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Megátkozva

A könyveket 

leláncolták vagy 

átkokkal védték 

az ókortól  

fogva, mert 

nagy értéknek 

számítottak.

Papírvirágok

Geszti Ildikó 

papírcsíkjaival 

közönségdíjas 

lett élete első 

versenyén, 

az Agóra 

pályázatán.

Rájátszás

A paksi Atomerő-

mű ellen kezdi 

a bajnoki ráját-

szást a Naturtex-

SZTE-Szedeák 

férfi-kosárlabda-

csapata.

6. 10.
Csak a család

Amióta 

kormánybiztos, 

3,4 milliárd  

forintot nyert állami 

pályázaton  

Nemesi Pál  

családi cége.

7. 8.

F
elpörgött az  egyetemi 

alapítványosítás, amely 

valósággal elnyeli majd 

a közvagyont, ha a képvise-

lők elfogadják azokat a tör-

vényjavaslatokat, melyeket 

pár napja kezdtek el tárgyal-

ni az Országgyűlésben. Így ve-

szíti el a közpénz közpénzjel-

legét abban a rendszerben, 

amelyben az  ellenőrzésre 

hivatott egyetemi kuratóriu-

mokba gyakran élethosszig 

kinevezett ideszes politiku-

sokat vagy NER-közeli káde-

reket ültet a kormány.

„Nem ismeretesek alapos 

érvek, amelyek alátámaszta-

nák, hogy az alapítványi rend-

szer jobbá teszi majd a fel-

sőoktatás működését, így 

az  átalakítás valódi okaira 

sem derült eddig fény” – ír-

ta állásfoglalásában a  Ma-

gyar Tudományos Akadémia 

köztestületi tagjaiból alakult 

szervezet.

Mindeközben a 24.hu fel-

tárta, hogy a szegedi egyetem 

közbeszerzés nélkül kötött 

750 millió forintos szerződést 

takarításra az egyik dolgozója 

és egy Fidesz-közeli vállalkozó 

által tulajdonolt céggel, amely 

háromszor annyi pénzért vég-

zi a munkát, mint az elődje. 

De más botrány is volt a sze-

gedi egyetemen: rasszista és 

szexista kijelentései miatt be-

panaszoltak a hallgatók Gu-

lyás László történész oktatót 

– aki egyébként márciusban 

kapta meg a Magyar Érdem-

rend lovagkeresztjét. Az ügy-

ben vizsgálat indult.

Kínai hitelből építene kí-

nai egyetemet Budapesten 

az Orbán-kormány – írta a Di-

rekt 36. Az 540 milliárd fo-

rintba kerülő gigaberuházás 

kínai kölcsönét nekünk, ma-

gyar adóizetőknek kell majd 

visszaizetni.

Bővebben az 5. oldalon

B
otka László polgármester a múlt héten a városházán 

egyeztetett Pálinkás József professzorral, az Orbán-

kormány korábbi oktatási miniszterével, az MTA volt 

elnökével. Botka László azt írta Facebook-oldalán: „Pálinkás 

József városunkban, a szegedi egyetemen végzett 1977-ben. 

Szóba került a Szegedi Tudományegyetem autonómiája, a ma-

gyar oktatás és tudományos élet elleni kormányzati támadás. 

Konzervatívok, szabadelvűek és baloldaiak egyaránt elutasítják 

azt a rombolást, amit a Fidesz az elmúlt években művelt.”  

Interjúnk Pálinkás Józseffel a 2. oldalon. Fotó: Iványi Aurél 

Alapítványi
úthenger

750 milliós mutyi, rasszista oktató,  

kínai egyetem

Beszél majd az utókor… Fotó: Szabó Luca

Botka–Pálinkás találkozó Szegeden

Korainak tartják a szakértők
és a pedagógusok az iskolanyitást

B
ár a  szakértők a  jár-

ványügyi  adatok 

alapján nem tartják 

indokoltnak a nyitást, sőt ki-

fejezetten óvnak a korlátozá-

sok újabb enyhítésétől, lap-

zártánkkor a kormány kötötte 

az ebet a karóhoz, mondván: 

a  lakosság átoltottsága le-

hetővé teszi, hogy április 19-

én kinyissanak az  óvodák 

és az  általános iskolák. Ez 

Duda Ernő virológusprofesz-

szor, Boldogkői Zsolt mole-

kuláris biológus és a pedagó-

gus-szakszervezetek szerint 

is elhamarkodott, mert április 

19-éig nem alakulhat ki a tel-

jes védettség a pedagógusok-

nál, a gyerekek nem védettek, 

így hazavihetik a vírust.

Noha a  beoltottak szá-

ma lapzártánkkor már meg-

haladta a 3 milliót – vagyis 

a  lakosság 30 százaléka 

megkapta az első oltást –, 

a szakemberek szerint még 

nem tart ott az oltási prog-

ram, hogy a járvány visz-

szaerősödését rövid távon 

megakadályozza. Balkányi 

László, az Európai Járvány-

védelmi Központ korábbi 

szakértője szerint csak ak-

kor lehet eredményes a vé-

dekezés, ha kombináljuk 

a korlátozások fenntartását 

és az oltási kampányt, mert 

ahogy fogalmazott: az oltás 

teknősét lehagyja a járvány 

nyula. Ezért akadályokat kell 

tenni a  nyúl elé, fenn kell 

tartani a lezárásokat mind-

addig, amíg az  átoltottság 

el nem éri a lehető legmaga-

sabb szintet, és a járvány le 

nem lassul.

„Nyáron juthatunk el 

oda, hogy komolyabb en-

gedményeket lehet tenni” 

– nyilatkozta Szlávik János. 

A  Dél-Pesti Centrumkórház 

infektológus-főorvosa szerint 

először a nyílt terekben való 

nagyobb mozgás jöhet szóba, 

példaként pedig azt mondta, 

hogy „nyáron egy focimeccsen 

a tömeg még veszélyes lehet, 

de a strandon talán majd nem 

kell maszkban napozni”.

„Van már bevált módszer 

a koronavírus-betegség ellen 

– az, hogy vegyük fel az ol-

tást. Így szinte biztos nem 

leszünk súlyos betegek, nem 

kerülünk kórházba, és nem 

halunk meg” – mondta Szlá-

vik, hozzátéve: ez a védett-

ség csak a második oltás utá-

ni egy-két hétben alakul ki. 

Amíg nincs nyájimmunitás, 

addig vigyázni kell. Szerinte 

akkor érjük el a nyájimmu-

nitást, ha a lakosság 60-80 

százaléka be lesz oltva. Ha 

valaki megkapja a  védőol-

tást, akkor megfertőződhet, 

de alig-alig fertőz tovább. Ha 

sok ember lesz beoltva, ak-

kor kevés beteg lesz, keve-

sen fognak fertőzni, és vége 

lesz a járványnak. De ez még 

jó néhány hónap – mondta 

az infektológus.
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Az elmúlt években 

a  legjelentősebb 

városi fejlesztések 

és beruházások 

közvetlenül vagy 

közvetve segítették 

a szegedi egyetemi 

képzést.

Aktuális

Pálinkás József: Az egyfajta betegség,
ha valaki mindent irányítani akar

Az egyetemen most 

olyan politikai alapú át-

rendeződést akarnak 

végrehajtani, aminek 

semmi köze a  szakmá-

hoz –  fogalmazott Pá-

linkás József, az  első 

Fidesz-kormány oktatá-

si minisztere, a Magyar 

Tudományos Akadémia 

korábbi elnöke a szeged.

hu-nak. Alább az interjú 

szerkesztett változatát 

olvashatják.

– Botka László meghívásá-

ra érkezett Szegedre. Miről 

egyeztettek? 

– Szegeden diplomáztam, 

ezért jobban odafigyelek ar-

ra, mi történik az egyetemen, 

hogyan zajlik az a tervezett 

átalakítás, amelyet végre 

akarnak hajtani. Ezen túl 

hazánk helyzetéről beszél-

gettünk; nagyon azonos mó-

don látjuk az országban zajló 

folyamatokat. Szóba kerültek 

a választások is. Az Új Világ 

Néppárt elnökeként ez is 

megkerülhetetlen egy ilyen 

beszélgetésen. Hihetetlen 

egészségügyi, gazdasági 

válsághelyzetben van az or-

szág. Ráadásul Magyaror-

szág társadalmi csapdában 

is van: politikailag teljesen 

polarizálódott a társadalom, 

ma már abban is politikai 

szekértáborhoz tartozások 

döntenek, hogy kék-e az ég, 

meg zöld-e a fű. Ez nagyon 

ellenemre van. Sokszor már 

a hitek háborúznak ezekben 

a kérdésekben is, amit nem 

tartok jónak. Erős szakmai és 

morális megújulásra lenne 

szükség: a közügyeket tisz-

tességesen kellene intézni. 

Nem engedhető meg, hogy 

a politikai preferenciák, ösz-

szefonódások játsszák a fő-

szerepet, a szakmai kineve-

zésekbe nem lenne szabad 

ekkora mértékben beleszól-

nia a  politikának. Az  egye-

temen most olyan politikai 

alapú átrendeződést akar-

nak végrehajtani, amelynek 

semmi köze a  szakmához. 

Az emberek egyébként is fo-

lyamatos bizonytalanságban 

élnek, a kormány pedig csak 

növeli ezt a  bizonytalansá-

got. Az élet számos területén 

az önkormányzatok tudnának 

ezen segíteni, változtatni, de 

a kormány nem tekinti őket 

partnernek: ha folyamatosan 

elvon valahonnan forráso-

kat, az nem a bizalom jele. 

Az önkormányzatokkal pedig 

pontosan ezt tette és teszi 

a kormány.

– Miniszter volt az  el-

ső Orbán-kormányban. Azt 

a kabinetet össze sem lehet 

hasonlítani a mostanival, ha-

talomtechnikai, hatalomgya-

korlási kérdésekben sem. 

Miért változott meg ennyire 

minden?

– Valóban összehasonlít-

hatatlan a két időszak. Elég 

nehéz elhinni, hogy ez ugyan-

az a csapat, ugyanaz a poli-

tikai család, amely 1998 és 

2002 között kormányzott. 

Akkor egy nyugatos fejlő-

dést tartottunk szem előtt, 

fontos volt az  autonómia, 

a másik ember véleményé-

nek tisztelete, lehetőséget 

biztosítottunk mindenkinek, 

a tehetsége szerint. A nagy 

átfordulás 2002 és 2014 

között történt, amelyben 

szerintem a legnagyobb for-

dulat 2006-ban volt, amikor 

a rendszerváltás után először 

a kormányzó párt újra meg 

tudta nyerni a választásokat. 

Ekkor alakult ki az a hadiálla-

pot, amely azóta is tart, jött 

a gazdasági válság, majd jött 

a Fidesz kétharmados győzel-

me. Ekkor szállt fejükbe a di-

csőség, onnantól kezdve úgy 

gondolják, mindent megte-

hetnek. Egyvalamire ugyanis 

nem készültek fel azok, akik 

annak idején leültek az El-

lenzéki Kerekasztalhoz: mi 

van, ha egyvalakinek kerül 

a kezébe kétharmados hata-

lom. Az Alkotmány és fontos 

törvények elfogadását vagy 

módosítását azért kötötték 

kétharmados parlamenti 

többséghez, hogy legyen 

kontrollja a kormányzati aka-

ratnak. 2010-ben viszont egy 

már akkor is erősen centra-

lizált párt kétharmados győ-

zelmével megszűnt ez a kont-

roll. A 2014-es és 2018-as 

kétharmados győzelemmel 

megszűnt a parlamenti kont-

roll. Az  Országgyűlésben 

nincs tényleges vita a törvé-

nyekről, a  kormány szinte 

bármit megszavaztathat, és 

egyre inkább azt érzi, bármit 

véghezvihet. Mindenhatónak 

gondolják magukat.

– Elnöke volt a Magyar 

Tudományos Akadémiának 

is. Ott is beindult a  politi-

kai nyomásgyakorlás. Miért 

fontos a kormánynak a tudo-

mány kézivezérlése?

– Ez a hübrisz. Az a gőg, 

az  a mindent kontrollálni, 

irányítani akarás, ami az én 

felfogásom szerint egyfajta 

betegség. A kormány tudo-

mányos vitákba is bele kíván 

szólni, és ezeket úgy is igye-

keznek „megoldani”, hogy 

különböző tudományos jelle-

gű intézményeket hoznak lét-

re. Erre példa a Magyarság-

kutató Intézet is. Sokkal jobb 

lenne a helyzet, ha a politika 

békén hagyná a tudományt, 

melynek legelismertebb mű-

velői tudják, mit kell tenniük, 

csak hagyják őket dolgozni. 

Azt is jó tudni, hogy általában 

a legjobb kutatók fogalmaz-

zák meg legélesebben a vé-

leményüket. Ettől nem meg-

sértődnie kell a hatalomnak, 

hanem elgondolkozni a véle-

ményükön.

– Részben már érintet-

tük az egyetemi modellvál-

tást. Nagyon úgy tűnik, hogy 

a politika a felsőoktatást is 

le akarja darálni.

– Mindenkinek azzal kel-

lene foglalkoznia, amihez ért, 

az oktatóknak, a kutatóknak 

a tanítással, a kutatással. Itt 

nem elsősorban a szervezeti 

formával van a baj. Sokféle 

szervezeti formában működ-

hetnek az intézmények. Ha 

a  politika megpróbál bele-

szólni, akkor az  elsőrangú 

kutatók, tudósok elmennek, 

a maradó ötödrangúak meg 

akkor sem tudnak a helyük-

re lépni, ha minden pénzt 

odaadnak nekik. Sokkal 

finomabban kellene bánni 

ezekkel az  intézményekkel, 

a lehető legkisebb szervezeti 

átalakítással kellene működ-

tetni a  felsőoktatást. Most 

megvan a  veszélye annak, 

hogy a legjobbak elmennek. 

És akkor arról még nem is 

beszéltünk, hogy 540 milliárd 

forintból épül meg a sanghaji 

Fundan egyetem kihelyezett 

tagozata Budapesten. Semmi 

értelme egy ekkora egyetem-

nek, ekkora és ilyen fejlesz-

tésre biztosan nincs szükség. 

Ezekről nem úgy kellene dön-

teni, hogy fölébred a minisz-

terelnök, hogy csináljunk egy 

ilyet! Volt szerencsém dolgoz-

ni a CERN-ben, arról éveken 

át vitatkoztunk, hogyan épül-

jön meg, hogyan fejlesszünk. 

Egyetlen politikus sem volt 

ott, aki megmondta volna, 

hová és milyen részecske-

gyorsítót építsünk.

(A teljes interjút a szeged.

hu-n olvashatják.)

Garai Szakács László

Szabó Sándor: A Fidesz
hatalmi érdekeit szolgálja
az egyetemek átalakítása

„A Fidesz-kormány egyetlen 

komolyan vehető érvet sem 

tudott felmutatni, ami a fenn-

tartóváltást indokolná” – írta 

közleményében Szabó Sán-

dor, Szeged szocialista or-

szággyűlési képviselője. Sze-

rinte 7 ezer szegedi egyetemi 

dolgozó és 20 ezer hallga-

tó a saját bőrén tapasztalja, 

hogy milyen nehézségekkel 

küzd a magyar felsőoktatás: 

a szétaprózott intézményhá-

lózat alacsony hatékonysága, 

az  értelmetlen bürokrácia, 

a  felsőoktatás és a  tudo-

mány alulinanszírozottsága, 

a hallgatókat és az oktatást 

kiszolgáló szűkös infrastruk-

túra, a kevés kollégiumi férő-

hely, a  tragikusan alacsony 

izetések mind-mind sújtják 

a Szegedi Tudományegyete-

met is. A  képviselő szerint 

nem az alapítványi működé-

si forma a megoldás a bajok-

ra, és végképp nem az, hogy 

a hatalom a saját embereit ül-

teti a kuratóriumokba, ahon-

nan nagyon nehéz lesz bárkit 

is elmozdítani.

„Ha a »gránitszilárdságú« 

Alaptörvényt az  elfogadása 

óta már kilencszer sikerült 

módosítani, bizonyára nem je-

lent megoldhatatlan szakmai 

kihívást az egyetemek gazdál-

kodásában meglevő anomáli-

ákra gyors megoldást találni. 

A  nemzetközi példákat kel-

lene segítségül hívni, amikor 

a hazai felsőoktatás megújí-

tása kerül szóba” – vázolt egy 

lehetséges utat Szabó. Szerin-

te egyértelműen látszik, hogy 

a fenntartóváltásnak nem cél-

ja szolgálni a közjót, csupán 

a  fideszes befolyást akarja 

bebiztosítani „örök időkre”. 

Felhívta a  figyelmet arra is, 

hogy így az egyetemek által 

kezelt, de állami tulajdonú in-

gatlanok százmilliárdos érték-

ben kerülnek át a hatalomhoz 

hűséges kurátorokból álló ala-

pítványokhoz. Emlékeztetett: 

ezek az épületek, létesítmé-

nyek, a kutatást és gyógyítást 

szolgáló eszközök mind köz-

pénzből kerültek az egyetem-

hez – Szegeden például 100 

évvel ezelőtt a város polgárai 

nagyon komoly anyagi felaján-

lást tettek, hogy a kolozsvári 

egyetem (egy része) a város-

ba jöhessen. Az elmúlt évek-

ben a legjelentősebb városi 

fejlesztések és beruházások 

közvetlenül vagy közvetve se-

gítették a szegedi egyetemi 

képzést.

„Ennek ellenére a Fidesz-

kormány a  Szegedi Tudo-

mányegyetemhez ezer szállal 

kötődő város és polgárai ér-

demi tájékoztatására, a velük 

való párbeszédre nem kere-

sett alkalmat – fogalmazott 

Szabó Sándor. – A 2022-es 

kormányváltás után az  új 

kormány és az új összetételű 

parlament első intézkedései 

között szünteti meg a  fide-

szes többségű kuratóriumok 

egyetemi uralmát, és vissza 

fogja adni az egyetemek au-

tonómiáját. A hazai felsőokta-

tási intézmények fejlesztése, 

versenyképességük növelé-

se, a tudás rangjának vissza-

állítása, az egyetemi oktatók, 

kutatók és dolgozók anyagi 

megbecsülése, az  oktatás 

és a kutatás szabadságának 

megteremtése az új koalíciós 

kormány egyik legfontosabb 

nemzeti célkitűzése lesz” 

– hangsúlyozta a képviselő.

Pálinkás József: Az nem a bizalom jele, ha folyamatosan forrásokat von el a kormány 

az önkormányzatoktól. Fotó: Index/Huszti István

Szabó Sándor a parlamentben.
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Önleleplező országlopás

A
laposan össze kell majd számolnunk, mi maradt, ami-

kor a végére érünk – nemcsak a járványnak, de a re-

zsimnek is. Az egyre inkább felpörgő egyetemi alapít-

ványosítás, amely immár messze kiterjed más művelődési, 

kulturális területekre is, s valósággal nyeli a közvagyont, le-

gyen szó ingatlanról vagy részvényről, az Orbán-rendszer egyik 

alaptételének nyilvánvaló hamisságára világít rá. 

Több mint tíz év óta minden hatalmi törekvés nemzeti sza-

laggal átkötve, nemzeti szósszal leöntve, nemzetről szavalva 

ölt végső formát, s bárki, aki a hatalom ellen szól, azonnal 

a nemzetből kirekesztve találja magát. Ez az átlátszó, mégis 

bombasztikusan hatásos eszköz sok politikust, politikai erőt 

rettentett vissza, hozott zavarba, mert úgy érezték: nincsenek 

érveik, ha magyarellenes megbélyegzésük a tét. 

Más kérdés, hogy az ilyesfajta módszer csak egy trükk. Azt 

nem mondanám, hogy ócska trükk, mert gyakran beválik, de 

mindenesetre nem olyasvalami, amit Orbán Magyarországán 

találtak volna fel. A politikatudományban heresztetikának hív-

ják a helyzetek ilyenfajta manipulációját, amikor az egyik fél 

látszólag csupán érveket fogalmaz meg, valójában azonban 

úgy konstruálja meg a nyilvános szituációt, hogy ellenfele 

mindenképpen vesztes legyen. Ilyen volt például a határke-

rítés: aki elismeri, hogy nincs más ötlete, az elfogadja, hogy 

a kormány képes egyedül a helyzet megoldására, ám aki ágál 

ellene, az nem is akarja megvédeni az országot a beözönlő 

migránshordákkal szemben. Ahogyan az sem akarja megvé-

deni az országot, aki tagadni merészeli, hogy folyamatosan 

özönlenek a migránshordák. 

Ugyanilyen manipulatív 

beállítás manapság a „kép-

mutató oltásellenes balol-

dal”, amely a kormány szerint 

aljas politikai megfontolásból 

akadályozni akarja az embe-

rek vakcinához jutását, ám 

amikor ellenzéki politikusok 

is beoltatják magukat, azzal 

a saját képmutatásukat bizo-

nyítják. A kör bezárult.

Ennek a mindenre kiterjedő manipulációnak a legtágabb 

keretét jelenti a nemzet érdekeit egyedül szolgálni hivatott, 

erre kizárólagosan képes és alkalmas kormányoldal és a ma-

gyarellenes baloldal/liberálisok/ellenzék szembeállítása. Aki 

ellentmond a kormánynak, a nemzeten kívül találja magát, 

ha pedig nem mond ellent, akkor máris belesimult a hatalmi 

gépezetbe, akár szándékán kívül is.

Az állami vagyon kiszervezése alapítványokba azért külön-

leges mozzanat ebből a szempontból, mert a hatalom szinte 

meghökkentő nyíltsággal leplezi le önmagát: minden szöveg 

az erős államról, a szuverenitásról, a közösség erejéről pusz-

tán duma volt. Hiszen itt most a nemzet, a közösség, az ál-

lami szuverenitás szisztematikus gyengítése folyik. Egyetlen 

szempont számít, a hatalmi kötelékeké, a vagyon és az adott 

területek felügyeletének irányíthatósága, a személyes pa-

rancsok teljesítése, a vezetőhöz való lojalitás. Semmi egyéb. 

Hogy ennek a tudatos vagyonkimentés volna-e a célja, azt 

nehéz megmondani. Bár kétségtelen, hogy a kormány által 

kinevezett, majd pedig teljesen önjáróvá alakuló és levált-

hatatlan kuratóriumok arra is alkalmasak, hogy államként 

az államban szegüljenek szembe egy másfajta összetételű 

kormánnyal, ha a választói döntés úgy hozza, hogy lesz ilyen. 

Lehet azonban, hogy most „pusztán” az a cél, hogy a papíron 

még számon kérhető minimális törvényes ellenőrzést is maga 

mögött hagyhassa a hatalom, hiszen az egész rendkívüli jog-

rendes általános rendeleti kormányzás erre megy ki.

Ennek alapján lopják ki a nemzeti vagyont a nemzetre 

hivatkozva, ennek alapján gyengítik az államot azok, akik 

a szuverenitásról osztják az észt egy évtizede. Csakis az a 

politikai váltás lesz valódi, amely e javak visszaszerzésére 

programot és konkrét megoldást kínál: ez az elszámoltatás 

nem választható mutatvány, hanem a demokratikus rend-

szerváltás egyik értelme. Lakner Zoltán

Vélemény

Azt nem monda-

nám, hogy ócska 

trükk, mert gyakran 

beválik, de minden-

esetre nem olyas-

valami, amit Orbán 

Magyarországán ta-

láltak volna fel.

Aktuális

Az oltás teknőse és a járvány nyula
Csak akkor lehet eredményes a járvány elleni védekezés, ha kombináljuk a korlátozások fenntartását és az oltá-

si kampányt, mert a korlátozások nélküli terjedés órája gyorsabban jár, mint az oltásokból felépülő védettségé 

– mondta Balkányi László, az Európai Járványvédelmi Központ korábbi szakértője.  

– Ha megnézzük, hogyan emelkedik a fertőzöttek száma, ak-

kor láthatjuk, hogy ez minden héten megsokszorozódhat. Ez 

mindaddig tart, amíg a vírus talál olyan embereket, akik ed-

dig nem voltak megfertőzve. Az oltás viszont sok hét alatt te-

szi védetté az embereket – mondta Balkányi László az ATV 

Egyenes beszéd című műsorában.

– A harmadik fázisú vizsgálatok miatt tudjuk, hogy a né-

pességben hogyan alakul a  védettségi szint, egyenként 

azonban teljesen különbözőek az immunrendszeri válaszok, 

senki nem tudja megmondani, bizonyos vizsgálatoktól elte-

kintve, hogy kinél mikor alakul ki a védettség – figyelmeztetett 

a szakértő.

Balkányi egy gondolatkísérletre is buzdított a műsorban, 

aminek tanulságát a következőkben vonta le: „Sokkal jobban 

járnánk, ha mindenkit bezárnánk két hétre, mert akkor meg-

szakadnának a fertőzési láncok, és csak azokból válna súlyos 

beteg, ne adj’ isten veszítenénk el, akik akkor éppen fertő-

zöttek. Viszont amíg az oltás védettségi hatása kialakul, négy 

olyan ciklus zajlik le, ami alatt ennek többszöröse betegszik 

meg, lesz súlyos beteg, vagy hal meg. Ezt úgy lehet kifejezni, 

hogy az oltás teknősét lehagyja a járvány nyula. Ezért aka-

dályokat kell tenni a nyúl elé, fenn kell tartani a lezárásokat 

mindaddig, amíg az átoltottság el nem éri a lehető legma-

gasabb szintet, és a járvány le nem lassul, le nem csökken-

nek a számok. Addig nem szabad a nyitásban gondolkodni” 

– hangsúlyozta a szakember.

„Mindaddig, amíg a vírus talál megfertőzhető embereket, 

a Covid–19-fertőzöttek száma nagyjából heti ciklusokkal bő-

vül, rohamosan nő. Egy mégoly gyors oltási kampány sem tud-

ja ezt utolérni, hiszen a védettség sok hét alatt épül fel. Ezért 

kell a kontaktusszámot féken tartani, azaz a lezárásokhoz 

nem szabad nyúlni egy olyan helyzetben, amikor az egészség-

ügy a határain túl teljesít” – állítja Balkányi László.

Az oltással és a korlátozások fenntartásával lehet eredmé-

nyesen védekezni a járvány ellen a szakértő szerint. Fotó: 
MTI/Balázs Attila

Próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel bün-

tetné az ügyészség a képviselőt a tavalyi Anna-kúti 

akciója miatt

V
ádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség Szabó Bálint füg-

getlen önkormányzati képviselővel szemben, aki tavaly 

márciusban közel két órán át bénította meg a szegedi 

villamosközlekedést – írta közleményében a Csongrád-Csanád 

Megyei Főügyészség. Szabó tavaly márciusban kocsijával ke-

resztbe állt az Anna-kúti csomópontban, hogy a járvány elleni 

védekezés érdekében leállítsa a tömegközlekedést.

Mivel Szabó nem volt hajlandó elhagyni a villamossíne-

ket, a rendőrök kényszerrel, bilincsben vitték el a helyszínről. 

A kétórás performansznak köszönhetően a képviselő 3500 

utas közlekedését akadályozta meg, 19 jármű 64 menetét 

sikerült blokkolnia, a buszpótlók beüzemelése pedig 580 ezer 

forintjába került a helyi közlekedési társaságnak.

A Szegedi Járási Ügyészség közérdekű üzem működésé-

nek megzavarása bűntettével vádolja Szabó Bálintot, akit 

próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztéssel büntetné-

nek az akció miatt. Erről a Szegedi Járásbíróság fog majd 

dönteni.

Szabó Bálintot tavaly márciusban bilincsben vitték el a rendőrök az Anna-kúti csomópontból. 

Vádat emeltek Szabó Bálint ellen
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Már dolgoznak
a Laposon, hogy

nyáron nyithasson
a szabadstrand

A Lapos a szegediek kedvenc szabadstrandja, ezért is 

döntött úgy az önkormányzat, hogy idén nyárra meg-

újítja a területet.

O
lyan állapotba sze-

retnénk hozni a  La-

post, hogy minél több 

strandolót vonzzon –  jelen-

tette ki a napokban a hely-

színen Mihálik Edvin újszege-

di önkormányzati képviselő, 

a Zöld város programért fele-

lős tanácsnok, aki hozzátet-

te: az önkormányzati válasz-

tási kampányban az  egyik 

legnagyobb vállalása éppen 

az volt, hogy komoly fejlesz-

tések induljanak a területen.

A mostani tervek sze-

rint június közepén nyithat 

a  megújított Lapos, ami 

egyszerre múlik a  kivitele-

zőkön és a Tisza vízminősé-

gén – mondta a tanácsnok. 

A munkákat most nem hát-

ráltatja a folyó, amely a nem-

régiben levonult áradás után 

visszatért medrébe.

– A közművek kiépítésé-

vel kezdődtek el a munkák. 

Nyárra öltözők, zuhanyzók, 

vécék és vendéglátó-helyiség 

várja a  Laposra érkezőket. 

Kamerarendszerrel és wifivel 

egészül ki a szabadstrand, 

valamint remélhetőleg na-

pozóágyakkal – sorolta a ké-

szülő fejlesztéseket Mihálik 

Edvin. Egyelőre 30 millió fo-

rintot költ az önkormányzat 

az itteni beruházásra, amely 

kulturált feltételeket teremt 

a strandolóknak.

A képviselő elmondta, hogy 

az önkormányzat gondolkozik 

a strand további fejlesztésén, 

tehát a  mostani kivitelezési 

munkák után még nem nyeri 

el végleges formáját a Lapos, 

amely mellett nem működik to-

vább a kalandpark, így annak 

a  területnek a hasznosítása 

előtt is megnyílik az út az ön-

kormányzat számára.

A Laposon uralkodó álla-

potok annak köszönhetően 

is javulnak majd, hogy az ön-

kormányzat az  ATIVIZIG-től 

bérli a területet – ez koráb-

ban nem így volt –, így rend-

ben tartása és takarítása is 

városi feladat lesz.

Roham a könyvekért
A kényszerszünet után ismételten megnyitották a Könyvtárpontokat 

Több mint egy hónapos 

kényszerszünet után is-

mét megnyitotta Könyv-

tárpontjait a  Somogyi-

könyvtár. Már az  első 

napon hatalmas volt az ér-

deklődés, 170 olvasó több 

mint 900 könyvet rendelt 

az interneten.

– A kormány bejelentését kö-

vetően azonnal visszatettük 

a honlapunkra azt az űrlapot, 

amelyen könyveket rendelhet-

nek az olvasók. Már az első 

napon 170 kérés érkezett, s 

több mint 900 könyvet kellett 

összecsomagolnunk és előké-

szítenünk arra, hogy a követ-

kező napokban átvehessék 

az olvasók – mondta Sikaláné 

Sánta Ildikó könyvtárigazgató.

A Könyvtárpontok műkö-

désének lényege, hogy az elő-

zőleg otthonról kiválasztott és 

online űrlapon vagy e-mailben 

megrendelt könyveket a Dóm 

téri üvegpalota, illetve mind 

a  tizenhárom fiókkönyvtár 

előtt a  szabadban, megha-

tározott nyitvatartási időben 

vehetik át az olvasók.

– Érezzük, hogy az olvasók 

már nagyon várták ezt a szol-

gáltatást, mert az elmúlt bő egy 

hónapban nem tudták az elol-

vasott könyveiket újakra cse-

rélni. Most átlagosan hat köny-

vet szeretnének kölcsönözni 

– mondta a könyvtárigazgató.

A szolgáltatás népsze-

rűségét mutatja az is, hogy 

tavaly november 12. és idén 

március 8. között 15 ezer ké-

rést teljesítettek a könyvtáro-

sok – összesen 47 ezer 921 

könyvet csomagoltak be és 

kölcsönöztek ki a Könyvtár-

pontokon keresztül. A könyv-

tár honlapján ismét megnyi-

tották az online beiratkozás 

lehetőségét is.

– Ezt azért tartottuk 

fontosnak, hogy aki sze-

retne könyvet kölcsönözni 

a  Könyvtárpontokon ke-

resztül, de még nem az ol-

vasónk, az előtte be tudjon 

iratkozni, és ezt követően 

azonnal kölcsönözhessen 

is –  magyarázta Sikaláné 

Sánta Ildikó, aki felhívta a fi-

gyelmet arra is, hogy a „bé-

keidőben” szokottnál jóval 

több könyv van jelenleg kint 

az olvasóknál, ezért kérik, 

hogy aki teheti, a Könyvtár-

pontokon adja le az elolva-

sott könyveket, hogy mások 

kikölcsönözhessék azokat. 

– Természetes, hogy a siker-

könyveket keresi mindenki, 

leginkább most is ezek van-

nak kint az olvasóknál, de 

mostantól már vissza tudjuk 

venni, és így ismét beke-

rülhetnek a  kölcsönzésbe 

– hangsúlyozta az igazgató.

A visszahozott könyvek át-

menetileg karanténba kerül-

nek, és csak alapos ózonge-

nerátoros fertőtlenítés után 

lesznek ismét kölcsözhetők 

– ezzel is igyekeznek gátat 

vetni a járvány terjedésének.

– Újból lehet házhoz 

is könyveket rendelni. Így 

a  korlátozások enyhíté-

se miatt az  idős, nehezen 

mozgó olvasóinknak ismét 

el tudjuk vinni a  megren-

delt könyveket –  mondta 

az igazgatónő. Ez a szolgál-

tatás a hetven évnél idősebb 

könyvtári tagoknak és moz-

gáskorlátozott igazolvánnyal 

rendelkezőknek ingyenes. 

A jelentkezéseket telefonon, 

a 62/425-525 vagy 62/630-

634-as számon, a  131-es 

melléken várják, de e-mailt 

is írhatnak az  érdeklődők 

a könyvtárnak.

Kedvezmény
a diákoknak

Á
prilis 19-étől újranyitnak 

az általános iskolák, 

kezdődik a tantermi ok-

tatás – lapzártánkkor legalább-

is így áll a helyzet. Botka László 

polgármester, egyeztetve a Sze-

gedi Közlekedési Társasággal 

és a Volánbusszal, arról dön-

tött, hogy április 15-étől, egy-

szeri lehetőségként 2000 fo-

rintos áron vásárolhatók meg 

az áprilisi tanulóbérletek.

Fontos: csak a papíralapú 

bérleteket lehet 2000 forin-

tért megvásárolni, az appli-

kációval megvásárolt bérletre 

nem tudnak egyszeri kedvez-

ményt adni. A 2000 forintos 

bérleteket tíz nagy forgalmú 

szegedi bérletpénztárban le-

het megvásárolni.

Mihálik Edvin önkormányzati képviselő (jobbra) a Laposon. 

Nyártól már nem tiltja tábla a fürdést.

A közművek kiépítésével kezdődtek el a munkák a Laposon. 

Fotók: Iványi Aurél 

Könyvtárpont a Dóm téren. Fotó: Szabó Luca

Az áprilisi tanuló-

bérleteket 2000 fo-

rintért lehet megvá-

sárolni.
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Vizsgálat

indult
Az SZTE közleményt 

adott ki, melyben ez áll: 

„A Gulyás Lászlónak tu-

lajdonított kijelentések 

ellentétesek a  Szegedi 

Tudományegyetem ér-

tékrendjével. Az ügyben 

a rektor vizsgálatot ren-

delt el, annak lezárultáig 

az egyetem bővebb tájé-

koztatással nem tud szol-

gálni.”

Aktuális

Sikamika
felsőfokon

Közbeszerzés nélkül kötött 750 millió 

forintos szerződést takarításra egy  

Fidesz-közeli vállalkozóval az egyetem

Fülöpné Zimacsek Anikót nem érhette váratlanul ta-

valy decemberben, hogy a cégét bízta meg a szegedi 

egyetem a takarítással, több mint háromszor annyi 

pénzért, mint a munkát korábban elvégző vállalkozást, 

mert Fülöpné az SZTE Beszerzési Igazgatóságának 

Közbeszerzési Irodáján dolgozik, ügyvivő szakértőként. 

A takarítócég ügyvezetője, Varga Róbert korábban 

a Fidesz–KDNP színeiben indult Szegeden az önkor-

mányzati választáson. A 24.hu által feltárt történetben 

összefutnak a szálak, mint a tej.

K
özbeszerzés, pályázta-

tás nélkül kötött 750 

millió forintos meg-

állapodást takarításra ta-

valy decemberben a Szege-

di Tudományegyetem azzal 

a  céggel, amelynek a  szer-

ződés aláírásakor Fülöpné 

Zimacsek Anikó volt az egyik 

tulajdonosa, aki az  SZTE 

Beszerzési Igazgatóságának 

Közbeszerzési Irodáján 

dolgozik, ügyvivő szakértő-

ként – írta a 24.hu. A taka-

rítócég másik tulajdonosa 

és ügyvezetője a szegedi Fi-

desz-stábhoz tartozó Varga 

Róbert, aki 2014-ben a  Fi-

desz–KDNP színeiben indult 

Szegeden az önkormányzati 

választáson, és akinek társa-

ságában – a szeged.hu infor-

mációi szerint – rendszeresen 

megjelenik Rovó László rek-

tor, a különböző ideszes és 

kormányzati rendezvényeken.

A 24.hu feltárta: Fülöpné 

a cégadatok szerint január el-

seje óta már nem tulajdono-

sa a Clean Star Complex Kft. 

takarítócégnek, ami azonban 

– ahogy az újság fogalmazott 

– a közpénzügyekkel foglal-

kozó szakértő szerint lé-

nyegében mindegy is. Nagy 

Gabriella, a  Transparency 

Magyarország közpénzügyi 

programjának vezetője sze-

rint az  egyetem takarítási 

munkájánál közbeszerzést 

kellett volna kiírni, mivel 

a megbízás összege megha-

ladja a szolgáltatásoknál ha-

tárt jelentő 15 millió forintot, 

de a 44 milliós uniós érték-

határt is.

Az egyetem takarítását 

évek óta végző cég, a Master 

Clean Plus Kft. tavaly vetette 

fel, hogy árat kellene emelni; 

ekkor már jó ideje vesztesé-

gesek voltak. Mivel az árat 

nem emelték, kénytelenek 

voltak feladni. Ezután lépett 

be a  képbe a  Clean Star 

Complex Kft., amely a szer-

ződés szerint havi nettó 49 

millió, bruttó 62,2 millió fo-

rintért takarít az egyetemen. 

Ez a Master Clean Plus Kft. 

2019-es nettó 14,5 milliójá-

nak több mint háromszorosa.

A 24.hu megírta, hogy 

a Clean Star korábban is dol-

gozott az egyetemnek: 2020 

májusában nettó 40,6 millió 

forintért szerződött a céggel 

az „SZTE ÁOK Családorvosi 

Intézet és Rendelő elhelyezé-

séhez releváns helyiségcso-

portok” átalakítására.

Az egyetem a  takarítás-

sal kapcsolatosan azt vá-

laszolta a  24.hu-nak, hogy 

kényszerhelyzetben voltak.

Botrány a szegedi egyetemen
Bepanaszoltak a hallgatók egy történész oktatót  

rasszista és szexista kijelentései miatt

Gulyás László történész, főiskolai tanár négy hallgató-

ja szerint rasszista, homofób és szexista megjegyzése-

ket tett, ami miatt bepanaszolták – írta a szeged.hu. 

A rektor vizsgálatot rendelt el az ügyben.

G
ulyás László –  aki 

2017-ben pályázott 

a szegedi egyetem rek-

tori posztjára, és idén márci-

usban megkapta a Magyar Ér-

demrend lovagkeresztjét – a 

hallgatók szerint olyanokat 

mondott a Migráció és mene-

kültügy a XX. században című 

tantárgy online előadásán, 

hogy:

„Afrikai civilizáció nincs.
Ott a  fekák az  őserdőben 

lóf@szt se csináltak.” 

„Én utálom a cigányo-

kat, de a Győzikét végképp, 

ne kelljen már néznem…” 

– mondta arra, amikor egy 

hallgató Győzike fényképé-

vel jelentkezett fel az online 

órára.

„Az amerikai feka kultúra
a rapre épül.”

Joe Bident „félhülyének”
nevezte, az amerikai alelnök-

ről pedig azt mondta: „A nő-

nek a nevére nem is emlék-

szem… Kamala Harris, én 

csak fekete ribancnak szólí-

tom.”

„Jó lenne már nem csak
XY srác képét látni, bekap-

csolhatnák a hölgyek a ka-

merát, legalább lenne mit 

néznem.” „A kreol hallgató-

lány visszajöhetne.”

Miután az előadás fél-
ideje után megkérdezte, 

mindenki újra belépett-e, 

az egyik hallgató válaszára 

úgy reagált: heteroszexuális-

ként nem izgul fel arra az in-

formációra, ha egy féri hall-

gató tért vissza. 

A szeged.hu megkérdezte 

Gulyás Lászlót, de semmire 

nem válaszolt érdemben, 

hanem a  szegedi egyetem 

online felületén, a CooSpa-

ce-en reagált a történtekre. 

Többek között azt írta, hogy 

„Kósza információk jutottak 

el hozzám, miszerint néhány 

hallgatónak nem tetszik az a 

világnézeti alap, amelyről 

a migrációs órát tartom. Sőt 

állítólag feljelentést írtak elle-

nem!!! Ez a sunyi magatartás 

mélységesen felháborított. 

Az oktató feljelentése világ-

nézeti alapon a legrosszabb 

kommunista időkre emlé-

keztet. Ilyet Sztálin és Rákosi 

alatt csináltak az ifjú kommu-

nisták. Ez a magatartás mél-

tatlan az egyetemi léthez, ez 

méltatlan az oktató-hallgató 

viszonyhoz.”  Arról is írt, hogy 

a hallgatónak nem kötelező 

vele egyetérteni, és „mivel 

a migrációs kurzusom szaba-

don választható tantárgy, azt 

javaslom, hogy akinek nem 

tetszik előadásom világnézeti 

alapja, nem ért egyet a nem-

zeti, polgári, konzervatív ér-

tékrenddel, azonnal adja le 

az órámat!”.

Kényszerhelyzet-

ben voltak – ezt vá-

laszolta az egyetem 

a takarítással kap-

csolatban.

Varga Róbert. Képünk archív.

Gulyás László. Forrás: mki.gov.hu

Kínai hitelből építene kínai egyetemet
Budapesten az Orbán-kormány
A horribilis adósságot nekünk, magyaroknak kell visszaizetni

540 milliárd forintból 

– amelyből 440 milliárd kí-

nai hitel – tervezi felépíteni 

az Orbán-kormány a fővá-

rosban a kínai Fundan egye-

tem budapesti kampuszát. 

A  hitelt nekünk, magyar 

adófizetőknek kell majd 

visszaizetni. A beruházás-

ról a Direkt 36 írt. 

A
z oknyomozó lap meg-

szerezte a  tervezett 

beruházás kormány-

zati dokumentációit, és eb-

ből az derül ki, hogy a ma-

gyar állam kínai hitelből, 

kínai alapanyagokból és kí-

nai kivitelezővel valósítaná 

meg a gigaberuházást. A ma 

ismert számítások szerint kö-

zel 540 milliárd forintba ke-

rülne a beruházás, és ennek 

kapcsán a Direkt 36 megem-

líti, hogy ez több, mint a tel-

jes magyar felsőoktatásra 

egy évben fordított költség-

vetési összeg.

Az Orbán-kormány elősze-

retettel vesz fel kínai hitelt: 

a Budapest–Belgrád-vasútvo-

nalat 700 milliárd forintnak 

megfelelő összegből kívánják 

megépíteni. Ennek megtérü-

lése állítólag kétezer évre 

tehető, vagyis gazdaságilag 

indokolhatatlan.

Különös akusztikát ad 

a tervezett kínai egyetemnek, 

hogy a kormány nemrégiben 

szorította ki Budapestről 

a maga kategóriájában a kon-

tinens egyik legjobb felsőfokú 

intézményét, a Közép-európai 

Egyetemet (CEU), amelynek 

így Bécsbe kellett költöznie.

„A kivitelezés kizárólago-

san kínai projektként valósít-

ható meg” – derül ki a kor-

mányzati dokumentumokból. 

Nem véletlen, hogy már a be-

ruházás kivitelezője is meg-

van: a Kínai Állami Építőmér-

nöki Vállalat. A  cég a  világ 

egyik legnagyobb építőipari 

vállalkozása, de a  témáról 

szóló magyar híradások arról 

is beszámolnak, hogy a világ 

számos pontján korrupcióval 

és kémkedéssel vádolják.

A Budapesten létesülő kí-

nai egyetem pénzügyeiről még 

annyit tudni, hogy a kormány 

100 milliárd forinttal támogat-

ja annak megépítését, és 440 

milliárd forintnak megfelelő 

valutával Kína hitelezi a kivi-

telezést. Úgy tudni, hogy a két 

kormány 10-15 éves futamide-

jű hitelszerződést készül kötni, 

vagyis ennyi idő alatt kell visz-

szafizetni a felvett kölcsönt.

Úgy tudni, hogy 10-15 éves futamidejű hitelszerződést készül kötni a magyar és a kínai 
kormány. Forrás: Direkt 36 
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Előfordult, hogy egy kötet maga buktatta le a tolvaját
A könyvátkok egyidősek a könyvekkel

A könyvek védelme minden időben a könyvtárak és bibli-

oilek elsődleges célja volt. Nem álltak meg azonban ott, 

hogy leláncolták a köteteket, vagy kölcsönzésért cse-

rébe ugyanolyan értékben kértek egy könyvet, mintegy 

zálog gyanánt; kedvelt védőmódszer volt a könyvátkok 

alkalmazása is. Ezek az érdekes kis bejegyzések az ókori 

agyagtábláktól kezdve egészen a 20. századig végig-

kísérték a könyvek történetét, a magyar szakirodalom 

mégis megdöbbentően kevés olyan tételt számlál, amely 

foglalkozna velük, vagy akár csak megemlítené őket.

A 
könyvátkok (melyek 

az  idők folyamán az-

tán egyszerű tulajdono-

si bejegyzésekké szelídültek) 

gyakorlatilag egyidősek ma-

gukkal a könyvekkel. Egészen 

az  ókorig visszavezethetők; 

a  legelső könyvátkot Assur-

bán-aplinak, Asszíria királyá-

nak tulajdonítják, aki Kr. e. 

668 és 631 között uralkodott, 

és a ninivei könyvtár állomá-

nyát próbálta védeni a bejegy-

zésekkel. A király a birodalom 

egész területéről összegyűjtöt-

te az ékírásos táblákat, a tu-

domány, az irodalom, a gon-

dolkodás termékeit. Jelenlegi 

tudásunk szerint ez a könyvtár 

volt a világ első szisztematiku-

san rendezett gyűjteménye. 

Lebilincselő iromány
A középkorban, mikor még 

hihetetlen munkát jelentett 

akár egy vékonyabb kis kötet 

megírása, bekötése is, ezeket 

a rendkívül értékes könyve-

ket igyekeztek minden elkép-

zelhető módon megóvni, és 

elriasztani a potenciális tolva-

jokat. A nagyobb kolostorok-

ban akár egy tucat másoló is 

dolgozhatott, egy átlagos má-

soló nagyjából három-hat lap-

pal végezhetett egy nap, így 

például a Biblia lemásolása 

körülbelül egy évet vehetett 

igénybe.

A szerzeteseknek ugyan-

akkor semmilyen beleszólá-

suk nem volt abba, milyen 

könyvet és mekkora rész-

ben kell lemásolniuk –  ha 

nemtetszésüket fejezték ki, 

előfordult, hogy nem kaptak 

bort, esetenként vacsorát 

sem. Egy különösen draszti-

kus esetben pedig a munka 

visszautasítása azzal járt, 

hogy a szóban forgó szerze-

test egyszerűen az asztalá-

hoz láncolták, míg be nem fe-

jezte a rá kirótt másolnivalót.

Az első
szerzői jogi eset

Ilyen körülmények és nehéz-

ségek közepette, melyekkel 

a könyvek létrehozása járt, 

nem csoda, hogy sokakat 

megejtett egy-egy könyv el-

tulajdonításának lehetősé-

ge. Az egyik leglenyűgözőbb 

könyvlopás (és az első szer-

zői jogi esetként elhíresült 

történet) a 6. században, Ír-

országban esett meg, mikor 

még az is sikkasztásnak mi-

nősült, ha valaki engedély 

nélkül másolt le egy köny-

vet; Columcille pedig pon-

tosan ezt tette. A  történet 

különböző változatokban 

maradt fent, az egyik szerint 

Columcille kölcsönkapott egy 

zsoltároskönyvet a tanárától, 

Szent Finniantól, amelyet le-

másolt magának. Amikor Fin-

nian tudomást szerzett er-

ről, természetesen nemcsak 

az eredeti példányt követel-

te vissza, hanem a másola-

tot is. Az ügy végül a király 

elé került, aki Finnian javá-

ra döntött, hiszen „a borjú-

nak a tehénnel kell mennie”, 

vagyis a másolat összetarto-

zik az eredeti dokumentum-

mal. Columcille és követői 

azonban nem adták fel ilyen 

könnyen – csatába vonultak 

a könyvért, miután is szám-

űzetés lett a sorsuk.

Ezen kívül is számos 

olyan esetről tudunk, mikor 

az életével fizetett valaki egy 

könyv elpusztításáért vagy 

ellopásáért. A 12. században 

például egy angol tanító, mi-

után a közeli apátságból ki-

kölcsönzött könyvei megsem-

misültek a háza leégésekor, 

felajánlotta, hogy hátralévő 

életében szerzetes lesz, ve-

zeklés gyanánt. Mikor 1525-

ben Toulouse-ban elégették 

egy tudós könyveit, a tette-

seket felakasztották − a kö-

zépkor vége felé több közös-

ségben is halálbüntetéssel 

sújtották a könyvlopást.

Hollók fognak  
lakmározni

A kolostorok is több mód-

szerrel próbálták védeni érté-

kes tulajdonaikat: az asztal-

hoz vagy a falhoz láncolták 

a  könyveket, biztosítéknak 

cserekönyvet kértek a  köl-

csönzésért, de Leslie Arno-

vick szerint ebben a babonás 

időszakban a legnagyobb vé-

delmet a könyvekbe írt átkok 

jelentették. Ezek meglehető-

sen sokfélék és esetenként 

igencsak érzékletesek voltak, 

attól kezdve, hogy a  hóhér 

fogja fellógatni a tolvajt vagy 

a vandált, aki megrongálta 

a könyvet, azon át, hogy hol-

lók fognak lakmározni a sze-

méből, egészen odáig, hogy 

a pokol tüzében fog elégni.

A legnagyobb visszatartó 

erővel bíró sorok azok voltak, 

melyek az  egyházból való 

kiátkozást helyezték kilátás-

ba lopás esetén. Az  angol 

szakirodalomban gyakran 

találkozhatunk az anathema 

kifejezéssel. Az  anathema 

maga is átkot jelent szó sze-

rint, a helyzet azonban ennél 

bonyolultabb – az anathema 

szorosan összefügg az egy-

házból való kiközösítéssel, 

ugyanakkor több is annál. 

Magyarul talán úgy lehetne 

megfogni a különbséget, ha 

egymás mellé tesszük a kikö-

zösítés és kiátkozás szavakat. 

A kiátkozás régebben szino-

nimája volt a kiközösítésnek, 

később viszont (legalábbis hi-

vatalos közegekben) teljesen 

kikopott a magyar nyelvből. 

Áldás és átok
Érdekes módon azonban 

nem csak fenyegető átkok-

kal találkozhatunk, alkal-

manként a szöveg áldást is 

kilátásba helyez, amennyiben 

a kölcsönkérő vigyáz a könyv-

re; de ismerünk olyan esete-

ket is, mikor a könyv maga 

figyelmezteti (buktatja le) 

a tolvajt, hiszen bele van ír-

va, kinek a tulajdona. 

A 18. században már 

teljes könyveket szenteltek 

a könyvátok műfajának, me-

lyekben különböző osztályok-

ba sorolták őket. A könyvát-

kok eredetileg a  szerzők 

saját fogalmazványai voltak, 

később azonban egyre nép-

szerűbbek lettek, míg végül 

gyakorlatilag kis rigmusokká 

váltak, melyeket a megszál-

lott tulajdonosok előszeretet-

tel idéztek kedvenc könyveik 

lapjain. 

Lopta vagy vette?
A könyvátkok népszerűsége 

később sem csökkent, amint 

arról a  Klebelsberg Könyv-

tár állománya is tanúsko-

dik. Az  Egyetemi Könyvtár 

Régi Könyvek Tára gyűjte-

ményében található három 

könyv (kissé eltérő formá-

ban) ugyanazt a 19. századi 

könyvátkot őrizte meg. Ezek 

egyike Fekete Ferenc Út mu-

tató kántor könyv című műve, 

melybe valamikor 1823 (a 

megjelenés éve) és 1837 (a 

tulajdonosváltás éve) között 

jegyezték be a  következő 

szöveget:

„Ki ez könyvnek szorul 

ellopására / kivánom hogy 

jusson nagy uraságra / vagy 

Pesten vagy Budán taliga to-

lásra / vagy koldusok között 

fő kapitányságra. / Tomcsányi 

Istvány nevem ki e könyvet bí-

rom / ime bizonyságul neve-

met béírom / Ha eltévelyedik 

szerelmes barátom / szol-

galtasd kezemhez mert igaz 

jószágom. / Stephan Tom-

csányi musicus bey dem k. 

k. Infanterie Regiment Baron 

Söldenhofen Nro. 23. Steph/

anus/ Tomcsányi”.

Ezután szerepel Krappen-

heim Antal bejegyzése: „A’ 

fönt megirttól megvettem 5f 

30xon ’s igy lett tulajdonom 

1837ik évben. Krappenheim 

Antal Doroszló helység kánto-

ra ’s tanitója”.

Annak tükrében azon-

ban, amit fentebb Tomcsá-

nyi Istvántól olvashatunk, 

megkérdőjelezhető, meny-

nyire beszélhetünk való-

ban vételről, és mennyire 

csak a  könyvet nem túl 

keresztényi módon eltulaj-

donító bűnös mosakodását 

olvassuk. Ennek némileg 

ellentmond azonban, hogy 

nemcsak Krappenheim be-

jegyzését olvashatjuk, ha-

nem a lap bal felső sarká-

ban Raditsnéét is, aki ugyan 

csak a nevét és a vételárat 

jegyezte be, mégis úgy lát-

szik, hogy szokás lett ebből, 

és a könyv minden későb-

bi tulajdonosa feltüntette, 

mennyiért vásárolta meg 

a kötetet – ami annak a jele 

is lehet, hogy a könyvátkok 

még ebben a  felvilágosul-

tabb században is megfe-

lelő fenyegető erővel léptek 

fel a lopás ellen.

Schelhammer Zsófia

A tanulmány teljes 

terjedelmé ben a Szeged  

folyóirat 2021. márciusi  

számában olvasható.

Fekete Ferenc Út mutató kántor könyv című művébe két be-
jegyzés is került. A kötet megtalálható az egyetemi könyvtárban.

Schelhammer Zsófia az egyetem Klebelsberg Könyvtárának 
munkatársa.

A középkor írásos nyelve a latin volt, de előfordul arab nyel-
vű fenyegetés is.

Angol nyelvű bejegyzésével ez a könyv maga buktatta le a tolvaját: „John Foss könyve 
vagyok”.
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Két olcsóbb ajánlat is érkezett a jogi kar felújítására,
mégis Nemesi Pál kormánybiztos családi cége nyert 

Négy cég pályázott a Szegedi 

Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Tisza Lajos 

körúti épületének felújítására. 

Noha két vállalkozás is olcsób-

ban vállalta a munkát, Nemesi 

Pál kormánybiztos családi cége 

lett a befutó. Nemesi kormány-

biztosi kinevezése, tavaly ősz 

óta már több mint 3 milliárd fo-

rint közpénzt nyert az államtól.

A 
Szegedi Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi 

Karának  felújítása lassan 

két éve húzódik: 2019 áprilisá-

ban jelent meg a Magyar Közlöny-

ben, hogy 1 milliárd 692 millió fo-

rintos központi forrásból újul meg 

a Tisza Lajos körúti épület, amely 

a régi tornyát is visszakapja a be-

ruházás során. Nem sokkal a beje-

lentést követően a városban dúló 

vihar letépte az épület tetőszerke-

zetét, de a fejlesztésről azóta sem 

lehetett hallani semmit – egészen 

mostanáig. A Szegeder vette észre, 

hogy megjelent a hivatalos értesítő-

ben a felújításra kiírt közbeszerzési 

eljárás eredménye.

Két olcsóbb ajánlat

Az értesítőből kiderül, hogy az aján-

latkérő, az állami tulajdonú BMSK 

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszer-

zési Zrt. felhívására négy cég adott 

be érvényes pályázatot: a Thermo 

Épgép Kft., a Future Service Kft., 

a Miksi Bau Kft., valamint Neme-

si Pál kormánybiztos családi cége, 

a Ferroép Zrt.

A legnagyobb súllyal (60 szá-

zalék) a  megajánlott ár nyomott 

a latban, ami objektív mérőszám. 

Az értesítőből kiderül, hogy

•  a Thermo Épgép Kft. nettó 1 mil-

liárd 571 millió,

•  a Ferroép Zrt. nettó 1 milliárd 

345 millió,

•  a Future Service Kft. nettó 1 mil-

liárd 343 millió,

•  a Miksi Bau Kft. pedig nettó 1 

milliárd 173 millió forintos ár-

ajánlatot adott.

Látható, hogy a Future Service 2 mil-

lióval, a Miksi Bau pedig 170 milli-

óval olcsóbban végezte volna el 

a felújítást. Ajánlataik azonban el-

buktak, mert az értékelési szempon-

tok között található „Építésszervezé-

si terv” és „Építéstechnológia terv” 

részszempontokra a Ferroép a maxi-

mális pontszámot kapta, így Nemesi 

családi cége lett a befutó.

Szubjektív értékelési  
elemek

A közbeszerzési eljárásokban jár-

tas szakértők véleménye sze-

rint a közbeszerzési gyakorlatban 

az építési beruházásoknál az ajánlati 

árat az esetek döntő többségében 

70 százalékos arányban szokták 

igyelembe venni az értékeléskor. 

Ezért szerintük a szegedi egyetem 

jogi karának felújításával kapcso-

latos közbeszerzésben alkalmazott 

60 százalékos arány szokatlanul ala-

csonynak számít.

A jelentős árkülönbség ellenére 

az „Építésszervezési terv” és az „Épí-

téstechnológia terv” értékelési szem-

pont összesen 30 százalékos arány-

ban történő alkalmazásával fordult 

meg a sorrend – a Ferroép javára. 

A szakértők szerint abban az eset-

ben, ha az ajánlati árat az általáno-

san kialakult, leginkább alkalmazott 

70 százalékos arányban határozták 

volna meg, akkor a legalacsonyabb 

ajánlati árat megajánló cég nyerte 

volna az eljárást. Az „Építésszerve-

zési terv” és az „Építéstechnológia 

terv” elnevezésű értékelési szempont 

a rendelkezésre álló publikus adatok 

alapján vélhetően szubjektív értéke-

lési módszerrel került pontozásra, 

melynek – a szakértők szerint – az 

a legnagyobb hátránya, hogy adott 

esetben szubjektív értékelési eleme-

ket tartalmazhat, továbbá nem ösz-

tönzi kellően a versenyt, indokolatla-

nul, akár jogsértő módon szűkítheti 

az ajánlattevők körét.

A szakemberekkel kapcsolatos 

értékelési szempontokra (10 száza-

lékos arány) mindegyik ajánlattevő 

a maximális pontszámot kapta, így 

az nem volt kihatással a sorrendre.

Összeférhetetlenségi  
kérdések

Nemesi Pál 2019-ben a Fidesz tá-

mogatásával indult Szeged polgár-

mesteri címéért, de súlyos vere-

séget szenvedett Botka Lászlótól. 

Tavaly ősszel azonban Orbán Viktor 

kinevezte a Dél-alföldi Gazdaságfej-

lesztési Zóna komplex fejlesztéséért 

felelős kormánybiztosának.

Nemesi Pál családjáé a Ferroép 

Zrt., amelyben – az RTL Híradó ri-

portja szerint – a kormánybiztosé 

a  törzsrészvények 77 százaléka. 

Nemesi cége nem először nyert álla-

mi pályázaton. Kormánybiztosi kine-

vezése óta már övé lett egy jelentős 

helyi közbeszerzés, tavaly decem-

berben: 1,7 milliárdért építheti meg 

az ELI Science Park inkubátorházát.

A szeged.hu szerint már akkor 

felmerült, hogyan kaphat állami 

megbízást egy állami tisztviselő 

magánvállalkozása. A  lap szerint 

hasonló összeférhetetlenségi kér-

déseket vet fel a jogi kar épületének 

felújítása is, főleg annak fényében, 

hogy Nemesit az év elején a Szege-

di Tudományegyetemet átvevő ala-

pítvány kuratóriumának lehetséges 

tagjaként emlegették.

Jelenleg a parlament előtt van 

az a törvényjavaslat, amely az egye-

tem teljes ingatlanvagyonát ennek 

az alapítványnak adja át. Ha mindez 

megvalósul, akkor az is elképzelhe-

tő, hogy Nemesi a saját alapítványa 

által birtokolt épületet újíthatja fel 

– közpénzből.

Korábban a  Szegedi Tudós 

Akadémia 1,9 milliárdos beruhá-

zását is a Ferroép kezdte el, ám 

az félbemaradt, az állam ugyanis 

nem adott pénzt a megnövekedett 

költségekre.

Binszki József:  
Így fizetik ki Nemesit

„A Fidesz szemmel láthatóan erő-

sen dotálja Nemesi Pált. Ezzel az a 

legnagyobb probléma, hogy ez köz-

pénzből megy. Nemesi Pált feltőké-

sítik közpénzből, és ezzel izetik ki 

a politikai szerepvállalását” – nyilat-

kozta az RTL Híradónak Binszki Jó-

zsef önkormányzati képviselő, a De-

mokratikus Koalíció szegedi elnöke.

Mihálik Edvin: 
Nemesi mondjon le
a kormánybiztosi 

pozíciójáról!

Mihálik Edvin, a Momentum 

önkormányzati képviselője sze-

rint Orbán Viktor kormányzása 

alatt is alig találnánk példát ar-

ra a jelenségre, amit Nemesi 

Pál csinál: egyszerre milliárdos 

nagyvállalkozó, bukott ideszes 

polgármesterjelölt és helyi mé-

diatulajdonos, de tavaly óta kor-

mánybiztos is – állami tisztvise-

lő, aki a kinevezése óta immár 3 

milliárd forint közpénzt nyert el 

a magyar államtól. „Két, erkölcs-

telen és összeférhetetlen mó-

don elnyert közbeszerzés után 

Nemesi egyetlen tisztességes 

dolgot tehet csak: azonnali ha-

tállyal mondjon le kormánybiz-

tosi kinevezéséről. Ha továbbra 

is a vagyonszerzés az egyetlen 

célja, vonuljon vissza az üzleti 

életbe” – írta Facebook-oldalán 

Mihálik Edvin.

Amióta Nemesi Pál kormánybiztos, családi cége 3,4 milliárd forintot nyert az állami pályázatokon. Fotók: Szabó Luca

A szegedi egyetem jogi karának épülete. Felújításra várva. 
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Tésztavágó és iratmegsemmisítő a barátja
Geszti Ildikó díjnyertes papírcsíkokat tekergetett

Geszti Ildikó indázó papírcsíkja-

ival közönségdíjas lett az Agóra 

30/60 nap az alkotásra elneve-

zésű pályázatán, a Képzelt való-

ság kategóriában. Ez volt élete 

első versenye. A felhívásra a jár-

vány idején született képzőmű-

vészeti alkotásokat vártak.

– Három képet küldtem a szegedi 

pályázatra, s egy közülük közönség-

díjas is lett. Összesen tizenöt képet 

készítettem eddig ezzel az úgyneve-

zett quilling (kvilling) technikával. So-

kat vívódtam rajta, hogy be merjek-e 

nevezni, mert nem éreztem magam-

ban annyi bátorságot, de a baráta-

im és ismerőseim biztattak, hogy 

helytállok a versenyben, és így is lett 

– mesélte a 45 esztendős, mezőtúri 

Geszti Ildikó élete első megmérette-

téséről. Ahogy sokan mások is, gye-

rekkorában megtanult kézimunkáz-

ni, kötni, horgolni, hímezni. Később 

patchworköt is varrt egy darabig, 

majd gipszképeket formázott, aztán 

keresett valami újabb technikát. 

Erre a módszerre úgy talált rá, 

hogy eredetileg a gyermekének vette 

azt a készletet, amelyben a hozzáva-

ló papírcsíkok és a feltekerésükhöz 

használatos tollszerű eszköz volt. 

A gyereket nem érdekelte a készlet, 

s az a fiók mélyére került, ám ami-

kor Ildikó látta az interneten, milyen 

gyönyörű képeket lehet vele össze-

állítani, elővette. Az első sikerültebb 

alkotásokat a családtagjainak és ba-

rátainak ajándékozta, s nagy sikert 

aratott vele. Így kezdődött.

Virágokkal kezdődött

– Mindenkinek a  rá jellemző 

formákat és színeket igyekszem ki-

választani és a képre tenni, ahogy 

én gondolom. Úgy érzem, jól elta-

lálom, mert egytől egyig tetszenek 

a képek – tette hozzá Ildikó. Indá-

zó virágokkal kezdte az alkotást, 

s egyelőre ezek a formák vannak 

többségben, de már tovább is lé-

pett, készített bonyolultabb bag-

lyot, lepkét. Az internetről lesett el 

motívumokat, amelyeket kipróbált, 

több-kevesebb sikerrel. Azt mondja, 

sok került a kukába, de nem kellett 

hozzá hosszú idő, hogy ráérezzen 

a technikájára, és már úgy hajlot-

tak a virágszálak, szirmok és leve-

lek, ahogy szerette volna. Ez igazi 

örömöt jelentett számára.

Betanított műszerész

A tavaly kezdődött karanténidőszak 

alatt talált rá erre a foglalatosság-

ra, és rájött, mennyire jó szórako-

zás. Ebből nőtt ki, hogy a barátai-

nak is személyre szabott ajándékot 

készítsen belőle. Gyönyörködnek 

a műveiben, bár papírcsíktekerésre 

még nem tudta rávenni őket, mert 

azt mondják, nem tudnák. Pedig Il-

dikó szerint nem ördöngösség, és 

amúgy is, ha nagyon akarunk va-

lamit, akkor meg tudjuk csinálni. 

Némi kézügyességre és türelemre 

van szükség hozzá. Ő is csak ak-

kor ül neki, ha ideje engedi, mun-

ka után vagy hétvégén. Eredetileg 

ugyan női szabónak tanult, de tíz 

éve egy kis elektronikai cégnél be-

tanított műszerész, azaz ott is apró 

paneleket illeszt össze türelemmel 

– ez a közös a legújabb hobbijá-

val. Vagyis kikapcsolódásként is 

pepecsel pár órát a  házimunka 

után, mert pihenteti, szórakoztat-

ja. Emellett a  mostani körülmé-

nyek között hetente háromszor on-

line tornázik. 

Három milliméter

A quilling úgy készül, hogy Ildikó 

az alapra ragasztóval rögzíti a fel-

tekert és megformált papírcsíko-

kat. A  legtöbb csíkot sima A4-es 

lapokból vágja ki, többnyire 5-6 

milliméteresre, de próbálta már 

vékonyabb, 3 milliméteres dara-

bokkal is. A netről leste el azt is, 

hogy remekül lehet tésztavágóval 

papírt aprítani, úgyhogy ezzel gyárt-

ja az alapanyagot. Másik segítsége 

az iratmegsemmisítő, azzal ráadá-

sul érdesebbre, recésebbre tudja 

szeletelni a papírt, ami más textú-

rát kölcsönöz a képnek. Nem mind-

egy az sem, milyen vastagságú pa-

pírt választ. Úgy emlékszik, eleinte 

egy virágot két-három órába telt 

feltekerni, majd gyorsult valameny-

nyit a keze. Egy-egy képpel azért 

most is napokat tölt el. 

Jelenleg egy kislány nevét 

rakja ki, ugyancsak ajándékba; 

sőt már megrendelést is kapott 

egy barátnőjétől, akinek a hátán 

lévő tetoválást kell papírból 

megtekernie, hogy kitehesse a min-

tát a falra dísznek. Ildikó alkotás 

előtt nem tervez vagy rajzol sokat. 

Kiválasztja a színeket, amelyeket 

összhangban lévőnek érez egymás-

sal, a saját ízlésének megfelelően. 

Ha nem ismeri közelről, akinek 

az  alkotása készül, megkérdezi, 

milyen árnyalatokat szeret, milyen 

ruhákat hord, otthon milyen színek 

veszik körül, és ebből indul ki. Aztán 

csak hagyja indázni a színes papír-

szalagokat.

Dombai Tünde

Apácák kezdték

A quilling, magyarul papírcsík 

technika története félezer év-

re nyúlik vissza. A reneszánsz 

idején francia és olasz apácák, 

szerzetesek díszítettek a könyv-

borítókat ezzel a módszerrel – a 

könyvek aranyozott széleit hasz-

nálták a quilling alakzatok meg-

formáláshoz. A 18. században 

egész Európában elterjedt, majd 

Amerikában is kezdték megis-

merni – írja róla a papircsik.hu.

Egy bonyolultabb forma: a lepke. 

Ildikó a műhelyében.Fű, fa, virág, méhecske. 

Papírtollak, szintén papírból.
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Tisztelt Olvasóink!

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

     Postabontás

Aktuális

Elhunyt  
Hegedűs  
Szabolcs

A 
születésnapomon 

halt meg, április 

6-án, 48 évesen. 

Különös, hogy az  ember 

egy ilyen megrázó hír halla-

tán is a következő pillanat-

ban magára gondol. Pedig 

már számoltunk a megmá-

síthatatlannal, mert pár 

napja a Coviddal küzdött 

a  lélegeztetőgépen. So-

kat imádkoztam érte, kér-

ve a jóistent, legyen úgy, 

ahogy szerinte Szabolcs-

nak a  legjobb. Mert mi, 

emberek vagyunk annyira 

önzők, hogy azért könyör-

günk, ami szerintünk a leg-

jobb. Ezek szerint neki így 

volt a legjobb.

Kevesen, akik kö-

zelebbről ismertük, azt 

sejtettük, hogy ő menni 

akar. Az  utóbbi években 

nem volt már a régi, derűs 

Szabolcs. Megtört, amikor 

több mint húsz év után 

menesztették a  Délma-

gyarországtól. Mert az új-

ság volt az élete, a szegedi 

családja, a mindene. De 

az újság sem volt már a ré-

gi, ő pedig szerkesztőként 

egyre többször került konf-

liktusba a vezetéssel. Ami-

kor engem négy éve, a fi-

deszes átvételkor lapátra 

tettek, találgattuk, ki lesz 

a  következő, de rá nem 

gondoltunk. Aztán másfél 

évre csönd lett, a 2019-

es uniós választás után 

viszont kirúgták a két álta-

lunk megjósolt kollégát és 

Szabolcsot. Nem akarta el-

hinni, hogy ez vele megtör-

ténhet, nem is volt B terve. 

Egy magánéleti veszteség 

pedig csak tovább súlyos-

bította a helyzetét.

A Délmagyarországban 

nekem ő volt A SZERKESZ-

TŐ, így, csupa nagybetűvel. 

Az az alaposság, megbíz-

hatóság, higgadtság és 

jó szándék, amilyet nem 

ismerek még egyet. Mert 

amelyik napon ő dolgozott, 

nyugodtan mentem haza. 

Az elsőtől az utolsó betűig 

elolvasta ugyanis a készü-

lő lapot, és ha bizonytalan 

volt valamelyik cikkemmel 

kapcsolatban, inkább ké-

ső este is felhívott, hogy 

biztosan a  jó információ 

jelenjen meg. Nem kellett 

csodálkoznom a másnapi 

újság láttán, mi lett abból, 

amit leadtam. Ezt szem 

előtt tartva, kapva kaptam 

az alkalmon, hogy amikor 

én már az önkormányzat 

Szeged Pólus projektcégé-

ben dolgoztam, odahívjam, 

legyen ott újra egy nagysze-

rű csapat tagja. Nem hitte 

el, hogy megtalálja a helyét, 

de úgy lett. Mint a víz, kitöl-

tötte a rendelkezésére álló 

teret. A lelkiismeretessége, 

a precizitása ott is hamar 

nélkülözhetetlenné vált. 

Az elmúlt másfél évben me-

gint olyan stabil kollégám 

lett, mint előtte tizenhárom 

éven keresztül az újságnál 

volt. Ritka az olyan munka-

társ, akinek – hátranézned 

sem kell –  nekivetheted 

a  hátad, mert egészen 

biztosan ott áll mögötted. 

Nagyon hálás voltam ezért 

neki. A lelkét azonban nem 

tudtuk meggyógyítani, 

az végleg eltörött.

Mindent köszönök, 

Szabolcs.

Dombai Tünde

Mindent meg kell köszönni

M
ilyen igaz a címben 

foglalt megállapítás! 

Ahogyan gyermekko-

rában megtanulta Karikó Ka-

talin biokémikus kutató is, aki 

(bár ma már az USA-ban él) 

Szegeden végezte el felsőbb 

tanulmányait. És aki az elsők 

között találta meg az  utat 

a  koronavírus ártalmatla-

nításához. Nem mellesleg 

az egyetem díszdoktora, Sze-

ged város idei díszpolgára, aki 

jó érzékkel találóan jegyez-

te meg a szegedi Dugonics 

Társaság online fórumán: jel-

lemző hazánkban az a szem-

lélet, hogy a „magyarokon kí-

vül mindenki hibás”. Teszem 

hozzá, ez különösen vonatko-

zik az Orbán-féle autokratikus 

rezsimre. Hogy világosan lás-

suk a helyzetet, idézném Ro-

ger Daniel Kelement, az uni-

ós jog amerikai szakértőjét 

a  Népszavából, aki szerint: 

„A Fidesz politikáját és reto-

rikáját tekintve hosszú évek 

óta szélsőjobboldali párt, de 

az uniós jog szempontjából 

nem ez a legkifogásolhatóbb, 

mert a pártok lehetnek szél-

sőjobboldaliak, hanem az, 

hogy autokratikus, megszegi 

a jogállami normákat, és párt-

államban konszolidálta a ha-

talmát.”

Sok mindent nem értek, 

azt sem, hogy egyesek miért 

játsszák meg (ha egyáltalán 

van nekik) az  eszüket? In-

kább gondolkodna el, aki sé-

relmezi, hogy „…az Európai 

Bizottság ki fogja kénysze-

ríteni a tagállamoktól a jog-

államisági kritériumokat, és 

ezáltal Magyarország (…) eu-

rómilliárdos támogatásoktól 

eshet el” – ahogy Varga Ju-

dit igazságügyi miniszter fo-

galmazott. Szerintem semmi 

gond, csak ragaszkodni kell 

a törvényességhez. Csak sej-

tem, hogy miért háborognak 

ezért egyesek, hiszen ezt 

már 15 éve meg kellett vol-

na tennie az EU-nak. Végre! 

Hosszú idő óta nem igazán 

járt szankció korrupt ügyein-

kért, ha mégis, a büntetést 

közpénzből teljesítették, 

a bűnösök meg jó nagyokat 

röhögtek!

A regnáló hatalom úgy van 

ezekkel a dolgokkal, hogy ők 

bármit megtehetnek, szem-

bemenve akár a törvénnyel 

is. Például a Fidesz úgy vált ki 

az EPP-ből (mellőzve az előze-

tes felsőbb testületi döntést), 

hogy egyszerűen írásban be-

jelentették: kilépnek.

Azt is jó volna tisztázni, hogy 

az Európai Unión belül miért 

a magyar kormány fenntartá-

sa a legdrágább. Ugyanakkor 

az egészségünkre országunk 

fordít az EU-ban a legkeveseb-

bet. Csoda hát, ha a lakosság-

hoz arányosítva a halottak szá-

mát, csaknem itt a legrosszabb 

a helyzet? Bezzeg a sportra, 

ezen belül is a focira százmil-

liárdokat költöttünk. Bárki bár-

mit is mond, ez pazarlás.

Hatalmat akarnak, de 

minden áron címmel a balli-

berálisokról írt cikket a minap 

egy kutatás eredményeként 

Erdős Gergely, a Századvég 

Alapítvány belpolitikai elem-

zője. Egyebek mellett meg-

jegyzi: a  DK partnereinek 

hozzáállása a  járványhely-

zethez több szempontból is 

elgondolkodtató. Egyrészt 

a 2008–2009-es gazdasági 

világválság kezelésében e 

politikai oldal „teljes kudar-

cot vallott”, aminek követ-

keztében – állítják – Magyar-

ország az államcsőd szélére 

került. 

Tegyük gyorsan hozzá: 

az Orbánékat megelőző kor-

mány korrigált minden ne-

gatív helyzetet, tehát amit 

állítanak, hazugság. Sőt, 

ha emlékezetem nem csal, 

mindkét előzetes kormány is 

így tett – bezzeg amikor tő-

lük átvették a kormányrudat, 

rezgett minden léc. Olyat is 

állított a belpolitikai elemző, 

hogy a 2010 előtti megszo-

rító politikájával Gyurcsány 

ellehetetlenítette a magyar 

családokat, az  időseket és 

a kiskeresetűeket is.

Az nem tagadható, hogy 

voltak szegények, de az sem, 

hogy a  számuk mostanra 

minimum megduplázódott. 

Az idősekkel és a nyugdíja-

sokkal toltak ki a  legbetyá-

rosabban. Megszüntették 

a  svájci indexálás szerinti 

nyugdíjkorrekciót, és az éves 

infláció lett az alap, amely-

nek a felét a KSH (parancs-

ra?) elcsalta. Ugyanakkor 

a  minisztériumok és egyes 

cégek vezetőinek, a  parla-

menti küldötteknek mini-

mum kétmillió és a csillagos 

ég között van a keresete. La-

kosságunk negyede havonta 

alig keres többet százezer 

forintnál, már ha egyáltalán 

megmaradt az állása. Ez ám 

az egyenjogúság!

És ha már annyira fájt 

(legalábbis látszatra) Orbá-

néknak az, hogy a világvál-

ság idején ideiglenesen meg-

vonták a 13. havi nyugdíjat, 

akkor mi a  csudára vártak 

2010 óta, hogy majd – talán 

– 2024-re megint járni fog 

a teljes 13. havi nyugdíj is? 

(Csak halkan kérdezem: mi 

van a Fidesz által anno meg-

ígért 14. havival?) Hát ez, 

meg még sokféle hazugság 

jellemző az Orbán-bagázsra. 

Minden szívfájdalom nélkül.

Hogy értsen végre min-

denki a  szóból: Gyurcsány 

–  mondja a  bölcs elemző 

– politikai és morális szem-

pontból is tévúton jár. Márpe-

dig szerintem (és sokak sze-

rint is) az jár szemellenzővel, 

aki nem látja be, hogy különö-

sen az egészségügy és még jó 

néhány terület összeomlóban 

van. Érdekes, mint jeleztem 

is már korábban: az unióban 

Magyarország költi a  legke-

vesebbet az egészségügyre. 

Vajon miért, amikor a vezér 

szerint olyan sok minden-

ben elsők vagyunk? Csak azt 

kéne tisztázni, jóban-e, vagy 

rosszban? Nem mindegy.

Apropó, a lényeg. Találna-

e bárki az Országgyűlésben 

olyan pártcsoportot, amelyik 

nem kívánkozna legalább 

egyszer a hatalom csúcsára? 

Akkor mi baja van bölcs kuta-

tónknak azzal, hogy bármelyik 

párt hatalmat akar? A politiká-

ban erre megy ki a játék.

Kutnyik Pál

„A Fidesz politiká-

ját és retorikáját te-

kintve hosszú évek 

óta szélsőjobbolda-

li párt, de az uniós 

jog szempontjából 

nem ez a  legkifo-

gásolhatóbb, mert 

a  pártok lehetnek 

szélsőjobboldali-

ak, hanem az, hogy 

autokratikus, meg-

szegi a  jogállami 

normákat, és párt-

államban konszoli-

dálta a hatalmát.”

Jó volna tisztázni, 

hogy az  Európai 

Unión belül miért 

a magyar kormány 

fenntartása a  leg-

drágább. Ugyanak-

kor az egészségünk-

re országunk fordít 

az EU-ban a  legke-

vesebbet. Csoda 

hát, ha a lakosság-

hoz arányosítva 

a halottak számát, 

csaknem itt a  leg-

rosszabb a helyzet? 

Bezzeg a  sportra, 

ezen belül is a foci-

ra százmilliárdokat 

költöttünk. Bárki 

bármit is mond, ez 

pazarlás.

A Szputnyik-hatás, ahogy a képzőművész látja. Forrás: drmá-
riás Facebook-oldala
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Elindult a Vajda Attila Regionális Akadémia
Tanácsadóként vállalt szerepet a szövetségi programban a szegedi olimpiai bajnok

A 
járványhelyzetre való 

tekintettel a  Magyar 

Kajak-Kenu Szövet-

ség csak kis csoportokban, 

a  járványügyi szabályokat 

betartva, szigorúan a szabad 

levegőn engedélyezi a közös 

edzéseket. Ennek megfelelő-

en a Vajda Attila Regionális 

Akadémia nemrég egynapos 

közös edzést tartott az U13-

as és az  U14-es korosz-

tály számára Gyomaendrő-

dön. Bár a pandémia kizárja 

a hosszabb edzőtáborok le-

bonyolítását, így is hasznos 

napot zártak a Körös-parton.

És hogy mi az  a Vajda 

Attila Regionális Akadémia? 

Az Alsó-Tisza régió fejlesztési 

programja, amelynek névadó 

tanácsadója a szegedi olimpi-

ai bajnok, a már visszavonult 

Vajda Attila. A  38 éves ko-

rábbi kenuklasszis az utóbbi 

időszakban az utánpótlás-ne-

velésre helyezte a hangsúlyt 

edzői karrierjében: a Dunaferr 

felnőttversenyzőinek felkészí-

téséről váltott, novemberben 

megalapítva a  Vajda Attila 

SE-t, a  Pest megyei Maká-

don. Emellett szerepet vállalt 

a  szövetségi programban, 

amelynek célja a magas szin-

tű utánpótlásképzés.

– Általában ilyenkor egyhe-

tes közös edzőtábort szoktunk 

szervezni, de a  koronavírus 

miatt ez most nem lehetsé-

ges –  mondta a  szövetség 

honlapjának a  szegedi Sík 

Márton, a Vajda Attila Regio-

nális Akadémia menedzsere. 

– Az akadémia elindulásával 

viszont szerettük volna a régió 

tehetségeit és az edzőiket is 

kicsit összehozni egymással, 

ezért a  kölyöktábor helyett 

egy egynapos edzéssorozatot 

indítottunk, ahol a szabályo-

kat betartva, csak és kizáró-

lag szabad levegőn, 10-12 fős 

csoportokban közösen edzhet-

nek a versenyzők – mesélte.

A régió menedzsere 

hozzátette: a  most indított 

edzéssorozat összesen öt 

állomásból áll. Ezekben 

a hetekben Szarvason, Sze-

geden, Békésszentandráson 

és Békésen is szerveznek 

ugyanilyen egynapos össze-

tartásokat a kölyök korosz-

tályoknak.

Sportmix
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Búcsú A  BL-tőL. A  MOL-

Pick  Szeged  kettős vere-

séggel búcsúzott a féri ké-

zilabda Bajnokok Ligájától, 

miután Juan Carlos Pastor 

csapata a nyolcaddöntő visz-

szavágóján 33–28-ra kika-

pott a címvédő német THW 

Kiel otthonában. A párharc 

első meccsét ugyancsak 

33–28-ra nyerte az újszege-

di sportcsarnokban a  Kiel, 

amely így 66–56-os össze-

sítéssel jutott tovább. A visz-

szavágó legeredményesebb-

je Sander Sagosen volt, aki 

15 kísérletből kilencszer ta-

lált be, míg szegedi részről 

a szerb jobbszélső, Bogdan 

Radivojević kilenc lövésből 

hét gólt dobott. A  kapusok 

közül a kieli Niklas Landin tíz 

védést mutatott be, a túlol-

dalon Mirko Alilović hatszor, 

Mikler Roland négyszer hárí-

tott. Jonas Källman megsze-

rezte 325. találatát  szege-

di színekben a BL-ben, ezzel 

a svéd balszélső megdöntöt-

te Balogh Zsolt klubrekordját. 

A két csapat tizedik egymás 

elleni BL-meccsén három sze-

gedi siker mellett hetedszer 

győzött a THW Kiel.

MáR 57 oRszág nEVEzEtt. 

A határidő vége előtt egy hó-

nappal már 57 ország és több 

mint 1000 résztvevő jelezte, 

hogy ott lesz a szegedi kajak-

kenu európai pótkvaliikáci-

ós versenyen és felnőtt világ-

kupán, amelyre május 12. és 

16. között kerül sor. A magyar 

szövetség emlékeztetett: már-

cius 24-én volt egy éve an-

nak, hogy kiderült, a 2020-as, 

tokiói olimpiát elhalasztják. 

Erre reagálva a  Nemzetkö-

zi Kajak-Kenu Szövetség úgy 

döntött, hogy a 2021-es sze-

zon első világkupája mellett 

az európai olimpiai és para-

limpiai pótkvaliikációs viadalt 

is Magyarország rendezheti, 

idén májusban.

„A szervezőbizottság 

az  előkészületeket már ta-

valy megkezdte azzal, hogy 

megrendezte 2020 egyetlen 

felnőtt gyorsasági versenyét, 

a  szeptemberi világkupát. 

Szegeden már akkor olyan 

járványügyi protokollt állítot-

tunk fel, amely garantálta 

a versenyre érkező csapatok 

és vendégek biztonságát” 

–  mondta Schmidt Gábor, 

a magyar szövetség elnöke, 

a szervezőbizottság vezetője. 

A jelenlegi helyzetben a szer-

vezők szintet lépnek: még szi-

gorúbb szabályokat vezetnek 

be, amelyek betartását a részt-

vevők egészségének védelme 

érdekében ellenőrizni fogják.

Elkezdi a rájátszást a szedeák
A kupakaland rövidre sikerült, a bajnokságban fontos napok jönnek

A férfi kosárlabda ma-

gyar kupa nyolcas dön-

tőjében a  DEAC elleni 

negyeddöntő jelentette 

a végállomást a Naturtex-

SZTE-Szedeák számára, 

ám nincs idő keseregni: 

az  együttes szombaton 

az Atomerőmű ellen meg-

kezdi a bajnoki rájátszást.

T
örténelmi alapszakaszt 

zárt a  Naturtex-SZTE-

Szedeák kosárlabda-

csapata, amely fennállása 

legjobb eredményével a har-

madik helyről várhatja a rá-

játszást. A play-off kezdete 

előtt Kardos Péter elnök ér-

tékelte a szezon eddigi részét 

a klub Facebook-oldalán.

– Október közepe óta eu-

forikus állapotban vagyok. 

Látható volt a szezon előtt is, 

hogy nagy dolgokra lehet ké-

pes a csapat. Az utolsó meccs 

felrakta a koronát az egész 

alapszakaszra, boldog vagyok 

az eredmény után. Bízom ben-

ne, hogy azt a játékot tudjuk 

továbbvinni, amit a Szolnok 

ellen mutattunk. Nem gon-

dolom, hogy probléma lenne, 

hogy nincs play-off-rutinunk, 

hisz Srećko Sekulović vezető-

edzőnek és Govens Darrinnek 

is komoly tapasztalata van 

ezen a téren – fogalmazott.

A DEAC elleni negyeddön-

tő az MK-ban nem sikerült jól, 

kiesett a szegedi együttes, de 

nincs idő keseregni, indul a baj-

noki hajrá. A paksi Atomerőmű 

elleni, az egyik csapat harma-

dik sikeréig tartó negyeddöntős 

párharc szombaton kezdődik 

Szegeden, majd váltott hely-

színnel jövő kedden és pénte-

ken folytatódik. Ha szükség lesz 

negyedik és ötödik meccsre, 

azok időpontja április 26. és 

28. Kardos szerint akárhogy 

alakul a szezon, büszkék lehet-

nek a csapat teljesítményére. 

Hozzátette: a szponzoroknak is 

bebizonyították, hogy képesek 

a  kiugró teljesítményre, ami 

megéri a plusztámogatást.

– Május elején kezdünk 

el tárgyalni a jövőről. Elnöki 

szemmel az lenne a jó, ha tud-

nánk, milyen szponzori támo-

gatásra számíthatunk a kö-

vetkező évben. Bízom benne, 

hogy ezzel a teljesítménnyel 

sikerült meggyőzni támogató-

inkat, hogy érdemes bennün-

ket segíteni. Nem kellene sok 

ahhoz, hogy komolyabban elő-

re tudjunk lépni, remélem, si-

kerül egy-két újabb szponzort 

szerezni – mondta Kardos.

Vajda Attila (feketében) saját egyesületének élén is dolgozik. Fotó: Vajda Attila SE

Sport

Eb-re készül
Vári zita

A női kosárlabda NB I.-ben 

a  bennmaradásért küzdő 

PINKK-Pécsi 424 szegedi já-

tékosának, Vári Zitának szin-

tet lépett a  teljesítménye 

ebben az idényben. Az alap-

szakaszban 19 meccsen pá-

lyára lépve 10,3 pontot átla-

golt, amellyel a teljes felnőtt 

mezőnyt tekintve harminc-

hatodik, míg az U20-asoknál 

csak ketten végeztek előtte 

ebben az összevetésben.

– Három éve azzal a céllal 

igazoltam a pécsiekhez, hogy 

a legjobbak között, az NB I.-

ben fejlődhessek. Az  első 

idényemben érezhető volt 

rajtam a  megilletődöttség, 

ám sikerült megedződnöm. 

A  rengeteg különmunka és 

egyéni képzés meghozta 

a  gyümölcsét –  nyilatkozta 

az Utánpótlássportnak a 19 

éves játékos. Vári 2017-ben 

és 2018-ban tagja volt a kor-

osztályos világversenyeken 

érmet szerző válogatottnak, 

azonban 2019-ben hátsérü-

lés miatt kimaradt a keretből. 

Júliusban ott szeretne lenni 

a  Sopronban rendezendő 

U20-as Európa-bajnokságon.

– Mindennap ez lebeg 

a  szemem előtt. Hatalmas 

megtiszteltetés és lehetőség 

lenne hazai pályán viselni 

a magyar válogatott mezét. 

A  korosztályunk rendre jól 

szerepelt korábban a konti-

nenstornákon, így azt hiszem, 

éremesélyesként vághatnánk 

neki az Eb-nek – mondta.

Govens (40) rutinjára szükség lesz a bajnoki hajrában.  Fotó: MKOSZ
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Szegeden HázaSSágot  

kötöttek ápriliS 3-án: 

Tóth Tibor és Sólya Eszter 

Kata, Szűcs Róbert és Hős 

Szilvia, Zsótér Gábor és 

Jáksó Katalin, Marczinka 

Zoltán és Miklós Nóra, 

Szilágyi Zsolt és Őrhalmi 

Zsuzsanna Györgyi, Rácz 

Tamás és Szomorú Sára, 

Kiss Loránd és Tüskés 

Anita, Szőllősi Benedek és 

Vásárhelyi Vanda.

gratulálunk!
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17.
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április  
18.

vasárnap

április  
19.

hétfő

április  
20.

kedd

április  
21.

szerda

április  
22.

csütörtök

április  
23.

péntek

13/4
rudolf

15/5
andrea, 

ilma

14/7
emma

17/6
tivadar

17/7
konrád

17/7
Csilla, 
noémi

18/7
Béla

Képviselői 
fogadóóra

ápriliS 21., Szerda

Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00–16.00 óra. A jelzett időpon-

ton belül elérhető a 30/963-8137 telefonszámon és a szondi.

ildiko@szeged.eu  címen.

ápriliS 24., SzomBat

Kothencz János: 10.00–12.00 óra. A jelzett időponton belül 

elérhető a 30/510-1774 telefonszámon.

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormeg-

fejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 21. 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 vonat-

kozó adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése:  

A mai Gyertyámos utcában lakott Somlyó Zoltán költő. A nyertes: Hegedűsné Dobai Csilla. Gratulálunk!

Tarka-barka
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KOS (III. 21–IV. 20.)
Ha még nincs az élbolyban, 
a héten minden lehetősé

get megkap, hogy a legjobbak 
közé kerüljön. Bátran éljen ve
lük, nem veszíthet! Lendületes
sége párját is lenyűgözi, ami
nek ön mindennél jobban örül.

BIKA (IV. 21–V. 20.)
Nemcsak hogy fáradtan lát 
neki hétfőn a munkának, 

még rossz hírek is fogadják. 
Ne essen az önsajnálat csap
dájába, helyette töltsön több 
időt a természetben, családja 
társaságában.

IKreK (V. 21–VI. 21.)
Számos problémát sikerrel 
old meg a munkahelyén, 

aminek köszönhetően nagyot 
léphet a ranglétrán. Ez változá
sokkal járhat, ám ne aggódjon, 
családja és barátai segítségé
vel áthidalja a felmerülő nehéz
ségeket.

rÁK (VI. 22–VII. 22.)
Párkapcsolata továbbra is 
a béke szigetét jelenti ön

nek. Magánéleti boldogsá
ga munkájában is tükröződik, 
nincs feladat, amit ne tudna el
látni. Szeretete jeléül lepje meg 
kedvesét egy inom vacsorával!

OrOSZLÁN (VII. 23–VIII. 
22.) Időnként úgy érzi, ösz
szeroppan a hétköznapok 

terhei alatt. Ennek elkerülése 
érdekében csak annyit dolgoz
zon, amennyit feltétlenül mu
száj. Étkezzen egészségesen, 
és pihenjen sokat!

SZŰZ (VIII. 23–IX. 22.)
Munkatársi kapcsola
tai kellemesen alakulnak 
az  elkövetkező időszak

ban, és a munka is gördülé
kenyebben zajlik. Lelkesedése 
családjának is feltűnik, ossza 
meg velük örömét, így mindany
nyian jól járnak!

MÉrLeG (IX. 23–X. 22.)
Mostanában minden és 
mindenki idegesíti. Lehet, 

hogy az ön készülékében van 
a hiba? Próbálja meg feltárni 
elégedetlenségének okát, mert 
ha nem változtat, párkapcsola
ta is veszélybe kerülhet.

SKOrPIÓ (X. 23–XI. 21.)
Ha eddig eseménytelen
nek érezte életét, a héten 

visszasírja a tétlenséget. Nem 
győzi kapkodni fejét a számta
lan új kihívás hallatán. Rang
soroljon, mert a végén még túl
lő a célon, és semmit nem tud 
rendesen megcsinálni.

NYILAS (XI. 22–XII.21.)
Érzelmi életét ingado
zás jellemzi: egyik nap fü

lig szerelmes, másnap pedig 
már a szakítást fontolgatja. Itt 
az ideje leülni és komolyan el
beszélgetni társával közös jö
vőjüket illetően.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Munkájával kapcsolatban 
legyen nyitott az újdonsá

gokra. Akár akarja, akár nem, 
lehetőségek zömével találja 
magát szemben, lépjen bátran! 
Párja támogatására szó szerint 
mindenben számíthat!

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.)
Szinte elözönli a munka, s 
ez amennyi örömet, annyi 

bosszúságot is okozhat számá
ra, ha nem gazdálkodik okosan 
az idejével. Fogadja el kedve
se segítségét, így hamarabb vé
gezhet, ráadásul többet lehet
nek együtt.

HALAK (II. 20–III. 20.)
A kedélyek lassan lecsil
lapodnak ön körül. Csa

ládtagjai végre megértik állás
pontját bizonyos kérdésekben, 
aminek köszönhetően javul 
a kapcsolatuk. Ennek megün
neplésére szervezzenek közös 
programot a szabadban!

Horoszkóp

Az OskOlA utcA, A mAgAsból. Fotónk a fogadalmi templom, vagyis a dóm tornyából készült, a hatvanas évek elején, egy Somogy megyei család 

szegedi kirándulásának emlékeként. Érdemes gondolatban végigsétálni ebben a kereszteződésben. A bal alsó sarokban még állnak azok a lakóházak, 

amelyek helyén 1984 júniusában megnyitotta kapuit a Somogyikönyvtár üvegpalotája. E házakkal szemben üres a Somogyi utca másik sarka, csak 

árusító pavilonok és sétáló emberek látszanak. Később ide építették azt az emeletes lakótömböt, amelynek az aljában korábban az emblematikus 

Éva presszó, majd 2010ig a kitűnő Sík Sándor Könyvesbolt működött. Az Oskola utca másik sarkán eredetileg Wagner, később Hungária néven nyílt 

szálloda. Lakott benne Mikszáth Kálmán és Gárdonyi Géza, kávéházában muzsikált Dankó Pista, és itt írta nótaszövegeit Pósa Lajos. A vakárkádokat 

az 1966os felújításkor nyitották ki, így szélesebb járda keletkezett a korzózók számára. Fotó: Oros Sándor gyűjteményből

Szeged régen

Színes

Kerítéskiállítás és a múzeum rejtett világa online
Számos közművelődési intéz

mény és cég kínál szabadtéri 

és online programokat a kö

vetkező napokra. A  részle

tekről minden információ 

megtalálható a  http://sze-

gedtourism.hu/hu/esemeny 

oldalon. Az online programok 

megtekinthetők Facebookol

dalukon és YouTubecsator

nájukon is.

Újraindította könyvtár-

pont szolgáltatását a Somo

gyikönyvtár és fiókkönyv

tárhálózata. Április 30-áig 

látható kiállítás a  szőregi 

Tömörkény István Művelődé

si Ház kerítésén a helyi házi

orvos, Patocskai Anna Tünde 

képeslapjaiból, Húsvéti üd-

vözlet címmel. Április 30-áig 

hívható az Agóra kultúravo-

nala a +36(62) 563480as 

és a +36(70) 6164008as 

számon. Az érdeklődők tízper

ces időkeretben hétköznap 8 

és 16 óra között elmesélhetik 

és így közkinccsé tehetik régi, 

különleges, féltve őrzött böjti 

és húsvéti receptjeiket, a vá

roshoz kapcsolódó, szemé

lyes, érdekes történeteiket, 

képeslapjaikat, fényképei

ket, a kultúrához is kapcsol

ható egyéb, különleges infor

mációikat, felajánlásaikat. 

A fényképeket, képeslapokat 

és recepteket április végéig 

várják az Agóra recepcióján, 

melyeket fénymásolás után 

egy kiadványba rendeznek. 

Július 23-áig tart a Szegedi 

Sport és Fürdők Kft. Fussunk 

tokióig! elnevezésű olimpiai 

futókampánya, amelyben 

minden megtett kilométer 

beleszámít abba a 12 ezer 

029be, amelyet március 22. 

és július 23. között akarnak 

megtenni. 

Április 28-áig látható 

a Bálint Sándor Művelődési 

Ház színészmúzeum című 

film és színháztörténeti so

rozatában a Bárdy Györgyről 

szóló rész. Április 30-áig lát

ható az újszegedi Bálint Sán

dor Művelődési Ház összeál

lítása, A szegedi vers ünnepe 

címmel. Április 30-áig alkotói 

pályázatot hirdet a Somogyi

könyvtár a 10 és 14 év kö

zötti fiataloknak, Neked mit 

jelent szeged? címmel, mely

nek jutalmaként a díjazottak 

ingyenesen vehetnek részt 

a könyvtár A víztől vett város 

– árvíz és újjáépítés elneve

zésű helyismereti táborában. 

szintén április 30-áig látha

tó a dorozsmai Petőfi Sándor 

Művelődési Ház jóvoltából 

Várhidiné Szabó Erzsébet 

Emlékek című festménykiállí

tása. Ugyancsak április végé-

ig ad ízelítőt a Móra Ferenc 

Múzeum kisfilmje a háttér

ben folyó tudományos mun

káról, Rejtett világ címmel. 

május 11-éig Újrahan-

golva címmel látható a nagy 

sikerű Mentorháló peda

gógiai esték sorozat több 

előadása, jegy ellenében. 

Április 20án dr. Gyarmathy 

Éva Prima díjas klinikai szak

pszichológus Az atipikus lesz 

a tipikus; április 27én, ked

den, 18 órakor dr. Purebl 

György pszichiáter Az élet só

ja? A hétköznapi stressztől 

a  szorongásos zavarokig; 

május 4én Nyáry Krisztián 

író, irodalomtörténész Hány

félék a  magyarok? A  ma

gyar identitás forrásvidéke; 

május 11én Krekó Péter 

egyetemi oktató, politoló

gus  Miért szeretjük az ösz

szeesküvéselméleteket? cí

mű előadását nézhetik meg 

az érdeklődők. május 20-áig 

Tiszta forrás, szép szó című 

kiállítással emlékezik a Bá

lint Sándor Művelődési Ház 

az idén márciusban elhunyt 

Dinnyés Józsefre.


