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Csatornáznak
Marostő város-
részben folyta- 
tódik az önkor-
mányzat belterü- 
leti csapadékvíz- 
elvezetési prog-
ramja.

Eltörölték
Egymilliárd fo-
rint veszteséget 
okozott Szege-
den a kormány 
által elrendelt 
ingyenes par-
kolás.

Micsoda végszó!
A Szedeák szerezte 
meg a bronzot a 
férfikosárlabda NB 
I.-ben, miután meg-
nyerte a harmadik 
helyért rendezett 
párharcot.

4. 10.
Nyári táborok
Idén is a 
Szent-Györgyi 
Albert Agóra 
hirdeti a vakáció-
zó gyerekeknek 
a legtöbb nyári 
programot.

4.2.

Pajtással kezdte a fotózást Nem álmodik 
a Nobel-díjról 

Karikó Katalin nem ál-
modik a Nobel-díjról, 
sőt már kicsit zavarja is, 

hogy annyit kérdezik róla. Az új 
díszpolgár elmesélte: ha Szege-
den jár, mindig végigsétál a li-
geten, hiszen egyetemistaként 
a Herman-kollégiumban lakott. 
Nagyon szeretett az SZBK-ban 
dolgozni. Nem vágyott el, na-
gyon jól érezte magát az inté-
zetben, de megszűnt az állá-
sa, és akkor kellett „más után 
nézni”. Így került Amerikába, 
ahol kitartóan dolgozott, míg 
egyszer csak az általa kidolgo-
zott technológiát felhasználták 
a koronavírus ellen, és világhí-
rű lett. Júniusban a tekintélyes 
amerikai magazinban, a For-
besban fog szerepelni, Jill Bi-
den és Kamala Harris mellett.
Interjúnk az 5., összeállítá-

sunk a 7. oldalon

Lovász Ferenc egy Pajtás géppel kezdett el fényképezni, majd a gépipari technikum fo-
tószakkörében már Zorkijjal, aztán pedig Zenittel fotózott. A 73 éves férfinak már az 
édesapja is fényképezte Szegedet. „Apám után több mint kétezer fotónegatív maradt” 

– mondta. Rengeteg képet ajánlott fel a Szeged múltját bemutató Szegedi emlékkereső kö-
zösségi oldalnak. Cikkünk a 8. oldalon

Megszűnt 
a járványügyi korlátozások 

nagy része

Orbán Viktor május 21-
én, pénteken reggel 
az állami rádióban je-

lentette be a korlátozások 
döntő többségének feloldá-
sát.

A miniszterelnök másnap 
bejelentette, hogy a beoltot-
tak száma elérte az 5 milliót, 
ami korszakhatár. „Ez azt 
jelenti, hogy a járvány harma-
dik hullámát letörtük, lénye-
gében le is győztük” – fogal-
mazott.  Az enyhítések május 
25-én, kedden léptek életbe. 
Véget ért az üzletek zárási 
időpontjának korlátozása és 
a kijárási tilalom; eltörölték 
a közterületi maszkviselést; 
szabad a sport a közterülete-

ken, egyéni és csapatszinten 
is; a magán- és családi ren-
dezvények 50 főig korlátozás 
nélkül megtarthatók, lakoda-
lom pedig akár 200 fővel is – 
ám azoknak a vendéglátóhe-
lyeknek, ahol lagzit tartanak, 
gondoskodniuk kell arról, 
hogy a rendezvény résztve-
vőit elkülönítsék. Zárt téri 
rendezvény csak védettségi 
igazolvánnyal látogatható, 
szabadtéri rendezvény pedig 
maximum 500 fő részvételé-
vel tartható.

Feloldották a kórházi lá-
togatási tilalmat is, de covi-
dos betegeket továbbra sem 
lehet látogatni.

Írásunk a 2. oldalon

– Nagy öröm, hogy idén, ha korlátozásokkal is, de 
újra együtt ünnepelhetünk Szeged napján. Ez a nap 
nemcsak az örömről, hanem a reményről is szól, hogy 
talán végre túl vagyunk már a járvány legnehezebb 
időszakán, amely több mint egy éve keseríti meg éle-
tünket. Nemcsak Szegeden, hanem az egész ország-
ban, Európában és szerte a világon. És bár ez a nap 
az örömé és a reményé, elsőként mégis az áldozatok 
emléke előtt rójuk le tiszteletünket – hangsúlyozta 
beszédében Botka László polgármester a Szeged 
napja alkalmából tartott díszünnepségen, amelyen 
átadta a díszpolgári címet Karikó Katalin biokémikus-
nak, valamint méltatta a Pro Urbe Díjjal és a Szege-
dért emlékéremmel kitüntetettek munkáját. Szeged 
napja alkalmából idén harmincnyolcan vehettek át 
díjat, támogatást. A legjelentősebb városi kitünteté-
sek átadását megelőző napon ugyanis a koronaví-
rus-járvány miatt idén egyszerre nyújtották át a ma-
gyar kultúra napján adandó díjakat, az alkotói díjakat 
és pályakezdő támogatásokat, a művészeti ösztön-
díjat, a sportolói és az ifjú tehetségeknek, valamint 
tanáraiknak odaítélt elismeréseket. Idén köszöntöt-
ték a tavaly online megrendezett táblakép-festészeti 
biennálé díjazottját is.

Bővebben a 3. és a 6. oldalon

Szeged születésnapján  
a város díszpolgára lett Karikó Katalin

Az ünneplők a járvány áldozatai előtt is lerótták tiszteletüket

A díszpolgári címet Botka László, Szeged polgármestere adta át Karikó Katalinnak. Fotó: Iványi Aurél
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Megszűnt a járványügyi  
korlátozások nagy része

Orbán Viktor május 21-
én, pénteken reggel 
a Kossuth rádióban 

jelentette be a korlátozások 
döntő többségének feloldá-
sát. A miniszterelnök másnap 
bejelentette, hogy a beoltot-
tak száma elérte az 5 milliót, 
ami korszakhatár. „Ez azt je-
lenti, hogy a járvány harmadik 
hullámát letörtük, lényegében 
le is győztük” – fogalmazott. 

Az enyhítések május 25-
én, kedden léptek életbe: 

• megszűnt a kijárási tila-
lom;

• megszűnt az üzletek zárá-
si időpontjának korlátozása;

• eltörölték a közterületi 
maszkviselést;

• szabad a sport a közte-
rületeken, egyéni és csapat-
szinten is;

• a magán- és családi 
rendezvények korlátozás 
nélkül megtarthatók 50 főig, 
lakodalom akár 200 fővel is;

• azoknak a vendéglá-
tóhelyeknek, ahol lagzit tar-
tanak, gondoskodniuk kell 
arról, hogy a rendezvény 
résztvevőit elkülönítsék;

• zárt téri rendezvény 
csak védettségi igazolvány-
nyal látogatható;

• szabadtéri rendezvény 
500 fő részvételével tartható;

• zenés, táncos rendez-
vény csak védettségi igazol-
vánnyal látogatható;

• a 16–18 éves korosz-
tály felnőtt kísérete nélkül 
is mehet zárt térbe, de csak 
védettségi igazolvánnyal.

Orbán Viktor arról is 
beszélt, hogy azért nem 
veszünk részt az uniós vak-
cinabeszerzésben, mert 
2022 végére felépülhet a 

debreceni vakcinagyár, és 
mert annyi vakcinát halmoz-
tunk fel és rendeltünk elő, 
amennyi 2022 végéig elég  
lesz.

Feloldották a kórházi lá-
togatási tilalmat is, de covi-
dos betegeket továbbra sem 
lehet látogatni.

Fájni fog a hitelmoratórium
Gulyás Gergely kancelláriaminiszter korábban beje-
lentette, hogy a hitelmoratóriumot augusztus végé-
ig meghosszabbítják. Viszont a kölcsönkapott pénz 
akkor is kamatozik, amikor épp nem fizetjük a havi 
törlesztőrészletet. Minél tovább nem fizetjük, annál 
nagyobbra hízik a visszafizetendő összeg – figyelmez-
tetett a bank360.hu pénzügyi oldal gyorselemzése.

Szabó Sándor: 
Válságkezelés nem 

létezik a települések 
kivéreztetésével

A jövő évi költségvetés vitájában szólalt fel a parlament-
ben Szabó Sándor, Szeged országgyűlési képviselője, 
aki az önkormányzatok érdekében több módosító ja-

vaslatot nyújtott be a büdzséhez. 
Szabó Sándor szerint hiába nevezi a kormány az újra-

indítás költségvetésének a tervezetet, az inkább a céltalan 
eladósodás útjára viszi az országot. Kiemelte: az államadós-
ság összege a járványt megelőző hónapok 29 ezer 682 milli-
árdos szintjéről jövő év végére 44 ezer 713 milliárdra emel-
kedik a tervek szerint, ez pedig több mint 15 ezer milliárd 
forint hitel elköltését jelenti pár év alatt. Az elképesztő eladó-
sodás ellenére a pénz, néhány kivételtől eltekintve, nem oda 
kerül, ahol valóban szükség lenne rá.

A képviselő szerint a törvényjavaslat tovább erősíti az 
önkormányzatok ellehetetlenítését. A források korábbi elvo-
nása sajnálatos módon megmarad. Az önkormányzatok jö-
vőre nagyjából ugyanakkora összeget kapnak feladataik el-
látására, mint idén. A működési támogatások összege csak 
minimálisan nő, az is kizárólag a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésének tudható be. 

A jövő évi költségvetés sem oldja meg az önkormányza-
tok tavaly keletkezett gondjait: továbbra is rendkívül magas 
az önkormányzati adó, nem a településekhez folyik be a gép-
járműadó, a kormány kedvezményt adott az iparűzési adóra, 
jelentős veszteségeket okoz az ingyenes parkolás, és óriási 
terhet jelent a közművezetékeket sújtó adó is.

Szabó Sándor elmondta, hogy Szeged esetében közel 10 
milliárd forint a kormányzati elvonás a járványhelyzet kiala-
kulása óta, és további 7 milliárd a pandémia miatt kialakult 
bevételkiesés, mely magába foglalja a védekezés költségeit, 
a járványügyi korlátozások hatásait és azokat a kormányzati 
intézkedéseket, amelyekkel a kormány az önkormányzato-
kat kivérezteti.

A képviselő több módosító javaslatot is benyújtott:
* Engedje át a kormány az önkormányzatoknak az SZJA 

meghatározott részét, ahogy korábban.
* A gépjárműadó minden forintja maradjon a települése-

ken, hogy az utakra lehessen fordítani.
* Adják vissza a vidéki tömegközlekedésre azt a 2 milli-

árd forintot, amelyet elvettek.
* 2 milliárd forint szükséges a harmadik Tisza-híd előké-

szítő munkálataira.
* 450 millió forint szükséges a Szeged és Kübekháza kö-

zötti 9 kilométeres út felújítására.

Közös jelölt
Az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért Csong-
rád-Csanád megye 1-es számú választókerületében 
Szabó Sándort, az MSZP országgyűlési képviselőjét 
tartja legalkalmasabbnak arra, hogy a két párt közös 
jelöltjeként induljon az előválasztáson. 

Eltörölték az intézkedést
Majó-Petri Zoltán: Egymilliárd forint veszteséget és közlekedési káoszt okozott az ingyenes parkolás

Fellélegezhettek az önkor-
mányzatok, hiszen május 25-
én eltörölték az országszerte 
káoszt és fennakadást oko-
zó ingyenes parkolást. 

Az ingyenes parkolás, 
mint minden telepü-
lésen, Szegeden is ko-

moly problémákat okozott – 
mondta Majó-Petri Zoltán, a 
Szegedi Közlekedési Kft. ügy-
vezető igazgatója a Szeged 
Televízió Téma című műsorá-
ban. Hozzátette: rendszere-
sen érkeztek a céghez beje-
lentések azzal kapcsolatban, 
hogy a lakók nem tudtak ki-
állni az autójukkal a kapuju-

kon a kaotikus parkolási hely-
zet miatt, szabad helyet ta-
lálni pedig már kora reggel is 
szinte lehetetlen volt.

A fizetős parkolás visz-
szaállításáról a cégvezető 
elmondta: a parkolórend-
szer újraindítása és a bér-
letárusítás megkezdése 
komoly logisztikai, mérnöki 
és ügyfélszolgálati feladat, 
nehéz egyik napról a má-
sikra elvégezni. Az igazgató 
megerősítette, hogy nem-
csak közlekedési káoszt, de 
havi 90 millió forint veszte-
séget is okozott Szegeden 
az ingyenes parkolás, mely 
így mostanra már legalább 

1 milliárd forintba került a 
városnak.

A Szegedi Közlekedés 
Kft. mérései alapján a jár-
vány előtti időszakban egy 
szegedi parkolóhely átlagos 
forgási sebessége 40 perc 
volt – ennyi ideig foglalta el 
egy-egy autó, mielőtt újra 
felszabadult volna. Ez az 
időtartam az ingyenes par-
kolással 8 órára növeke- 
dett.

Nem lett több autó Sze-
geden az utóbbi időben, de 
a járművek egész napra el-
foglalták a helyeket, ezért 
gyakran akár 30 percig is 
kellett körözni a belváros-
ban, mielőtt szabad parkolót 
találtunk volna.

Volt olyan autós, aki 30-40 percig keresgélt a Széchenyi téren és környékén, mire le tudott parkolni. Archív fotó: Sza-
bó Luca

Majó-Petri Zoltán. Fotó: 
Szabó Luca
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Karikó Katalin biokémikus lett a város díszpolgára
Botka László: Boldog születésnapot, büszke, szép, szabad Szeged!

Nincs az a veszély és kihívás, 
amivel ne tudnánk megküzdeni 
összefogással, szorgalommal és 
tehetséggel. Ha nehézségek árán 
is, de tudom, hogy most is felül 
fogunk kerekedni. Ünnepeljük 
hát együtt gyönyörű, magyar és 
európai városunkat! – hangsú-
lyozta beszédében Botka László 
polgármester a Szeged napja al-
kalmából tartott díszünnepségen, 
amelyen átadta a díszpolgári cí-
met Karikó Katalin biokémikus-
nak, valamint méltatta a Pro Urbe 
Díjjal és Szegedért emlékérem-
mel kitüntetettek munkáját. Az 
ünneplők a járvány áldozatai előtt 
is lerótták tiszteletüket, és köszö-
netüket fejezték ki az egészség-
ügyben dolgozóknak.

– Nagy öröm, hogy idén, ha korláto-
zásokkal is, de újra együtt lehetünk 
Szeged napján. Ez a nap nemcsak 
az örömről, hanem a reményről is 
szól, hogy talán végre túl vagyunk 
már a járvány legnehezebb idő-
szakán, amely több mint egy éve 
keseríti meg életünket. Nemcsak 
Szegeden, hanem az egész ország-
ban, Európában és szerte a világon 
– kezdte ünnepi beszédét a város-
háza előtti díszünnepségen Botka 
László polgármester.

– És bár ez a nap az örömé és 
a reményé, elsőként mégis az ál-
dozatok emléke előtt rójuk le tisz-
teletünket. 30 ezer honfitársunk 
vesztette életét a járvány kitörése 
óta, több mint 500 szegedi polgár-
társunkat veszítettük el. Fájdalma-
san nagy ez a szám. Ma már nincs 
olyan magyar család, amelyiknek 
rokonai, barátai, ismerősei közül 
ne betegedtek volna meg. Ma már 
nincsen olyan család, amelyiknek 
ne lenne személyes élménye arról, 
hogy milyen komoly fenyegetést 
jelent ez a vírus. Gondoljunk most 
először azokra, akik sajnos már 
nem lehetnek velünk! – tette hoz-
zá, majd az ünnepség résztvevői 
néma felállással emlékeztek rájuk.

– A szomorú emlékezésen túl 
mondjunk köszönetet mindazok-
nak, akik most is a betegekért 
küzdenek, akik életet mentenek. 
Fejezzük ki hálánkat kiváló szege-
di orvosainknak, ápolóinknak, a 
mentősöknek, a szociális otthonok 
dolgozóinak. Köszönjük meg nekik, 
hogy ebben az olykor kilátástalan-
nak tűnő időszakban is erőt merít-
hettünk bátorságukból és kitartó, 
odaadó munkájukból! – mondta 
Botka László, és a hallgatóság 
tapssal fejezte ki háláját.

– Azt gondolom, minden szege-
dit elismerés illet. Büszke, összetar-
tó városunk helytáll a legnehezebb 
időszakban is, ahogy a történelme 
során már oly sokszor korábban. 

Hiszen nem ez volt az első járvány, 
amely fenyegető árnyékként tor-
nyosult fölénk az elmúlt háromszáz 
esztendőben. Az 1700-as években 
több pestisjárvány is tombolt Euró-
pában és Szegeden is. A kolera a 
XIX. században szedte áldozatait 
városunkban – tekintett vissza. – 
De ki gondolta volna, hogy a XXI. 
században is ilyen súlyos járvány-
helyzet alakulhat ki, és emiatt nem 
találkozhatunk szeretteinkkel, nem 
ölelhetjük át őket? Ki gondolta vol-
na, hogy a járványveszély miatt be 
kell majd zárnunk az iskolákat, az 
egyetemet, a vendéglátóhelyeket, 
a színházunkat, a mozikat és az 
uszodáinkat is? Hogy maszkot kell 
viselnünk, távolságot kell tarta-
nunk, és kijárási korlátozásokkal 
kell gátat szabni a járvány terjedé-
sének?

Ha az elmúlt évszázadok vala-
mire megtanítottak minket, akkor 
az nem más, mint hogy a bajban 
kell a legjobban összefognunk. És 
Szeged most is példát mutatott. A 
szegediek fegyelmezetten betartot-
ták és betartják a korlátozásokat. 
A városban önkéntesek gyártottak 
maszkokat, megszerveztük az idő-
sek ellátását, a kimerült orvosok-
nak és ápolóknak erőt adó, finom 
ételeket vittek a civilek. A szolida-
ritást kifejező piros szívek jelentek 
meg az ablakokban, az erkélyeken 
esténként tapssal fejeztük ki kö-
szönetünket. Szeged, mint törté-
nete során már oly sokszor, most 
is példát mutatott, és összefogott 
– hangsúlyozta Botka László.

– A város is mindent elköve-
tett, hogy segítse a szegedieket, 

annak ellenére, hogy amíg világon 
mindenhol plusz állami segítséget 
nyújtottak a városoknak, nálunk 
folyamatosan csökkentették az ön-
kormányzatok támogatását az el-
múlt egy évben. Mi ennek ellenére 
mind a 6 ezer önkormányzati mun-
katársunk állását megvédtük Sze-
geden. Több száz szegedi vállalko-
zónak engedtük el a bérleti díját, 
hogy a járvány enyhülésével foly-
tatni tudják munkájukat. Az egész 
országban kivételes szociális védő-

hálónkat is megőriztük, az újonnan 
bevezetett jóléti intézkedésekkel 
együtt. Továbbra is minden sze-
gedi nyugdíjast 10 ezer forinttal 
támogatunk, és 10 ezer forint jut 
minden szegedi általános iskolás 
gyermek idei tanévkezdésére is. 
Mi abban hiszünk, hogy minél na-
gyobb a baj, annál inkább szükség 
van a segítségre. Mert mi Szege-
den az összefogásban hiszünk. A 
bajban kezet nyújtunk egymásnak. 
Mert sosem azt néztük, ki honnan 
érkezett hozzánk, mi a politikai ér-
tékrendje, a vallása, a származása. 
Nekünk csak az számít, hogy ki mit 
tesz közösségünkért, szeretett vá-
rosunkért.

A polgármester kitért az okta-
tásban és a tudományban zajló 
baljós folyamatokra is.

– Mi Szegeden a tudásban, a 
tehetségben és a szorgalomban 
hiszünk, és legfőbb értékeink ilyen-
kor, a válság idején még fontosab-
bá válnak. Éppen ezért aggódva 
tekintünk az országban zajló fo-
lyamatokra, amelyek veszélybe so-
dorhatják az oktatás, a tudomány 
szabadságát. Hiszen Szeged a tu-
dás városa, és aki az egyetemünk 

függetlenségét veszélyezteti, az 
városunk szabadságát sodorja ve-
szélybe.

Szeged napján büszke, sok-
színű, szabad városunkat ünnepel-
jük, és a legjobbjainkat díjazzuk. 
Akik munkásságukkal jó példát 
állítanak nekünk. Elsőként köszön-
tünk egy kivételes tudóst és kuta-
tót, aki az emberiségnek reményt 
adott tehetségével a világjárvány 
idején, aki kutatótársaival közösen 
védelmet nyújtott nekünk a jár-
vány ellen. Karikó Katalin, akinek 
a koronavírus elleni első és legmo-
dernebb oltást köszönhetjük, Sze-
geden alapozta meg azt a tudást, 
amely később világhírnevet hozott 

neki. Ma a föld számos országá-
ban áldják a nevét, mint a világ 
megmentőjét. Büszkék és hálásak 
vagyunk neki, hogy messze vitte és 
ma vissza is hozta hozzánk Szeged 
jó hírét! Örök dicsőség ezért Sze-
ged új díszpolgárának, Karikó Ka-
talinnak. Köszönet, köszönet érte! 
– fordult a polgármester a biokémi-
kushoz, aki könnyeivel küszködött, 
amíg a téren ünneplők vastapsa 
zúgott.

– Még nem tudhatjuk ponto-
san, hogy mit hoz a jövő számunk-
ra – folytatta a polgármester. – 
Csak bízni tudunk benne, hogy a 
járvány nehezén már túl vagyunk. 
De akárhogyan is alakul, annyit 
biztosan mondhatok, hogy amelyik 
városnak ilyen kiválóságai van-
nak, annak nincs oka félni. Az idei 
díjazottak példája is azt mutatja, 
hogy tehetséggel, tudással, ösz-
szefogással nincs az a baj, amin 
felül ne tudnánk kerekedni. De a 
közösségünk minden tagja több 
önmagánál! Mindenki részese 
egy nagyobb egésznek, mindenki 
hozzájárul szabad városunk életé-
hez. Szeged azért az összefogás 
városa, mert ezt a felelősséget mi 
jobban érezzük magunkon. Tudjuk, 
hogy tetteinknek súlya van, rajtunk 
múlik, hogyan alakul városunk jö-
vője. Nincs az a veszély és kihívás, 
amivel ne tudnánk megküzdeni! 

Ha nehézségek árán is, de tu-
dom, hogy most is felül fogunk 
kerekedni! Ünnepeljük hát együtt 
gyönyörű, magyar és európai vá-
rosunkat! Boldog születésnapot, 
büszke, szép, szabad Szeged! – 
zárta gondolatait Botka László.

Díjazottak
Pro Urbe Díjat vett át Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem 
matematikusa és Knezevics Viktor, a British Petrol országigazga-
tója, szegedi irodavezetője. Szegedért emlékérmet kapott Grecsó 
Krisztián író, költő, újságíró, Kerek Attila, a polgármesteri hivatal 
nyugalmazott rendezvény- és protokolltanácsadója és Török Lász-
ló, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alel-
nöke, a kézműipari tagozat elnöke. 

A díjazottak: Röst Gergely, Knezevics Viktor, Török László, Kerek Attila és Grecsó Krisztián. Fotó: Iványi Aurél
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lamint Kiskundorozsmán, a 
Bánomkerti öblözetben, 9 
utcában.

A napokban 9 marostői 
utcában (Aranka, Borbála, 
Dorottya, Gizella, Ildikó, Iza-

bella, Klára, Melinda és Or-
solya) látott hozzá a közbe-
szerzésen nyertes kivitelező 
a csatornaépítéshez. Meg-
valósul a Kürü sori árok me-
derburkolása a Katalin utca 
és a Fő fasor közötti szaka-
szon, valamint épül egy há-
rom szivattyúállásos áteme-
lő is, hogy az összegyűjtött 
csapadékvíz gond nélkül 
eljuthasson a Holt-Marosba. 
A beruházás eredményeként 
az érintett területek lakóinak 
életkörülményei javulni fog-
nak. A kiépülő csatornarend-
szer hosszú távú megoldást 
jelenthet a belvízproblémák-
ra, valamint a hirtelen, nagy 
mennyiségben lezúduló csa-
padék is könnyebben elfo-
lyik a területről, és nem okoz 
nagy károkat.
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 Vélemény

Önzésre biztatok  
az előválasztáson

No nem a jelölteket, hanem a választókat. Szegedie-
ket, szakszervezeteket, szülőket – és mindenki mást 
is, aki nem alliterál.

Úgy áll a helyzet, hogy a pártokat felszámoló Egyesült Ellen-
zék előválasztással keresi az egyéni jelöltjeit és a közös listát 
vezető kormányfőjelöltet. A metódusnak vannak hátrányai, pél-
dául nyílt konfliktusok sora az összefogó felek között. De lega-
lább két előnye is – választói szempontból. Az egyik az, hogy 
végre nem egy zárt, pártok közti jelöltkupeckedés végered-
ményével szembesül az ellenzéki szavazó, hanem a folyamat 
közben tud beavatkozni. A másik pedig az esély, hogy az elő-
választás témái a fideszes jelölttel vívott küzdelmet is képesek 
dominálni; végre nem Rogán Antal termékei uralnak mindent.

Mivel azonban ezt az egész előválasztási processzust most 
szokjuk-tanuljuk, úgy érzem, kicsit túlféltjük magunktól a jelöl-
teket. Még a szabályozott belső verseny első szakaszában já-
runk, de már az a domináns reakció, hogy „jaj, ne kérdezzünk 
fel és ne szóljunk le senkit”. Helló, pont most van itt az ideje! 
Ne csomagoljuk az embereinket buborékfóliába! Ha a mi kér-
déseinket is soknak találja, hogy győzi le Orbánt vagy annak 
helyi inasát? Tessék a szó legjobb értelmében önzőnek lenni 
az előválasztási folyamatban! Soha jobb alkalom, hogy a jelöl-
tek szavát vegyük, gondolkodásra késztessük őket, idejekorán 
megismerjük korlátaikat és ambíciójukat. Mit jelent ez?

Szeged esetében azt, hogy a főváros utáni legnagyobb el-
lenzéki város időben jelzi minden miniszterelnök-jelölt felé a 
személyes jelenlét igé-
nyét, a helyben folyta-
tandó vita fontosságát. 
Nem lehet csak Pesten 
és pláne csak a Face-
bookon letudni ezeket. 
Sőt a helyi vitán legyen 
konkrét válaszuk, mi-
ért lenne speciálisan jó 
Szegednek a miniszter-
elnökségük. A szegedi 
egyéni képviselőjelöltek 
számára pedig rendszeressé kell tenni ezeket az alkalmakat 
– tematikus vitasorozattal (so-ro-zat). Ebben legyenek önzők a 
szegediek!

Ugyanezt kell kigyúrnia az ellenzékből például a szakszerve-
zeteknek. Már rég dolga lett volna az előválasztás szervezőinek 
számot adni, hogy az egyes miniszterelnök-jelöltek mikor kere-
sik fel a nagyobb ágazati szervezeteket. Mégiscsak egy mun-
káltatópárti kormányt kívánnak leváltani! Tudakolják meg a 
munkavállalói képviselettől: milyen kormányzást várnak. Vegy-
ipari dolgozók, tanárok, kereskedelmi alkalmazottak – lehetne 
tőlük tanulni a valódi programalkotáshoz. Kedves szakszerve-
zetek, ti is legyetek „önzők”, szedjétek ki a jelöltekből, amire 
szükségetek van!

Mindenki gondoljon magával, mondja el, kérdezze meg, és 
a kapott válaszok alapján döntsön. Ez az előválasztás értelme. 
Olyan kormány ellen mennek, amelyik a harmadik gyerektől, 
a két elvárt szülővel kezdi el megbecsülni a családokat. Gyer-
mekét egyedül nevelő anyuka vagy? Kérdezd meg, melyik jelölt 
mit tenne érted, várd el, hogy mást, többet mondjon, mint a 
Fidesz! Olyan kisebbséghez tartozol, melynek tagjait a kurzus 
hanyagolja vagy hátrányosan megkülönbözteti? Ne azt mérle-
geld, amit a hozzám hasonló elemzők a választási esélyekről 
mondanak a tévében, az csak az egyik szempont, és nem a leg-
fontosabb. Bezzeg az, hogy a jelöltek közül ki mit mond azokról, 
akiknek például hozzád hasonlóan nem fehér a bőre, nem he-
teroszexuális a preferenciája, nem „megfelelő” a hite. Ne tutuj-
gassuk az előválasztási jelölteket. A legjobbat keressük. Ha ezt 
a nyomáspróbát sem bírja, akkor a Fidesszel szemben pláne 
bukik – plusz ugye nem ő tesz nekünk szívességet, hanem mi 
biztosítunk neki négy évre közhatalmat és közpénzt. Legye-
nek önzők, kérjék meg az árát!

Ceglédi Zoltán

Százötven tábor várja nyáron a gyerekeket
Lesz kalóz- és bűvésztábor, de cukrászkodni is lehet

Megjelent a Szegedi vaká-
ció 2021 programfüzet. A 
szegedi önkormányzat ki-
adványában több mint 150 
tábor kínálatából választ-
hatnak az érdeklődők. A 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
mellett a művelődési há-
zak, a Somogyi-könyvtár, a 
vadaspark, több nyelviskola 
és sportegyesület is kínál 
tartalmas szünidei elfog-
laltságot. 

Idén 34 éves a Szegedi va-
káció programfüzet, amely 
1988 óta minden év ta-

vaszán megjelenik. A mos-
tani szegedi szülők jelentős 
része gyerekkorában talál-
kozott ezzel a kiadvánnyal 
először. A füzetben találha-
tó táborokat, programokat 
Szeged közművelődési intéz-
ményei és szervezetei már 
januárban elkezdték tervez-
ni, szervezni.

Az idén 216 oldalon ösz-
szesen 150 különféle tá-
borozási lehetőséget kínál-
nak a város művelődési és 
sportintézményei. Most is a 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
kínálata a legbőségesebb, 
itt június 28. és augusztus 6. 
között összesen hetvenötfé-
le tábort hirdetnek a szegedi 
gyerekeknek, az óvodástól 
egészen a középiskolás kor-
osztályig.

A hagyományos táborok 
mellett idén újdonság lesz 

a kalóz- és az ízőrző tábor, 
de szerveznek foglalkozá-
sokat bölcs baglyoknak és 
azoknak is, akik a fizikai va-
rázslatokra kíváncsiak. Most 
nyáron is lesz ékszerkészí-
tő, bűvész- és fotóstábor, 
kezdőknek és haladóknak 
is szerveznek robotikafog-
lalkozásokat, visszatér az 
önismereti és az erdőkerülő 
tábor is. A tavaly legnépsze-
rűbb cukrásztáborból pedig 
idén dupla annyit, összesen 
hat turnust indítanak.

A szegedi táborokért idén 
sem kell majd többet fizetni, 
mint tavaly. A legolcsóbb 
egyhetes tábor 18 ezer, a 
legdrágább 25 ezer forintba 
kerül. Évek óta az önkor-
mányzati napközis táborok a 
legnépszerűbbek Szegeden, 
mert az egyheti térítési díj 

ellenében napi háromszori 
étkezést és számtalan szí-
nes programot biztosítanak 
a vakációzó diákoknak.

Az idén június 28-ától au-
gusztus 6-áig hat turnusban 
összesen 1300 gyereket tá-

boroztatnak majd az Űrhajós 
utcában, a Tarjáni Kéttan- 
nyelvű Általános Iskolában. 
A turnusokra június 9-éig le-
het az iskolák honlapjain on-
line jelentkezni. Az oktatási 
intézmények túljelentkezés 
esetén szociális szempontok 
alapján tesznek javaslatot, 
kik kerülhetnek be a csopor-
tokba.

A Szegedi vakáció 
2021 programfüzetet az 
érdeklődők megtalálhat-
ják a Szent-Györgyi Albert 
Agóra recepcióján, a So-
mogyi-könyvtárban és fiók-
könyvtáraiban, de eljuttatják 
valamennyi szegedi általá-
nos iskolába is. Természete-
sen interneten, a Szent-Györ-
gyi Albert Agóra honlapján 
(www.agoraszeged.hu) is 
elérhető a kiadvány.

Tessék a szó legjobb ér-
telmében önzőnek len-
ni az előválasztási fo-
lyamatban! Soha jobb 
alkalom, hogy a jelöltek 
szavát vegyük, gondolko-
dásra késztessük őket, 
idejekorán megismerjük 
korlátaikat és ambícióju-
kat.

A csapadékvíz-csatornák építése 
Marostőn folytatódik

Újabb kertvárosi utcák-
ban, a Marostő városrész-
ben építenek korszerű 
esővíz-elvezető csatornát. 
Ezzel folytatódik az önkor-
mányzat belterületi csapa-
dékvíz-elvezetési program-
ja, s így már majdnem 16 
kilométeren modernizálják 
a vízelvezető rendszert. 
A fejlesztésre összesen 1 
milliárd 334 millió forintot 
fordít a szegedi önkormány- 
zat.

Korábban, 2018–19-
ben hat városrész 22 
utcájában épült csa-

padékvíz-elvezető csatorna. 
Folytatásaként tavaly év vé-
gén korszerű csatornaháló-
zat kiépítése kezdődött el 
Újszegeden 7 utcában, va-

Ékszert is készítenek
Idén is szervez nyári táborokat a Szegedi Vadaspark, 
lesznek szünidei foglalkozások a Somogyi-könyvtár 
Dóm téri épületében és szinte valamennyi fiókkönyv-
tárában, valamint a város több művelődési házában. 
A Petőfitelepi Művelődési Házban július 5. és 23. kö-
zött két turnusban szerveznek kerámiatábort, ugyan-
itt 6–10 éveseknek szabadidős, valamint ékszer- és 
mandalakészítő tábort is hirdetnek. A Dorozsmai Pe-
tőfi Sándor Művelődési Házban kézműves- és görkori-, 
Tápén pedig hagyományőrző tábort szerveznek. Több 
szegedi nyelviskola is hirdet angol nyelvi tábort, a Sár-
gán úszótáborral, a Partfürdőn pedig sárkányhajótá-
borral várják a vakációzókat.

– A marostői munkálatok az Aranka utcában kezdődtek 
el – tájékoztatott Avramov András önkormányzati képvi-
selő. Fotó: Iványi Aurél



2021. május 29., szombat 5Aktuális

Most már tudja az új díszpolgár, 
mit érzett a lánya a londoni olimpia előtt

Benne lesz a Forbes magazinban
Két olyan kérdést is fel akar-
tunk tenni Karikó Katalin-
nak, amit senki más.

– Ilyenkor a férje mit 
csinál otthon? Várja, hogy 
hazaérjen a szállodába, és 
beszélhessenek?

– Megmondom őszintén, 
amikor elmentem Németor-
szágba, akkor mindig nagyon 
várt haza, de azt is várta, 
hogy végre elmenjek megint. 
Nem azért, mert nem szeret, 
csak akkor a nyugalom egy 
kicsit visszatér…

– Csak nem idegesíti, 
amikor otthon van?

– De… Folyamatosan kü-
lönböző hívásokban vagyok 
benne. Kinyitja az ajtót, és 
egyből lepisszegem, és ebbe 
egy idő után belefárad. Most 
már örült, hogy egy kicsit el-

jöttem. Kipiheni az én mun-
kámmal kapcsolatos fára-
dalmakat. Már több mint egy 
éve otthon voltam, így most 
fellélegzett. Csak hogy értsék, 
mibe fárad bele a férjem: az 
utóbbi időben a kocsibejárón 
és a házunk környékén ott 
sorakoztak a stábok autói, be 
sem tudott hajtani. Így meg-
állapodtunk abban, hogy ak-
kor jöhetnek az újságírók, ha 
elmegy munkába, és amikor 
hazaér, akkor a tévéstábok-
nak el kell menni. Viszonylag 
hosszú az utcánk, a múltkor 
tizenöt stábot számoltunk 
össze, amelyek várakoztak. 
Sokszor mondok nemet, de 
mindig nem lehet. Legutóbb a 
Forbes magazin például óriási 
stábbal jött. A júniusi szám-
ban lesz egy melléklet: ötven 

nő, aki ötven felett van – va-
lami ilyesmi lesz a címe, Ka- 
mala Harrisszel és Jill Biden-
nel együtt leszek benne. Kér-
dezték, mi a kedvenc virágom. 
Azt feleltem, a fehér nárcisz. 
Erre a kertünkben berendez-
tek egy hátteret, telerakták fe-
hér nárcisszal, sőt úgy rakták 
tele, mintha ott nőttek volna, 
nálunk. Négy-öt órán át ren-
dezkedtek, majd készítettek 
egy fényképet…

– Hogy éli meg, hogy bi-
okémikusként, kutatóként 
gyakorlatilag sztár lett? In-
terjúkat ad, autogramokat 
oszt, sőt vakcinaigazoláso-
kat ír alá…

– Nagyon meglepett, 
nem is értem. Hogy gondol-
tam volna… Én csak a kí-
sérleteimet végeztem, mint 

annyi sok kutató. Sose gon-
doltam volna, hogy tudhat-
ják, ki vagyok. Nem gondol-
tam ilyesmire. Valaki beszél 
velem, és sírva fakad, hogy 
beszélt velem… Ez… Nem 

gondoltam sosem arra, hogy 
így bátorítanom kell az em-
bereket. „Ne sírjatok, csak 
örüljetek! Olyan vagyok, 
mint a szomszéd lány, aki 
kutat, de nem vagyok külön-

leges…” Ilyeneket mondok. 
Próbálok mindenkinek se-
gíteni, mindenkivel beszél-
ni, akivel csak tudok. Mint 
most, veled is.

Garai Szakács László

Megzsarolták

Az állambiztonsági ügynökvádra a világhírű tudós nyíltan elmondta a Telexnek: „Tény, 
hogy 1978-ban, amikor tudományos segédmunkatársként kezdtem dolgozni, felkerestek, 
megtaláltak, kényszerválasztás elé állítottak. Édesapámnak az 1956-os forradalomban 
történt részvételére, „bűnös” múltjára hivatkozva, engem a szakmai munkám ellehe-
tetlenítésével fenyegettek meg. Azt tudtam, hogy édesapámat 1957-ben felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték, munkahelyéről elbocsátották, 4 évig munkát nem kapott. Tud-
tam, hogyan működik az a rendszer, féltem, ezért aláírtam a beszervezésre vonatkozó 
dokumentumot. Az ezt követő években semmilyen írásos jelentést nem adtam, senkinek 
nem ártottam. Tudományos tevékenységem, kutatásaim folytatása érdekében távozni 
kényszerültem. Az elmúlt 36 év alatti kutatómunkámat, tevékenységemet az emberek 
gyógyítása érdekében folytattam. Többé soha, senki nem tudott megtörni, céljaimtól el-
távolítani.”

Nem álmodik a Nobel-díjról, sőt egy 
kicsit már zavarja is, hogy ennyien 
ennyit kérdezik róla. Kicsit idegesí-
tette annak idején a kiköltözés, de 
ahogy kiértek, másnap már ment is 
dolgozni. A Szegedi Biológiai Kuta-
tóközpontban és a Somogyi-könyv-
tárban beszélgettünk Szeged dísz-
polgárával.

– Mikor járt utoljára a Szegedi Bio-
lógiai Kutatóközpontban?

– Nem olyan régen, de akkor 
angolul tartottam előadást, a mó-
dosított RNS-ekről beszéltem, és 
meglátogattam Vigh Laci kollégámat 
is. Mindig végigsétálok a parkon, ez 
kedves emlék. A Herman-kollégium-
ban laktam egyetemistaként, akkor 
is így jöttem át ide. A férjemmel, 
akivel akkor ismerkedtünk, szintén 
sokat jártam erre, rendszeresen ha-
zakísért.

– Milyen volt akkor itt dolgozni?
– Nagyon szerettem itt dolgozni. 

Nem vágytam el, nagyon jól éreztem 
magam itt az intézetben, csak hát 
megszűnt az állásom, és akkor kel-
lett „más után nézni”.

– Az nagyon fájt, amikor meg-
szűnt az állása?

– Hogyne, ugyanis nagyon jól 
ment minden, már az iskolákban 
is. A középiskolában végig kitűnő, 
az egyetemen népköztársasági ösz-
töndíjas, 1978-tól 1980-ig pedig 
akadémiai ösztöndíjas voltam. Aztán 
egyszer csak nem lett állásom. Pedig 
azt gondoltam akkor, mindent jól csi-
nálok, de nyilvánvalóan nem dolgoz-
tam úgy, mint akkor, amikor elmen-
tem a világ végére. Ahol muszáj volt 
jól dolgozni a körülmények miatt.

– Magyarországon egyáltalán 
nem is volt lehetősége azzal foglal-
kozni, amivel szeretett volna?

– Néhány rutinállás volt: elmenni 
az iparba, méregetni. De úgy gon-
doltam, ennél nagyobb kihívásra 
vágyom. Ezért mentem el. Először 
Európában próbálkoztam, különbö-
ző helyekről visszaírtak, hogy hoz-
zam az ösztöndíjamat. De 1985-ben 
Magyarországon nem lehetett nyu-
gati ösztöndíjakra pályázni. Mont-
pellier-be akartam menni, ott is 
RNS-molekulákkal foglalkoztak. Aki 
meghívott, azzal nagyon jó a kapcso-
latom a mai napig. Végül elmentem 
az Óperenciás-tengeren túlra, ami 
egyébként nagyon idegelt.

– Miért?
– Vásároltam a makkosházi ábé-

cében, és közben arra gondoltam, 
egy hét múlva már dollárral kell fizet-
nem… Ilyenek…

– Nehéz volt a kiköltözés?
– Nagyon. Nem volt semmink, 

csak az a kis pénzünk, az a száz dol-
lár, plusz amit még nem hivatalosan 
el tudtunk vinni. Nem ismertünk sen-
kit, senkitől nem tudtunk segítséget 
kérni. És ott volt egy kisgyerek is, két 
és fél éves volt akkor a lányom.

– Hogyan kezdték akkor ott az 
életüket?

– Állásajánlatom volt a Temple 
Egyetemtől. Az ottani rektor kibérelt 
egy lakást, onnan mentem másnap 
dolgozni. Közben a férjemnek ki kel-
lett találni, hol lakunk majd. Kicsit 
zűrös, nehéz volt. Lecsusszant az 
életszínvonalunk. Nem volt kolbász-
ból a kerítés. A labor sem volt világ-
színvonalú, míg itt, Magyarországon 
nagyon szép laborunk volt. De be-

lehúztunk. Mindennek megvolt a 
maga jelentősége, de akkor azért 
félelmetes volt.

– Amikor elkezdett ezzel a tech-
nológiával foglalkozni, sokan nem 
hittek benne.

– Így volt. De ha belegondolunk, 
1961 májusában írták le először, 
hogy az RNS egyáltalán tényleg léte-
zik. Két cikk jelent meg erről abban 
az évben, és mindkettő hangsúlyoz-

ta, hogy „unstable”, azaz instabil. 
Akkor tudták először izolálni. És ez 
végig rányomta a bélyegét a mun-
kámra: beviszed a sejtbe, és gyorsan 
lebomlik.

– Miért hitt benne?
– Mert úgy láttam, hogy részben 

az is jó, hogy gyorsan lebomlik. A 
tüskefehérje esetében sem lenne 
jó, hogy sokáig ott lenne a szerveze-
tünkben, elég az az egy nap. Ezért 

akartam terápiás fehérjét kódoló 
RNS-t kifejleszteni.

– Mi volt az eredeti célja?
– Eredetileg egy genetikai beteg-

séget akartunk gyógyítani.
– Sokasodnak a díjak, elismeré-

sek, mit gondol, ott lehet a végén a 
Nobel-díj is ezek között?

– Ezt nem tudom befolyásolni. 
Én valójában nagyon sok ember 
munkájára építettem. Tudom, hogy 
van bennem egy kis kun konokság, 
hogy kitartottam amellett, hogy a 
messenger RNS-ből legyen valami. 
És közben meg nagyon sok „ha” volt 
benne, majdnem abbamaradt az 
egész. A nagy cégeknek is nagyon 
nagy a jelentőségük; és hogy a ko-
ronavírus-járványban ilyen gyorsan 
reagáltak a cégek, az az ő elisme-
résük. Mi mikrogrammokban, gram-
mokban gondolkodunk, dolgozunk, 
most meg tonnákat kell gyártani, ez 
az ő érdemük. Ehhez is szakembe-
rek kellenek, akik kitalálják, hogyan 
kell ezt megoldani.

– Álmodik azért a Nobel-díjról?
– Komolyan mondom, nem. És 

kicsit most már zavarban is vagyok 
miatta, hogy mi lesz, ha nem nekem 
ítélik oda. Amikor a lányomék meg-
nyerték a világbajnokságot, a londo-
ni olimpia előtt megjelent az egyik 
sportújságban, hogy blama lenne, 
ha nem ők nyernék az aranyat. Így 
elmenni versenyezni… Tudom már, 
mit érzett akkor. Azért dolgozom, 
hogy megismerjem, amire nagyon 
kíváncsi vagyok. Mindig örültem, ha 
valaki felfedezett valamit a területe-
men, mert úgy voltam vele, na, ezt 
se kell már megcsinálni.

Balogh Judit

Karikó Katalin Jill Biden és Kamala Harris mellett szerepel júniusban 
a tekintélyes amerikai Forbes magazinban. Fotó: MTI/Rosta Tibor
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– Több mint egy éve annak, 
hogy nem tudjuk méltón 
megtartani az ünnepein-
ket, legyenek azok városi 
vagy családi rendezvények 
– kezdte köszöntőbeszédét 
Szécsényi Rózsa alpolgár-
mester. Majd azzal folytatta: 
több mint egy éve köztünk 
van valami, ami teljesen 
felborította az életünket, 
és olyan kihívások elé állí-
tott minket, amelyekre ál-
munkban sem gondoltunk. 
– Több mint egy éve nem 
láttuk egymás mosolyát a 
maszk miatt. Nem tudjuk 
szeretteinket megölelni, a 
személyes találkozások szá-
mát is a minimálisra kellett 
csökkentenünk. Több mint 
egy éve, hogy nem tudjuk 
rendesen végezni a mun-
kánkat, hanem mindig az 
aktuális járványügyi előírá-
sok szerint kell dolgoznunk. 

Színházaink, közművelődési 
intézményeink becsukták 
kapuikat, és most nyitnak ki 
lassan, óvatosan, mert las-

san és óvatosan megindult 
az élet. Szeged egy élhető 
szellemi, kulturális központ, 

az itt élők szeretik, maguké-
nak érzik ezt a pezsgő kultu-
rális, oktatási, tudományos 
és sportközpontot – mondta 
beszédében Szécsényi Ró-
zsa. Az alpolgármester meg-
köszönte a díjazottaknak, 
hogy munkájukkal, teljesít-
ményükkel nagyban hozzá-
járultak Szeged értékeinek 
gyarapításához, fejlődésé-
hez.
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Művészeit, tehetségeit és sportolóit  
köszöntötte a város

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a 2021. évi

kulturális támogatási keretre,
ifjúsági támogatási keretre és

idegenforgalmi támogatási keretre.
A pályázati kiírások teljes szövege, továbbá a pályázatokhoz

szükséges adatlapok és dokumentációk megtalálhatók
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján:

a www.szegedvaros.hu címen, 
a Pályázatok, keretek menüpont alatt.

A koronavírus-járvány miatt idén egyszerre adták át a 
város napja alkalmából az alkotói és pályakezdői támo-
gatásokat, a művészeti ösztöndíjat, a Szeged Sportolója 
és a Szeged Sportjáért díjat, valamint a még januárban 
a magyar kultúra napján adományozott Szeged Kultúrájá-
ért díjat és a Kölcsey-érmet, illetve a márciusban odaítélt 
Szeged Ifjú Tehetsége és Szeged Ifjú Tehetségéért díjat. 
Összesen harmincnyolcan kaptak támogatást, díjat, amit 
Szécsényi Rózsa alpolgármester, Kozma József, a közgyű-
lés kulturális bizottságának elnöke és Ménesi Imre, a köz-
gyűlés sportbizottságának elnöke adott át ünnepélyesen 
a városháza dísztermében.

Hatalmas megtisz-
teltetés számomra, 
hogy megkaptam 
az év női sportolója 
díjat. Most már nem 
Szegeden élek, de 
az egész eddigi éle-
temet itt töltöttem, 
itt sportoltam. Jó ér-
zés, hogy érdemes-
nek találtak a díjra, 
mely kitüntetett he-
lyet fog elfoglalni a 
kupáim között.
Busa Gabriella, három-
szoros kick-box-világbajnok

Szeged Kultúrájáért díj (aranygyűrű):
Andóczi Balogh Éva osztályvezető, 
a Somogyi-könyvtár munkatársa
Cseh Antal operaénekes

Kölcsey-érem:
Lőrincz László blockflőteművész 
és -tanár
Jászay Tamás színikritikus, szerkesztő
Baranyai Krisztián, a Szegedi Nemzeti 
Színház táncművésze

Pálfi Zoltán színművész
Hajdúné Gabnai Klára, a HAMMIDO AMI 
igazgatója
Id. Boros Gyula, a Déli-Régió, 
Nyugdíjasok és Civilek Képviselete elnöke
Bárkányi Ildikó muzeológus, etnográfus
Széll Zoltán, a Tápai Hagyományőrző 
Egyesület elnöke
Sófi József, az SZTE Sófi Alapítvány 
megalapítója

Alkotói, pályakezdői, 
művészeti díjak

Alkotói támogatás:
Báder Béla
Pacsika Emília 
Molnár Sándor
Dobó János
Kelemen István Sándor
Koszti Sándor János
Apró Ferenc
Gyivicsán György
Kiss Ferenc
Füzi Izabella
Kohlmann Péter

Pályakezdői támogatás:
Sárkány Tamás
Mostoha Marcell Ákos
Tandari Anita
Cserbik Rita

Művészeti ösztöndíj:
Gyúró Dávid József

A 2020. évi biennálé 
díjazottja

Sejben Lajos 
festőművész

Szeged Ifjú Tehetsége  
és Szeged Ifjú Tehetségéért díjak

Szeged Ifjú Tehetsége díjasok:
Kóta Kata – a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium tanulója
Ludányi Levente – az SZTE Gyakorló Gimnázium 
és Általános Iskola tanulója
Zádori Eszter Panna – a Szegedi Jerney János 
Általános Iskola tanulója

Szeged Ifjú Tehetségéért díjasok:
Kopasz Katalin – az SZTE Gyakorló Gimnázium 
és Általános Iskola tanára
Lovai Ágota – a Szegedi Jerney János Általános 
Iskola tanára
Medgyesi László – a Szegedi Szakképzési Centrum 
Vedres István Technikum tanára

Szeged Sportolója díj és Szeged Sportjáért díj

A Szeged Sportolója és a Szeged Sportjáért díjazottjai (balról jobbra): Savanya Ferenc nyugalmazott testnevelő, Bánhi-
di Bence, a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának válogatott játékosa; Szécsényi Rózsa alpolgármester, Ménesi Imre, a 
közgyűlés sportbizottságának elnöke; Busa Gabriella háromszoros kick-boksz-világbajnok, Molnár János, a Szegedi Úszó 
Egylet edzője. Fotók: Iványi Aurél 

A magyar kultúra napi kitüntetések

Szeged Sportolója díjasok:
Busa Gabriella, a Harmónia Verseny 
és Szabadidősport Egyesület 
háromszoros világbajnok kick-boxolója 
Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged 
kézilabdacsapatának válogatott 
játékosa, magyar bajnok, MK-győztes

Szeged Sportjáért díjasok:
Molnár János, a Szegedi Úszó Egylet 
edzője, ifjúsági és felnőtt olimpikonok 
nevelőedzője
Savanya Ferenc nyugalmazott testnevelő, 
aki edzőként több évtizeden keresztül 
tevékenykedett a szegedi kézilabda-
utánpótlás-nevelésben

Szécsényi Rózsa alpolgármester a városháza dísztermében köszöntötte a díjazottakat. 
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Karikó Katalin: 
Soha ne adja fel az ember az álmait!

Sűrű programja volt a múlt 
héten Karikó Katalinnak, 
aki három napot töltött Sze-

geden. A világhírű kutatóbioló-
gus, Szeged díszpolgára – akinek 
a szabadalma alapján fejlesztet-
ték ki a koronavírus-járvány elle-
ni legelső és legmodernebb vak-
cinát, a Pfizer-Biontech-védőoltást 
– ellátogatott a Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti Gimnáziumba is. 
Itt egy rendhagyó órán beszélge-
tett az intézmény néhány biológia 
tagozatos diákjával a munkájá-
ról, majd a nagyszünetben az ud-
varon az iskola összes diákjához  
szólt.

– Nem tudhatjátok, hogy sike-
res lesz-e a kutatói pályátok, igye-
kezzetek jó kutatóvá válni. Ez a leg-
fontosabb – hangsúlyozta. Magáról 
azt mondta, egész életében arra 
készült és azért tanult, hogy kutat-
hasson, de a kudarcok őt sem ke-
rülték el, még az is előfordult, hogy 
elbocsátották az állásából.

– Soha ne adja fel az ember az 
álmait! – tanácsolta a diákoknak, 
majd azzal zárta rövid és rögtön-
zött beszédét, hogy épp az előző 
nap kereste telefonon a Biontech 
vezérigazgatója, akinek elújságol-
ta, hogy ez idő tájt Szegeden tar-
tózkodik. „Katalin, hozzon magával 

kutatókat Magyarországról, nagy 
szükségünk volna rájuk!” – mond-
ta a világ jelenleg egyik legsike-
resebb biotechnológiai cégének 
vezetője. „Jelentkezőket várok!” – 
fordult a radnótis diákokhoz Karikó  
Katalin.

A kutatóbiológus ellátogatott a 
Móra-múzeumba – itt megtekintet-
te az új természettudományi kiállí-
tást –, majd a Somogyi-könyvtárba 
is. A Somogyi Károly Emlékkönyv-
tárban többek között megnézett 
egy 1492-es kódexet, amely egy-
kor a prágai Szent Vitus-székesegy-
ház misekönyve volt, egy 1490-es 
kiadású Legenda Aureát – ez a 

szentek életéről szóló, regénysze-
rű mű egykor sokkal népszerűbb 
volt, mint a Biblia –, s láthatta az 

1590-ben kiadott vizsolyi biblia egy 
példányát is.

Csaknem két évtizede hagyo-
mány, hogy Szeged új díszpolgára 
néhány, a munkájához, érdeklődé-
si köréhez kapcsolódó könyv jelké-

pes gazdája lesz a könyvtár muze-
ális gyűjteményéből. S hogy miket 
fogadott örökbe Karikó Katalin? 
„A’ tehén himlő’ avagy a’ vaktzi-
na’ természetének, és terjesztése’ 
módjainak rövid elő adása Váradi 
Sámuel által” című 1802-es, a 
„Magyar ország orvossainak, és 
seborvossainak számokra készült 
oktatás a’ mentő-himlőnek béoltá-
sáról” című 1812-es könyvet, vala-
mint Bene Ferenc „Rövid oktatás 
a’ mentő himlőről” című 1816-os 
kötetét.

 (Fotó: Szabó Luca,  
Iványi Aurél, MTI/Rosta Tibor)

Karikó Katalin rendhagyó órán beszélgetett a Radnóti-gimnázium biológia tagozatos diákjaival. 

A világhírű tudóst Hevesi Andrea könyvtáros kalauzolta a Somogyi Károly Emlékkönyv-
tárban. 

Szeged díszpolgára a Somogyi-könyvtárban több mint kétszáz éves orvosi köteteket 
fogadott örökbe a magyar oltások meghatározó korai időszakából. 

Nem tudhatjátok, hogy 
sikeres lesz-e a kutatói 
pályátok, igyekezzetek 
jó kutatóvá válni. Ez a 
legfontosabb.
Karikó Katalin

Karikó Katalin a Móra-múzeum természettudományi kiál-
lítására is ellátogatott, ahol száraz lábbal kelt át a digitá-
lis Tiszán. 
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Lovász Ferenc: Nem nézték jó szemmel,
ha fényképezett az ember

Nemrégiben ünnepelte 73. születés-
napját a szegedi Lovász Ferenc, akit 
a Szegedi emlékkereső alapítója, Far-

kas Árpád is köszöntött a népszerű, közel ti-
zenkétezer tagot számláló Facebook-csoport 
oldalán. „Egyszer felhívott, hogy lenne egy jó 
pár képből álló gyűjteménye, amit szívesen 
a csoport rendelkezésére bocsát. Rengeteg 
kép, ő és az édesapja is hosszú éveken át 
fényképezte a várost, és tényleg mindent le-
fotóztak… Most csak párat válogattam ki, 
de még csak azt sem mondhatom, hogy ez 
olyan best of, hiszen nagyon nehéz kiválasz-
tani a temérdek képből a legjobbakat” – írta 
Farkas Árpád, aki több Lovász-fotót is meg-
osztott a Szegedi emlékkereső oldalán. Ezek-
ből a hatvanas években készült képekből 
mutatunk be néhányat.

Lovász Ferenc lapunknak elmondta, hogy 
egy Pajtás géppel kezdett el fényképezni, 

ami szerinte nem sokat ért. Elmesélte, hogy 
1963-ban a szegedi gépipari technikum fo-
tószakkörében már sokkal jobb technikát 
használtak. „Előbb az orosz csodával, egy 
Zorkijjal, később pedig már Zenittel fotóz-
tam. Hozzáteszem, nem nézték jó szemmel, 
ha fényképezett az ember. Más világ volt.”

Megtudtuk, hogy az édesapjának Momet-
tája és Contaxa volt, és több mint kétezer 
fotónegatív maradt utána. Elmondta azt is, 
hogy amikor bejött a digitális technika, akkor 
kicsit elvesztette a kedvét. „A digitális gép-
pel készült képek technikailag tökéletesek, 
olyan magazinszerűek, de nekem nem élők” 
– magyarázta Lovász Ferenc, aki ugyan még 
ma is készít néha fotókat, de elmondása 
szerint már sokkal szívesebben nézegeti a 
régebbi képeket.

Sz. C. Sz. 

Pajtás
A Pajtás 6 × 6-os box fényképezőgépet a Gamma-művek gyártotta, 1955 és 1962 között. Megje-
lenése szenzációszámba ment, olyannyira, hogy a Szabad Nép címoldalán írt a hazai fejlesztésű 
gépről, amelyből már az első évben 25 ezer darab készült.  A Wikipedián talált adat szerint az ára 
akkoriban 221 forint 54 fillér volt.

Madarassy Walter Fekvő nő című szobrát 1960-ban helyezték el 
a Rákóczi téren, a megyeháza épülete előtt, egy vízmedence szé-
lén. A békésen napozó nő tekintete a medence széléről lövellő erős 
vízsugárra irányult. Aztán a műalkotást elköltöztették a Kockaház 
utcába, és a helyére állították fel 1967-ben a Lenin-szobrot – akkor 
burkolták le az egész teret mészkőlapokkal. A bolsevik vezető szob-
rát 1990. március 30-án távolították el a térről. 

Zielinszky Szilárd 1903-ban fel-
avatott vasbeton obeliszkje a Ber-
talan híd újszegedi hídfőjében állt 
(balra). Bertalan Lajos emlékművét 
1976-ban robbantották föl, mivel 
az új híd építésének útjában volt. A 
túlparton a Széchenyi-gimnázium 
épülete látható.

A Bécsi körút és a Szenthá-
romság utca kereszteződése 
a hatvanas években. Az épü-
lő toronyház aljában üzemelt 
a kultikus Anna presszó.

A Belvárosi (akkor még Szabadság) mozi és egy amerikai verda: egy Cadillac Eldorado. 
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     Postabontás

Tisztelt Olvasóink! 

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

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Alpin-
technikával.  

Kedvező  
árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

Van-e bőr
a tárcájukon?

A közelmúltban olvastam 
a kormánytagok fizetésé-
ről szóló összeállításban, 
hogy két tárca nélküli mi-
niszternek is havi 5 000 
000, azaz ötmillió forint az 
illetménye.

Úgy vélem, talán ezért 
is tárca nélküliek, mert 
képzelje csak el a Tisztelt 
Olvasó, mekkora pénztár-
ca kellene nekik, hogy ek-
kora összeg beleférjen!

Ráadásul joggal vetőd-
ne fel az a kérdés is: vajon 
van-e bőr a tárcájukon?

Méhes János

Ha ledől egy bálvány

Ha csak kutyafuttában 
is tanulmányozza va-
laki az élet tanítómes-

terét (a történelmet), még 
annak is szemet szúrhat, 
hogy a régebbi korok embe-
rei mennyire ingatagok vol-
tak a hitükben, milyen köny-
nyen váltogatták imádatuk 
tárgyát, személyét, ami per-
sze ma sincs másképp.

A legjobb példa erre a 
Bibliából ismert Mózes és az 
ő népének története. A Min-
denható csodáinak tömkele-
ge sem volt elég a választott 
népnek, hogy rendületlenül 
kitartson Istene mellett. Hi-
ába a szolgaság házából 

való szabadulás, a tenger 
kettéválasztása, a fürj- és 
mannaeső, alighogy „kitette 
a lábát” Mózes a táborból, a 
többiek rögvest hozzáfogtak 
az aranyborjú elkészítésé-
hez, hogy azt imádhassák az 
élő Isten helyett.

Sajnos korunkra is jel-
lemző, hogy mihelyt ledől 
egy bálvány, szorgos kezek 
azonnal hozzáfognak egy új 
létrehozásához. Úgy vélem, 
hogy szeretett hazánkban is 
ez történik már jó ideje. Ná-
lunk ez az „új borjú” – szegé-
nyebb ország lévén – nem a 
legnemesebb fémből készül, 
és lehet, nem is lesz olyan 

hatalmas, de máris sokan 
imádják, noha még messze 
nincs kész.

Befejezésül egy rövid és 
a fenti témával kapcsolatos, 
látszólag vicces, de tanul-
sággal teli történettel zárom 
soraim.

– Papa, mi az aranybor-
jú? – kérdezi Móricka az 
édesapjától, aki története-
sen mészáros.

– Kisfiam – válaszolja a 
derék húsipari szakmunkás 
–, minden borjú aranyborjú, 
csak tudni kell kimérni.

Akinek van füle, most na-
gyot néz!

Ha kihagyok egy epizódot,
még értem a következő részt

Telik az idő, és egyre inkább kikívánko-
zunk a szabadba. Talán a változékony, 
hűvösebb időjárás miatt volt jobban 

tűrhető a bezártság? A fogságban is lehet-
ne hasznosan eltölteni a napokat, de úgy vé-
lem, hogy inkább a tévé előtti üldögélés óra-
száma növekedett meg. Sajnos elszaporodott 
az erőszak a tévéműsorokban. A sok krimi, az 
újabb és újabb nyomozó, a bárgyú főhősök, 
a kitalált, esztelen gyilkosságok, a szemfény-
vesztő, bravúros, látványos jelenetek láthatók 
„lazításként” az áruvásárlásra csábító reklá-
mok mellett a tévében. Nos, ezek nem éppen 
a felüdülést szolgálják.

Vannak persze szentimentális filmek is, 
gyönyörű természeti környezetben, a gaz-
dagok életkörülményei között, igazán silány 
mondanivalóval, a lehetetlen helyzetekből 
csodálatosan kitörő „bomba” szereplőkkel. 
Már az első percekben ki lehet találni, hogy 
mi lesz a történet vége.

A szórakoztató filmek között elvétve talál-

ható néhány tanulságos sorozat is, de ezeket 
csak akkor lehet érteni, ha nyomon tudjuk 
követni a részeket. Erre pedig nincsen mindig 
lehetőség, hiszen vannak fontosabb, haszno-
sabb dolgok is, mint a tévé bámulása.

Olyan filmeket szeretnék nézni, amelyek a 
hétköznapi emberek hétköznapi problémáját 
oldják meg, hétköznapi módon. Amelyekből 
tanulni lehet, és a megoldást magunk is kikö-
vetkeztethetjük, józan paraszti ésszel.

Én a tévésorozatok közül – nem minden-
nap – az Operatív Törzs filmsorozatát szok-
tam megnézni. Ha kihagyok egy epizódot, 
attól még értem a következő részt. Ezt a „mű-
sort” nem szokták megszakítani reklámokkal, 
s bár vannak benne „halálos” részek, főleg 
reményt sugároznak a jövőt illetően. Egyelőre 
még nem tudom kitalálni, hogy mi lesz a vége, 
de nagyon várom, hogy a „Covid–19 tájékoz-
tatófilm” utolsó epizódját adják!

Dr. Berecz Árpádné

Magyarország egye-
lőre nem kéri hitel-
részét az Európai 

Unió helyreállítási alapjá-
ból – ezt Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
niszter jelentette be az MTI-
nek. Helyette, hogy mielőbb 
felépüljön a Fudan egyetem 
budapesti kampusza, kínai 
hitelt vesz fel az országunk. 
Uccu neki, több is veszett 
Mohácsnál! Különben is, a 
kibicnek semmi sem drága. 
Az, hogy talán még sohase 
volt annyi a költségvetési hi-
ány, mint mostanában (nem 
beszélve az ország tartozá-
sáról), kit érdekel? Juszt is 
megmutatjuk – nehogy szé-
gyent szenvedjen a magyar 
nemzet –, hogy az Országy-
gyűlés kormánypárti dönté-
sének értelmében augusz-
tus 1-jétől az államiból ala-
pítványi fenntartásba kerülő 
számos felsőoktatási intéz-
ményben szabad az út a köz-
vagyon dézsmálására.

A magyar állam – milyen 
gavallér – ellenszolgáltatás 
nélkül ad át több ezer milli-
árd forint értékben vagyont 
olyan alapítványoknak, ame-
lyek kuratóriumában jórészt 
vagy teljes mértékben kor-
mányközeli (Fidesz) szemé-
lyek foglalnak helyet, akiket 
egy esetleges kormányvál-
tás után sem lehet a pozíci-
ójukból kitenni.

Mindezek ellenére, vagy 
éppen ezért, az alapítványok 
finanszírozása „előresorolt 
tényező” marad a költség-
vetés tervezésekor. Ami 
nem jelent kevesebbet, mint 
az állam „kezességét”. Az 
alapítványok az állam által 
ingyen juttatott anyagiak-
kal szabadon „garázdálkod-
hatnak”. Az államnak pedig 
csak visszavásárlási lehe-

tősége lehet. Azaz a közös-
ből kétszer is megtérítjük a 
költségeket, ha a valamikori 
sajátunkat akarjuk vissza-
kapni.

Újabban úgy mennek az 
ország dolgai (óriási deficit, 
még nagyobb hiteltartozás), 
hogy mára az EU által nyúj-
tott kedvező hiteleket is visz-
szautasítjuk. Minek is fogad-
nánk el, tudunk mi szerezni 
kétszer-háromszor drágább 
hitelt, például Kínától is…

Természetesen a Szege-
di Tudományegyetem pol-
gárait is elkapta a gépszíj. 
Véletlenül sem maradhatott 
ki a szegedi egyetem a ma-
gánosított közvagyon ado-
mányozásából. Szegeden 
Stumpf István kormánybiz-
tos szájából hangzott el egy 
rövid összefoglaló az ország 
egyetemeinek, így a szegedi 
egyetemnek is a magánosí-
tásáról. Összefoglalta a mo-
dellváltás előnyeit, amelyet 
„nemzetstratégiai jelentő-
ségű” ügyként említett. Meg-
jegyezve a célt, miszerint 
a változtatás tétje a hazai 
felsőoktatás nemzetközi ver-
senyképességének biztosí-
tása és megőrzése.

Miért, eddig olyan volt a 
képzés, hogy szégyellni kel-
lett volna? Bajosan hiszem. 
Legkevésbé azt, hogy az ez-
által létrejött tőkéscsoport 
tulajdonába került konszern 
gyógyír lesz majd minden 
problémára. A tőkeegyesí-
tésből létrejött „gazdasági”, 
oktatási egység még sem-
mire sem biztosíték. Stumpf 
szerint nagyobb szabadsá-

got kapnak az egyetemek 
intézményi, szervezeti, pénz-
ügyi, bérgazdálkodási érte-
lemben, és a szakmai füg-
getlenség, önrendelkezés 
is szélesebb pályára térhet. 
Nekem úgy tetszik, hogy a 
fentiekben említettek szé-
pen, de üresen csengő sza-
vak, ami inkább kedvez a 
rablógazdálkodásnak, mint 
a tisztességes teljesítmény-
nek. Mert az igazi szándék – 
lévén 2022-ben választás is, 
amikor a most regnáló pár-
toknak (Fidesz–KDNP) nincs 
nagyobb esélye, mint az egy-
séges ellenzéki platformnak 
– „a mentsük a menthetőt”, 
gondolja a Fidesz.

Azért álljunk meg egy 
szóra! A Fidesz uralkodásá-
nak, igen, uralkodásának 
végstádiumában is azon jár 
az esze, hogy minél többet 
markoljon. Nem lett hűtlen 
önmagához – a korrupció 
örök. 

Amíg a Fidesz kirekesz-
ti ellenzékét, addig nincs 
demokrácia, nincs nemzeti 
érdek, csak önző, egyéni és 
kapzsi fejetlenség. Ha úgy 
tetszik: túlkapások.

Ezt az érdeket szolgálja 
az a Stumpf-féle ígéret is, 
miszerint: „…a kormány a 
korábbiaknál még határo-
zottabban köteleződik el a 
felsőoktatás finanszírozását 
illetően…”. Magyarán: a köz-
vagyon csak arra lesz igazán 
jó, hogy minél többet emel-
jenek ki a közösből, egyéni 
célokra.

Ebből pedig nem kérünk!
Kutnyik Pál

Apadó állami vagyon,
avagy a korrupció örök

A VVL egyetemi polgári csoport akciója a Dugonics téri rektori hivatal parkolójában. 
Képünk illusztráció. Forrás: VVL – Veritas Virtus Libertas Facebook-oldala
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GAJDOS HOSSZABBÍTOTT. 
Véget ért a labdarúgó NB II.: 
remek tavaszi teljesítményé-
vel a Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia a tizedik helyen 
végzett. A klubnál már terve-
zik a jövőt, ehhez kapcsolód-
va a hivatalos honlapon jelen-
tették be, hogy Gajdos Zsolttal 
szerződést hosszabbítottak, 
újabb két évre kötelezte el 
magát. Gajdos 2019-ben Za-
laegerszegről érkezett, azóta 
55 bajnokin 14 gólt szerzett. 
Az elmúlt idényben a 28 esz-
tendős támadó hét találattal a 
házi góllövőlista élén végzett. 
Az is eldőlt, hogy Sergiu Moga, 
Oláh Gergő, Miroslav Grumić 
és Varga Bence távozik; utób-
bi visszatér az MTK-hoz.
MECCSEK: ESTE. A ma-
gyar férfi-kézilabdaválogatott 
20.30-tól játssza csoportmér-
kőzéseit a jövő januári, ma-
gyar–szlovák közös rende-
zésű Európa-bajnokságon. A 
gárda január 13-án, csütörtö-
kön Hollandiával, 16-án, va-
sárnap Portugáliával, 18-án, 
kedden Izlanddal találkozik az 
új népligeti csarnokban. Aho-
gyan Budapesten, úgy a töb-
bi helyszínen, vagyis Szege-
den, Debrecenben, Pozsony-
ban és Kassán is 18 órakor, 
illetve 20.30-kor kezdődnek 
a csoportmeccsek. A kvartet-
tekből az első kettő kerül a kö-
zépdöntőbe.
PADELSTART. Elkezdődött 
a szezon a padel sportág-
ban is: a Tisza Padel Szeged 
megrendezte első versenyét 
a Squash Club Szabadidőköz-
pont pályáin. Két kategóriá-
ban tizenhárom páros mérte 
össze tudását. Eredmények, 
A kategória: 1. Németh Ist-
ván, Márki Ernő, 2. Nikola Ma-
rijić,, Balogh Patrik, 3. Pápai 
Balázs, Pápai Miklós; B kate-
gória: 1. Hovanyecz Tamás, 
Horváth Bence, 2. Nagy Lász-
ló, Takács Zoltán, 3. Vas Máté, 
Hódi György.
ÉRMEK AZ MTK KUPÁN. 
Nagyszerű evezéssel Rácz 
Regő megnyerte a döntőt a fiú 
tanulók mezőnyében a fővá-
rosban rendezett versenyen. 
Az MVM Szeged VE evezősei 
egy arany-, négy ezüst- és há-
rom bronzérmet szereztek. 
Eredmények, arany: Rácz 
Regő (FT1x), ezüst: Dézsi Le-
vente, Kunstár Simon, Kósa 
András, Kovács Sándor (FI4x), 
Kovács, Kósa, Kunstár, korm.: 
Szabó Tétény (FF8+), Mácsai 
Lilla (NT1x), Szabó Tamás 
(FT1x), bronz: Farsang Dorka, 
Molnár Orsolya (NI 2), Moór 
Ádám (FT1x), Bata Barnabás 
(FT1x).

Sport

Jöhet a bajnoki döntő!
Jövő szerdán lesz a Szeged–Veszprém-meccs

Biztossá vált, hogy a K&H férfi-kézilabdaliga alapszakaszá-
nak első helyén a Veszprém, a másodikon pedig a MOL-
Pick Szeged végez, így a Magyar Kézilabda Szövetség 

közzétette a bajnoki döntő meccseinek időpontjait. A két csa-
pat szegedi összecsapására június 2-án, szerdán 19 órától ke-
rül sor az újszegedi sportcsarnokban, a találkozót az M4 Sport 
élőben közvetíti. A visszavágó június 5-én, szombaton 18.30-tól 
lesz Veszprémben, ez az M4 Sport+ csatornán követhető majd.

A bajnoki címet a két találkozón összesítésben több gólt 
szerző együttes hódítja el. Ha a két meccs összesítésében a 
csapatok azonos számú gólt érnek el, az idegenben dobott 
több találat dönt. Ha az idegenben dobott gólok száma is 
megegyezik, a visszavágó végén hetespárbajt rendeznek a 
bajnoki címért.

Kicsit átalakulnak
Juhász Zsolt csapatmenedzser értékelte a Szegedi VE évét

Véget ért a férfivízilabda 
OB I., amelyben a Szegedi 
Vízilabda Egylet hét győ-
zelemmel, három döntet-
lennel és húsz vereséggel 
a biztos bennmaradást érő 
13. helyen végzett. A csa-
patmenedzser, Juhász Zsolt 
a klub honlapjának adott 
évértékelő interjút.

– Mennyire elégedett a 13. 
hellyel?

– Kezdjük azzal, hogy 
ez mindenkinek furcsa és 
nehéz szezon volt. A koro-
navírus-járvány miatt a leg-
fontosabb talán az, hogy 
végigment a bajnokság. A 
betegség minket sem került 
el, pont abban az időszak-
ban ért el, amikor jó for-
mában játszottunk, fontos 
meccsek vártak ránk. A ma-
gyar kupában a kilencedik 
helyen zártunk, ezért gon-
dolom úgy, hogy ha minden 
ideálisan alakul, előrébb 
végezhettünk volna a tabel-
lán. De a sportban nincs ha 
– voltak jó meccseink, de el 
kell ismerni, hogy akadt több 
olyan is, amelyet mi rontot-
tunk el. A lényeg, hogy a kö-
vetkező szezonban is a leg-
jobbak között játszhatunk, 
a szegedi férfivízilabda ott 
van az első osztályban, egy 
olyan létesítményben, amely 
ma Magyarországon az egyik 
legmodernebb.

– Szabó Zoltán vezető-
edző két éven át irányította a 
csapatot, a nyáron Kiss Csa-
ba veszi át tőle a munkát.

– Köszönjük az elmúlt két 
évet Zolinak. Mindkét idény-
ben elértük a minimális cé-
lunkat, a bennmaradást. A 
legnagyobb eredménynek az 
idei évben mégis azt tartom, 
hogy Sánta Dani bemutatko-
zott a válogatottban, illetve 
azt, hogy húsz szegedi fiatal 

kapott lehetőséget az első 
osztályban, és bizonyították, 
hogy lehet rájuk támaszkod-
ni. Ez egyedülálló. Ez lesz 
a célunk Kiss Csabával is. 
Fontos, hogy a csapathoz 
kötődő emberek vegyék kö-
rül a Szegedi VE-t. Ez igaz 
a Szegedi Vízipóló Sulira is, 
ahol kiváló szakmai munka 
folyik, tehetségekben nincs 
hiány, illetve a szakmai stá-
bot szintén egykori játékosa-
ink alkotják. Csaba nagysze-
rű vízilabdás volt, biztosak 
vagyunk abban, hogy azt a 
mentalitást, amelyet képvi-
sel, a parton is megvalósítja, 
így jó kezekbe kerül a követ-
kező idényben az SZVE.

– Lesznek változások?
– Kicsit átalakulunk. Tá-

vozik Palotás Gergely, Far-
kas Kristóf, Somlai Tamás és 
Börcsök Milán, míg Kiss Csa-
ba befejezi az aktív játékot. 
Nagy köszönet jár minden-
kinek, hiszen ebben a ne-
héz időszakban is mindent 
megtettek a csapatért. Egye-
lőre nem tudok új nevekkel 
szolgálni, de jól állnak a 
dolgaink. Fiatal, tehetséges 
magyar pólósokkal vagyunk 
kapcsolatban, akik maximá-
lisan beleillenek abba a kon-
cepcióba, amelyet a Szegedi 
VE képvisel.

Juhász Zsolt már a jövő 
csapatán dolgozik. Fotó: 
SZVE

Bronzérem a csodás szezon végén
Minden idők legjobb szegedi szereplését ünnepelheti a Szedeák

A bronzcsata első ösz-
szecsapásán a Natur-
tex-SZTE-Szedeák oda-

haza 102–81-es diadalt ara-
tott, majd a hajdúsági klub 
menesztette Kovács Adrián 
vezetőedzőt, így a második  
meccsre az addigi debrece-
ni másodedző, a korábban 
éveken át Szegeden dolgozó 
szerb Anđelko Mandić készí-
tette fel a DEAC-ot. A máso-
dik találkozón a Tisza-partiak 
az első negyed után átvették 
az irányítást, majd onnantól 
csaknem végig vezetve lezár-
ták a párharcot, és 90–82-es 
győzelmükkel megszerezték a  
bronzérmet. A szegedieknél 
Zach Brown 28, a magyar válo-
gatott Govens Darrin 27 pont-
tal járult hozzá a diadalhoz.

Kis csapat, óriási szívvel

– Rengeteg érzelem dúl ben-
nem, hiszen a szezon előtt sen-
ki sem számított arra, hogy ilyen 
előkelő helyen végezhetünk. 
Büszke vagyok a klubra és a 
játékosokra, az egész év során 
családként működtünk, harcol-
tunk egymásért. A sok buktató 
ellenére is kitartottunk az idény 

végéig, ami bebizonyította, 
hogy ugyan kis csapat vagyunk, 
de óriási a szívünk – mond-
ta a bronz megszerzése után 
Srećko Sekulović vezetőedző. 
A harmadik hely minden idők 
legjobb szegedi eredménye a 
férfi-kosárlabdabajnokságban, 
emellett jogot ad a Szedeák-
nak, hogy megméresse magát 
a nemzetközi porondon.

Szépen csillog a bronz

– Megérdemelten nyertük a 
második meccset is, végig 
domináltunk. Nagyon boldog 
vagyok! Hatalmas siker ne-
künk ez a harmadik hely. Nem 
egy aranyérem, nem is ezüst, 
de számunkra ugyanolyan 
szépen csillog. Hálás vagyok, 
hogy a szegedi klub esélyt 
adott nekem, igyekeztem 
ezért a pályán mindent kiadni 
magamból a szezonban – fo-
galmazott a Debrecentől idény 
közben távozó, majd Szeged-
re igazoló Bognár Kristóf.

Ameddig a takaró ér

Bonifert Domonkos, a klub 
ügyvezetője a szövetség hon-

lapján értékelte a szezont, 
amely előtt anyagi gondokról 
is lehetett hallani.

– Mindig addig nyújtóz-
kodunk, ameddig a takarónk 
ér. Kétségtelen, hogy az ön-
kormányzati támogatásunk 
csökkent, de ezt elnökünk, 
Kardos Péter úr segítségével 
sikerült pótolni, tehát nagyjá-
ból az előző évek költségve-
tésével tudtunk nekivágni a 
szezonnak. Ha a bajnokság 
előtt valaki azt mondja, hogy 
a négyben leszünk, nem biz-
tos, hogy teljesen normális-
nak, épelméjűnek gondolom, 
vagy egy szegedi fanatikus-
nak, óriási, jócskán túlzott 
hurráoptimizmussal megáld-
va. Titkon abban reményked-
tünk, hogy sikerül bejutni a 
rájátszásba.

A patak partján

Megkérdezték tőle, hogy a 
jövőről, a sikercsapat együtt 
tartásáról és egy esetleges 
nemzetközi kupaszereplésről 
esett-e már szó.

– Mondjuk úgy, hogy a 
háttérben elkezdődtek már 
az egyeztetések, a tárgyalá-
sok az értékek megtartásáról, 
de – ahogy elnökünk mondta 
– majd akkor kell átugrani a 
patakot, ha már odaértünk a 
partjára.

Részletes információért látogasson el honlapunkra: www.szetav.hu
Az akció időtartama: 2021. március 16-tól július 31-.ig

Időpont foglaláshoz hívja ügyfélszolgálatunkat a 62/540-540-3-as melléken.

Ha lakás felújítást tervez, ne feledkezzen meg a radiátorcseréről sem! 
Cserélje le régi radiátorait korszerű, új, energia- és költséghatékony típusra! 

Csere esetén a tulajdonos dönti el, hogy külső vállalkozóval 
vagy a SZETÁV Kft. szakemberével végezteti el a munkát. 
A cseréhez szükséges hozzájárulást azonban csak a Szegedi Távfűtő Kft. adhatja ki.

Miért válasszon a radiátorcseréhez minket? Azért, mert:

- társaságunk magasan képzett, tapasztalt szakemberei végezteti el a munkát,
- a radiátorokat és a cseréhez szükséges minden segédanyagot beszerezzük 
és a helyszínre szállítjuk,
- az elbontott egységek helyszínről történő elszállítását 50 kg-ig díjmentesen vállaljuk,
- a radiátorok mindenkori kereskedelmi listaárából 30% kedvezményt biztosítunk,
- elvégezzük a szereléshez szükséges rendszerürítést és újratöltést, 
biztosítva a fűtési szezon problémamentes indulását,
- a helyszíni felmérés árát (5000 forintot) a szerelés elvégzését követően 
jóváírjuk a végösszegben,
- ha a radiátorok jelenleg Brunata típusú költségmegosztóval vannak ellátva, 
ezek átszerelését is elvégezzük bruttó 4500 Ft/radiátor átszerelési díj ellenében.
- a beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk,
- a beépítéssel kapcsolatban felmerülő hibákra a szerelést követő 1 évig 
díjmentes javítást biztosítunk. 
- a beépített radiátorra 10 év garanciát vállal a gyártó.

PANELLAKÁSOK FŰTÉS
KORSZERŰSÍTÉSE

Érem a nyakakban. Történelmi szezont zárt a Naturtex-SZTE-Szedeák. Fotó: szte-szedeak.hu

A Naturtex-SZTE-Szedeák csapata szerezte meg a bronzér-
met a férfikosárlabda NB I.-ben: Szeged után Debrecenben 
is győztek, így 2–0-s összesítéssel megnyerték a harmadik 
helyért rendezett párharcot.
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditu-
kormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: június 2. 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: Kedvelt 
ártéri kirándulóhely a Boszorkánysziget. A nyertes: Kotormán Jánosné. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
május 14-én: Madari Márk és Terhes Gitta, 
Farkas Gergő Tamás és Sós Dóra Gabriella, 
Szvoboda Imre István és Szalai Judit Kata-
lin; május 15-én: Márton Sándor és Dósa 
Eszter, Boldog Gergely György és Boros Vivi-
en, Motzwickler Róbert és Dorogi Krisztina 
Mónika, Berta István és Hunyady Viktória, 
Bakai Attila és Serfőző Eszter, Papdi László 
és Kiss Klaudia, Hodovány Szabolcs és Ko-
leszár Olga, Rácz Lajos Péter és Liliom Éva, 
Kiss László és Pigler Anna.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Martincsek Béla 
Zoltánnak és Milos Lillának 2021. 05. 11-

én Letti, Szobodnyik Péternek és Hornok 
Tündének 2021. 05. 18-án Simon nevű 
gyermeke született.
GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Polgármesteri Hivatala 

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

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

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

www.facebook.com/drbotkalaszlo
E-mail-cím: szegeditukor@szegedvaros.hu

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
csapadékos, szeles idő

Május 
29.

szombat

Május 
30.

vasárnap

Május 
31.

hétfő

 Június
1.

kedd

Június
2.

szerda

Június
3. 

csütörtök

Június
4. 

péntek

Záporeső, 
szél

20/9

Magdolna,
Ervin

Záporeső, 
szél

20/10
  

Janka,
Zsanett

Közepesen 
felhős
21/10

 
Petronella,

Angéla

Záporeső

21/11

Tünde,
Paulina

Záporeső

21/11

Kármen,
Anita

Záporeső

23/12

Klotild

Közepesen 
felhős
24/11

Bulcsú, 
Kerény

Képviselői 
fogadóóra

JÚNIUS 1., KEDD
Molnár Zoltán: 16.00 – 
17.00 (A jelzett időponton 
belül elérhető a 20/531-
0402 telefonszámon.)
JÚNIUS 2., SZERDA
Hekáné Dr. Szondi Ildi-
kó: 14.00 – 16.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a 
30/963-8137 telefonszá-

mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu  címen.)
Mihálik  Edvin: 15.00 – 
17.00 (A jelzett időponton 
belül  elérhető az 564-036 
telefonszámon.)
JÚNIUS 5., SZOMBAT
Kothencz János: 10.00 
– 12.00 (Csongor tér  
12.)
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hallhat most tőlük, amivel megalapozhatja jövőjét. 
Terveit ossza meg családtagjaival is, akiktől további 
jó tanácsokat kaphat.

Skorpió
Kissé túlérzékeny mostanában, amivel 
összezavarja környezetét. Itt az ideje magába 
nézni és elgondolkodni, miért viselkedik így, majd 
meghozni a megfelelő döntéseket. Ne sajnálja a 
pénzt és az időt a pihenésre!

Nyilas
Régi munkatársai kereshetik fel különböző 
ajánlatokkal. Mielőtt asztalt borítana jelenlegi 
munkahelyén, jól gondolja át, mit veszíthet! Nem 
ártana kedvesét is bevonni a történésekbe, hiszen 
együtt könnyebb.

Bak
Álmatlanság gyötörheti az önt körülvevő feszültség 
miatt, amit egy módon küszöbölhet ki: ha 
mindenáron megőrzi hidegvérét. Ne engedjen 
a provokációnak, helyette menjen ki párjával a 
természetbe.

Vízöntő
Az ön előtt álló időszak anyagi stabilitást hoz 
a mindennapjaiba. Végre beérik munkájának 
gyümölcse, s ennek köszönhetően kissé 
lazíthat feszített tempóján. Ünnepeljenek együtt 
kedvesével, utazzanak el kettesben!

Halak
Bölcsnek és türelmesnek kell lennie a héten, 
mert sokan fordulnak önhöz a gondjaikkal. 
Saját érdekében tanuljon meg nemet mondani! 
Szabad idejét töltse családtagjai körében, akiknek 
mostanában hiányzik a jelenléte.

Színes

SZEGEDEN AZ OMNIBUSSZAL KEZDŐDÖTT A KÖZÖSSÉGI KÖZLE-
KEDÉS TÖRTÉNETE. 1857. március 1-jétől omnibuszok szállították az 
utasokat a városban a pályaudvarok, a városközpont és a fontosabb fo-
gadók között. A nagyárvíz után óriási ütemben fejlődött Szeged, és az or-
szágban szinte elsőként, 1884. július 1-jétől elindult a lóvasúti közleke-

dés. 1885-ben az utasszám már meghaladta a 300 ezret. Szegeden az 
elmúlt évtizedekben már többször is közlekedett az omnibusz turisztikai 
látványosságként. Az 1800-as évek hangulatát idéző jármű közkedvelt a 
turisták körében. Képünk a hatvanas években készült. Fotó: Szegedi em-
lékkereső

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Megterhelő hétnek néz 
elébe, ügyeljen a megfe- 

lelő időbeosztásra. Sza- 
vait óvatosan válogassa meg, 
mert könnyen félreérthetik, 
amiből konfliktusa adódhat. 
Párjával legyen türelmes. 

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Figyeljen oda minden 
bürokráciával kapcsolatos 

elintéznivalóra. Kétszer is 
ellenőrizze a leírtakat, mert 
nagy eséllyel követhet el utólag 
nehezen helyrehozható hibát. 

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Párkapcsolata jelenleg 
ingadozik, aminek oka 
a kevés együtt töltött 

időben keresendő. Ezért 
mindketten egyformán hibásak, 
a megoldást is igyekezzenek 
közösen megtalálni. Egy kisebb 
utazás csodákra képes!  

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Amennyiben nem érzi 
jól magát munkahelyén, 

lehetősége adódik váltani. 
Merjen nagyot lépni, mert a 
kezdeti nehézségek után nem 
várt eredményeket érhet el! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) Kedvesével 
a héten sikeresen meg- 
oldják az életükben hosz- 

szabb ideje meglévő anyagi 
problémákat. Ennek hatására 
párkapcsolatuk is fellendül, 
és szerelmesebbnek érzik 
magukat, mint eddig bármikor! 

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Remek hangulatban 
telnek napjai! Munkahe- 
lyén főnökei örömére kivá- 

lóan teljesít, és miután párjával 
végre kimondják és megbeszé- 
lik az eddig elhallgatott dolgo- 
kat, kiderül, hogy valójában 
nincs is semmi gond.

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Egyen kevesebb 
édességet, ettől közér- 
zete is javulni fog! 

Figyeljen barátai javaslatai-
ra, olyat hallhat most tőlük, 
amivel megalapozhatja jövő- 
jét. Terveit ossza meg család- 
tagjaival is, akiktől további jó 
tanácsokat kaphat.

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Kissé túlérzé- 
keny mostanában, amivel 

összezavarja környezetét. 
Itt az ideje magába nézni és 
elgondolkodni, miért viselkedik 
így, majd meghozni a megfelelő 
döntéseket. Ne sajnálja a pénzt 
és az időt a pihenésre!  

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Régi munkatársai 
kereshetik fel különböző 
ajánlatokkal. Mielőtt asz- 

talt borítana jelenlegi mun- 
kahelyén, jól gondolja át, mit 
veszíthet! Nem ártana kedvesét 
is bevonni a történésekbe, 
hiszen együtt könnyebb.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Álmatlanság gyötörheti az 
önt körülvevő feszültség 

miatt, amit egy módon 
küszöbölhet ki: ha mindenáron 
megőrzi hidegvérét. Ne en- 
gedjen a provokációnak, he- 
lyette menjen ki párjával a 
természetbe.

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 
19.) Az ön előtt álló 
időszak anyagi stabilitást 
hoz a mindennapjaiba. 

Végre beérik munkájának 
gyümölcse, s ennek köszönhe- 
tően kissé lazíthat feszített 
tempóján. Ünnepeljenek együtt 
kedvesével, utazzanak el 
kettesben!  

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Türelmesnek kell lennie 
 a héten, mert sokan 
fordulnak önhöz a gond- 

jaikkal. Saját érdekében 
tanuljon meg nemet mon-
dani! Szabad idejét töltse csa- 
ládtagjai körében, akiknek mos- 
tanában hiányzik a jelenléte.

Horoszkóp Szeged régen

Fotópályázat és gyereknap

A kormány feloldotta a művelő-
dési intézményekre és sport-
létesítményekre vonatkozó 

járványügyi korlátozások egy részét. 
Kormányrendelet mondja ki viszont, 
hogy csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkező látogatók léphetnek be 
ezekbe az épületekbe. A programok-
ról minden információ megtalálható 
a http://szegedtourism.hu/hu/ese-
meny oldalon.

HALADJUNK EGYÜTT!
Helyszín: ONLINE.
Időpont: május 31-ig.
Meghosszabbították a SASMOB pro-
jekt fotópályázatának határidejét. To-
vábbra is várják a szegedi trolis, villa-

mosos, kerékpáros vagy éppen rolle-
res fényképeket. A főnyeremény há-
rom értékes összecsukható bicikli.

LÖW LIPÓT ÉS ÖRÖKSÉGE
Helyszín: az új zsinagóga.
A Szegedi Zsidó Hitközség fennállá-
sának 24. és Löw Lipót születésének 
210. évfordulója alkalmából emlék-
kiállítás látható a zsinagógában az 
épület avatási és még meglévő vallá-
si tárgyaiból, valamint az építésével 
kapcsolatos dokumentumokból.

140 ÉVE SZÜLETETT KECSKÉS 
ISTVÁN
Helyszín: ONLINE és Kecskési Műve-
lődési Ház.
Időpont: május 30-ig.
A Kecskés-telep alapítója, a szege-
di rokkantak megmentője, Kecskés 
István tiszteletére kiállítási tablóit az 
interneten és kerítéskiállítás formá-
jában teszi közzé a művelődési ház. 
Az emlékséta útvonala okostelefo-
non elérhető.

VARSÁNYI ANNA: ÜNNEP 
Helyszín: Szentmihályi Móricz Zsig-
mond Művelődési Ház.
Időpont: június 4., péntek, 19.00 
óra.

Az ingyenesen megtekinthető vígjá-
tékban egy meg nem nevezett vidé-
ki nagyvárosban az elismert író és 
hitvese, a rettegett biológia-tanárnő 
a szentestére készülődik. Hazavár-
ják egyetlen gyermeküket, Évát, aki 
a fővárosban szerkesztőként dolgo-
zik. A szülők várakozással tekinte-
nek az ünnep és lányuk jövője elé, 
mert Éva – noha harmincötödik évé-
ben jár – ez idáig egyetlen udvarló-
ját sem mutatta be nekik. Szereplők: 
Szilágyi Annamária, Kárász Zénó, 
Csorba Kata, Rédei Roland. Rende-
ző: Szilágyi Annamária.

SZŐREGI GYEREKNAP
Helyszín: Szőreg, Rózsák tere.
Időpont: május 29., szombat, 9-től 
12 óráig.
A Tömörkény István Művelődési Ház 
szervezésében egy kellemes déle-
lőtti program családoknak, kézmű-
ves-foglalkozással.

GYEREKNAP A VADASPARKBAN

Helyszín: Szegedi Vadaspark.
Időpont: május 30., vasárnap.
Ezen a hétvégén nemcsak a legfi-
atalabb korosztályt, hanem az in-
tézmény születésnapját is ün- 
neplik.

dolgokat, kiderül, 
hogy valójában nincs is 
semmi gond.


