nyitva; újfajta, négy-
zetméter-alapú szabályok mentén 
kinyithatnak a március 8. óta zárva 
tartó üzletek (ruhaboltok, plázában 
lévő üzletek), tíz négyzetméterenként 
egy vásárló lehet az üzletben; kinyit-
hatnak a fodrászok, a kozmetikák 
és más szolgáltatók; az éttermek és 
vendéglátó üzletek viszont nem nyit-
hatnak ki, a szállodák továbbra sem 
fogadhatnak vendégeket.
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 VéleménySzécsényi Rózsa:
Bosszút áll a kormány

György miniszteri biztos nem 
rendelkezik döntési jogkör-
rel, és azt is egyértelművé 

tette a kormány, hogy mű-
ködésre nem adnak támoga-
tást, fejlesztésre talán.”

„Nincs mit kompenzálni” 
– közölte nyilatkozatában 
Balla, aki szerint nem elvo-
nás történt a városoknál, 
hiszen az adó elengedett 
fele helyben, ott maradt a 
vállalkozásoknál. Igaz, a 
pénz nem folyik be az önkor-
mányzatokhoz, mint eddig, 
így lehet, hogy „mínuszban 
vannak, de mindenki más 
is mínuszban van, a kor- 
mány is”. 

„A budapesti egyeztetés 
témája az önkormányzatok 
bevételkiesésének kompen-
zálása volt. Jegyezzük meg, 

ezt a kompenzálást még az 
elvonás előtt megtették a 
kormánypárti városok ese-

tében tárgyalás nél-
kül decemberben: 
hiszen ők 1,38 milli-
árd forint szabadon 
felhasználható tá-
mogatást kaptak. A 
helyi iparűzési adó 
elvonása miatti be-
vételkiesés súlyos 
mínuszt jelentett 
az önkormányzatok 
saját bevételét ille-
tően. Balla György 
nyilatkozatát olvas-
va a jelek szerint 
van baloldali, és 
van kormánypárti 

mínusz is, a kettő között az 
a különbség, hogy ez utób-
bit, még mielőtt mínusz lett 
volna, kompenzálták. A se-
gítségre az idei évben van 
szüksége az önkormányza-
toknak, a feladatátvétel pe-
dig nem segítség. Ha a kor-
mány komolyan vette volna 
a saját ígéretét, akkor valódi 
segítséget ajánlott volna az 
önkormányzatoknak. Nem 
vártunk mást, csak ezt a 
fajta bosszúállást, így nem 
csalódtunk” – nyilatkozta 
a szeged.hu-nak Szécsényi 
Rózsa gazdasági alpolgár-
mester Balla György napok-
ban tett nyilatkozata kap- 
csán.

Amikor Szeged képviselő-
ivel tárgyalt, azzal kezdte 
Balla György miniszteri 
biztos, hogy nincs semmi-
lyen felhatalmazása. Ehhez 
képest most már roppant 
bátran mondja, az iparűzési 
adó miatt valójában nincs 
is mit kompenzálni a 25 
ezer főnél nagyobb, jellem-
zően ellenzéki vezetésű vá-
rosoknak.

„Mind a 47 érintett, 25 ezer-
nél több lakosú vidéki város-
sal egyeztettem, hamarosan 
elkészül az előterjesztésem, 
ami alapján májusban vár-
ható kormánydöntés” – nyi-
latkozta a napokban a 168.
hu-nak Balla György. A Fi-
desz országgyűlési képvi-
selője, Szolnok korábbi al-
polgármestere március ele-
jén kapta a kinevezését 
Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter-
től, és a feladatot, hogy mi-
niszteri biztosként tárgyaljon 
külön-külön az önkormány-
zatokkal arról, miként tud-
ná a kormány kompenzálni 
ezeket a jellemzően ellenzé-
ki településeket amiatt, hogy 
náluk bevételkiesést okoz a 
kis- és középvállalkozáso-
kat, valamint az egyéni vál-
lalkozásokat segítő állami lé-
pés, az iparűzési adó megfe-
lezése.

Hogy mennyire hiteles és 
komolyan vehető, szavaiért 
felelősséget vállaló tárgyaló-
partner Balla György ebben a 
témakörben, az Botka Lász-
ló lapunknak adott korábbi 
interjújából derült ki, mely 
a Szegedi Tükör március 
20-i számában jelent meg. 
Szeged polgármestere az 
egyeztető tárgyalás kapcsán 
elmondta, „Balla György az-
zal kezdte a beszélgetést, 
hogy neki semmilyen fel-
hatalmazása nincs. Ezután 

nem is meglepő, hogy Nagy 
Sándor városfejlesztési al-
polgármesterünk és Papp 
Gábor, az ön-
k o r m á n y z a t 
közgazdasá-
gi irodájának 
vezetője üres 
kézzel távozott 
a megbeszé-
lésről”.

Szécsényi 
Rózsa gaz-
dasági alpol-
gármester a 
Szeged Tele-
víziónak úgy 
fogalmazott : 
„Ha jellemezni 
szeretném az 
egyeztetést, akkor propa-
ganda-hőmérőzésnek nevez-
ném. A tárgyalások elején 
világossá tették, hogy Balla 

Gyógyszerkezés

Olyan, mint a fegyverkezés Kelet és Nyugat között, 
csak vírusellenes vakcinákkal vívják, és ez nekünk 
rettentő sokba kerül – alkotott új fogalmat fanyar hu-

morú barátnőm. Kell is most minden fajtája a humornak, 
mert egy éve sérül a lelkünk, gyógyítani kell. Arra pedig ki-
váló a nevetés. A legedzettebb lelkivilágúakat is megtilolja 
a vírus újabb hulláma. Nem csoda, hisz már mindnyájunk-
nak vannak családtagjai, ismerősei, akiket levert a fertő-
zés, aki kórházba került vagy már bele is halt. Közben ag-
gódunk szeretteinkért, magunkért. Próbálunk kiutat ta-
lálni a ránk ömlő információk közül, másrészt viszont hoz-
zájutni olyan lényeges tájékoztatáshoz, amit nem kapunk 
meg. És ha ez nem tenné még eléggé próbára az idegein-
ket, a kormányzat tetézi a káoszt újabb és újabb felelőtlen 
döntésekkel, ígéretekkel. Ezt aztán egy-egy suttyó poénnal 
nem lehet elintézni, ahogy a kormányfő teszi, merthogy az 
egészségünkről, az életünkről van szó. Milyen aljas, kép-
mutató mondás volt a végsőkig kimerült egészségügyi dol-
gozók kapcsán, hogy „én is négy órát szoktam aludni és 
nem vagyok híján azér’ a romantikának”? Nyilván ugyano-
lyan jópofának gondolta, mint amikor leinasozta a reziden- 
seket.

Aki tudja, igyekszik 
távol tartani magát 
a történésektől, és 
védi a lelkét. Egyik ri-
portalanyom például, 
mert nem dolgozhat 
a szakmájában, ma-
gára csukja otthon az 
ajtót, zenét hallgat és 
papírszobrokat készít. 
Tudja, hogy mások 
gyerekesnek gondolják, de ő ettől érzi jobban magát. Másik 
ismerősöm úgy döntött egy hónapja, hogy böjtöt tart, még-
hozzá úgy, ahogy soha azelőtt. Nem nézi meg se a Face-
bookot, se az internet más bugyrait. A telefont is csak azok-
nak veszi fel, akik fontosak neki. Kihasználja az időt, hogy 
elcsendesedjen, megnyugodjon, különben az a mérhetetlen 
sok információ betegíti le. 

Tehetik, nekik könnyű – legyintünk rájuk. Bezzeg mi. 
Mi nem dughatjuk a fejünket a homokba. Márpedig akkor 
más megoldás kell. Mert amikor már kiabálni és sírva dü-
höngeni hallom örökvidám barátnőmet, az ugye nem nor-
mális. Kikérdeztem, azt mondta, nem történt semmi külö-
nös. Nyilván csak az a sok utolsó csepp abban a bizonyos 
pohárban. Mert egy éve akadozik a munkája, töredéke a 
bevétele a korábbinak, hogy hetek óta nem látta a távol élő 
édesapját, és húsvétkor sem látogathatta meg. Hogy az ol-
tóközpont visszaküldte neki a befizetett regisztrációs díjat, 
mert belátta – vagy beláttatták vele –, hogy nem szedhet 
pénzt a fizetős oltásra jelentkező páciensektől. Így majd az 
összes állami oltás után valamikor ő is kaphat vakcinát. Így 
járt, aki nem hajtott fejet és iratkozott fel a kormányközeli 
internetes oldalra.

Ilyenkor jót tesz egy kis beszélgetés telefonon, mert 
együtt mindjárt más megvilágításba helyezzük a dolgo-
kat, kihúzzuk egymást a kátyúból. Ha nem is váltjuk meg 
a világot, azt azért tisztázzuk, hogy ez teljesen természetes 
ebben a megzavarodott világban. Abszolút nem kell rajta 
csodálkozni, ha kimerültek vagyunk, ha kilátástalannak 
tartjuk a helyzetet, mert hiába ígér a miniszterelnök, fűt, 
fát, nyitást, ha a kórházakból mégiscsak dermesztő hírek 
szivárognak. Azért lassan-lassan, a csevegés végére újból 
a régi életvidám barátnőm szólt a telefonból, már nevet-
géltünk mindenen, persze elsősorban magunkon, ahogy 
szoktuk. Ebből sok erőt lehet ám meríteni. Most fel is hí-
vom öreg barátnőmet, neki is szüksége lehet humorbon- 
bonra.

Dombai Tünde

A kormányzat tetézi a 
káoszt újabb és újabb 
felelőtlen döntések-
kel, ígéretekkel. Ezt 
aztán egy-egy suttyó 
poénnal nem lehet el-
intézni, ahogy a kor-
mányfő teszi.

Az sem kapott, 
akinek automatikusan jár

Tavaly karácsonykor azt mondta a kormány az iparűzé-
si adó megfelezésekor – amikor a fideszes városokat 
már 1,38 milliárd forinttal kompenzálta –, hogy támo-
gatást ad az önkormányzatoknak. „A 25 ezer lakosnál 
kisebb településeknek automatikusan, míg a nagyobb 
önkormányzatokkal le fog ülni tárgyalni.” Kübekháza, 
melynek automatikusan járna a támogatás, még egy 
fillért sem kapott – tudtuk meg Molnár Róbert polgár-
mestertől. A falunak 16-18 millió forint mínuszt jelent 
a kormány döntése.

A Fidesz 10 milliárd forintos veszte-
séget okozott Szegednek a koronaví-
rus-járvány kitörése óta.
• Elvették a gépjárműadót,
• bevezették az ingyenes parkolást,
• megfelezték az iparűzési adót,
• sokszorosára emelték a víziközmű-     
    adót,
• huszonötszörösére, 73 millióról 1,8 
    milliárd forintra növelték a szolidari-
    tási hozzájárulást,
• százmilliókkal csökkentették a tö-
    megközlekedés támogatását.

Szécsényi Rózsa: Ha a kormány komolyan vette volna a saját ígéretét, akkor valódi se-
gítséget ajánlott volna az önkormányzatoknak. Fotó: Szabó Luca 
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Utcát neveznek el Újszegeden
Altorjay István gyermekorvosról

Altorjay István gyermeksebészről neveznek el egy utcát 
Újszegeden. A kiváló orvos fél évszázadon át gyógyította 
a szegedi gyermekeket, és közel három évtizedig vezette 
a gyermekgyógyászati klinikán a gyermeksebészeti osz-
tályt. A névválasztás nem véletlen, hiszen a környező ut-
cák mind egy-egy híres szegedi orvosról kapták nevüket.

Avramov András, a kör-
zet önkormányzati 
képviselője elmond-

ta, szükségessé vált az eddig 
névtelen újsze-
gedi utca elne-
vezése. Az utcák 
e lnevezésére 
egy tanácsadó 
testület vélemé-
nye alapján a fő-
építész tesz ja-
vaslatot, és ar-
ról a közgyűlés 
dönt. A hatfős 
testület tagjai 
között történész, építész, tér-
képész és helytörténész is 
megtalálható.

A grémium javaslata 
alapján kapná Altorjay István 
nevét az utca. A névválasz-
tás nem véletlen, hiszen a 
környékbeli utcák mind híres 
szegedi orvosokról – Hetényi 
Géza, Boda Domokos, Iváno-
vics György, Láng Imre, Petri 
Gábor – kapták a nevüket.

A száz éve született Altor-
jay István a szegedi, majd a 
debreceni egyetemen végezte 
az orvostudományi tanulmá-

nyait. 1947-ben 
avatták orvos-
doktorrá. 1967-
től 1991-ig a 
szegedi gyer-
mekgyógyászati 
klinikán a gyer-
meksebészeti 
osztályt vezette, 
1987-től 1991-
ig gyermekse-
bész egyetemi 

tanári beosztásban dolgozott. 
Kandidátusi disszertációját 
1983-ban védte meg. Egyete-
mi docensi kinevezést 1963-
ban kapott, egyetemi tanárrá 
1986-ban nevezték ki.

Számos európai város-
ban (Prága, Varsó, Helsinki) 
tett rövidebb ideig tartó ta-
pasztalatcsere-látogatáso-
kat a gyermeksebészeti kli-
nikákon. 1963–64-ben egy 

évet töltött a Müncheni és 
a Brémai Egyetem, majd 
1980-ban nyolc hetet Ham-
burg, Mainz, München és 
Karlsruhe gyermeksebészeti 
klinikáin. Kutatási területei-
vel összefüggésben hetven-
nél több közleményt publi-
kált. Gyakran jelentek meg 
írásai német nyelvű gyer-
mekgyógyászati szakfolyóira-
tokban is. Alapító tagja, majd 
1984 és 1992 között elnöke 
volt a Magyar Gyermekse-

bész Társaságnak. Több kö-
zép-kelet-európai gyermek-
sebészeti társaságnak volt 
t i s z t e l e t -
beli tagja. 
Munkáját 
többek kö-
zött Koós-, 
Schöpf-Me-
rei- és Szegedért emléké-
remmel ismerték el. 1999-
ben hunyt el.

1952-ben vette felesé-
gül Antal Júlia Antónia gyer-

mekorvost, aki a kiskun-
halasi kórházban kezdte a 
pályáját, majd az SZTK-ban, 

v é g ü l 
pedig a 
MÁV-ren-
delőinté-
z e t b e n 
d o l g o -

zott. 1954 és 1966 között 
három fiuk, István, Áron és 
Tamás, valamint egy lányuk, 
Kinga született. István és 
Áron habilitált orvosprofesz-

szor, Kinga fogorvos, Tamás 
pedig operaénekes. Altorjay 
Istvánnak hét unokája is or-
vos lett.

Halálának első évfordu-
lóján egykori munkahelyén 
(Korányi fasor 14–15.) család-
tagjai, munkatársai, barátai 
és tisztelői mészkőből készült 
emléktáblát avattak tiszteleté-
re. Az emléktábla szövege: „Dr. 
Altorjay István, az első magyar 
gyermeksebész professzor 
emlékére 1921–1999”.

Az apa cipeli a kölyköket
Fehérfejű selyemmajmok születtek a Szegedi Vadasparkban

Kettő fehérfejű selyemma-
jom született a fajmentő te-
nyészprogramban a Szegedi 
Vadasparkban. Ez a második 
alkalom, hogy a Rostockból 
Szegedre érkezett anyának 
és a krakkói származású 
apának utódja születik. A 
kölyköket az anya elsősor-
ban szoptatni veszi át, az 
utódokat többnyire az apa 
hurcolja magán.

A fehérfejű selyemmaj-
mok kisebb-nagyobb 
csoportokban élnek, 

amelyek egy szülőpárból és 
azok vagy egytucatnyi eltérő 
korú utódjából állnak. Egy-egy 
csoport területe 30–60 hek-
tár nagyságú, attól függően, 
hogy ott hány, a majmok fő 
táplálékát adó gyümölcsfa ta-
lálható. Az állatok az éjszakát 
a bozót sűrűjében vagy faod-
vakban töltik, napközben pe-
dig egyik fáról a másikra ván-
dorolnak, a gyümölcsök mel-

lett fanedvet, rovarokat, pó-
kokat és madártojásokat is 
fogyasztanak. A 14–18 cen-
timéteres, 400 gramm testtö-
megű fehérfejű selyemmajom 
nem Amazóniában, hanem 
egy annál is sérülékenyebb 
élőhelyen, Brazília délkele-
ti, atlanti partvidéki esőerde-
iben él, amelynek területe az 
erdőirtások következtében ro-
hamosan csökken. Sajnos a 
kiirtott erdők helyén növő má-
sodlagos erdők már nem je-

lentenek megfelelő élőhelyet 
számára.

A fehérfejű selyemmajmok 
létszáma az állatkertekben a 
fajmegmentési programnak 
köszönhetően stabil, Európá-
ban mintegy 250 egyede él 53 
intézményben. A sikerhez nagy-
mértékben hozzájárult Gősi 
Gábor, a Szegedi Vadaspark 
2006-ban elhunyt igazgató-
ja, aki nemzetközileg elismert 
szakemberként hosszú évekig 
vezette a faj tenyészprogramját.

Karanténfilm-pályázat:
öt alkotást díjazott a zsűri

Huszonhárom kisfilm 
érkezett arra a karan-
ténfilm-pályázatra, me-

lyet januárban hirdetett meg a 
Belvárosi Mozi. Az alkotók kö-
zött voltak profik és amatőrök. 
Az SZTE Vizuális Kultúra Tan-
szék oktatóiból és hallgatói-
ból, valamint a mozi munka-
társaiból álló zsűrinek felad-
ta a leckét, hogy a két tucat 
film a legkülönbözőbb felké-
szültségű alkotók munkája-
ként került egy polcra, ezért 
úgy döntöttek: a sorrend fel-
állítása nélkül választják ki 
az öt legjobbat: Szemenyei 
János–Horgas Ádám Kis sut-
togás című videója még a ta-
vaszi első hullám hatása, és 
technikai megoldásával (vi-
deo-chat) is reflektál a pandé-
miára. Szűcs Gréta egyperces 
filmje, a Pan(dem)ic room egy 
diák reflexiója a szobába zárt 
életre, mely a fiatalok kedvel-
te Tiktok formátumot rövidsé-

ge és ritmusa okán is meg-
idézi. Magyar Fülöp és a City 
Rocks csapatának mozaikvi-
deója élethű tükre a járvány-
nak. Kakukktojásként került 
a győztesek közé a Domokos 
Mari stábja által rendezett és 
játszott Key, mivel laza kap-
csolódása van a karanténéle-
tünkhöz, de jól szimbolizálja a 
koronavírus okozta izoláltsá-
got.

A nyertesek filmklub- és 
mozibérleteket, VR Cinema- 
és Game Room-belépőket, 
illetve a Filmtörténeti Élmény-
tárba szóló jegyeket vehetnek 
majd át a járványügyi korláto-
zások után újranyíló Belvárosi 
Moziban. A díjnyertes filme-
ket a nagyvásznon is láthatja 
majd a közönség a szeptem-
beri 5. Zsigmond Vilmos Nem-
zetközi Filmfesztiválon.

Közlemény óvodai beiratkozásról
Értesítjük a szülőket, hogy Szeged Megyei Jogú  

Város Önkormányzatának óvodáiba 
a 2021/2022. nevelési évre az alábbi időpontokban 

lehet beíratni gyermekeiket:

2021. április 20–21. (kedd–szerda) 

Az óvodákról, felvételi körzetükről, valamint a beiratko-
zással kapcsolatos aktuális információkról, teendőkről a 

http://ovi.szegedvaros.hu linken vagy 
az Óvodák Igazgatóságán (Szeged, Sólyom u. 6., 
tel.: 62/549-350; 20/441-23-37) tájékozódjanak. 

Altorjay István.

Altorjay Istvánnak két fia 
is orvosprofesszor, és 
hét unokája is orvos lett.

Az utódokat többnyire az apa hurcolja magán. Fotó: Szabó 
Luca
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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.

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 „Pályáza-

tok, 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. 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet

41. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

közzéteszi
a Szeged, Tisza folyó – Bertalan híd nyugati oldala – Temesvári körút páros oldala 

– Népkert sor Liget felőli oldala – a Liget nyugati része az Erzsébet-templommal – To-
rontál tér – Alsó kikötő sor – Belvárosi híd északkeleti oldala által határolt területre 

vonatkozó településrendezési eszközök módosításának
tervezetét

azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvé-
nyesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában 
meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező 
adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településren-
dezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az észrevételeket a tervezet hon-
lapon történő közzétételétől számított 15 napon belül,

legkésőbb 2021. április 26. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a
lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail-címre megküldve.

A közzététel ideje:
2021. április 12-től 2021. április 26-ig. 

A településrendezési eszközök tervezete megtekinthető 
Szeged város hivatalos honlapján a

„Főépítészet közleményei” között (www.szegedvaros.hu).

Elkészült a geotermikus fűtési rendszer 
két városrészben

Felsővároson és az Odessza városrészben mintegy 3,3 milliárd forintból, uniós támogatással valósult meg a beruházás

Befejeződött a geotermi-
kus fűtési rendszer kiépí-
tése Felsővároson és az 
Odessza városrészben. A 
beruházás mintegy 3,3 
milliárd forintból, uniós 
támogatással valósult  
meg.

Bozsó Gábor, a Szege-
di Távfűtő Kft. üzem-
fenntartási vezetője 

a fejlesztéseket bemutató 
online sajtótájékoztatón el-
mondta, Szegeden 28 ezer 
lakást és intézményt ellátó 
gázüzemű távfűtési rend-
szer működik. Az évente föl-
használt 27-28 millió köb-
méter gáz elégetése 50-60 
ezer tonna szén-dioxid-ki-
bocsátással jár, ezzel a cég 
Szeged levegőjének legna-
gyobb szennyezője.

Kilenc hőkörzetben, ösz-
szesen 20,5 milliárd forin-
tos beruházással építenek 
ki geotermikus fűtési rend-
szert, amely így – a reykja-
víki után – Európa második 
legnagyobb ilyen létesítmé-
nye lesz. Ennek köszönhe-
tően mintegy felére csök-
ken a cég gázfelhasználása 
és szén-dioxid-kibocsátása 
– közölte a szakember.

A hőenergia fogadása 
érdekében kazánházan-
ként 100–200 millió fo-
rintos beruházást kell vég-

rehajtani – tájékoztatott 
Bozsó Gábor.

Az Odessza városrész-
ben 2300, Felsővároson 
3300 lakást lát el a követ-
kező fűtési szezontól hő-
energiával az új rendszer. 
Ezek mellett befejezésé-
hez közeledik Rókuson és 
az Északi városrészben is 
a geotermikus fűtési rend-
szer kiépítése – mondta a 
szakember.

Busa-Fekete Bertalan, a 

kivitelező Hansa Kontakt In-
vest Kft. divízióvezetője kö-
zölte, mindkét városrészben 
egy-egy csaknem 
2 ezer méter mély-
ségű termelőkutat 
fúrtak, amelyek per-
cenként 2 ezer liter, 
94 fokos termálvizet 
biztosítanak. Annak 
érdekében, hogy a 
vízadó rétegek ne 
merüljenek ki, a vi-
zet a hőátadás után 

visszasajtolják. Az Odessza 
városrészben egy már ko-
rábban fúrt kutat újítottak 

föl, illetve egy újat fúrtak, 
Felsővároson kettő új visz-
szasajtoló kutat alakítottak 

ki, ezek talpmély-
sége 1800-1900 
méter.

Lajkó Csa-
ba, a beruházó 
és a rendszert 
üzemeltető Geo 
Hőterm Kft. üze-
meltetési veze-
tője elmondta, 
Odessza város-

részben 7,5 kilométer, 
Felsővároson 2,1 kilomé-
ter vezetéket fektettek le, 
amelyek a termelőkutaktól 
a hőközpontokhoz szállít-
ják a termálvizet, ahol ket-
tő körön keresztül lemezes 
hőcserélőkön adják át az 
energiát. A fűtés mellett – 
az időjárási viszonyok függ-
vényében – a megoldás 
biztosítja a használati me-
leg víz teljes vagy részleges 
melegítését is.

Kilenc hőkörzetben, összesen 20,5 
milliárd forintos beruházással épí-
tenek ki geotermikus fűtési rend-
szert, amely így – a reykjavíki után 
– Európa második legnagyobb ilyen 
létesítménye lesz. Ennek köszönhe-
tően mintegy felére csökken a cég 
gázfelhasználása és szén-dioxid-ki-
bocsátása.

Jelenleg a Csongrádi sugárút végén, a töltésoldalban fúrják a termálkutat. Az Északi városrész hőkörzetének geotermikus fűtési rendszerével előre-
láthatóan szeptemberre lesznek kész. Fotó: Szabó Luca 
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Juhász Gyula

Ex libris 
  

Ágotának 
  

Könyvek közül, ha alkonyati fény ég 
S szelíd fátylával száll a csendes est 
S a Tisza tükrén mélázik a kék ég, 
Ha kitekintesz a tetők felett: 
  
Tetők felett, miket a búcsúzó nap 
Megcsókol fájó gyöngéden s a lomb 
Megérzi, hogy már március a hónap 
S rügyet havaz, fehéren fakadót: 
  
Könyvek közül, ha némán kitekintesz 
Betűktől ittas szemmel, vágyva, mondd, 
Érzed te is a békés bánatot, 
  
Mely engem csendes esti dalra ihlet? 
Benned mint hallgatag hattyú a tón, 
Boldog nyugodtan ring e fájdalom? 

Legendás írók, vers Ágotának
A XX. századi magyar irodalom legkiemelkedőbb képviselői éltek, alkottak Szegeden

Számos olyan író, költő 
munkássága kötődik Sze-
gedhez, akik itt éltek, al-
kottak a városban több-ke-
vesebb ideig, vagy éppen 
csak látogatóba érkeztek. 
A magyar költészet napja 
alkalmából a Móra Ferenc 
Múzeum fotógyűjteményé-
ből válogattunk.

Tömörkény István iga-
zán sokoldalú ember 
volt: íróként, újságíró-

ként, régészként, néprajzku-
tatóként is dolgozott. Sőt, a 
szegedi múzeum és könyv-
tár igazgatójaként sokat tett 
a Kultúrpalota fejlesztésé-
ért, népszerűsítéséért. Őt 
követte az igazgatói poszton 
Móra Ferenc, aki legendás 
íróként tovább egyengette a 
múzeum útját. Kettejüket a 
munka mellett összekötöt-
te a képen látható hölgy is, 
Fischhof Ágota könyvtáros. 
A kiemelkedő műveltségű, 
gyönyörű nő nemcsak a két 
igazgatót bűvölte el, hanem 
Juhász Gyulát is, aki még 
verset is írt hozzá Ex libris 
Ágotának címmel.

Apropó, Juhász Gyula: 
a költő 1923. május 20-án 
ünnepelte 25 éves pályafu-
tását. Ebből az alkalomból 
igazi író- és költőlegendák 
érkeztek Szegedre, akik 
a Kultúrpalota lépcsőjén 
álltak össze egy legendás 
felvételre. A képen többek 
között József Attilát, Babits 
Mihályt, Kosztolányi Dezsőt 
és Móra Ferencet is láthat-
ják. Az ünnepeltnek József 
Attila „ajándékot” is készí-
tett: A kozmosz éneke című 

Juhász Gyula 1923. május 20-án ünnepelte negyedszázados pályafutását – többek 
között – József Attila, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Móra Ferenc társaságában. 
A kép a Kultúrpalota lépcsőjén készült. József Attila ajándékként szonettkoszorúját, A koz-
mosz éneke című versét adta az ünnepeltnek. 

Tömörkény István megmutatta azokat az embereket, 
akiknek a hátán épült a palotás Szeged. 

szonettkoszorúval köszön-
tötte Juhász Gyulát.

Egy szintén legendás 
csapat tűnik fel az 1936-ban 

készült képen: József Attila 
Baumgarten-díjas írók társa-
ságában szerepel. Berta Já-
nos, Halász Gábor, Nagy La-

jos, Telkes Béla, Szerb Antal, 
Weöres Sándor, Füst Milán 
és Karinthy Frigyes is szere-
pel a kultikus felvételen.

József Attila 1936-ban Szegeden Baumgarten-díjas írók között. A képen a költő Berta 
János, Halász Gábor, Nagy Lajos, Telkes Béla, Szerb Antal, Weöres Sándor, Füst Milán és 
Karinthy Frigyes társaságában látható. 

Móra Ferenc és Fischhof Ágota a Kultúrpalota könyvtárában.Móra Ferenc a könyvei társaságában. 

Kakukktojás a költészetnapi összeállításunkban: Juhász 
Gyula a szegedi strandszépségverseny két győztesével, 
Kroó Macával és Mezey Marcsival 1927-ben.
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Szajbély Mihály: A természetes állapot
az egyetemek állami finanszírozása lenne

– erre azonban 2014 óta nincs esély
Szajbély Mihály irodalomtörté-
nész professzor, a Szegedi Tudo-
mányegyetem bölcsészkarának 
szenátora a Stádium 28 Kör nem-
régiben megrendezett, az egye-
temi modellváltásról szóló vitá-
ján még egyszer utoljára érvelt a 
modellváltás ellen. Beszédét szó 
szerint közöljük.

„Az egyetemi modellváltás egyike 
azoknak az abszurd ötleteknek, 
amik az utóbbi évtizedben sorra 
valósággá váltak. A magam nevé-
ben beszélek, nem a Szegedi Tu-
dományegyetem hivatalos állás-
pontját képviselem. Úgy gondolom 
azonban, hogy az egyetem polgára-
inak jelentős része egyetért velem: 
tisztázatlan feltételek és garanciák 
nélkül belemenni ebbe a modell-
váltásnak nevezett történetbe – 
történelmi felelőtlenség.

Azt, hogy pontosan mennyien 
értenek egyet velem, illetve meny-
nyien vannak azok, akik feltétel 
nélkül támogatják a modellváltást, 
nem tudom. Dőreség lenne tagad-
ni, hogy vannak a modellváltásnak 
támogatói is. Úgy gondolom, az 
egyik fontos probléma éppen az, 
hogy annak a felmérésére, mennyi-
en támogatják a felkínált lehetősé-
get az egyetemi polgárok között, a 
január elején célkeresztbe került 
nagy tudományegyetemek egyikén 
sem került sor. Ez pedig arra utal, 
hogy sehol sem vették komolyan a 
felkínált választás lehetőségét, se-
hol sem gondolták komolyan, hogy 
nemet is lehetne mondani. Lehet, 
hogy ebben igazuk is volt, de azért 
érdemes lett volna kipróbálni.

Szegeden így is közel álltunk a 
nemhez, és az igen csak kis több-
séggel, több szempontból sza-

bálytalan szenátusi szavazáson 
mondatott ki. Azt, hogy az ITM (In-
novációs és Technológiai Miniszté-
rium – a szerk.) igen választ várt, 
és nem volt valódi döntési helyzet, 
igazolja, hogy nem szabta az ala-
pítványi tárgyalások megkezdé-
sének feltételéül a szenátusi ülés 
megismétlését, hanem a beadott 
panaszra adott válaszában a nyil-
vánvalóan szabálytalan döntés 
szabályosságát deklarálta.

Én magam a modellváltás kér-
dését mindvégig pragmatikusan 
igyekeztem kezelni. A természetes 

állapot az egyetemek állami finan-
szírozása lenne – erre azonban 
2014 óta nincs esély. Lehet, hogy 
2022 után lesz – de a parlamenti 
választások eredménye legalábbis 
kétesélyes, így pillanatnyilag a ká-
rokat kell csökkenteni. Minimális 
programként azért kell küzdeni, 
hogy a modellváltás eredménye-
ként ne a kuratóriumok autonómi-
ája (azaz önkényuralma) valósul-
jon meg, az egyetemi autonómia 
teljes felszámolásával, mint az 
SZFE esetében. Mert ez a veszély 
nagyon reális.

Ha a kormány komolyan gon-
dolta volna, hogy az egyetemek 
maguk dönthetnek, akarnak-e mo-
dellváltást, vagy sem, akkor világo-
san és idejében meg kellett volna 
fogalmazni magát az ajánlatot. 
Tisztázni kellett volna, hogy milyen 
jogosítványai lesznek a kuratóriu-
moknak, hogyan jönnek azok létre, 
kik és milyen arányban delegál-
hatják a tagokat, milyen lesz a vi-
szony a kuratórium és a szenátus 
között, milyen garanciái lesznek az 
egyetemi autonómiának. Másként 
fogalmazva: az egyetemek rendel-
kezésére kellett volna bocsátani a 
tervezett alapítványok alapító ok-
iratait. Ennek hiányában az egyete-
mi szenátusok csak hazárdjátékba 
kezdhettek: nem tudták, mire mon-
danak igent vagy nemet. Az igenlő 
szenátusi határozatokba foglalt 
garanciaelvárások e pillanatban 
jámbor óhajok, figyelembevételük-
re nincs garancia.

A modellváltás ráadásul a vi-
szály almáját dobta az egyetemi 
közösségekbe. Szegeden biztosan, 
de az a gyanúm, hogy Pécsett sem 
jobb a helyzet. Hogy mi a helyzet 
Debrecenben, ahol a szenátus fel-
tartott kézzel sétált bele az alapít-
ványba, azt nem tudom.

A Szegedi Tudományegyetem 
ma a történetének talán legsúlyo-
sabb bizalmi válságát éli. Karok 

fordultak egymással szembe, ka-
rok fordultak szembe saját szená-
tusi képviselőikkel is, ha azok nem 
a kar akaratának megfelelően sza-
vaztak.

Azért, hogy az egységes sze-
gedi egyetem két évtized alatt 
létrejött – pontosabban: nem kis 
munkával létrehozott – kohéziója, 
közös identitása pár hét alatt meg-
rendült, elsősorban a fenntartó a 
felelős, amely váratlan újévi aján-
dékként úgy ajánlotta fel a modell-
váltás lehetőségét, hogy nem tisz-
tázta az ajánlat részleteit, ráadásul 
lehetetlenül rövid, a higgadt belső 
kommunikációt ellehetetlenítő ha-
táridőt szabott a válasz kialakítá-
sára.

Természetesen lehet remény-
kedni abban, hogy az SZFE-ügy 
és a januári pécsi és szegedi til-
takozások, a szegedi szenátusi 
botrány után, és Stumpf István, a 
felsőoktatási modellváltás koordi-
nációjáért felelős kormánybiztos 
józan eszének és befolyásának 
köszönhetően élhető modellek jön-
nek létre. Lehet bizakodni abban 
is, hogy ezek nem számolják fel az 
egyetemi autonómia maradékát 
is. Merthogy ne feledjük: az egye-
temek autonómiája folyamatosan 
csorbult az utóbbi tíz évben. Lehet 
tehát bízni abban, hogy olyan ala-
pító okiratok születnek, amelyek 
nyomán az alapítványi forma való-
ban a felsőoktatás színvonalának 
növekedése előtt nyit teret. Mint 
egyetemi polgár, én természete-
sen ezért szorítok. Tenni bőven 
lenne mit, és az alapítványi forma 
végül is nem ördögtől való. De az 
ördög, mint tudjuk, mindig a rész-
letekben lakozik.

És lássuk világosan, hogy a 
helyzet ma pontosan olyan, mint a 
rendszerváltás előtt, a Kádár-kor-
ban. Ebben az alapítványosítási 
történetben semmire sincsen in-
tézményi és törvényi garancia, leg-
feljebb abban lehet reménykedni, 
hogy nem keményvonalas lesz a 
párttitkár.

Hogy ismét ide jutottunk, az en-
gem mélységes szomorúsággal tölt 
el, és gondolom, ezzel sem vagyok 
egyedül.”

Szajbély Mihály

A szegedi egyetem alapítványi működéséről döntő 
szenátusi szavazás után Szajbély Mihály egyetemi 
szenátor kérte Rovó László rektort, hogy az eset-
leges szabálytalanságokkal kapcsolatos észre-
vételeit továbbítsa az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnak. Megérkezett a válasz, amit Mi-
hálik Edvin, a Momentum szegedi elnöke hozott 
nyilvánosságra a Facebook-oldalán, amit a szeged.
hu szemlézett. A levélből ugyan kiderül, hogy a mi-
nisztérium szerint nem volt szabálytalan az SZTE 
modellváltásával kapcsolatos szenátusi szavazás, 
de Szajbély két felvetésére nem reagált érdemben 
az ITM. Így arra, hogy a rektor olyan zavarosan ve-
zette fel a szavazást, hogy a szenátorok nem is 

tudták, pontosan miről döntenek, illetve hogy a 
rektor nyomásgyakorlással és megfélemlítéssel 
válaszolt a dékánok aggályaira. „Vagyis a magyar 
kormány szerint rendben van, ha egy rektor a forrá-
sok megvonásával fenyegeti meg a karok vezetőit. 
Szerintük az is rendben van, ha egy szavazás előtt 
még csak el sem mondják rendesen, miről szól a 
döntés” – írta a Momentum szegedi elnöke. Mihá-
lik szerint a Fidesz-kormány sárba tiporja Szeged 
százéves intézményét, és ehhez hasonló folyama-
tot az elmúlt 11 évben számtalanszor végignézhe-
tett már az ország: „jön a kormány, megosztja a 
közösséget, átveri az akaratát, és a végen az ar-
cunkba nevet”.

Mihálik Edvin: Sárba tiporja
a Fidesz-kormány Szeged százéves intézményét

A helyzet ma pontosan 
olyan, mint a Kádár-kor-
ban. Abban lehet remény-
kedni, hogy nem kemény-
vonalas lesz a párttitkár.

Szajbély Mihály: Az egyetemi modellváltás egyike azoknak az abszurd ötleteknek, amik az utóbbi évtized-
ben sorra valósággá váltak. Fotó: Szabó Luca 
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Szinte hihetetlen: 1995 júliusáig
lehetett parkolni a Klauzál téren

A szegedi fizetőparkolás története a parkolóőröktől a parkolóórákon és parkolójegyeken át a parkolóautomatákig 

A járványhelyzet miatt már több 
mint egy éve – pár hét kivételével 
– ingyenes a parkolás a kormány 
rendelkezése szerint az egész or-
szágban, így Szegeden is. Utoljára 
negyven éve volt ilyen. 

Az 1960-as és 1970-es évek-
ben még ingyen lehetett par-
kolni a belvárosban, így a Kla-

uzál és Széchenyi téren, az Oskola 
utcán, de akár a Dóm téren is. Majd 
folyamatosan növekedett az autók 
száma, és tenni kellett valamit. A fi-
zetőparkolás a hetvenes évek má-
sodik felében jelent meg Szegeden. 
1976-ban arról írt a sajtó, hogy a vá-
ros legforgalmasabb várakozóhelye-
in – a Széchenyi, a Klauzál és a Dóm 
téren – a gépkocsik gyorsabb cseré-
lődését a fizetőparkolás bevezetésé-
vel szeretnék elérni a forgalomszer-
vezők. Nem sokkal később megje-
lentek a belvárosban a parkolóőrök, 
akiknél fizetni kellett a várakozásért. 

Majd a Széchenyi térre – ahogy az a 
Móra Ferenc Múzeum fotóján is lát-
ható – parkolóórákat telepítettek, 
ahol 1982-ben 4 forintot kellett fi-
zetni egy óra parkolásért. Majd egyre 
nőtt a forgalom a belvárosban, folya-
matosan telítődtek a parkolók, a kis-
körúton belül pedig egyre elviselhe-
tetlenebbek, kaotikusabbak lettek a 
körülmények a korabeli tudósítások 
szerint. Ezért 1990-ben emelték a 
parkolási díjakat, kiemelt tarifát (20 
forint/óra) alkalmaztak a Széche-
nyi, a Klauzál, a Dugonics és az Ár-
pád téren, valamint a Jókai utcai fi-
zető várakozóhelyeken, valamint az 
újonnan létesült Bartók téri parko-
lókban. Egyéb helyeken változatlanul 
10 forint maradt az egyórás parkolás  
díja.

Szinte hihetetlen, hogy a Klauzál 
téren 1995. július 1-jéig lehetett par-
kolni. Addig naponta összesen mint-
egy 150 autó várakozott a fizetőpar-
kolóban a Klauzál téren, de olyanok 
is akadtak, akik beálltak a belvárosi 

udvarokba, ha nem találtak parkoló-
helyet.

Ez idő tájt írta Borvendég Béla 
önkormányzati képviselő, a közgyű-
lés városrendezési, környezetgazdál-
kodási és műszaki bizottságának el-
nöke, hogy „a közlekedési vállalatok 
tudják: a szegediek cefet kényelme-
sek. Azt szeretnék, ha küszöbtől kü-
szöbig szállítanák őket. Ha autójukat 
háztól házig tudnák használni. Nem 
nehéz belátni: ezt az igényt egyre ne-
hezebb lesz kielégíteni. Gyalogolni is 
kell valamicskét, meg elő kell venni 
a biciklit. Bizony”.

1996. április 1-jétől vezette be az 
önkormányzat a három díjövezetre 
osztott belvárosban a Telpark elne-
vezésű fizetőparkolási rendszert. A 

„tépkedős” szelvényekkel 2017-ig 
lehetett parkolni. 2017. június 7. óta 
működnek az új, napelemes, érinté-
ses bankkártyát is elfogadó parkoló-
automaták két zónában. Tavaly feb-
ruár végén először hat, majd pedig a 
pandémiás időszak után tavaly nyá-
ron újraindított fizetős parkoláskor 
már az összes automatánál elérhető 
a start-stop funkció bankkártyával. 
Szegeden jelenleg százharminc 
parkolóautomata található. Egy fó-
rumon mondta Majó-Petri Zoltán, az 
SZKT ügyvezető igazgatója: ha min-
denki szabályosan parkolna, akkor 
négyezer autót lehetne a belvárosba 
bezsúfolni.

Fotók: Móra Ferenc Múzeum,  
Fortepan, SZKT. Szöveg: Sz. C. Sz.

Parkoló autók 1963-ban a Dóm téren. Fotó: Fortepan/Nagy Gyula

Parkoló autók 1983-ban a Klauzál téren. Fotó: Móra Ferenc Múzeum/
Enyedi Zoltán

Parkoló autók 1977-ben a két-
irányú Oskola utcában. Háttér-
ben a Fogadalmi templom tornyai. 
Fotó: Fortepan/Gulyás Zsuzsa

Parkolószelvények, amelyeket 
1996 és 2017 között használtak 
Szegeden. Forrás: SZKT

Szegedi parkolójegy a kilencve-
nes évekből. Forrás: SZKT

„Minden érme bedobása után 
ütközésig kérjük elfordítani!” – 
állt a Széchenyi tér parkolóóráin 
1982-ben. Az órák csak 1 forintos 
érmékkel működtek: 60 perc 4 
forintba, 120 perc pedig 8 forint-
ba került. Fotó: Móra Ferenc Mú-
zeum/Enyedi Zoltán

Parkoló autók a Klauzál téren az 1970-es évek végén. Fotó: Móra Fe-
renc Múzeum
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A nép nem igazán tud-
ja, inkább csak sejt-
heti (a sok verzióból 

a legrosszabbakat), hogy mi 
vár erre az országra, ha veze-
tőink „stande pityere” nem 
állnak át a jók, a becsülete-
sek és tisztességesek olda-
lára. Mert amit eddig véghez 
vittek, az csapnivaló volt.

Ezek után nem csoda, 
hogy a nóta is azt sugallja: 
„a jövőt nem sejthetem (…) 
ahogy lesz, úgy lesz…” Tulaj-
donképpen ez ma már majd-
nem teljesen mindegy, mert 
a Fidesz Mefisztóval együtt 
vallja: „Eladó az egész világ”. 
De rögvest hozzáteszem, kis 
hazánk egészen biztosan 
megszenvedte, megszenve-
di azt az észjárást, amit Or-
bánék tíz év alatt teremtet-
tek és gyakorolnak.

Végül is tíz év nem nagy 
idő. Ennyi idő alatt viszont 
a Fidesz által megszerzett 
és megszállt országban 
minden a feje tetejére állt. 
Nem is olyan régen mondta 
Békesi László: azt hisszük, 
tényleg tudunk már mindent 
az Orbán által kialakított re-

zsimről, és elkezdte a Fidesz 
(2022-es választások utáni) 
hatalomban maradásának 
stációit sorolni. Ennek egyik 

elemeként említette a párt 
„gátlástalanságát”. Németh 
Péter újságíró szerint „egy 
2022-es választási vereség 
a Fidesz és vezetői számára 
nem egyszerűen a politikai 
hatalom elvesztését jelente-
né, hanem személyes sza-
badságuk és az összehará-
csolt vagyonuk elvesztését 
is”.

A minden ízében szo-
rongató 2020-as esztendő 
után az idei év sem látszik 
unalmasnak. Főleg akkor, 
ha számba vesszük, hogy a 
2020-as költségvetési defi-

cit a törvényileg elfogadott 
367 milliárd forinttal szem-
ben csaknem eléri az 5550 
milliárdot (a lehetséges és 
elvárható keret több mint 
tizenötszörösét túllépve). 
A kabinet persze minden-
re talál mentséget és ma-
gyarázatot: előhozakodik 
a gazdasági válsággal, az 
egészségügyi védekezéssel, 
gazdaságsegítő magyaráza-
tokkal. De miért is csinálta 
volna azt a kormányunk, 
amit világszerte tettek, nö-
velve a vállalati és a szoci-
ális támogatásokat, hogy 
megőrizzék a munkaerőt, 
elkerüljék a munkanélküli-
séget, ezáltal az emberek ne 
szenvedjenek hiányt. Ha az 
Orbán-kormány a pandémia 
beütése óta folyamatosan 
emelte volna a jövedelem-
pótló támogatásokat, akkor 
sokkal alacsonyabb lehetett 
volna a hiány. A decemberi 
túlköltekezés viszont arra 
utal, hogy a magyar kormány 
más úton jár, mint az EU töb-
bi tagállama, és óriási köl-
tekezésekbe kezdett. Hogy 
hová került az az irdatlan 
sok pénz, máig nem derült 
ki. Az viszont igen, hogy 600 
milliárd forintot nyelt el az ál-
lam cégbirodalma. (Az MVM 
200 milliárdot kapott tőke-
emelésre, történtek sportbe-

ruházások, templomi építke-
zések, és a NER emberei is 
sorra kerültek – nagy titkok 
közepette…)

Alig kezdődött el az év, 
de a kabinet már százmilli-
árdnál is többet költekezett. 
Mire valók ezek a túllihegett 
nemzeti fellángolások, ami-
kor a magyarok harmada fá-
zik és éhezik?

Szóval amíg mindent 
lehet, és a vezetőink nem 
adnak világos és egyértelmű 
válaszokat a felmerült kér-

désekre, óráról órára kopik 
az emberek bizalma… A krí- 
zis miatt nehezebbé váltak 
az életkörülmények, de az 
indokolatlan, nem átgondolt 
pénzszórás tovább folytató-
dik. Szakemberek állítják, 
legalább öt-nyolc esztendőre 
lesz szükség ahhoz, hogy a 
csúcsra járatott államadós-
ság növekedését sikerüljön 
ledolgozni.

Kell ez nekünk?

Kutnyik Pál
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Egy kép, két mondat

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

Idill a panelházak között, az ugróiskola mellett. Méhes János olvasónktól kaptuk a fotót. 

Ma beoltakoztam a 
háziorvosom ren-
delőjében a kí-

nai Sinopharm vakcinával. 
Hosszan tartó morfondíro-
zás és vacillálás után dön-
töttem így, amit most nem 
részleteznék. Négy hét múl-
va kapom a második ada-
got. Kaptam oltást igazoló 
papírt is, amelyben fel van 
tüntetve az oltóanyag típu-
sa, gyártási száma. Eddig 
még semmiféle kellemet-
len oltási reakciót nem ta-
pasztaltam magamon, élem 
a nyugdíjasok eseménydús 
életét. A lehetséges későb-
bi szövődményektől azért 

kissé tartok. Ezért meg is 
beszéltem a szeretteim-
mel, hogy ha a közeljövő-

ben azt tapasztalják, hogy 
összeszűkült szemmel ára-
dozok az Orbán-kormány-
ról, akkor azonnal lőjenek 
fejbe, mielőtt még ennél is 
rosszabbra fordul az állapo-
tom.

 M. J.

Beoltva

A maszk takarásában

Több perccel korábban értem 
a megállóhoz, mert amióta 
kevesebb az utas, a buszok is 
a kiírt időpontok előtt futnak 
be. Többen várakoztunk a jár-
műre – maszkban, tisztes tá-
volságban egymástól.

Az egyik maszkos úr 
megkérdezte a közelében 
lévő csinos hölgytől, hogy 
hány percig kell még várni a 
buszra.

– Igazából fél óra, de biz-
tosan hamarabb fog megér-
kezni – válaszolta a nő.

A férfi kicsit tanakodott 
magában, majd átment a 
napos oldalra, hogy kihasz-
nálja a napsütést a busz 
érkezéséig – természetesen 
maszk nélkül.

Az autóbusz valóban öt 
perccel hamarabb jött.

Az úr udvariasan előre-
engedte a hölgyet a felszál-
láskor, majd helyet foglalt 
a jármű közepén, az ablak 
mellett. Miután elhelyez-
kedett, kereső tekintettel 
körbenézett és intett, hogy 
a közelében álló hölgy üljön 
mellé.

– Elnézését kérem, de le 
kellett ülnöm, már hetven- 
éves vagyok, és kissé fáj 
a lábam – mondta halkan 
a férfi. – Már nem vagyok 
olyan fiatal, mint ön – tette 
hozzá kedves hangon.

– Köszönöm a fiatalítást! 
Jóllehet már nyolcvanhárom 
éves vagyok, de jobban sze-
retek állva utazni – válaszol-
ta a hölgy.

 
Dr. Berecz Árpádné

Napfürdő. Képünk illusztráció. 

Eddig még semmi-
féle kellemetlen 
oltási reakciót nem 
tapasztaltam maga-
mon.

Egyre inkább kopik
az emberek bizalma

Alig kezdődött el az 
év, de a kabinet már 
százmilliárdnál is 
többet költekezett. 
Mire valók ezek a 
túllihegett nemzeti 
fellángolások, ami-
kor a magyarok har-
mada éhezik?

Kis hazánk egészen 
biztosan megszen-
vedte, megszenve-
di azt az észjárást, 
amit Orbánék tíz év 
alatt teremtettek.
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AZ OLIMPIÁÉRT EMEL. 
Hét női és két férfi verseny-
ző alkotta magyar válogatott 
vesz részt a súlyemelők már 
zajló moszkvai Európa-baj-
nokságán, amely egyike az 
olimpia előtti kvalifikációs 
pontszerző viadaloknak. A 
csapatban helyet kapott a 
tokiói részvétel kiharcolá-
sára a magyar súlyemelők 
közül gyakorlatilag egye-
düliként esélyes Nagy Pé-
ter (+109 kg): a szegediek 
Eb-bronzérmes erős embe-
re a nevezési eredménye 
alapján az első tíz között vé-
gezhet az orosz fővárosban. 
Nagy súlycsoportja vasár-
nap áll dobogóra.

ELKERÜLTÉK A TELEKO-
MOT. A címvédő MOL-Pick 
Szeged a Veszprémi KKFT 
csapatával, a Telekom 
Veszprém pedig a Balaton-
füreddel találkozik a férfi ké-
zilabda Magyar Kupa vasár-
napi elődöntőjében. A buda-
pesti sorsoláson elhangzott, 
hogy a szigetszentmiklósi 
négyes döntő első játéknap-
ján, április 11-én az első 
elődöntő 18 órakor, a má-
sodik 20.15-kor kezdődik, 
de a mérkőzések sorrend-
jét csak később, lapzártánk 
után határozták meg. Hét-
főn, április 12-én a bronz-
meccset 17.30-tól, a döntőt 
19.45-től játsszák.

ELHUNYT TYETYÁK TI-
BOR. Elhunyt Tyetyák Ti-
bor, a Pick Szeged férfi ké-
zilabdacsapatának egykori 
válogatott kapusa. Tyetyák 
1996 és 1999 között szere-
pelt a szegedi együttesben, 
tagja volt annak a Picknek, 
amely először játszhatott a 
Bajnokok Ligája elődjének 
számító BEK-ben, valamint 
pályára lépett az 1997-es 
világbajnokságon a negye-
dik helyen zárt magyar vá-
logatottban is. Idén nyáron 
lett volna 53 éves.

MEGHALT A MEGYEI HOR-
GÁSZSZÖVETSÉG ELNÖ-
KE. Tragikus hirtelenséggel, 
a koronavírus szövődménye-
iben, mindössze 53 évesen 
elhunyt Láda Gáspár, a Hor-
gász Egyesületek Csongrád 
Megyei Szövetségének ügy-
vezető elnöke, a Magyar Or-
szágos Horgász Szövetség 
alelnöke. Láda 1995 óta ve-
zette a megyei horgászszö-
vetséget, 2019 végén Hor-
gászatért érdemérmet ve-
hetett át az agrárminiszter-
től.

Sport

Birkás Balázs célja
a világcsúcs 200 méteren

Az MVM Szeged VE kétsze-
res világbajnok kajakosa, 
Birkás Balázs hazaérkezett a 
dél-afrikai edzőtáborból, már 
itthon készül a 2021-es fel-
adatokra. Az olimpiára még 
nem gondol, most az Eb-ig 
lát előre. A helyzetéről a klub 
közösségi oldalának beszélt, 
ebből idézünk.

– Az edzőtáborban el tudtad 
végezni a munkát, amit ter-
veztél?

– Az érzéseim jók, hasznos 
volt a tábor. Az elmúlt hetek-
ben a mozgásom fejlesztésén 
és a technikám csiszolásán 
dolgoztam, hiszen az az egyik 
célom, hogy olyan kétszáz 
egyest evezzek, mint még 
soha. Emellett hasznos infor-
mációkat kaptam arról, hogy 
mi szükséges a négyeshez. 

– Milyen terveid vannak 
2021-re?

– Jelenleg az Európa-baj-
nokságig látok előre. Szá-
momra az egyetlen opció je-
lenleg a K1 200 méter, ezért 
is fejlesztek – az a célom, 
hogy ebben a számban világ-
csúcsot evezzek.

– Többször szóba hoztad 

a fejlesztéseket. Mit lehet 
erről elárulni?

–  A kajakozás olyan, mint 
a futás. Ott sok múlik azon, 
milyen cipőben mozgunk, 
vagy milyen a talpa a cipőnek, 
a hajóban ugyanez a helyzet. 
Nagy hangsúlyt fektetek a 
technikám fejlesztésére, hogy 
minél jobb legyen az ösztö-
nös mozgásom. Fontos, hogy 
milyen lapáttal evezünk, ho-
gyan forgatjuk a lapátot, ez is 
befolyásolja a technikát. Ezek 
apróságnak tűnnek, mégis 
sokat számítanak.

– Tokió szempontjából a 
férfi kajakos helyzet egy sok-
ismeretlenes egyenlet. A va-
riációk közül az egyik, hogy 
hiába leszel itthon a legjobb 
K1 200 méteren, mégsem 
leszel olimpikon. Van B ter-
ved?

– Az a célom, hogy ma-
gamból kihozzam a maximu-
mot. A belső harmóniámhoz 
leginkább az szükséges, hogy 
úgy kajakozzak, ahogy én 
akarok, tökéletes techniká-
val. Az olimpiai csapathirde-
tés még messze van – abban 
bízom, hogy igazságos döntés 
születik majd.

Vezetőedzőt
vált a szegedi 

pólócsapat

Vezetőedzőt vált nyá-
ron a férfi vízilabda OB 
I-ben szereplő Szegedi 

Vízilabda Egylet. A klub hon-
lapjának beszámolója szerint 
a jelenlegi tréner, Szabó Zol-
tán az idény elején közölte, ci-
vil foglalkozása mellett nem 
tudja tovább ellátni a felada-
tot. Helyére a klub saját neve-
lésű játékosa, a 42 éves, Eu-
rópa-bajnok és vb-ezüstérmes 
Kiss Csaba kerül. Kiss játé-
kosként 1988 és 1998 között 
volt, illetve 2010-től napjain-
kig még mindig a szegedi klub 
játékosa.

–  Nagy kihívás lesz, de 
örömmel vállaltam el a felada-
tot. Kaptam már annyit ettől 
a klubtól, hogy most vissza is 
adjak, és dolgozzak a szegedi 
sikerekért – nyilatkozta Kiss 
Csaba, aki jelenleg a Szegedi 
Vízipóló Suli gyermek korosz-
tályának trénereként is tevé-
kenykedik. Hozzátette, bízik 
benne, hogy a jövőben minél 
több szegedi tehetséget be 
tudnak építeni a csapatba. A 
Szegedi Vízilabda Egylet jelen-
leg a 13. helyen áll a 16 csa-
patos OB I-ben.

Elfogadta Sós Csaba kapi-
tány javaslatait a Magyar 
Úszó Szövetség elnöksége, 
amely jóváhagyta az Euró-
pa-bajnoki keretet. A máju-
si, budapesti eseményen a 
SZUE csapatából négyen is 
indulhatnak. 

A budapesti Euró-
pa-bajnokságon nagy 
csapatot szerepeltet 

Sós Csaba szövetségi kapi-
tány, 31 férfi és 25 női úszó 

kap lehetőséget, mivel az 
egyéni számokban orszá-
gonként négy induló nevez-
hető az előfutamokba, akik 
közül kettő juthat az elő-
döntőbe és döntőbe. A nők 
között a Haász SZUE négy 
versenyzője is lehetőséget 
kap: Fábián Bettina (400 és 
800 m gyors), Fábián Fan-
ni (200 és 400 m gyors), 
Olasz Anna (1500 m gyors 
és 10 km) és Vas Luca (800 
m gyors, 5 és 25 km) is kép-

viselheti a hazáját és egye-
sületét – még sosem került 
be egyszerre ennyi szege-
di az Eb-csapatba. A konti-
nensviadal nyílt vízen indul, 
a Lupa-tó május 12. és 16. 
között ad otthont a nyílt vízi 
versenyeknek, míg a meden-
cés számokat május 17. és 
23. között rendezik a Duna  
Arénában.

A szegediek azzal harcol-
ták ki az indulási jogot, hogy 
a közelmúltban remekeltek 

a medencés országos baj-
nokságon: Gellért Gábor és 
Táczi Zsolt tanítványai ösz-
szesen hat érmet nyertek. A 
4×200 méteres gyorsváltó 
(Fábián Fanni, Fábián Betti-
na, Vas Luca, Pádár Nikolett) 
megvédte címét, a 4×100-as 
ezüstérmes lett, míg Fábián 
Bettina 400 és 800 méter 
gyorson, Fábián Fanni 200 
méter gyorson, Olasz Anna 
pedig 1500 méter gyorson 
nyert bronzot.

Márton folytatja: készül a 2023-as
budapesti világbajnokságra

Bejelentést tett a világbajnok szegedi súlylökő

A Magyar Atlétikai Szövet-
ség és a sportoló közösen 
bejelentette, hogy a világ-
bajnok szegedi súlylökő, 
Márton Anita is csatlakozik 
a 2023-as budapesti világ-
bajnokságra készülő atlé-
táknak kiírt Kiemelt Atléti-
kai Programba.

– Amikor tavaly ősszel elin-
dult a program, a várandós-
ságom közepén voltam, nem 
láttam, hogyan alakul a jövő. 
A kislányunk érkezése után 
két hónappal már kialakult 
az életritmusunk. Egyelő-
re úgy tűnik, minden jól ala-
kul. Jeleztem a Magyar At-
létikai Szövetség számára, 
hogy szeretnék belépni a Ki-
emelt Atlétikai Programba, 
és felkészülni a 2023-as vi-
lágbajnokságra. Jó lesz visz-
szakerülni ebbe a körforgás-
ba – fogalmazott a szövet-
ség honlapjának az olimpiai 
bronzérmes és világbajnok 
Márton.

A 32 éves atléta elárulta, 
két hónapos kislánya, Luca 
remekül van, már megkap-

ta az ebben a korban előírt 
védőoltásokat. A klasszis 
beszélt a visszatérésének 
folyamatáról is.

– A szülés után gyógytor-
na szinte azonnal volt, majd 
néhány hete kezdtem aktí-
vabban mozogni, edzésre 
járni. A hangsúly a terhelés 
fokozatos emelésén van. 
Most csak erősítő edzéseim 
vannak, és pár technikai gya-
korlat egyelőre golyó nélkül, 
de lassacskán a súlygolyó is 

előkerül. Április végén edző-
táborba megyünk Székesfe-
hérvárra, versenyezni pedig 
valószínűleg június végén, 
az országos bajnokságon 
fogok először Debrecenben. 
A budapesti világbajnokság 
szupernek ígérkezik: a Gyu-
lai István Memorialon már 
volt lehetőségem hazai pá-
lyán indulni, ezt az élményt 
semmi mással nem lehet 
összehasonlítani – tette hoz-
zá a sportoló.

Négy szegedi úszhat a budapesti Eb-n
Még sosem kerültek be egyszerre ennyien az Európa-bajnoki csapatba

Vas Luca három számban, nyílt vízen és medencében is indulhat az Eb-n. Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Márton Anita kislányával, Lucával együtt is jár mozogni.
Fotó: Facebook/Márton Anita
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 14. 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: Szeged a 
kora középkortól országos sólerakat volt. A nyertes: Kishalmi Gyöngyi. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK március 27-én: 
Farkas Tibor és Kreutz Vivi-
en, András László János és 
Takács Noémi.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Deák Gábornak és Pesei Fru-
zsinának 2021. 03. 26-án 
Enikő Zsófia, Vidéki György-
nek és Vásáreczki Bianká-
nak 2021. 03. 28-án Boglár-
ka nevű gyermeke 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
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Ezékiel

Erősen 
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Leó,
Szaniszló 

Közepesen
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Gyula,
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Erősen 
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Anasztázia,
Tas

Záporeső
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Csongor, 
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ÁPRILIS 14., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 16.00 – 18.00 (A 
jelzett időponton belül elérhető a 30/459- 
7777 telefonszámon.)
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.)

ÁPRILIS 17., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 – 12.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 30/510-1774  te-
lefonszámon.)
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NEMRÉGIBEN TETT KÖZZÉ A KÖZÖSSÉGI OLDALÁN NÉHÁNY 
OLYAN RÉGI, SZEGEDI VILLAMOSVASUTAT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉ-
PET NÉMETH ZOLTÁN ÁDÁM, AMELYEKHEZ AZ UTÓBBI ÉVEKBEN 
JUTOTT HOZZÁ. Azt írta, hogy ezek valódi csemegék. Ezzel teljes mérték-
ben egyetértünk. Mindjárt itt van az első fotó: egy tehervonati kép az Aradi 
vértanúk teréről a ma is meglévő, működő M III-as mozdonnyal, amelyet 

1953-ban építettek Budapesten az SZKV (Szegedi Közúti Vaspálya Rész-
vénytársaság) részére. A szakember szerint a Tisza pályaudvarról szolgál-
ták ki vélhetően a Kálvária sugárúti iparvágányokat (az öntödét, a textil-
gyárat és a TÜKER-vágányt), de vannak arra utaló fényképek, hogy voltak 
menetek a Felső Tisza-parti iparvágányok felé is. Fotó: Lovász István gyűj-
teménye.

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Váratlan öröm éri, ami 
óriási támogatást adhat 

a mindennapjaihoz, és 
sokkal vidámabban tekinthet 
miatta a világra. Ezt a jókedvét 
csempéssze bele a hétköznapi 
feladataiba is!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Nem kell mindenáron bizo- 
nyítania, sem a környeze- 

tének, sem önmagának! Bár- 
mennyire is törekedne rá, nem 
mindig sikerül tökéletesnek 
lenni. Fogadja el, hogy önnek 
is szüksége van a feltöltődésre!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Jó terveket eszelt ki az 
utóbbi időben, de valami 

mindig keresztülhúzta a 
számításait. Ennek ellenére 
ne adja fel, előbb vagy utóbb 
sikerülni fog mindaz, amit most 
még parkolópályára kell tennie! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Már régóta nem sikerül 
elérnie a lelki stabilitás 

állapotát, mindig közbeszól 
valamilyen külső tényező. 
Koncentráljon arra, hogy meg- 
élje az élet szép pillanatait! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A tavaszi 
időben egyre jobban 

vágyik ki a szabadba. Ez 
hasznos is, ha teheti, töltsön a 
friss levegőn minél több időt, és 
mozogjon rendszeresen, ettől a 
kedve is jobb lesz!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Bár általában 
imád otthon ténykedni, 

mostanra már eléggé 
megviselte a bezártság. 
Ha van kertje, akkor a kerti 
munkákkal próbálja meg 
kikapcsolni magát, de akár 
a lakás felfrissítése is jó 
hatással lehet önre! 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Sokszor nincs 
kibékülve önmagával, 
az otthon, kényszerű 

bezártságban töltött idő 
már az ön lelkén is nyomot 
hagyott. A fáradtságát, fá- 
sultságát a szabadban vég- 
zett testmozgással próbálja 
meg orvosolni!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Újból rátalálhat 
régi szenvedélyére, ha 

végre elismeri, hogy 
mostanáig éppen arra nem 
volt ideje, amit igazán szeretne 
csinálni. Soha nem késő váltani, 
ha úgy érzi, hogy szükség volna 
rá! Foglalkozzon többet a saját 
álmaival is!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Úgy érzi, itt az ideje 
döntést hozni egy régóta 
halogatott kérdésben. Az 

alkalom is kedvező ehhez, 
ezért szánja rá magát végre! 
Utána sokkal egyszerűbbnek 
fogja érezni a mindennapjait.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Néha nem ártana lazítani 
egy kicsit! Mostanában 
nagyon gyorsan kimerül a 

mindennapi hajtásban, és érzi, 
hogy változtatni kellene. Szereti 
ugyan, ha sok feladata van, de 
a fontossági sorrendet érdemes 
időnként felülvizsgálni!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
Saját magával tesz jót, 
ha megpróbál befelé is 
figyelni, és nem mindig 

a külvilággal foglalkozik. Az 
egészséghez nagyon fontos a 
lelki egyensúly megtalálása és 
fenntartása! Próbáljon minél 
jobban törekedni a harmó- 
niára!

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Kimerültnek érzi magát, 
nem leli kedvét szinte 
semmiben. Azért, hogy 

ebben változás következzen 
be, önnek is nagyon sokat kell 
tennie, nem jó megoldás, ha 
hátat fordít a problémának! 
Hallgasson a megérzéseire!

Horoszkóp Szeged régen

Költészetnapi versvadászat  
és barangolás a moziban online

Április 10-én és 11-én Költé-
szetnapi versvadászatot ren-
deznek Petőfitelepen. A ke-
resgélés a művelődési háznál 
kezdődik, ott található meg a 
címek listája, amiket fel kell 
keresni, és a kifüggesztett 
versek alapján ki kell találni, 
ki lakik ott. Április 30-ig hív-
ható az Agóra Kultúra Vonala 
a +36 (62) 563-480-as és a 
+36 (70) 616-4008-as szá-
mon. Az érdeklődők tízperces 
időkeretben hétköznap 8 és 

16 óra között elmesélhetik 
és így közkinccsé tehetik régi, 
különleges, féltve őrzött böjti, 
húsvéti receptjeiket, a város-
hoz kapcsolódó, személyes, 
érdekes történeteiket, képes-
lapjaikat, fényképeiket, a kul-
túrához is kapcsolható, egyéb, 
különleges információikat, fel-
ajánlásaikat. A fényképeket, 
képeslapokat és recepteket 

április végéig várják az Agóra 
recepcióján, melyeket fény-
másolás után egy kiadványba 
rendeznek. 

Számos közművelődési 
intézmény és cég kínál online 
műsorokat és játékokat a kö-
vetkező napokra. Az online 
programok a Facebook-ol-
dalukon és YouTube-csator-
nájukon megtekinthetők. Az 
információk egy helyen, a 
http://szegedtourism.hu/hu/
esemenyek/ oldalon megta-
lálhatók. Április 10-ig tekint-
hető meg A mozi visszavár 
című kisfilm. A Belvárosi Mozi 
tavalyi felújítását követően új 
terek (VR Game Room, Film-
történeti Kiállítás és Élmény-
tár) nyíltak meg a látogatók 
előtt – ebbe is betekintést en-
ged az intézmény. 

Április 11-ig a költészet 
napja alkalmából versekkel 

és megzenésített versekkel 
ünnepel a szentmihályi Mó-
ricz Zsigmond Művelődési 
Ház. Közreműködnek a Szent-
mihályi Nyugdíjas Klub tagjai 
(vers), Varga Norbert (zene, 
ének).

A Szegedi vers ünnepe 
címmel látható az újszegedi 
Bálint Sándor Művelődési Ház 
összeállítása április 30-ig. 
Április 30-ig alkotói pályáza-
tot hirdet a  Somogyi-könyv-
tár a 10 és 14 év közötti fia-
taloknak Neked mit jelent 
Szeged? címmel, melynek 
jutalmaként a díjazottak in-
gyenesen vehetnek részt a 
könyvtár A víztől vett város – 

árvíz és újjáépítés helyismere-
ti táborában. 

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

Április 13-án dr. Tóth Ár-
pád karnagy, zenetanár – A 
dal mögött megbúvó nép – 
emberi történetek népdalaink 
tükrében. Április 20-án dr. 
Gyarmathy Éva Prima díjas 
klinikai szakpszichológus – Az 
atipikus lesz a tipikus. Április 
27., kedd 18.00: dr. Purebl 
György pszichiáter – Az élet 
sója? A hétköznapi stressztől 
a szorongásos zavarokig. Má-
jus 4-én Nyáry Krisztián író, 
irodalomtörténész – Hányfé-
lék a magyarok? – A magyar 
identitás forrásvidéke. Május 
11-én Krekó Péter egyetemi 
oktató, politológus – Miért 
szeretjük az összeesküvés-el-
méleteket?


