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Várják
a zöld jelzést
A hagyományos 
táborok mellett 
újdonságokat is 
kínál idén nyáron 
a Szent-Györgyi 
Albert Agóra.

Tűzfal
Közel kétszáz 
négyzetméteres 
falfestménnyel 
tisztelegnek a 
Hajnóczy utcában 
Róth Manó üveg-
festő emléke előtt.

Búcsú, gólokkal
Lejátszotta utolsó 
szegedi meccsét az 
Eb-győztes vízilab-
dázó, Kiss Csaba, 
aki 43 évesen visz-
szavonul, és edző-
nek áll. 

5. 10.
Egyetemi ügyek 
A szeged.hu 
információi sze-
rint megindult a 
rendőrségi nyo-
mozás az egye-
temi takarítás 
ügyében.

5.4.

2. A címlapra ezek a fotók menjenek 3 hasáb + 1 ha-
-

Képalá: + fotó aktuális/Koronavírus elleni védőoltást 

Az alkotás öröme
segítette a túlélésben

Civilben egész más területen dolgozik Szilágyi Gabriella. 
Az egy hónapos bezárás alatt beszélgettünk a hobbijáról: 
a papírból készült mesevilágáról. 

– Mivel rajzoltam és festettem, szívem szerint inkább a Tö-
mörkény-gimnáziumban tanultam volna tovább, végül azon-
ban anyukám után én is szakmát tanultam, hiszen ő úgy gon-
dolta, ez lesz a biztos kenyér a kezemben. Pár év eltelt, ami-
kor újból előtört belőlem az alkotási vágy. Az első figuráim
hóból készültek. Jött az ötlet, hogy ne snassz hóembereket
építsünk, hanem rendes életnagyságú emberszobrokat –
mondta a szegedi Szilágyi Gabriella, művésznevén Riel, ho-
gyan fedezték fel 2006-ban.

Később manóházakat, tündérkerteket, repülő kastélyt 
kezdett építeni. Ami bevillan a fantáziájába, azt megvaló-
sítja, az egyik héten madarat, másszor űrhajót, zeppelint, 
halakat. Három dimenzióban gondolkodik, nincs szüksége 
rá, hogy lerajzolja, megtervezze a figuráit, mindjárt a meg-
valósításukba fog papírmaséval, gyurmával és még sokféle 
anyaggal.

Gabriella arról álmodik, hogy egyszer olyan nyitott műhe-
lye lehessen, ahová bárki betérhet és kiadhatja magából bú-
ját-baját az alkotás segítségével. Nem kellene még beszélnie 
sem, ha nem akar. 

Portrénk a 7. oldalon

Egymillió dollárt nyerhet Szeged

Egymillió dollárt (300 millió forintot) nyerhet Szeged egy 
olyan pályázaton, amely a hőszigetek problémájának 
megoldásával foglalkozik. Nagy Sándor városfejleszté-

si alpolgármester elmondta: ha nyer a város, akkor a támo-

gatás feléből a rakpartot zöldítik. Hogy mire fordítanák a tá-
mogatás másik felét? Képünkön egy elképzelés a jövőbeni 
Szegedről. Forrás: Szeged Vision

Cikkünk a 4. oldalon

Mi jut a 
településeknek
a helyreállítási

alapból?

5800 milliárd forintot bizto-
sítana az Európai Unió Ma-
gyarországnak a járvány ál-
tal okozott károk enyhítésé-
re. 

A Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége szerint azon-
ban a kormány nem egyezte-
tett az önkormányzatokkal a 
helyreállítási alap felhaszná-
lási lehetőségeiről. Úgy lát-
ják, ebből a hatalmas ösz-
szegből ismét csak állami 
beruházásokat finanszíroz 
majd a kormány, és a pénz 
bizonyos gazdasági szerep-
lőknél landol majd, a telepü-
léseknek pedig megint nem 
jut semmi. Holott az EU azzal 
a céllal adja a pótlólagos for-
rást a tagállamoknak, hogy 
szolidárisabb Európa épül-
jön.

Bővebben a 2. oldalon

Háziorvosok: a város segítsége
gyorsítja a védőoltások beadását

„A szegedi egészségügyön, a háziorvosainkon is 
hatalmas most a nyomás a járvány miatt. A város 
mindent megtesz, amit csak lehet, hogy minél 
hatékonyabb legyen az oltási program. A bezárt 
kulturális intézményeink dolgozói segítenek az ol-

tás adminisztrációjában a szegedi háziorvosok-
nak. 

Ennek köszönhetően sokkal gyorsabban és 
hatékonyabban haladunk a városban az oltások-
kal, egyre több szegedi kapja meg a vakcinát és 

nyer védettséget” – írta Botka László a közössé-
gi oldalán, egyben megköszönte az egészségügyi 
dolgozók áldozatos munkáját és az önkéntesek 
segítségét.

Írásunk a 3. oldalon

Barna Ilona háziorvos a hétvégén is oltotta a pácienseit.  Fotók: Iványi Aurél 
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Magyarország Helyre-
állítási és Ellenálló-
képességi Terve – 

ez a neve a kormány új, 450 
oldalas dokumentumának, 
amit pár napja tettek köz-
zé. Ebben írják le, hogy mire 
szeretné Ma-
gyarország fel-
használni azt 
az 5800 mil-
liárd forintot, 
amit az EU biz-
tosítana a ko-
ronavírus-jár-
vány által oko-
zott károk eny-
hítésére. Ezzel 
kapcsolatban, 
ahogy ez már 
szinte meg-
szokottnak tű-
nik, senkivel 
nem egyezte-
tett a kormány. 
Ezt tette szó-
vá online saj-
tótájékoztatóján a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsé-
ge (MÖSZ), melynek semmi 
se került be a javaslataiból a 
tervbe.

– Levélben kértük, hogy 
legyen érdemi egyeztetés a 
kérdésben, elküldtük az anya-
gainkat. Nyilván nem vagyok 
naiv, és azt gondolom, hogy 
az egyeztetések elmaradása 
nem véletlen – mondta Gé-
mesi György, a MÖSZ elnöke, 
Gödöllő polgármestere.

Karácsony 
Gergely szerint 
a tervben újra 
csak állami 
nagyberuházá-
sok szerepel-
nek, az önkor-
mányzatok és 
így a magyar 
lakosság érde-
keit nem veszi 
figyelembe a 
kormány. Budapest főpolgár-
mestere szerint az 5800 mil-
liárd forint nem fog eljutni az 
emberekhez, a pénz bizonyos 
gazdasági szereplőknél landol 
majd. Úgy vélte, történelmi 
esélyt szalasztunk el.

– Az Európai Unió azzal a 

céllal nyújtja a pótlólagos for-
rást a tagállamoknak, hogy 
zöldebb és szolidárisabb Eu-
rópa épüljön, ehhez képest 
a klíma- és környezetvédelmi 
célok messze nem kapnak 
olyan jelentőséget a fejlesz-

tési tervben, 
mint ahogyan 
az elvárható 
volna. A gazda-
ság zuhanása 
miatt töme-
gek vesztették 
el állásukat, 
Brüsszel külön 
kérte a tagál-
lamokat, hogy 
növeljék az 
álláskeresési 
támogatás fo-
lyósításának 
idejét. Magyar-
ország ezt an-
nak ellenére 
sem kívánja 
m e g t e n n i , 

hogy ennek kirívóan rövid, há-
rom hónapos az időtartama 
– mondta Karácsony Gergely.

– Európában példátlan 
módon jelentős forrásokat, 
milliárdokat vont el a kormány 
a védekezésre hivatkozva az 
önkormányzatoktól – mondta 
Wittinghoff Tamás. Budaörs 
polgármestere szerint az ön-
kormányzatok sínylették meg 
legjobban a járványhelyzetet, 
az ennek kezelésére szánt 
forrásokból azonban éppen 

ők nem fog-
nak kapni, 
ha ez a terv 
valósul meg 
– hangsúlyoz-
ta, hozzátéve: 
előbb kom-
penzációt ígért 
a kormány az 
önkormányza-
toknak, majd 
közölte, hogy 

abból semmi sem lesz.
A Magyar Önkormány-

zatok Szövetsége azt kéri a 
kormánytól, hogy a pályázat 
beadásáig, április 30-áig tár-
gyaljon velük a kormány, és a 
települések javaslatait is épít-
sék be a tervekbe.

Ha a kormány terve
valósul meg,

semmi sem jut
az önkormányzatoknak

5800 milliárd forintot kaphat Magyarország az Európai 
Unió helyreállítási alapjából. A Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége szerint azonban a kormány nem egyeztetett 
az önkormányzatokkal a hatalmas összeg felhasználási 
lehetőségeiről. Úgy látják: a pénz így ismét csak állami 
beruházásokat finanszíroz majd, a településeknek megint 
nem jut semmi.

Karácsony Gergely 
f ő p o l g á r m e s t e r 
szerint a tervben 
újra csak állami 
nagyberuházások 
szerepelnek, az ön-
kormányzatok és 
így a magyar lakos-
ság érdekeit nem 
veszi figyelembe a 
kormány. Az 5800 
milliárd forint nem 
fog eljutni az em-
berekhez, a pénz 
bizonyos gazdasági 
szereplőknél landol 
majd.

A Magyar Önkor-
mányzatok Szö-
vetsége azt kéri a 
kormánytól, hogy a 
pályázat beadásá-
ig, április 30-áig tár-
gyaljon velük a kor-
mány.

Csak magánlaborokban vizsgálják,
kinél mennyire hatásos a vakcina

A szegedi Avidin Kft. 
laborjában több ezer 
mintát vizsgáltak 

már, így vannak arra vonat-
kozó adataik, hogy mire ké-
pes a Sinopharm vakcinája. 
„A semlegesítő antitestek 
szintjét mérjük. A második 
oltás után a kínai Sino- 
pharmnál alacsony szintet 
tapasztalunk, olyan szintet 
találunk, mint amikor vala-
ki több hónapja átesett a 
vírusfertőzésen” – mondta 
a Szeged Televíziónak Pus-
kás László, a labor vezető-
je, aki egy harmadik oltást 
javasol azoknál, akik Sino- 
pharm-vakcinát kaptak, 
akár a kínai oltóanyagból, 
akár másból.

Gulyás Gergely, a Mi-
niszterelnökséget vezető 
miniszter ezzel kapcsolato-
san azt mondta a múlt heti 
Kormányinfón az RTL Hír-
adó kérdésére, hogy a má-

sodik oltás után ugyanolyan 
vagy jobb védettséget ad a 
kínai vakcina, mint a többi 
vakcina, ezért nem kell har-
madik oltás.

„Nincs más választá-
sunk, hiszen ez az egyetlen 

megoldás a Covid-fertőzés 
ellen, muszáj az immun-
rendszerünket felvértezni a 
vírus ellen, és erre az oltás 
a legjobb módszer” – hang-
súlyozta Puskás László. A 
laborvezető kiemelte: szó 
sincs arról, hogy a kínai 
vakcina semmit sem érne, 
az viszont igaz, hogy az 

mRNS-alapú, a vektoros és 
az elölt vírust tartalmazó 
vakcinák hatásossága nem 
egyforma. A szegedi Avidin 
Kft. laborjában a semlege-
sítő antitestek mennyiségét 
mérik. Az adataikból az de-

rült ki, hogy a legerősebb 
semlegesítőantitest-szin-
tet a Pfizer–BioNTech- és 
a Moderna-vakcinákkal 
(mRNS-alapúak) oltottak-
nál mérték, ezeket követ-
te az AstraZenecával és a 
Szputnyik V-vel (adenovíru-
sos, azaz vektorvakcinák) 
oltottaknál mért szint. A 
legkisebb semlegesítőanti-
test-szintet a Sinopharmnál 
(kínai, elölt vírusos vakcina) 
mérték. Puskás elmond-
ta, a Sinopharm esetében 
korral is összefüggött a 
semlegesítőantitest-szint, 
ugyanakkor szélesebb körű 
tanulmányt kellene folytat-
ni annak tisztázására, hogy 
ez miért van így.

„Azt látjuk, hogy az idő-
sebbeknél az első oltás 
után tényleg nincs mérhető 
antitestszint. Az első oltás 
után tehát ugyanolyan óva-
tosnak kell lennie annak, 
aki kínai vakcinát kapott. A 
második oltás után sokkal 

kisebb szintet detektálunk, 
de csak a tüskefehérjének 
egy speciális részét tanul-
mányozzuk, ami azt jelen-
ti, hogy más vírusfelszíni 
fehérjék ellen is képződ-
hetnek antitestek” – ma-

gyarázta Puskás László. 
Hangsúlyozta: az antitestes 
immunválaszt vizsgálták, 
ezen kívül van még a sejtes 
immunitás, amit meg le-
hetne nézni, de ők ezt nem 
vizsgálják. Igaz, tudomása 
szerint Magyarországon egy 
laborban sem tudják ezt 
vizsgálni.

A budapesti Kelen-Kór-
ház magánlabor ügyveze-
tője, Kövesd Zsuzsa arról 
beszélt a Népszavának, 
hogy még túl korai lenne 
bármilyen következtetést 
levonni a kínai oltások-
kal kapcsolatban, mert az 
intézményük még kevés 
ellenanyag-vizsgálatot vég-
zett. Eddig előfordult, hogy 
többeknél – főként a 60 
évesnél idősebbeknél – 
két oltás után sem találtak 
antitesteket, de olyanok is 
voltak – jóval fiatalabbak 
–, akiknél erős volt az im-
munválasz. Elmondta azt 
is, hogy szisztematikusan 
figyelnek ötvenöt, Pfizerrel 
beoltott embert. Itt minden-
kinél termelődött antitest. 
A szintjük a negyedik hónap 
után kezdett csökkenni, a 
labor adataiból úgy tűnik, 
hogy hat hónap után lehet 
szükség újabb oltásra.

A Pfizer elnök-vezér-
igazgatója, Albert Bourla 
az olasz Corriere della Se-
rának nyilatkozott, amit a 
444.hu szemlézett.  Bourla 
úgy véli, őszre térhet vissza 
az élet a normális kerékvá-
gásba, és a Covid hamaro-
san ugyanolyan része lesz 
a mindennapjainknak, mint 
az influenza. Viszont most 
úgy tűnik, szükség lehet 
a Pfizerből is egy harma-
dik, emlékeztető oltásra – 
mondta, mert bár az ered-
mények megnyugtatóak, 
azonban nem ugyanolyan 
jó a védettség hat, mint 
két hónap után, de még 
mindig 80 százalék felett  
marad.

Elképzelhető, hogy ősszel a védettséget figyelő, vagyis az 
antitest kimutatására irányuló vizsgálatot kezdeményez a 
Semmelweis Egyetem – nyilatkozta Merkely Béla, a Sem-
melweis Egyetem rektora a Népszavának. Ez a kérdés 
azért jött elő, mert több országban is kétségek merültek 
fel, hogy elegendő védettséget ad-e a Sinopharm-vakcina 
két oltása, illetve szükség van-e harmadik dózisra. Rusvai 
Miklós virológus elmondta a lapnak: az, hogy kinél volt ha-
tásos a kínai vagy bármilyen vakcina, és kinél nem, egy 
nagy pontosságú laborvizsgálattal, az úgynevezett ELI-
SA-teszttel kimutatható. Ez az eljárás elvégeztethető a 
magánlaborokban tíz-húszezer forintért, de a szakembe-
rek szerint optimálisan a második oltás után 10-12 nappal 
érdemes ezt kérni.

Csak az oltás a megoldás a Covid-fertőzés ellen. Fotó: MTI/Varga György 

Puskás László laborvezető. 
Fotó: Szabó Luca 

Covid-vakcinák hatásossága
Név Típus Hatásosság
Pfizer mRNS 95%
Moderna  mRNS 94,1%  
AstraZeneca vektor 62%*
Szputnyik V  vektor    91,4%**
Sinopharm  inaktivált (elölt)  79%**

Jelmagyarázat:
* = a jóváhagyott adagolás mellett
** = nem publikált adatok

Forrás: KOVIDők, SZT-grafika
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 Vélemény

Mennyire lehet mocskos
ez az egyetem?

Az országos sajtó idehaza vízfejű. Ez gyakran annyit je-
lent, hogy fővárosi újságírók írnak fővárosi ügyekről fő-
városi szerkesztésű lapokba – országosnak hazudott 

fővárosi közönségnek. Ritka alkalom, hogy egy Budapesten kí-
vüli téma is helyet kapjon efféle hasábokon. Még ritkább, hogy 
ez egy pozitív, a helyiek számára büszkeségre okot adó ügy le-
gyen. Általában a szégyen fut végig a csatornákon.

Szeged számára az egyetem szállít ilyen ügyeket. Sajnos. 
Emlékezetes a koronavírus-járvány berobbanása idején kül-
földön síelő, majd fertőzötten karantén helyett műtőbe vonuló 
Rovó rektor botránya, akit ekkor ismert meg először igazán a 
szélesebb közvélemény. Szintén egy ország csodálkozott rá 
arra is, milyen méltatlan és zilált keretek között vezényelte le 
az egyetemi „modellváltásról” szóló szavazást. Most pedig itt 
a takarítási ügy.

Röviden: a szegedi egyetemen új cég fog takarítani. A mun-
káért idén vélhetőleg közel 750 milliót fognak kifizetni, ami 
az előző vállalkozó díjának mintegy háromszorosa. Az új cég 
közbeszerzés nélkül nyerte el a munkát. Egyik, a szerződéskö-
téskor még aktív tulajdonosa az SZTE Beszerzési Igazgatósá-
gának Közbeszerzési Irodáján dolgozik, ügyvivő szakértőként. 
Busás előleg is járt a munkához. A cégben korábbi fideszes 
önkormányzati képviselőjelölt is feltűnik, de bár ez lenne a leg-
nagyobb gondunk!

Az igazi gond ket-
tős. Egyfelől a direkt 
pénzügyi rész. Az új cég 
ugyanis az előző takarí-
tók mintegy száz dolgo-
zóját is átvette – azaz 
erős a gyanú, hogy a 
korábbi szolgáltatást 
akarják folytatni, csak 
immár az erre fordítható 
közpénzt megemelve és 
lefölözve. Ami most, a mindenféle dimenzióban összeomlást, 
leépülést hozó járvány idején nem fér bele. Most tényleg egyet-
len egyetemnek sincs plusz néhány százmilliója arra, hogy is-
merősök, cégtársak és pártemberek pénztárcáját tömögesse. 
Nem fér bele. A pandémia megnehezíti a fizetős, pláne külföldi 
hallgatók toborzását, és nem várt kiadásokat jelent a fejlesz-
tésben és működtetésben – ugyanakkor, hangozzék bármilyen 
egyszerűen is ez, pont a jelenléti oktatás hiányában kevesebb 
„takarítandót” jelent. Csak jobb helye lenne annak a pénznek, 
amit az SZTE-n szó szerint eltakarítanak.

A másik gond absztraktabb, messzebb nyúló hatású. Arról 
van szó, hogy a városok elveszítik az egyetemeiket – pláne a 
nem fideszes vezetésűek. A sértett és mohó kormánypárt a 
helyi értelmiség inkubátora helyett káderlerakattá változtatja 
ezeket az intézményeket. Szomorú. Intellektuális sűrűsödési 
pontok helyett pártfinanszírozási „pénzkiléptető” pontokká vál-
hatnak. Roppant káros. Büszkeségre okot adó helyi intézmény-
ből pironkodást okozó kudarccá alakulhatnak. Egy egyetem 
dolga az lenne, hogy megragadjon mindent, ami a városban, 
megyében, régióban okos, szép, értékes, és azt magasabb 
szintre emelje. Rang legyen az „egyetemi város” megjelölés. 
Legyen főszereplő és hivatkozási pont a nemzetközi kapcsola-
tokban, tudományos és művészeti együttműködésekben.

Az SZTE a fentiek közül sok pozitív kritériumnak is megfelel. 
Sok okból lehet rá büszke minden szegedi. De minden takarítá-
si ügy, minden politikai akció a szegedi polgárokat rövidíti meg. 
Tőlük veszi el a pénzt, a jó érzést és a hírnevet. Őket szégyeníti 
meg, amikor körbeszaladja az országot a hír. Ha van lista arról, 
mit kell helyrehozni egy esetleges kormányváltás után, és ad-
dig is milyen dúlást-romlást kell lassítani, egészen biztos, hogy 
a felsorolásban az egyik első az: adjuk vissza az egyetemeket a 
városoknak, a helyi közösségeknek! Igen, Szegeden is.

Ceglédi Zoltán

Ha van lista arról, mit kell 
helyrehozni egy esetle-
ges kormányváltás után, 
egészen biztos, hogy a 
felsorolásban az egyik 
első az: adjuk vissza az 
egyetemeket a városok-
nak, a helyi közösségek-
nek!

Szeged segít
A háziorvosok szerint az önkormányzat segítsége jelentősen gyorsítja  

a védőoltások beadását

Szegeden közel hetven há-
ziorvosi praxisnak ajánlotta 
fel segítségét az önkormány-
zat a koronavírus elleni ol-
tásban. A város a telefonos 
értesítések megszervezésé-
ben és a nyilatkozatok nyom-
tatásában nyújt segítséget, 
de arcpajzsokat is felajánlott 
a háziorvosoknak.

– Óriási segítség, hogy az 
önkormányzat átvállalja az 
oltásokkal járó adminisztra-
tív teendőket, így több időnk 
jut a vakcinák beadására és 
a gyógyító munkára – mond-
ta a Lechner téri háziorvos, 
Barna Ilona.

– Mi két hónapja az Ifjú-
sági Ház stábjával dolgozunk 
együtt. Esténként egyezte-
tünk, és nincs más dolgunk, 
ők értesítik a pácienseinket, 
hogy mikor jöhetnek olta-
kozni. Ennek a közreműkö-
désnek köszönhetjük, hogy 
gyorsan haladunk a vakci-
nák beadásával – mondta 
a háziorvos. Hangsúlyozta: 
nemcsak ők, hanem a be-
tegek is nagyon elégedettek 
az IH-ban dolgozók munká-

jával. A visszajelzések sze-
rint gyorsak, kedvesek és jól 
kommunikálnak.

– Időt és költséget is 
spórolunk azzal is, hogy az 
önkormányzat kinyomtatta 
és ideszállította az oltás be-
adásához szükséges nyilat-
kozatot – Barna Ilona szerint 
a város, az operatív törzs, va-
lamint a háziorvosi kollegiális 
hálózat együttműködésének 
köszönhető, hogy Szegeden 
jól haladnak a védőoltások 
beadásával.

Eredetileg három terüle-
ten készült fel az önkormány-
zat arra, hogy segítséget 
nyújtson a vele szerződés-
ben álló háziorvosoknak az 
oltási feladatok minél gyor-
sabb teljesítésében. Az egyik 

legnagyobb és legfontosabb 
feladat a páciensek értesíté-
se, a közreműködés az oltási 
időpontok megszervezésé-
ben. A programban a város 
közművelődési intézményei-
nek dolgozói – egyfajta call 
centerként – az oltási idő-
pontok szervezésében segí-

tenek, a másik részterület 
a védőoltások beadásához 
szükséges hozzájáruló nyi-
latkozatok sokszorosítása 
és kiszállítása a rendelőkbe. 
A vakcinák szállításában is 
segítséget ajánlott az önkor-
mányzat, de erre nincs szük-
ség, mert ezt a feladatot a 
kormányhivatal szervezte.

A call centeres segítségre 
tizenhárom közművelődési 
intézményből közel hetvenen 
jelentkeztek. Jelenleg huszon-
kilenc háziorvos mellett dol-
gozik az önkormányzat által 
biztosított önkéntes segítő. 

A nyomtatványok sok-
szorosításában és a kiszállí-
tásban elsődlegesen a pol-
gármesteri hivatal dolgozói 
vesznek részt, lapzártánkig 

több mint 12 ezer nyilatko-
zatot juttattak el az orvosok-
nak – tudtuk meg a humán 
közszolgáltatási irodán. A 
folyamatos segítségnyújtás 
március 8-ától áll a háziorvo-
sok rendelkezésére, és mind-
addig él, amíg szükség lesz rá. 
Egy nap akár hatvan hívást is 
lebonyolítanak a segítők, de 
a szállítást is megoldják, ha 
kell.

Az orvosok az érkező 
oltóanyag mennyiségétől 
függően veszik igénybe a te-
lefonos segítséget, van, aki 
minden héten több listát is 
küld a vele együtt dolgozó 
munkatársnak, van, aki az 
értesítendő személyek szá-
mától függően veszi igénybe 
a közreműködőt.

Sikeresnek és hasznos-
nak ítéli az önkormányzat 
közreműködését Baktó házi-
orvosa, Gyalay Mónika is.

– A Petőfitelepi Művelő-
dési Ház művelődésszerve-
zőivel állunk kapcsolatban. 
Tegnap több mint hatvan 
pácienssel szervezték le az 
oltások időpontját. Egy idős 
házaspárnak pedig azt is 

felajánlotta a művelődési 
ház munkatársa, hogy saját 
autóján elhozza őket a ren-
delőbe, így nem kell házhoz 
kimenni az oltást beadni – 
mondta Gyalay Mónika.

– Örülnek az emberek. 
Nagy sikere van a Pfizernek, 
amit mindenki első szóra 
vállal, hiszen tudja, az oltás 
menekülés abból a helyzet-
ből, amiben most vagyunk 
– nyilatkozta a Szeged Te-
levíziónak Farkasné Frecot 
Tünde, a Petőfitelepi Műve-
lődési Ház művelődésszer-
vezője, egyike azon önkénte-
seknek, akik a koronavírus 
elleni oltás megszervezésé-
ben nyújtanak segítséget.

Nagyon fontos minden 
apró segítség, hiszen időt 
spórolhatnak meg vele a há-
ziorvosok, így több idejük jut 
a gyógyításra.

– Mi itt az Acél utcában 
délelőtt változatlanul meg-
tartjuk a rendelést, és csak 
délutánra ütemezzük a vé-
dőoltások beadását. Fon-
tos minden segítség, ami 
gyorsítja a munkánkat, így 
az is nagyon jól jött, hogy az 
önkormányzat előre kinyom-
tatta az oltás beadásához 
szükséges nyilatkozatokat 
– mondta Gyalay Mónika. 
Hangsúlyozta: a járvány ki-
törése óta többször kaptak 
ingyenes védőfelszerelést 
az önkormányzattól, többek 
között FFP2-es maszkokat 
és arcpajzsokat, amelyeket 
jól hasznosíthatnak a napi 
munkájukban.

Rafai Gábor

Farkasné Frecot Tünde, a Petőfitelepi Művelődési Ház művelődésszervezője egyike 
azon önkénteseknek, akik a koronavírus elleni oltás megszervezésében nyújtanak se-
gítséget. Fotó: Szabó Luca

Óriási segítség, 
hogy az önkormány-
zat átvállalja az 
oltásokkal járó ad-
minisztratív teendő-
ket, így több időnk 
jut a vakcinák be-
adására és a gyógyí-
tó munkára.
Barna Ilona háziorvos

Kolonics Erika, a SZIN főszervezője ezúttal oltást szervez. 
Forrás: Szeged Televízió
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ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
•  beázások javítása
 06-30/919-4694 SzakképzETT 

  mESTErEk 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!

Természetes anyagokat
használjanak az előkertben

Ezen esetekben nem a hul-
ladékelhagyás volt a cél. 
Ha az ilyen jellegű „kisker-
teket” az önkormányzat fel-
számoltatná, akkor azt az 
ott elhelyezett növények is 
megsínylenék, ez pedig el-
lentétes a lakóközösségek 
jóhiszemű szándékával, 
azok érdeksérelmével jár-
hatna.

Ezért a polgármesteri 
hivatal felhívja a lakosság, 
a lakóközösségek figyelmét 
arra, hogy díszítési céllal, a 
növények fizikai védelmét 
ellátandó, ne autógumikat 
használjanak fel, hanem 
keressenek alternatív, 
környezetbarát megoldást 
természetes anyagok alkal-
mazásával.

Több bejelentés ér-
kezett az utóbbi he-
tekben Szeged város 

polgármesteri hivatalához 
arról, hogy a társasházak 
előkertjeiben néhol autógu-
mikat használnak, abba te-
lepítenek növényeket.

Ezen ügyeket az ön-
kormányzat a bejelentés 
szándéka szerint közér-
dekű bejelentésként ke-
zeli, ugyanakkor fontos 
kiemelni, hogy az esetek 
döntő többségében az au-
tógumikat a lakóközössé-
gek jóhiszeműen helyezték 
el a környezetük szebbé, 
komfortosabbá tétele ér-
dekében, azzal a szándék-
kal, hogy azokba virágokat, 
bokrokat, fákat ültessenek. 

Mester-M díjak szegedi tanároknak
A Radnóti-gimnázium és 
a Király-König-zeneiskola 
pedagógusainak munkáját 
ismerték el MOL Mester-M 
díjjal és oklevéllel.

Kiosztották idén is a 
MOL Mester-M díjakat, 
ami a cég szerint a ko-

rábbiaknál is nagyobb jelen-
tőséggel bír, hiszen a mosta-
ni járványhelyzetben a taná-
rok, edzők oktatásba fektetett 
energiája még inkább felérté-
kelődött, a munkájuk elisme-
rése különösen fontos. 

Korábbi tanítványaik jelö-
lése alapján a MOL Alapítvány 
kuratóriuma idén is tíz kiemel-
kedő munkát végző tanárt 
és utánpótlásedzőt díjazott, 
köztük Regdon Ibolyát, a Rad-
nóti Miklós Kísérleti Gimnázi-
um kémiatanárát és Gárdián 
Gábort, a Király-König Péter 

Zenei Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény gordonkata-
nárát. Az erkölcsi elismerés 
mellett a Mester-M díj fejen-
ként egymillió forintos tiszte-
letdíjjal jár.

A MOL Alapítvány a 2020-
as jelöltek közül Mester-M 
oklevéllel ismerte el közel har-
minc pedagógus – köztük Gál 
Béla, a Radnóti Miklós Kísér-
leti Gimnázium nyugalmazott 

igazgatója, biológiatanára – 
munkásságát, akiknek a neve 
az értékelés során a szűkített 
listára került a későbbi díja-
zottak nevei mellett.

A járvány miatt nem ren-
dezték meg a díjátadó ün-
nepséget, a MOL Alapítvány 
online találkozót tartott a dí-
jazottakkal, akikhez később 
személyesen viszik el a díja-
kat.

Egymillió dollárt
nyerhet Szeged

A nyári forróság enyhítésére keresnének  
megoldást a támogatásból

A hőszigetek problémájának megoldására nyújtott be 
pályázatot Szeged a Blumberg Alapítványhoz. A Global 
Mayor’s Challenge innovatív ötletbörzéjén tíz város nyer-
het egy-egy millió dollárt (300-300 millió forint). Bárme-
lyik százezer lakosnál népesebb város pályázhatott a vilá-
gon, így erős mezőnyre számíthatunk.

– Ez egy teljesen új forrás-
szerzési lehetőség a hazai 
és az uniós pályázatok mel-
lett, ezért is gondoltuk úgy, 
hogy részt veszünk benne – 
mondta Nagy Sándor város-
fejlesztési alpolgármester. 
Az aspiráns városoknak egy 
innovatív, áttörést jelentő 
ötletet kell bemutatniuk a 
kiadott négy témakör vala-
melyikében:

• egészség és jólét,
• klíma és környezet,
• gazdasági fellendülés 

és inkluzív növekedés,
• jó kormányzás és 

egyenlőség.
Az első körben ötven 

várost választanak ki, me-
lyeknek pénzügyi és szak-
értői támogatást nyújtanak 
ötletük továbbfejlesztésé-
re. A pályázat végén, a má-
sodik körben tizenöt város 
nyerhet egy-egy millió dol-
lárt benyújtott ötlete meg-
valósítására.

– Szegeden az egyetem 
évek óta szinte folyamato-
san térképezi fel a város 
klimatikus viszonyait. Tu-
dott, hogy a zöldfelület az 
egyik legjobb módszer arra, 

hogy a hőszigetjelenséget 
mérsékeljük, a hőterhelést 
csökkentsük. Ez a legol-
csóbb és leghatékonyabb 
árnyékolás, ráadásul sok 
egyéb jótékony hatással is 
bír, hiszen esztétikus, és 
a légszennyezettséget is 
megköti. Ezért, ha sikerrel 
jár az ötletünk, az egymillió 
dollár felét a rakpart zöldí-
tésére szeretnénk fordítani, 
hiszen az itt lévő hatalmas 
betonfelület miatt nyáron 
ez a város egyik legforróbb 
pontja.

Az alpolgármester be-
szélt arról is, nemcsak az 
önkormányzat, de a szege-
diek is sokat tudnak tenni 
azért, hogy a város klima-
tikus viszonyai javuljanak. 
Ezért az elnyert összeg felét 
arra szánják, hogy a lakos-
ságot is érdekeltté tegyék 
abban, hogy az udvarokban 
lévő betonfelületeket zöld-
növényzetre cseréljék.

A pályázatot március 
19-én már be is nyújtotta 
az önkormányzat. Az első 
ötven várost várhatóan 
őszig választják ki a pályá-
zat kiírói.

Tűzfalfestmény a Hajnóczy utcában
Róth Manó előtt tisztelegnek, aki megfestette a zsinagóga ablakait

Közel kétszáz négyzetmé-
teres tűzfalfestmény ké-
szül Szeged jelentős mű-
vészének, Róth Manónak 
a tiszteletére, aki meg-
festette a zsinagóga abla- 
kait.

A rejtett zsidó kulturá-
lis emlékeket tárja fel 
egy uniós projektben 

a Duna régió nyolc országá-
nak kilenc városa, köztük 
Szeged. A cél: ezeknek az ér-
tékeknek az újrafelfedezése. 
Ez a program adta az apro-
pót arra, hogy a régi zsinagó-
ga mellett, a Hajnóczy utca 
13. szám alatt található tár-
sasház tűzfalára egy meg-
közelítőleg 150-200 négy-
zetméteres festményt készí-
tenek a város egy kevéssé 
ismert, mégis jelentős mű-
vészének, Róth Manónak az 
emlékére. Ő volt az, aki meg-
festette annak idején a zsi-
nagóga ablakait.

– A tűzfalfestmény ezek-
nek az ablakdíszítéseknek 
a motívumaiból áll össze 
– mondta Korponai Éva, az 
uniós Rediscover program 
szegedi projektmenedzsere. 
A tűzfalat Marton Ákos és 

Vinkó Leó festi, akik április 
6-án láttak munkához, és 
terveik szerint három-négy 
hét alatt végeznek a munká-
val.

– Az elkészítés ideje na-
gyon függ a témától, attól, 
hogy az mennyire tömött, 
mennyire telített – mondta 
Marton Ákos. A szeszélyes 
áprilisi időjárás még bele-
szólhat a munkába, de a ki-
vitelezők, a Gordiusz Center 
munkatársai bizakodóak, 
hogy mihamarabb végeznek.

Megtudtuk azt is, hogy 
a Rediscover program célja 
többirányú:

• ezzel az attrakcióval 

is növelni szeretnék a város 
idegenforgalmi vonzerejét,

• másfelől mind az itt 
élőkben, mind az idelátoga-
tókban szeretnék tudatosí-
tani, hogy Szeged nagyon 
komoly zsidó hagyományok-
kal rendelkezik.

Ismeretes, hogy a ma-
gyarországi holokauszt kö-
vetkeztében szinte teljesen 
eltűnt vidékről a zsidóság, 
amely az elmúlt évszáza-
dokban, de különösen a XIX. 
és a XX. század első felé-
ben meghatározó szerepet 
játszott a város életében. A 
helyi zsinagóga kivételével 
még a helyiek számára sem 
kellően ismertek a szegedi 
zsidó kulturális emlékek, 
az EU társfinanszírozásával 
futó Rediscover program-
mal éppen azt a célt tűzték 
ki, hogy ez változzon. Korpo-
nai Éva szerint fontos, hogy 
megőrizzük a város szellemi 
örökségét, és ezek sorába 
tartozik a zsidó szellemi örök- 
ség is.

Kilenc város
A Rediscover programban Szeged mellett részt vesz 
Regensburg (Németország), Muraszombat (Szlovénia), 
Eszék (Horvátország), Szabadka (Szerbia), Temesvár, 
Galac (Románia), Orbászvár (Banja Luka, Bosznia-Her-
cegovina) és Kotor (Montenegró).

Marton Ákos és Vinkó Leó festi a tűzfalat. Április végén, 
május elején végezhetnek a munkával. Fotó: Szabó Luca

A kitüntetettek (balról jobbra): Gárdián Gábor, Regdon 
Ibolya és Gál Béla.

A Hajnóczy utca 13. 
szám alatt található 
társasház tűzfalára 
egy megközelítőleg 
150-200 négyzet-
méteres festményt 
készítenek a város 
egy kevéssé ismert, 
mégis jelentős mű-
vészének, Róth Ma-
nónak az emlékére. 
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Botrányok az egyetemen
Binszki József a Gulyás-ügyről  

– Mihálik Edvin feljelentést tett a takarítási ügyben

A 24.hu nyomán megír-
tuk: közbeszerzés nél-
kül kötött 750 millió 

forintos szerződést takarítás-
ra a szegedi egyetem egy Fi-
desz-közeli vállalkozóval, Var-
ga Róberttel, aki most három-
szoros áron takarítja az egye-
tem épületeit, a korábbi havi 
14,5 millió helyett 49 millió-
ért. Az is kiderült, hogy a szer-
ződés aláírásakor az egye-
tem közbeszerzési irodájá-
nak munkatársa volt az érin-
tett cég egyik tulajdonosa. Az 
egyetem a fentiekre reagál-
va egyebek mellett azt írta a 
hvg.hu beszámolója szerint, 
hogy mivel a korábbi takarító-
cég tönkrement, néhány nap-
juk volt szerződni a Clean Star 
Complex Kft.-vel. Állították, 
„sem a korábbi, sem a mosta-
ni vállalkozói díj összege nem 
aránytalan, hanem megfelel a 
korábbi és a jelenlegi piaci fel-
tételeknek”. Azt is írták, hogy 
„a közbeszerzési iroda mun-
katársának nem volt szere-
pe az eljárásban, és csak 1,5 
százalékos tulajdonrésze volt 
a nyertes cégben, ráadásul 
még a januári hosszabbítást 
megelőző időszakban, ezért 
nem állapítható meg az ösz-
szeférhetetlenség”.

Mihálik Edvin, Zöld város 
programért felelős tanács-
nok hűtlen kezelés gyanúja 
miatt tett feljelentést isme-
retlen tettes ellen a takarí-
tási ügyben, valamint kérte 
a Közbeszerzési Hatóságot, 
vizsgálja ki, miért kerülte meg 

az egyetem a közbeszerzési 
eljárást. A szeged.hu úgy tud-
ja, megindult a nyomozás az 
ügyben.

Elnézést kért a kormány 
Áder János államfőtől, hogy 
ki kellett tüntetnie a rasszis-
ta megjegyzések miatt be-
panaszolt szegedi egyetemi 
oktatót, aki márciusban kapta 
meg a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztjét. Gulyás Gergely 
miniszter elmondta, a kor-
mány értékrendjével is ösz-
szeegyeztethetetlenek azok 
a kijelentések, amelyeket 
Gulyás László történésznek 
tulajdonítanak, aki egyik órá-
ján tett rasszista, homofób és 
szexista megjegyzéseket.

Binszki József, a közgyű-
lés jogi bizottságának el-
nöke a hivatalos, politikusi 
Facebook-oldalán a Gulyás 
Lászlót ábrázoló portréfotó és 
a szegedi egyetemi oktatóról 
szóló cikk fölé azt posztolta: 
„Alapítványi fenntartásban az 
ilyenek előtt kinyílik a világ? 
Pedig már így is túlságosan 
nyitva van.”

A történészoktatóval 
szemben érkezett hallgatói 
panaszok nyomán Rovó Lász-
ló rektor március 17-én belső 
vizsgálatot rendelt el, mert „a 
Gulyás Lászlónak tulajdoní-
tott kijelentések ellentétesek 
a Szegedi Tudományegyetem 
értékrendjével”. Elvben április 
17-én járt le a vizsgálat határ-
ideje, aminek eredményéről 
– lapzártánkig – nem adott 
tájékoztatást az egyetem. 

A zöld jelzésre várnak
Összeállt a kínálat: 75-féle tábort ajánl nyárra az Agóra

A június végén induló 
programok között idén is 
megtalálható a népszerű 
önkormányzati napközis tá-
bor, ahová több mint 1300 
gyereket várnak. Szegeden 
idén sem drágulnak a tábo-
rok.

– Óriási az érdeklődés, és ha-
talmas szükség van idén is a 
nyári napközis táborokra, hi-
szen a tanév befejezését kö-
vetően egyre nagyobb gond 
lesz a gyerekek elhelyezése, 
felügyelete. A szülők többsé-
gének ugyanis már elfogyott 
a szabadsága a járvány mi-
att, s a legjobb megoldást a 
táborok kínálhatják – mond-
ta Orbán Hédi, a Szent-Györ-
gyi Albert Agóra igazgatója. 
Hozzátette: idén is úgy ké-
szülnek, akár tavaly, hogy a 
megfelelő biztonsági intézke-
dések mellett most is meg-
tarthatják a nyári táborokat.

– Rövidesen kormány-
döntés születhet arról, mi-
lyen formában rendezhetők 
meg idén a táborok. Felké-
szülve várjuk a zöld jelzést, 
már összeállítottuk a teljes 
tábori kínálatunkat – mond-
ta Orbán Hédi. Az ajánlatok 
az Agóra honlapján talál-
hatók, április végétől pedig 
be lehet fizetni a részvételi 
díjakat. Idén vezették be a 
tábori kuponokat, amiket 
februártól az Agóra webáru-
házában lehetett megvenni. 
Elsőként április 26. és 29. 

között azok választhatnak 
és fizethetnek be táborokat 
az online felületen, akik ku-
pont vettek. Ezt követően 
mindenki számára megnyílik 
a lehetőség arra, hogy idő-
ben foglaljon helyet és fizes-
se be a tábor díját.

A kínálat bőséges, június 
28. és augusztus 6. között 
75-féle tábor közül lehet 
választani. A hagyományos 
táborok mellett idén újdon-
ság lesz a kalóz- és az ízőrző 
tábor. Tavaly a cukrásztábor 
volt a legnépszerűbb, amiből 
most dupla annyit, összesen 
hat turnust indítanak.

Már lehet jelentkezni 
az önkormányzat közked-
velt napközis táboraiba is, 
ahol az egyheti térítési díj 
ellenében napi háromszori 

étkezést és számtalan szí-
nes programot biztosítanak 
a diákoknak. Idén június 
28-tól augusztus 6-ig hat 
turnusban összesen 1300 
gyereket táboroztatnak az 
Űrhajós utcában, a Tarjáni 

Kéttannyelvű Általános Isko-
lában. A turnusokra június 
9-ig lehet az iskolák honlap-
jain online jelentkezni. Az 
oktatási intézmények túlje-
lentkezés esetén szociális 
szempontok alapján tesznek 
javaslatot, kik kerülhetnek 
be a csoportokba. Idén sem 

drágulnak a táborok, a legol-
csóbb 18 ezer, a legdrágább 
25 ezer forintba kerül.

– Nehéz most megmon-
dani, hogyan alakul a tá-
borok kezdetéig a járvány-
helyzet. Ha szükséges lesz, 
ugyanazokat a biztonsági 
szabályokat vezetjük be, 
mint tavaly. Rendszeresen 
fertőtlenítünk, és igyekszünk 
minél több szabadtéri fog-
lakozást beiktatni a prog-
ramokba – mondta Orbán 
Hédi.

Nem csak online lehet 
válogatni, mert hamarosan 
megjelenik a Vakáció 2021 
programfüzet is, amit az 
Agórában, az iskolákban 
és közművelődési intézmé-
nyekben találnak meg az ér-
deklődők.

Kis artisták. Képünk archív. 

Hat turnusban ösz-
szesen 1300 gyere-
ket táboroztatnak 
az Űrhajós utcában.
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Köszöntötte az egymilliomodik „érintős” utast
az önkormányzat és a Szegedi Közlekedési Kft.

Szegeden már majdnem négy éve lehet érintős bank-
kártyával fedélzeti jegyet venni a közösségi közleke-
désben, de a kék színű automaták 24 órára és 72 

órára szóló jegyeket is ki tudnak adni. Ma már az arra al-
kalmas mobiltelefonok érintésmentes megoldásaival is le-
het fizetni, ugyanúgy, ahogy a bankkártyákkal. Ezeken a je-
gyeken jól látható egy úgynevezett időpecsét, amely jelzi a 
vásárlás pontos idejét, így innentől számít az érvényesség. 

Nagy előnye a rendszernek, hogy nem kell készpénzt hasz-
nálni a jegyváltáshoz, a menetjegyet nem kell külön érvénye-
síteni, illetve hogy a vásárlással nem tartják fel az utasok a 
jármű sofőrjét.

Az Okos Város programban kiépített „érintős” rendszer 
különösen jól jött a koronavírus-járványban, hiszen ezzel is 
csökken a vírus átadásának lehetősége.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester a közösségi 

oldalán számolt be az egymilliomodik utas köszöntéséről. „A 
hölgy elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta használja 
a készpénzmentes fizetési rendszert, megkedvelte és elé-
gedett vele. A »jubileumi« utast a Szegedi Közlekedési Kft. 
ajándékcsomagjával leptük meg, ami többek között a Repü-
lőnapokon felhasználható ajándékutalványt tartalmazott” 
– írta az alpolgármester, aki Majó-Petri Zoltánnal, az SZKT 
ügyvezető igazgatójával adta át az ajándékcsomagot.

Érintett és nyert. Marietta volt az egymilliomodik, aki kártyával vette meg a jegyét a szegedi közösségi közlekedésben. A jegyvásárlás után Nagy Sándor alpolgármester (jobbra) és 
Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója köszöntötte. Fotók: Iványi Aurél 

Négyszázmillió forinttal segítette a város
a járvány kitörése óta a helyi vállalkozásokat

Az Orbán-kormány már több mint 10 milliárd forintot vont el Szegedtől

Négyszázmillió forinttal 
segített eddig 685 bajba 
jutott szegedi vállalkozást 
az önkormányzat. Közben 
a kormány egyre nagyobb 
sebességre kapcsol az 
elvonásokban: már több 
mint 10 milliárd forintot 
vett el különféle intézke-
désekkel a város kasszá- 
jából.

Éppen csak kihirdet-
ték tavaly márciusban 
a veszélyhelyzetet, az 

önkormányzatok közül Sze-
ged elsőként sietett a vállal-
kozók megsegítésére. Azok-
nak, akik vállalták, hogy az-
zal is lassítják a járvány ter-
jedését, hogy bezárnak, a 
város száz százalékban el-
engedte az üzleteik bérleti 
díját.

Nyáron azután lazított a 
kormány, feloldotta a korlá-
tozásokat és újranyithattak 
az üzletek, de ősszel jött a 
második hullám, és az újabb 

szigorítás. A kormány bezár-
ta az éttermeket, kávézókat, 
valamint az összes kulturális 
intézményt. Ekkor újra segí-
tett Szeged: ötvenszázalé-
kos bérletidíj-kedvezményt 
adott a vállalkozásoknak. 
Nem mérlegelt az önkor-
mányzat, mindenki megkap-
ta a támogatást, aki igényel-
te.

Idén a kormány legújabb 
rendelete értelmében Sze-
ged újabb 100 millió forint-
nyi bérleti díjat enged el az 
önkormányzati bérlemény-

ben dolgozó vállalkozások-
nak: június 30-áig nem kell 
fizetniük többek között a 
kávézóknak, éttermeknek, 
fitnesztermeknek.

A járvány kitörése óta így 
685 bajba jutott szegedi vál-
lalkozásnak több mint 400 
millió forinttal segített az 
önkormányzat. Ez azt jelenti, 
hogy egy válság sújtotta sze-
gedi vállalkozás átlagosan 
600 ezer forintnyi támoga-
tást kapott eddig a várostól.

Az önkormányzat mind-
ezt úgy fizette ki saját költ-

ségvetéséből, hogy közben 
a kormány különféle intéz-
kedésekkel – többek között 
a gépjárműadó elvételével, 
a parkolás ingyenessé té-
telével – már több mint 10 
milliárd forintot vont el Sze-
gedtől.

A most megjelent „te-

raszrendelettel” pedig újabb 
tízmilliók esnek ki a város 
költségvetéséből:

– A kormányrendelet ér-
telmében az idén egészen 
az év végig el kell engedni 
a vendéglátóegységek te-
raszainak bérleti díját. Fon-
tos tudni, ez a kedvezmény 

csak az élő szerződésekre 
vonatkozik. Azaz, továbbra 
is a szerződésben meghatá-
rozott négyzetméterre pakol-
hatnak ki a vállalkozók, de 
azért nem kell bérleti díjat 
fizetniük – mondta Szécsé-
nyi Rózsa gazdasági alpol-
gármester.

Tőlünk nyugatra minden felelős kormány 
azon dolgozik, hogy segítse az önkormány-
zatokat és a vállalkozásokat a járványhely-
zetben. Sajnos nálunk nem ez a helyzet. A 
járvány kitörése óta városunkat 10 milliárd 
forintos elvonással sújtotta a kormány. Mi 
azonban nem hagyjuk magukra a szegedi vál-
lalkozókat. Több mint 600 cégnek segítettünk 
több mint 400 millió forinttal.

Botka László polgármester Facebook-bejegyzése

Tavaly tavasz óta lényegében zárva vannak a vendéglátóhelyek. Lapzártánk után nyit-
hattak a teraszok. Képünk archív.
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Gabriellát az alkotás öröme segítette
A kézművesség hathatós terápia nehéz időkben

Civilben egész más területen dol-
gozik Szilágyi Gabriella. A szak-
ma szülői választás volt, hiszen 
őt gyerekkorától inkább a kézmű-
vesség izgatta. Az egy hónapos 
bezárás alatt beszélgettünk a 
hobbijáról: a papírból készült me-
sevilágáról. 

– Mivel rajzoltam és festettem, 
szívem szerint inkább a Tömör-
kény-gimnáziumban tanultam vol-
na tovább, végül anyukám után 

én  is szakmát tanultam, hiszen ő 
úgy gondolta, ez lesz a biztos ke-
nyér a kezemben. Pár év eltelt, 
amikor újból előtört belőlem az al-
kotási vágy. Az első figuráim hó-
ból készültek. Jött az ötlet, hogy ne  
snassz hóembereket építsünk, ha-
nem rendes életnagyságú ember-
szobrokat – mesélte el a szege-
di Szilágyi Gabriella, művésznevén 
Riel, hogyan fedezték fel 2006-ban. 

Agymenés

Gabriellát ezután felkérték, hogy 
a mórahalmi gyógyfürdő nyári be-
járatára készítsen ember nagysá-
gú Szent Erzsébet-szobrot. Azzal 
tért vissza igazán az alkotókedve. 
Sokféle kisplasztikát hozott létre 
agyagból, kerámiázott. Utánaolva-
sott, internetes videókkal képezte 
magát, és a baráti köréből segítet-
tek neki szobrászok. Amikor édes- 
anyját elveszítette, bebizonyoso-
dott, amit már korábban is tudott, 
hogy milyen hathatós terápia tud 
lenni a kézművesség a gyász feldol-
gozásában. – Akkor jött ez a teljes 
agymenésem, amikor rám szakadt 

Szilágyi Gabriella alkotásai között a Két Lecsó étteremben.

Manófalva.

Vakcina ihlette: Madam Szputnyikova.

Papírmasé portrébábuk. 

Hal hulladékból. Minden új életre 
kel.

Meseházikó.

Mese felnőtteknek

Gabriella arról álmodik, hogy egyszer olyan nyitott műhelye le-
hessen, ahová bárki, aki szeretne, betérhet és kiadhatja ma-
gából búját, baját egy-egy óra alkotás 
segítségével. Nem kellene még 
beszélnie sem, ha nem akar. Ezt 
ahhoz hasonlítja, mint mikor a 
mezőre kimegy valaki ordítani 
egyet. 

Az alkotás mellett Gabriellát a 
tudásának az átadása is foglalkoz-
tatja, örömmel tölti el, ha másoknak 
is feltöltődést, megnyugvást adhat 
azzal, ha a fantáziavilágban segít 
kalandozni. Hiszen két egyforma al-
kotás úgysincsen. Bízik benne, hogy 
a járványkorlátozásokat hamarosan 
feloldják, és lesz olyan, aki gyermeki 
lélekkel szívesen elmerülne a kéz-
műveskedés világában. A nehéz-
sége, hogy egy-két óra alatt semmi 
nem készül el, erre egy egész napot 
rá kell szánni.  

Dombai Tünde

a gyász. Az alkotás öröme mentett 
meg, segített a túlélésben – jegyez-
te meg. – Addigra már rengetegfé-
le technikát megtanultam, és úgy 
döntöttem, hogy ezeket mind egy-
begyúrom szabályok nélkül. Nem-
csak kerámia, nemcsak gipsz, ha-
nem beköszönt a papírmasé is, és 
mindez a mesevilágba vezetett. 

Manóházak, tündérkertek

– Csodálatos gyerekkorom volt, 
nagyszerű szülőkkel, nagyon sze-
retem a meséket, és nagyon saj-
nálom, hogy a felnőttek elfelejtik, 
merthogy kötelező felnőni és a fon-
tos dolgokra koncentrálni. Egy szü-
lő példát mutat, nem engedheti 
meg magának, hogy gyerekesen vi-
selkedjen. Viszont az alkotás során 
igenis gyerekesen kiadhatom, amit 
elképzelek. Ebben a mesevilágom-
ban olyan felnőttes gondolatok vi-
szont elkerülnek, amik depressziós 
hangulatba sodorhatnának. Alko-
tás közben elfelejtesz bút és bána-
tot – idézte fel Gabriella. – Így kezd-
tem manóházakat, tündérkerteket, 
repülő kastélyt építeni. Ami bevil-

lan az agyamba, azt megpróbálom 
megvalósítani, az egyik héten ma-
darat, másszor űrhajót, zeppelint, 
halakat. Három dimenzióban gon-
dolkodom, nincs szükség rá, hogy 
lerajzoljam, megtervezzem a fan-
táziavilágom figuráit, mindjárt bele-
csapok a megvalósításába. Papír-
maséval, gyurmával és még sokfé-
le anyaggal dolgozom.

Bábukat is formál, de úgy, hogy 
portré legyen, vagyis hasonlítson 
arra, akinek ajándékozza. Nem for-
mázható anyagról van szó, emiatt 
nagyon nehéz bánni vele, komoly 
technikai tudást igényel, hogy való-
ban hasonlítson is. 

Elsősorban újságpapírt hasz-
nosít hozzá újra, semmiképpen 
sem olyan reklámújságot, amiben 
műanyag van. Ebből építi fel a bá-
but egy drótvázra, vattával, alufóli-
ával kitömi. A külső borítást pedig 
a megfelelő vonásokkal kifesti. 
Nagyjából egy hét alatt készül el, 
bár az órát az alkotó nem figyeli. 
Ha már valakit megmosolyogtat 
vele, akkor annak nagyon örül. 
Igazán környezetbarát technikákat 
használ, Gabriella nevetve elárul-
ta, az utcán felszedett hulladékot, 
flakont, eldobott autóalkatrészt is 
hasznosítja, mert meglátja ben-
ne a lehetőséget, és kezei között 
csodálatosan beépül, új életet, 

értelmet nyer, ami másnak csak  
szemét.

Fényesít

A fények is nagyon fontosak a kéz-
műves számára. Amibe csak lehet, 
fényeket épít, így aztán hangula-
tos meselámpa születik. – Gyerek-
koromból ugyanis az maradt meg 
bennem, hogy féltem a sötétben, 
és kellett égnie valamilyen fénynek. 
Ez is visszaköszön abban, hogy a 
gyerekeknek éjjeli meselámpát, 
hangulatfényeket készítek, ami-
ket szívesen néznek elalvás előtt, 
mert ugyebár az sem mindegy, le-
fekvéskor milyen kép van a sze-
mük előtt. Készítettem olyan faliké-
pet, ami kép, háromdimenziós jele-
net és még lámpa is egyben – tette  
hozzá. 
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Vagy én akartam debütálni egy iz-
galmas kiállítással, amikor kul-
túros lettem az egyetemen, és el-

kísért Tátray Barna barátom a művész-
hez, vagy én kísértem 
el Barnát, aki képet 
akart venni Gross 
Arnoldtól (1929–
2015), mindenesetre 
ketten állítottunk be 
a Gellért-hegyi műte-
remlakásba.  

(Ez utóbbinak na-
gyobb a valószínűsége, mert hiába ke-
restem rá az interneten egy esetleges 
JATE Klub-beli Gross-kiállításra, nem 
találtam nyomát. Barna édesapján ke-
resztül ismerhette a művészt, aki Tor-
dán vagy Kolozsvárt taníthatta a kis 

Arnoldot. Idősebb Tátray Barnabás ké-
sőbb a szegedi Ságvári Endre Gimnázi-
umban lett franciatanár. Szóval, most 
ők ketten úgy beszélgettek egymással, 
mint akik ezer éve ismerik egymást.)

Sajnos a látogatásra csak töredéke-
sen emlékszem. Inkább a hangulat és 

Gross kedves, játékos lénye ragadott 
meg. Egy kamaszos kinézetű, filigrán 
kis ember nyitott ajtót, s bár közel húsz 
év korkülönbség volt köztünk, rögtön 

letegeztem. Elvégre 
nem magázhattam 
egy kisfiút.

Kávéztunk, be-
szélgettünk... A mű-
teremlakás minden 
fala be volt építve. Az 
egyik polcon könyvek 
és művészeti albu-

mok között, számtalan játékos csecse-
becse társaságában ott volt egy kicsi 
rézágyú. – Működik? – kérdeztem. – 
Hát persze – mondta, szinte sértetten 
–, elsüssem?

Nem olyan régen szerezhette e kis 

szerkentyűt, mert nagy odaadással ma-
tatott rajta valamit, majd hátralépett… 
Sokkal nagyobbat szólt a pukkanás, 
mint vártam! Még őt is meglephette, 
mert minden haja szála az égnek állt, 
sokkal inkább, mint ahogy általában 
szokott.

A másik fal lentről a plafonig be volt 
építve kis fiókokkal. Olyannal, mint egy 
könyvtár katalógusa, csak a rekeszek 
kisebbek rajta. – Mi ez? – kérdeztem 
csodálkozva. Arnold kihúzott egyet-ket-
tőt a hosszúkás kis fiókocskákból, s 
akkor láttam, hogy mindegyikben egy 
vasúti modell van: kis mozdony, vago-
nok, sínek. Hű, hát ez egy fantasztikus 
gyűjtemény! Rögtön előtört belőlem a 
szegediség. Általában a gyűjtők isme-
rik egymást, rá is kérdeztem azonnal: 
– Hallottál-e Vaszy Viktor vagy Kövér 
Béla vasútmodelljeiről? – Áhh! – le- 
gyintett lekicsinylően. – Az övéké sem-
mi! Idenézz!

Lekapott a polcról egy hatalmas, 
több száz oldalas színes katalógust és 
megpörgette a lapokat. Minden oldalon 
körülbelül nyolc vasútmodell fotója, le-
írása, kódszáma és gyártási helye volt 
kinyomtatva.

Mondjuk a 363-dik oldalon rábökött 
az egyik leírásra végtelen áhítattal és 
irigységgel: – Látod ezt? Látod?! Ez az 
egy nincs meg nekem!

*
A fenti történetet nemrég, idén ja-

nuár elején írtam meg, mert valamelyik 
online oldalon olvastam, hogy Gross 
Arnold leszármazottja egy kávézót nyi-

tott valahol Lágymányoson, ahol egy 
állandó Gross-kiállítás is látható. Az ih-
letett az írásra. És pár hétre rá, január 
30-án, a Szegedi Tükör Szeged régen 
rovatában jelent meg egy fénykép azzal 
a magyarázó szöveggel, amely igazolja 
a tényt: Vaszy Viktor titokban ugyan, de 
ugyanolyan játékos személyiség volt, 
mint Gross Arnold.

Simoncsics János

Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

Pilcz Roland képregényszerző (képünkön saját portréjá-
val) Jules Verne Nemo kapitány című regényét ajánlja: 
„Nagyon sokáig nem olvastam. A kötelező olvasmányo-

kat sajnos csak kényszernek éreztem, és nem igazán alakult 
ki bizalmi kapcsolat köztem és az irodalom között. Már a hú-
szas éveimet kóstolgattam, amikor egy lelki mélypont gyö-
tört. Kétségbeesésemben imádkozni kezdtem, és kértem Is-
tent – vagy bárkit, aki figyel –, hogy adjon útmutatást. Ezután 
szinte önkéntelenül odamentem a könyvespolchoz és levet-
tem egy kötetet.

Jules Verne Nemo kapitány című regényével kezdődött. 
Nemo kapitány haragban állt a világgal, és ezáltal önmagá-
val is. De ahelyett, hogy feladta volna, megtalálta a saját 
világát a tenger mélyén. Na, persze manapság már nem 
muszáj tengeralattjárónkkal terrorizálnunk az emberisé-
get; a lelki békénket megtalálhatjuk a könyvekben, mert a 
válaszok igenis ott rejtőznek a lapok között!

Miután az olvasás sugallata megérintett, elkezdtem 
falni a könyveket. Legkedvesebb szerzőim – Verne, Rejtő, 
Pratchett, Vonnegut, Douglas Adams, Eckhart Tolle, és még 
sorolhatnám – mind szép lassan, maguktól találtak rám. 
Ráébredtem, hogy nincs az a film vagy számítógépes já-
ték, ami ilyen komplex kapcsolatot kínálna; ahol az olvasó 
egyszerre a rendezője, szereplője és látványtervezője is a 
történetnek.”

Jules Verne nevét hazánkban nemzedékről nemzedékre 
magyarosan Verne Gyulának írták és mondták. A magunké-
nak tudtuk, ahogy magukénak tudták az angolok, németek, 
oroszok, amerikaiak. Egyike a világirodalom legtöbb nyelv-
re lefordított, legnagyobb példányszámban elkelt íróinak. 

Nemo kapitány az óceánok titokzatos ura, aki már év-
századdal ezelőtt rendelkezett modern korunk technikai 
vívmányaival. A történetben egy titokzatos, orsó alakú 
„óriás valami” nyugtalanítja a világtengerek hajósait. A 
szörnyeteg hol itt, hol ott bukkan fel a hullámok közül, és 
kisvártatva meglékelve süllyednek el az addig sérthetet-
lennek vélt hajóóriások. A titokzatos „szörny” nem egyéb, 
mint Nemo kapitány búvárhajója. Ennek a hajónak sok 
ezer mérföldes tengermélyi útjáról, utasainak izgalmas 
kalandjairól, szerencsés meneküléséről szól Jules Verne 
egyik legérdekfeszítőbb regénye, a Nemo kapitány törté-
nete – e sorokkal ajánlja a regényt a Régikönyvek.hu in-
ternetes portál.

Jules Verne Nemo kapitány című regénye kölcsönözhe-
tő a Somogyi-könyvtárból!

Gross Arnold kisvasútja
Játékvonat. Gross Arnold rézkarca.

Gross Arnold Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész budapesti lakásá-
ban. Fotó: grossarnold.com

– Hallottál-e Vaszy Vik-
tor vagy Kövér Béla vas-
útmodelljeiről? – Áhh! 
– legyintett lekicsinylő-
en. – Az övéké semmi! 
Idenézz!

Vaszy Viktor titokban ugyan, 
de ugyanolyan játékos sze-
mélyiség volt, mint Gross Ar-
nold.
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Egy kép, két mondat

     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

A mosoly országa – Kína figyel

Kína figyel Európára. Egyik ilyen lé-
pése a Budapest–Belgrád vasút 
építése, amiből 166 kilométer fut-

na Magyarországon, a jelenlegi egy sín-
pár helyett kettő épülne. A megvalósítha-
tósági tanulmány nem nyilvános, így nem 
tudni, mekkora forgalomnövekedéssel 
és milyen megtérüléssel számol az ál-
lam, mint ahogy azt sem, a vonal milyen 
mértékű gazdaságélénkülést hozna. Az 
azonban ismert, hogy a kabinet már 750 
milliárd forintos költségvetéssel számol, 
a fejlesztést 85 százalékban kínai hitel-
ből fedezné az állam, ami a kínai fél ér-
dekét szolgálja. (A hitelt a magyar adófi-
zetők törlesztenék egy több száz év múl-
va megtérülő befektetésért – a szerk.) Ha 
ezt a nyomvonalat Szeged felé terelnék, 
akkor volna értelme, hiszen két óra alá 
csökkenne a menetidő.

Magyar pénzből egyetem

A másik lépés, hogy Budapesten létesít 
campust a világ 34. legjobb egyeteme, 
a sanghaji székhelyű Fudan Egyetem 
2024-től. Ez önmagában jó hír kellene, 
hogy legyen, de több okból is problémás. 
A CEU-t papíron azért űzte ki az országból 
a kormány, mert a kettős diplomát adó 
képzés „nem fair a többi magyar egye-
temmel szemben”, a Fudan ugyanilyen 
képzéseit tárt karokkal fogadja; a szak-
értők szerint ráadásul épp a gigantikus 
költségvetésű Fudan budapesti műkö-
dése adhatja meg a kegyelemdöfést az 
autonómiájuktól megfosztott magyar 
egyetemeknek azzal, hogy elszívja tőlük 
a hallgatókat és az oktatókat.

Minden jel arra mutat, hogy a Fu-
dan újabb eszköze a magyar kormány 
Kína-barát politikájának, és az egyetem 
befogadása legfeljebb érintőlegesen 
járul majd hozzá a magyar felsőoktatás 
minőségének javításához. A kínai egye-
temnek viszont többszörösen is kapóra 
jön a magyarok közeledése: az Európai 
Unióban is érvényes diplomát adhat ki, 
európai hallgatókat csatornázhat be, 
miközben Magyarországon politikailag is 
biztonságban érezheti magát, és komoly 
versenyre sem kell számítania a felsőok-
tatási piacon.

Trójai faló

Az igazi botrány már 2021-ben robbant 
ki, amikor kiderült, hogy az állam 821 
millió forintért vásárolt ingatlanokat a 
Fudan számára a ferencvárosi Nagyvá-
sártelep környékén, egy 520 ezer négy-
zetméteres területen, ahol Budapest 
Diákváros néven épülne új városnegyed 
– itt később még egy ötezer négyzetmé-
teres diákszállást is terveznek.

2021. februárban bejegyezték a 

felsőfokú oktatásra alapított Fudan Ma-
gyarország Kft.-t. Erősen kérdéses, hogy 
2024-re felépülhet-e a kínai egyetem, 
mivel a kormánynak nincs kidolgozott 
Fudan-stratégiája, a projekt kockázatos, 
ugyanakkor a miniszterelnök támogatá-
sát élvezi. Legfontosabbnak azt tartom, 
hogy a campus, az épületegyüttes telje-
sen magyar pénzből, 500-600 milliárd-
ból épülhet meg.

Ezzel a campusszal Kína bent lesz az 
EU-ban. Nem kell szembesülni, mond-
juk a Heidelbergi Egyetemmel vagy a 
Sorbonne-nal. Könnyű európai diákokat 
szerezni, nem kell vízum. Bár Magyaror-
szág az utóbbi időben látványosan közel 
került Kínához, a két ország gazdasági 
kapcsolatai hullámzók, ami a kormány 
geostratégiájából eredhet. De a keleti 
nyitás egyelőre nagy kudarc: a kínai tőke 
nem nagyon jön ide, és a magyar export 
sem túl izmos Kína felé.

Vuhan neve 2019 végén lett ismert 
a koronavírus elterjedése miatt. Hiába 
hirdette meg Kásler Miklós programját, 
csak azt tudtuk meg elsőként, hogy a 
tízparancsolat gyógyít. Ha betartanánk a 
Ne lopj! parancsolatot, már lenne forrás 
a hazai egészségügy állapotának javítá-
sára. Még a szakemberek (orvos, ápoló, 
beteghordó stb.) létszámcsökkenése is 
megszűnne, ha csökkent értékű, de trip-
la árú Sinopharm-vakcina helyett kínai 
vagy japán orvosrobotokra kellene várni. 
Szerintem már a világot bejárta az a ja-
vaslat, hogy a kormány kézrátétellel meg 
tudná gyógyítani a koronavírust: amire 
eddig rátették a kezüket, az mind nyom-
talanul eltűnt. Nálunk vagy félmillióan 
nagyon jól jártak: fürkészek, képviselők, 
NER-lovagok, hiszen már a fölösleges 

és méregdrága lélegeztetőgéphez ha-
zánkban nincs elegendő orvos, s addig 
a nagymama nyugodtan horgolhat rájuk 
csipketerítőt, úgysem mehet ki sehova. 
Ja, hogy a többletet értékesítik? Ugyan 
már, nem vagyok gyerek!

Oltásháború

Ma már dúl az oltásháború, ki van elle-
ne? A sokszor ismételgetett baloldal-el-
lenesség a kínai és orosz vakcinákkal 
szemben egyetlen határozati javaslat 
beterjesztését sem tudja igazolni. Ugyan-
akkor még egyetlen szó nem hangzott el 
arra vonatkozóan, hogy ezen vakcinák az 
oltást követő, 3-4 hónap múlva történő 
hatóanyagkontrollját tervezik-e, meddig 
marad hatékony, kell-e harmadik adag 
vakcina? Szerintem az erről kottyantó 
kínai egészségügyi főnököt sem fogjuk 
többé látni, hiába korrigált. Titokban ma-
radt a 133 hős által választott vakcinák 
típusa is. Ennél jobb reklám pedig nem 
kellene!

Hogy mekkorát esett a magyar GDP a 
vírus miatt? Erről az a régi vicc jut eszem-
be: két fideszes közgazdász elemzi a 
válságot: Te, ez a német gazdaság belee-
sett a pöcegödörbe! Hagyd, mi majdnem 
átugrottuk!

A régi rendszerben sok koccintás 
történt: „Éljen a magyar–kínai közös 
határ!” felkiáltással, de őszintén csak a 
szovjet rendszer miatti morgolódásként. 
De a kismalac és a farkas meséje is arról 
szól, hogy csak az egyik lábamat engedd 
be, nagyon fázom! Lesz erőnk, zsákunk, 
megállítani a Mennyei Birodalmat? Mo-
solygunk, de ez a szégyen, a kín mosolya. 
Mi, birka nép bedőltünk egy szélhámos-
nak, aki 2030-ig vagy tovább bebetonoz-
ni kívánja a nem létező illiberális demok-
ráciát, amit Hofi után demokratúrának 
illene nevezni.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Harc ismeretlen vaddal. Barlangrajz 2021-ből. Forrás: drMáriás Facebook-oldala

Azt tartják, hogy a rosz-
szat tevők nemcsak 
csalnak, lopnak, ha-

nem hazudnak is. Márpedig 
ezt a Fidesz felsőfokon gya-
korolja naponként, mert léte-
lemük mások bizonytalanság-
ban tartása, az erősebb jogán 
a gyengék büntetése…

Nem először, de most is 
előfordult, hogy kormányunk 
egyes dolgokat (lélegezte-
tőgépek, vakcinák etc.) az 
általános piaci áron jóval fe-
lül szerez be, mint sok más 
ország teszi azt. Egy tekinté-
lyes orvosi folyóirat szerint a 
kínaiaktól vásárolt vakcinákat 
is drágán, darabját 18 ezer 
forint leperkálása mellett 
szereztük be, csaknem dupla 
áron, mint ha a nyugati piacon 
kereskedtünk volna.

És ugyanakkor a drágán 
„elfekvő” készletet más or-
szágbelieknek jótékonykod-
juk el, amikor nekünk nincs 
elegendő némelyikből. Ugyan-
akkor azzal dicsekszünk, hogy 

„A baloldal szerint összeomló 
magyar oltási program ha-
tására, Magyarország ma a 
világ 13. legjobb átoltottsági 
mutatóval rendelkező orszá-
gává vált”. Az EU-ban csupán 
Málta áll előttünk – írta a kö-
zösségi oldalon Orbán Balázs 
(Fidesz).

Elképzelni sem tudom, 
hogy hány vizsgálatot folytat 
az OLAF országunkkal szem-
ben, az uniós pénzek alkotó 
felhasználása miatt. Az pedig, 
hogy ezért mi pénzbüntetést 
kapunk és az elkövetők vállal-
ják-e tettük ódiumát, ki fog-e 
valaha is derülni? Az ellen-
zék minden kis szösszenését 
a feje tetejére állítják, azo-
kat pedig, amiket a hatalom 
„csesz” el, súlyos milliárdos 
büntetéseket kiegyenlítve a 
közösből, mi módon és ki en-
gedélyével teszi a kormány? 
Egyáltalán gilt-e az ilyen eljá-
rás? Én nem hinném.

Kutnyik Pál

Ki vállalja  
a következményeket?

Sokakkal ellentétben 
még ezekben a vész-
terhes időkben sem 

tartom felesleges és időt 
rabló tevékenységnek a Sze-
gedi Tudományegyetem ge-
netikai tanszéke munkatár-
sainak kutatását, melyet a 
Magyarságkutató Intézet 
megbízásából végeznek. Ol-
vasva az erről szóló érdek-
feszítő cikket, azért van egy 
kis félelemérzés bennem a 
kutatás végső eredménye-
it illetően. Mert mi lesz, ha 
olyan dolgokra derül fény, 
ami számunkra nem kedve-

ző, ne adj’ Isten dehonesztá-
ló népünkre, nemzetünkre?

Ha jól értem, a tervük az 
többek között, hogy kiderít-
sék: a Hunyadiak rokonság-
ban álltak-e a Luxemburg-csa-
láddal. Nem lenne-e jobb 
hallgatni Mikszáth Kálmán 
bölcs intelmeire? „Ne nyito-
gassuk a történelmet. Nem 
kell mindent tudni.” Engem 
ez az utolsó mondat mindig is 
vigasszal és megnyugvással 
tölt el, valamint a Mátrix film 
számomra legfőbb tanulsága: 
A tudatlanság áldás!

Méhes János

A tudatlanság áldás

Életerő. A fotót Méhes János olvasónktól kaptuk.
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PÁLYÁN A VÁLOGATOTT. A 
szegediekkel felálló magyar 
férfi kézilabda-válogatott áp-
rilis 28-án az Európa-bajnok 
spanyol csapat vendégeként 
lép pályára az Eurokupában, 
amely május 1-jén a veszpré-
mi magyar–horvát mérkőzés-
sel zárul. Az Eurokupában a 
januári magyar–szlovák közös 
rendezésű, részben szegedi 
Európa-bajnokság selejtező-
jében nem szereplő csapatok, 
azaz a rendező országok, va-
lamint a legutóbbi kontinens-
viadal döntősei, Spanyolor-
szág és Horvátország vesznek 
részt. Gulyás István szövetsé-
gi kapitány kihirdette a 18 fős 
keretét, amelyben a MOL-Pick 
Szegedet négy játékos, Bánhi-
di Bence, Bodó Richárd, Mik-
ler Roland és Rosta Miklós 
képviseli.
KÉT CSAPAT MÉG VER-
SENYBEN. Kevesebb mint 
száz nappal a tokiói olimpia 
rajtja előtt a klasszikus csa-
patsportágak közül férfi és női 
vízilabdában, valamint női ké-
zilabdában biztos a magyar 
részvétel. Bekerülhet még az 
ötkarikás mezőnybe 3×3-as 
kosárlabdában a férfi és a női 
csapat – utóbbi bő keretében 
ott van a szegedi Jáhni Zsófia 
is.
NÉPSZERŰSÍTENEK. Április-
tól októberig országos online 
kampánnyal népszerűsíti a 
bringázást a Magyar Kerékpá-
rosklub. A koronavírus miatt 
döntöttek úgy, hogy idén is a 
hagyományostól eltérő módon 
hívják fel a figyelmet a kerék-
pározásra. Az országos akti-
vitás mellett havonta más vá-
rost állítanak fókuszba, ahol a 
helyi jellegzetességeket figye-
lembe véve szervezik a kam-
pányt, ami áprilisban Buda-
pesten kezdődik. A következő 
hónapokban sorra kerül Deb-
recen, Győr, Kecskemét, Mis-
kolc, Szeged és Székesfehér-
vár, nem feltétlenül ebben a 
sorrendben.
ÉRMEK KAPOSVÁRRÓL. A 
Muréna Szegedi Úszó- és Bú-
várklub válogatottjai a kapos-
vári X. 1. MCM Diamant-kupa 
uszonyos- és búvárúszóverse-
nyen álltak rajthoz. Varga Jáz-
min 200 méter felszínen győ-
zött a felnőttek mezőnyében, 
Borka Panna és Márton Ba-
lázs ezüstérmet szerzett. A 15 
éves Sztancsik Mária 1500 
méter felszínen junior világ-
bajnoki A szintet úszott, így je-
lenleg három szegedi kap he-
lyet a juniorok, valamint a már 
korábban szintet úszott Kanyó 
Dénessel együtt kettő a fel-
nőttek válogatottjában.

Sport

Tízmillió forinttal többet költ idén
az önkormányzat sporttámogatásokra

Hatvanmillió forintot fordít idén az önkor-
mányzat a kisebb sportegyesületek támo-
gatására, ami bő tízmillióval több, mint 
tavaly. Leginkább az egyesületek műkö-
désére szánt összeg emelkedik.

Elkészült a város ez évi sporttámo-
gatási koncepciója, amiből kiderül: 
idén is három jogcímen pályázhat-

nak majd a szegedi sportegyesületek ön-
kormányzati támogatásra. A kiosztható ke-
retösszeg több mint tízmillió forinttal nőtt 
a tavalyi évhez képest, így az idei sportke-
ret teljes összege 60 millió forint – ebben 
nincs benne a kiemelt egyesületeknek járó  
összeg.

Tavaly összesen 47 és fél millió forintot 
kaptak a támogatásra pályázó egyesületek. 
Működésre 40 milliót, utánpótlás-nevelés-
re 7 és fél millió forintot osztott szét az ön-
kormányzat. A járvány okán hozott szigorító 
intézkedések miatt a sportrendezvények 
többsége elmaradt, így erre a célra tavaly 
nem osztott ki támogatást a város. Idén 
azonban ezen a jogcímen is lehet pályázni: 
összesen 2 és fél millió forint igényelhető 
különféle szabadidős sportrendezvények 
szervezésére.

A 2021-ben kiosztható keretösszeget 

elsősorban az növelte meg, hogy sport- 
egyesületek működésére most a tavalyinál 
tízmillióval nagyobb összeg, 50 millió forint 
áll rendelkezésre. Az utánpótlás-nevelésre 
továbbra is összesen 7 és fél milliót fordít-
hatnak majd az év végéig a szegedi sport- 
egyesületek.

– Nagy pozitívumnak tartom, hogy eb-
ben a nehéz helyzetben is emelkedett a 
szegedi sporttámogatás összege. Ami a 
teljes támogatási keretet illeti, az ötven-
milliós részre igénylést nyújthatnak be a 
város kisebb egyesületei, amelyekből több 
mint nyolcvan létezik – számukra az élet-
ben maradást jelentheti ez a pénz. A keret 
elosztásáról a Foglalkoztatási, Szociális és 
Sportbizottság dönt majd, az igénylés mód-
járól minden egyesületet tájékoztattunk. 
Az utánpótlás-nevelésre és a sportrendez-
vények szervezésére elkülönített összeg-
re pedig pályázni lehet, ám utóbbi tétel 
esetében meg kell várni, hogyan alakul a 
rendezvények sorsa. Bízunk benne, hogy a 
járványhelyzet ellenére néhány eseményre 
sor kerülhet majd, így kiosztható lesz a tá-
mogatási keret, de ha mégsem, akkor ezt 
az összeget átcsoportosítjuk a másik két 
alapba – fogalmazott Ménesi Imre, a bizott-
ság elnöke.

Kérdéses a kvóta
Nagy Péter nyolcadik lett az Eb-n

A szegedi súlyemelő, 
Nagy Péter három nyol-
cadik helyet szerzett a 

moszkvai Európa-bajnokságon 
a férfiak  +109 kilós kategóriá-
jában úgy, hogy lökésben meg-
javította országos rekordját. A 
16-szoros magyar bajnok, ko-
rábbi Eb-bronzérmes Nagy sza-
kításban elrontotta nyitófogá-
sát 176 kilón, de másodjára ja-
vított, és a 182 kiló sem fogott 
ki rajta. A második fogásnem-
ben 216 kilón biztosított, majd 
kilökte az új magyar csúcsot 
érő 222-t, így – mivel a 229 
már túl nehéz volt – 404 kilo- 
grammal zárt összetettben. Ez 
a fogásnemi helyezéseihez ha-
sonlatosan a nyolcadik pozíci-
ót jelentette számára, egyben 
azt is, hogy beállította a 2019-

ben, az új súlycsoportok beve-
zetését követően felállított or-
szágos rekordját. Viszont a 35 
éves emelő elmaradt az előze-
tesen maga által várt 410 kilós 
összeredménytől, így egyelő-
re kérdőjeles, hogy kvótát sze-
rez-e a tokiói olimpiára.

– Abszolút elégedett va-
gyok az eredményemmel, 
mert edzésen nem sikerült 
ennyit emelnem, és a nyol-
cadik helyezés is egy remek 
pozíció, a magyar csapatból 
a legjobb – nyilatkozta Nagy, 
hozzátéve, hogy a kvalifikációs 
viadalok Európában lezárul-
tak, így most maradt számára 
a várakozás. Úgy véli, május 
végén, június elején derülhet 
ki, hogy ott lehet-e a tokiói já-
tékokon.

Új játékos
a Gorilláknál

A Fit World SE Gorillák 
RC lezárta az egyez-
tetéseket a 31 éves, 

walesi születésű Michael 
Conway (képünkön) hetes-
rögbi-játékossal, akivel a sze-
gedi csapat a jelenlegi erőn-
léti edzőn, Regan Philipsen 
keresztül vette fel a kapcso-
latot. Eldőlt, hogy Conway a 
magyar hetesrögbi-szezon-
ra Szegedre költözik, és az 
együttes felkészítésében is 
szerepet kap, elkezdi építeni 
edzői karrierjét. A Gorillák a 
legutóbbi idényben az olimpi-
ai szakág második helyén vé-
geztek, az idei cél is a dobo-
gós helyek egyike. A 2021-es 
versenynaptár alapján a kva-
lifikációs tornára június 26-
án kerül sor, várhatóan Szen-
tesen, míg a döntőt július 17-
én rendezik a Budapest Rög-
bi Centerben.

Kiss Csaba (balról az ötödik) a csapattársai körében köszönt el. Fotó: Szegedi Vízilabda Egylet

Gólokkal köszönt el Kiss Csaba
Lejátszotta utolsó szegedi meccsét az Európa-bajnok pólós

A tabella alsó részében álló 
csapatok meccsén a Sze-
gedi Vízilabda Egylet hazai 
környezetben két góllal le-
győzte a Tatabányát a férfi 
vízilabda OB I-ben. Ez volt a 
szezon végén visszavonuló, 
illetve edzőnek álló klasz-
szis, Kiss Csaba utolsó sze-
gedi mérkőzése.

Megírtuk: a szezon 
végén edzőt vált a 
Szegedi Vízilabda 

Egylet élvonalbeli férfi vízi-
labdacsapata, a távozó Sza-
bó Zoltán helyére a klub sa-
ját nevelésű játékosa, Kiss 

Csaba kerül. A balkezes Eu-
rópa-bajnoknak a múlt heti, 
Tatabánya elleni mérkőzés 
volt az utolsó hazai meden-
cében, mindezt jó játékkal 
és győzelemmel tette em-
lékezetessé. A találkozón a 
43 éves Kiss két gólt szer-
zett, csapata pedig 11–9-re 
győzött. A klub az alábbi so-
rokkal búcsúztatta az Euró-
pa-bajnokot.

„Köszönjük, Kiss Csabi! 
Ez a nap, 2021. április 14. 
örökre emlékezetes ma-
rad mindenki számára. Ez 
volt az utolsó hazai OB I-es 
meccsed, amit szeretett 

klubodban játszottál. Elbú-
csúztunk tőled, szerencsé-
re nem szakadsz el tőlünk, 
nem is tudnál, mert mindig 
kötődtél hozzánk. Új kihí-
vás vár rád, edzőnk leszel, 
immár majd a partról irá-
nyítasz minket. Csabi! Ezer 
hála, amit értünk tettél. A 
gólokért, a gólpasszokért, a 
blokkokért, a győzelmekért, 
a tanácsaidért, azért, amit a 
szegedi férfi vízilabdacsapa-
tért tettél. Jár a taps, jó lett 
volna ezen a meccsen téged 
megünnepeltetni, de ami ké-
sik, az nem marad el, mert 
megérdemled majd, hogy az 

a közönség, amely szintén 
kedvelt és tisztelt, felállva 
megtapsoljon.”

Kiss, aki jelenleg a Sze-
gedi Vízipóló Suli gyermek 
korosztályának a trénere, 
korábban elmondta, nagy 
kihívás lesz számára az élvo-
nalbeli csapat vezetése, de 
örömmel vállalta el a felada-
tot, mert kapott már annyit 
ettől a klubtól, hogy most 
vissza is adjon, és a parton 
is a szegedi sikerekért dol-
gozzon. Azt is kiemelte, bízik 
benne, hogy a jövőben minél 
több szegedi tehetséget be 
tudnak építeni a csapatba.

Nagy Péter számára marad a várakozás. Fotó: MTI
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Szeretne ajándék könyvet nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegedi-
tukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 28. 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: Bábaasz-
szony készítette a Boldogasszony ágyát. A nyertes: Sánta Csaba. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖ-
TÖTTEK április 9–10-én: Gárgyán 
Tibor és Németh Nóra, Ács Sándor 
és Mayer Zsuzsanna, Iványi Szilárd 
és Szücs Szabina, Juhász István 
és Benke Vivien, Kelemen László 
Ádám és Kovács Andrea, Illés Dávid 
és Horváth Tamara, Kis Dávid And-
rás és Szentirmai Dóra, Hornyák 
Ádám és Éberhardt Kitti, Arató Zsolt 
és Szűcs Andrea Gizella.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: Sza-
bó Zsoltnak és Jenei Adrienn-nek 
2021. 04. 02-án Zekő, Juhász 
Zoltánnak és Seres Gabriellának 
2021. 04. 11-én Sára nevű gyerme-
ke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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ÁPRILIS 28., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 14.00 – 16.00 (A 
jelzett időponton belül elérhető a 30/963-
8137 telefonszámon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)

Képviselői 
fogadóóra
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KÉPÜNK A SZÁZADFORDULÓN KÉSZÜLT A KULTÚRPALOTÁNÁL. 
Szegeden már akkor is kedvelt közlekedési eszköz volt a kerékpár, amely-
nek máig töretlen a népszerűsége. Városunk például évek óta az élen 
végez a Magyar Kerékpárosklub által időről időre meghirdetett Bringázz 
a munkába! akcióban, ami nem is csoda, hiszen Szegeden naponta kö-
zel harmincezren bicikliznek. A felmérések szerint minden ötödik szegedi 

rendszeresen kerékpárral jár munkába, iskolába. A kerékpárosklub új, áp-
rilistól októberig tartó országos online kampányában több várost, köztük 
Szegedet is a középpontba állítják. Többek között arra kíváncsiak, melyik 
városból posztolják majd a legtöbb bringás fotót, úgyhogy Szegedről is le-
het majd ilyen képeket küldeni. Részletek itt: bringazzamunkaba.hu. Fotó: 
Szegedi emlékkereső

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Szeret a tökéletességre 
törekedni, de ezt elérni 

nem mindig sikerül, bár- 
mennyire is szeretné, és ez 
feszültté teheti. Ilyenkor inkább 
sétáljon egyet, ne idegesítse 
magát fölöslegesen! 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Valahogy nem tud a mun- 
kájára koncentrálni, bár- 

mennyire is szeretne. Szét- 
szórtságát már a környezeté-
ben élők is észreveszik, és szóvá 
is teszik. Ideje összpontosítani 
a fontos dolgokra!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Nagyon összesűrűsödtek 
a dolgok ön körül: úgy érzi, 

ki sem látszik a munkából 
és az otthoni teendőkből. Ez 
nem feltétlenül az ön hibája, 
lazítson kicsit, és ne legyen túl 
szigorú önmagával szemben! 

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Vágyik az egyedüllétre, 
ugyanakkor hiányzik ön- 

nek az emberek társasága. 
Ez az ellentmondás szorongóvá 
teszi. Törekedjen arra, hogy 
békében legyen önmagával! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Szinte csak 
a saját elképzeléseivel 

van elfoglalva, nem hallja 
meg a mások javaslatait, 
ötleteit. Egyre többször válik 
türelmetlenné másokkal. Ezen 
változtasson!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.)  Nagyon belefeled- 
kezik a munkájába és 

az egyéb feladataiba, 
ez jó ideig valóban segített is 
elterelni a figyelmét a külvilág 
problémáiról. Azonban közben 
egy mókuskerékbe került. 
Most már fordítson több időt 
önmagára is!  

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Egyre jobban 
sikerül alkalmazkodnia 
a kialakult helyzethez, 

bár mostanra már az 
ön idegeit is éppen eléggé 
megviselte. Hogy ne érezze 
magát magányosnak, vegye 
fel a kapcsolatot régen látott 
ismerőseivel, barátaival!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Egyre jobban 
vágyik ki a szabad 

levegőre, megviselte a 
hosszú bezártság. A jó idő 
beköszöntével újra lehetősége 
van, hogy többet legyen kint. 
Olyasmivel töltse az idejét, ami 
igazán kikapcsolja és feltölti 
önt! 

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Mostanra igen- 
csak kimerült az állan-
dó idegeskedéstől, ag- 

gódástól. Az igazi tavasz 
beköszöntével azonban kezdi 
úgy érezni magát, mintha 
kicserélték volna. Töltsön 
minél több időt a jó levegőn, 
mozogjon sokat!  

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Csak annyit vállaljon, 
amennyit még teljes 
figyelemmel és jó lelki- 

ismerettel meg is tud csinálni. 
Szereti, ha fontosnak és hasz- 
nosnak tartják, de a saját dol-
gaival is foglalkozhatna többet! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Elég visszahúzódó 
és hallgatag az utóbbi 
időben, bezárkózik, nem 

igazán keresi az emberek 
társaságát. Ez a természetéből 
is fakad, de érzi, hogy ez nem 
jó így. Itt az ideje, hogy ezen 
változtasson! 

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Továbbra is nagyon sok 
a teendője, és emellett 
érzi, hogy változtatnia 

kellene a dolgokon, mert 
pont azokra nem jut igazán 
ideje, akik a legfontosabbak 
önnek. Próbálja jobban követni 
az igazi fontossági sorrendet!

Horoszkóp Szeged régen

Kerítéskiállítás és a múzeum rejtett világa online
Számos közművelődési in-
tézmény és cég kínál sza-
badtéri és online programo-
kat a következő napokra. A 
részletekről minden informá-
ció egy helyen megtalálható 
a http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny oldalon. 

Április 30-ig látható ki-
állítás a szőregi Tömörkény 
István Művelődési Ház kerí-
tésén a helyi háziorvos, Pa-
tocskai Anna Tünde képes-
lapjaiból Húsvéti üdvözlet 
címmel. Április 30-ig hívha-
tó az Agóra Kultúra Vonala 
a +36 (62) 563-480-as és a 
+36 (70) 616-4008-as szá-
mon. Az érdeklődők tízper-
ces időkeretben hétköznap 
8 és 16 óra között elmesél-
hetik és így közkinccsé te-
hetik régi, különleges, féltve 
őrzött böjti, húsvéti recept-
jeiket, a városhoz kapcsoló-
dó, személyes, érdekes tör-
téneteiket, képeslapjaikat, 
fényképeiket, a kultúrához 
is kapcsolható, egyéb, kü-
lönleges információikat, fel-
ajánlásaikat. A fényképeket, 
képeslapokat és recepteket 
április végéig várják az Agóra 

recepcióján, melyeket fény-
másolás után egy kiadvány-
ba rendeznek. 

Július 23-ig tart a Sport 
és Fürdők Fussunk Tokióig! 
című olimpiai futókampá-
nya, amelyben minden meg-
tett kilométer beleszámít 
abba a 12 029-be, amit már-
cius 22. és július 23. között 
akarnak megtenni. 

Az online programok 

a Facebook-oldalukon és 
YouTube-csatornájukon 
megtekinthetők. Április 24-
én látható az Antoine de 
Saint-Exupéry A kis herceg 
című klasszikusából készült 
zenés mesejáték Varga 
Bálint és Janik László fel-
dolgozásában, a Szegedi 
Pinceszínház művészeinek 
közreműködésével az intéz-
mény Digitális Színházter-
mében ingyenesen. 

Ugyanott április 24-én 
és 25-én Updike Az eastwi- 
cki boszorkányok történetét 
mutatják be Tasnádi István 
feldolgozásában. Április 28-
ig látható a Bálint Sándor 
Művelődési Ház Színész-
múzeum című film- és szín-
háztörténeti sorozatában a 
Bárdy Györgyről szóló rész. 
A Szegedi vers ünnepe cím-
mel látható az újszegedi Bá-
lint Sándor Művelődési Ház 
összeállítása április 30-ig. 
Április 30-ig alkotói pályáza-
tot hirdet a  Somogyi-könyv-
tár a 10 és 14 év közötti fi-
ataloknak Neked mit jelent 
Szeged? címmel, melynek 
jutalmaként a díjazottak in-

gyenesen vehetnek részt a 
könyvtár A víztől vett város 
– árvíz és újjáépítés helyis-
mereti táborában. Szintén 
április 30-ig látható a do-
rozsmai Petőfi Sándor Műve-
lődési Ház jóvoltából Várhidi-
né Szabó Erzsébet Emlékek 
című festménykiállítása. 
Ugyancsak április végéig ad 
ízelítőt a Móra Ferenc Mú-
zeum kisfilmje a háttérben 
folyó tudományos munkáról 
Rejtett világ címmel. Május 
1-jéig a Pinceszínház Digi-

tális Színháztermében le-
het megnézni Örkény Tóték 
című tragikomédiáját. 

A Mentorháló Pedagógiai 
esték sorozatában jegy elle-

nében látható április 27-én 
18 órától dr. Purebl György 
pszichiáter – Az élet sója? A 
hétköznapi stressztől a szo-
rongásos zavarokig. 

Május 4-én Nyáry Krisz-
tián író, irodalomtörténész 
– Hányfélék a magyarok? 
– A magyar identitás forrás-
vidéke. Május 11-én Krekó 
Péter egyetemi oktató, poli-
tológus – Miért szeretjük az 
összeesküvés-elméleteket? 
Május 20-ig a Tiszta forrás, 
szép szó című kiállítással 
emlékezik a Bálint Sándor 
Művelődési Ház az idén már-
ciusban elhunyt Dinnyés Jó-
zsefre. 


