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Szabó Sándor
javaslata
Szeged országgyű-
lési képviselője 
szén-monoxid-ri-
asztók beszerzé-
sével előzné meg 
a tragédiákat.

Életműdíj
Rátz Tanár Úr 
Életműdíjjal 
ismerték el nem-
rég Kovács Ist-
ván szegedi ma-
tematikatanár 
pályafutását.

Megvan a bő keret
Az Európai Kézilab-
da-szövetség kihirdet-
te a januári, részben 
szegedi rendezésű 
férfi Eb-n szereplő 
válogatottak bő, 35 
fős kereteit. 

4. 10.
Karitatív akció
Forró teával, 
gyümölccsel és 
szaloncukorral 
várta a tarjániakat 
a Szeged Város 
Közösségéért 
Közalapítvány. 

2. 4.

Vadasparki játszótérügy:
börtönt kaptak a csalók

A bíróság a vádlottakat 
költségvetési csalás 
és folytatólagosan el-

követett pénzmosás miatt 
mondta ki bűnösnek. Az el-
sőrendű vádlottra 600, a 
másodrendű vádlottra 400 
ezer forint pénzbüntetést 
is kiszabott a törvényszék, 
a másodrendű vádlottal 
szemben pedig 5 millió fo-
rint vagyonelkobzást rendelt  
el.

Egy szegedi cég vezetője, 
V. Rezső 2012 őszén kötött 
bérleti szerződést az önkor-

mányzattal a vadasparkban 
lévő 500 négyzetméteres 
területre. A cég játszótér ki-
alakítását, üzemeltetését 
és interaktív látogató-tájé-
koztató kialakítását tervezte 
egy 264 millió forintos össz-
költségű projekt keretében, 
amelyhez 2013-ban 185 
millió forint uniós és hazai 
pályázati támogatást nyert. 
Mint megírtuk, V. Rezső jó 
kapcsolatokat ápolt a Fidesz 
akkori szegedi elnökével, 
Gyimesi Lászlóval.

Folytatás a 2. oldalon

A vadasparki játszótérügyben első fokon három év három 
hónap és két év két hónap közötti börtönbüntetésre ítélt 
csalás és pénzmosás miatt három férfit a Szegedi Törvény-
szék.

Vírus és város
Duda Ernő a náthavírusjellegtől a Covid aljasságáig

A koronavírus képes mó-
dosítani az ember immun-
rendszerét. Véralvadást is 
okozhat, s ez a hajszálerek 
eltömődésével járhat. Ha 
ezekben nem megfelelő a 
véráramlás, akkor oxigén-
hiányos állapot léphet fel 
– hangzott el Duda Ernő 
(képünkön) immunoló-
gusprofesszor Vírus és vá-
ros című előadásán. 

Duda Ernő professzor 
a Dugonics Társaság 
vendégeként adott 

elő a városházán. A koro-
navírus első megközelítés-
ben egyfajta náthavírus, de 
Duda Ernő azonnal jelezte, 
ettől önmagában még nem 
beszélhetünk róla ártatlan 
jelenségként. A kérdéskör 
jobb megértéséhez korább-
ról szükséges indulni.

– A 18. és 19. század-
ban az emberek átlagéletko-
ra 30-35 év volt, ami a 20. 
században indult meredek 
emelkedésnek. Általában 

elmondható, hogy a fiata-
lok immunrendszere sokkal 
jobban működik, mint az 
idősebbeké, a gyengülő vé-
dekezőképesség utóbbiakra 
jellemző. Ha a koronavírus 
hatásmechanizmusát sze-
retnénk megérteni, akkor 
ez a kiindulópont. Ezzel ösz-
szefüggésben nem véletlen, 
hogy az elmúlt időszakban 
sokkal enyhébb tünetekkel 
estek át a fertőzésen a fia-
talok – mondta a professzor.

Fontos tudni, hogy két 
ember vírustermelő-képes-
sége között akár százezer-
szeres különbség is lehet 
– vagyis ennyivel több fertő-
zésre képes az egyik beteg a 
másiknál.

Folytatás az 5. oldalon 

Búcsúzik a gyerekektől és a kollégáitól
Nyugdíjba vonul a Csillag téri bölcsőde vezetője

– Ahogy haladok a vége felé, 
fizikailag és lelkileg is egyre 
nehezebb, pedig igyekszem 
kezelni. Azt látom, meny-
nyi a teendőm, amit szeret-
nék még elvégezni – mond-
ta Zsóri Margit, a Csillag téri 
bölcsőde vezetője, aki év vé-
gén vonul nyugdíjba. Negy-
ven évet dolgozott bölcsődé-
ben. Előfordult, hogy telefo-
non közvetítette az aggódó, 
de éppen dolgozó anyuká-
nak, hogyan tette meg gyer-
meke az első lépéseket a 
bölcsiben. Hogy mennyire 
múlik az idő, mi sem mutat-
ja jobban, mint hogy olyan 
gyermeket is gondoz, akinek 
már az anyukája is hozzá 
járt. Zsóri Margit munkáját 
kitüntetéssel ismerte el Sze-
ged városa.

Portrénk a 6. oldalon

Összegyűltek az állatok a Csillag téri bölcsődében, hogy eldöntsék, melyikük énekel 
szebben. Ott volt a fehér kiscica, a pulikutyus és az egérke is. Zsóri Margit, a Csillag téri 
bölcsőde vezetője bábozik a gyerekekkel. Fotó: Szabó Luca

SZeged hosszú 
évek óta kör-
nyezettudato-

san és fenntarthatóan fej-
leszti a közösségi közlekedé-
sét; többek között megújítot-
ta és bővítette az elektromos 
járműparkját. Jövőre folytató-
dik a közösségi közlekedés 
környezetbarát korszerűsíté-
se. 2022-ben nyolc elektro-
mos autóbusz és négy önjá-
ró trolibusz érkezhet Szeged-
re, melyeknek alacsonyabb a 
zajterhelésük, és nulla a ká-
rosanyag-kibocsátásuk, ma-
gyarán működés közben nem 
szennyezik a környezetüket.

A Zöld busz programban 
hat megyeszékhely – köztük 
Szeged – nyolcvan száza-
lékos támogatással juthat 
hozzá az elektromos jármű-
vekhez.

Cikkünk a 3. oldalon

Jönnek az e-autóbuszok
és az önjáró trolibuszok

Jövőre folytatódik Szegeden a közösségi közlekedés korszerűsítése. Az elektromos bu-
szoknak alacsonyabb a zajterhelésük, és nulla a károsanyag-kibocsátásuk. Forrás: Volán-
busz Zrt. 
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Vadasparki játszótérügy:
börtönt kaptak a csalók

Folytatás az 1. oldalról
Az elsőrendű vádlott, V. Rezső 
egy szegedi cég vezetőjeként 
kötött vállalkozási szerződést 
a másodrendű vádlott, H. Gá-
bor által képviselt szlovákiai 
céggel a vadasparki játszótér-
projekt generálkivitelezésé-
re. A szlovák cég azután fiktív 
szerződést kötött egy brit Vir-
gin-szigeteki offshore céggel 
az interaktív látogató-tájékoz-
tató rendszer szoftverjének ki-
fejlesztésére, annak ellenére, 
hogy az már korábban a sze-
gedi cég rendelkezésére állt 
(a szoftvert egyébként az el-
járás során ismeretlenül ma-
radt programozók készítet-
ték).

A szerződések alapján a 
szlovák cég 230 millió forint-
ról állított ki számlát a játszó-
tér elemeinek beszállításáról, 
kültéri tájékoztató konzolok 
felállításáról és az interaktív 
látogató-tájékoztató rendszer 
kiépítéséről. A számlákkal 
szemben a projekt tényleges 
értéke a támogatási szerző-
désben szereplőnek csupán 
15 százaléka volt, és a pá-

lyázó cég a megvalósításhoz 
szükséges önerővel sem ren-
delkezett. A valótlan szerző-
dések, teljesítési igazolások 
és számlák alapján a szegedi 
cég vezetője több részletben 
mintegy 185 millió forint tá-
mogatást hívott le jogosulat-
lanul. A másodrendű vádlott 
állítása szerint közreműködé-
séért 5 millió forintot kapott.

A vádlottak a bűncse-
lekményből származó pénz 
eredetének leplezése érde-
kében fiktív szerződéseket 
kötöttek egy liechtensteini 
gazdasági társasággal a 
szoftver Európai Unión kívüli 
felhasználására. A valóság-

ban azonban a cégek között 
nem volt gazdasági kapcso-
lat, a szerződéskötéskor a 
szoftver még el sem készült, 
és a liechtensteini céget 
képviselő harmadik vádlott-
nak sem volt felhatalmazá-
sa a társaság képviseletére. 
A szerződésekre azért volt 
szükség, hogy többszörös át-
utalásokkal, offshore cég be-
vonásával és a cégek közötti 
pénzmozgatásokkal a jogo-
sulatlanul felvett támogatás 
összegét legális eredetűként 
tüntessék fel.

Az elsőrendű vádlott védő-
je fellebbezést jelentett be, így 
az ítélet nem jogerős.

Életeket menthetne meg
Szabó Sándor javaslata
Szeged országgyűlési képviselője megelőzné a tragédiákat

Magyarországon évente 
mintegy ötszáz ember szen-
ved szén-monoxid-mérge-
zést, s közülük sajnálatos 
módon tizenöten-húszan 
életüket vesztik. A Szabó 
Sándor által benyújtott ja-
vaslattal megelőzhetőek 
lennének a tragédiák, ha 
azt elfogadja a kormány.

Biztonságos fűtött ott-
honokért címmel szor-
galmaz országos pá-

lyázati programot Szabó 
Sándor a kormánynál. Sze-
ged országgyűlési képviselő-
je egy indítványt is benyújtott 
a parlamentben, s ebben azt 
javasolja, hogy a kormány 
forrás biztosításával és az 
önkormányzatok bevonásá-
val indítsa el a programot, 
amelynek célja, hogy minél 
több, elsődlegesen 500 ezer 
háztartásban szereljenek be 
füst- és szén-monoxid-vész-
jelzőt az országban.

„A fűtési időszakban 
olyan híreket is kénytelen 
megosztani a katasztrófa-
védelem, hogy egy család 
veszítette életét a »csendes 
gyilkosnak« is nevezett gáz 
miatt. A színtelen, szagta-
lan, a levegőnél valamivel 
könnyebb, mérgező gázzal 
szemben igazi védekezést a 
szén-monoxid-vészjelzők je-
lentik. Ma Magyarországon 
több százezer olyan lakás 
és ház található, ahol nyílt 
égéssel működő készülékkel 
állítják elő a meleg vizet vagy 
biztosítják a fűtést. Ezek az 
eszközök a háztartás légte-
réből veszik fel az égéshez 
szükséges oxigént, így bár-
milyen hirtelen beálló hiba 
miatt a tökéletlen égés ered-

ményeként a szén-monoxid 
is a lakás levegőjébe kerül. 
A mérgezések és tragédiák 
megelőzhetőek lennének, 
ha minél több háztartásban 
lenne riasztó” – írta a parla-
ment elé beterjesztett indít-
ványában Szabó Sándor.

Szeged országgyűlési kép-
viselője szerint kedvezménye-
sen, sőt az arra jogosultak 
ingyen kaphatnának ilyen ké-
szülékeket, amelyek ára 10 
és 15 ezer forint között mo-
zog. A pályázóknak a beszer-
zési költség egyharmadát, de 
legfeljebb 5 ezer forintot kelle-
ne biztosítaniuk önerőként, a 
többit az állam fizetné. A prog-
ram a szociálisan rászoruló 
pályázóknak, akiknek család-
jában az egy főre eső jövede-

lem nem éri el a mindenkori 
nyugdíjminimum kétszeresé-
nek megfelelő összeget – ami 
most 57 ezer forintot – ingyen 
biztosítaná a készüléket.

Szabó Sándor országy-
gyűlési határozati javaslata 
szerint a kormány a központi 
költségvetés általános tar-
talékából biztosíthatná a 7 
milliárd forintot a programra. 
A képviselő szerint az ön-
kormányzatok bevonásával 
lehetne biztosítani, hogy a 
pályázók a lehető legköze-
lebb és legegyszerűbben 
adhassák be a kérelmüket. 
Így mindenki helyben intéz-
hetné a kérelmét, és a kis-
településen élőket – akiknél 
ez komoly probléma – nem 
érné hátrány.

A szén-monoxid-érzékelők már akkor jeleznek, amikor még csak emelkedik a lakás le-
vegőjében a mérgező gáz koncentrációja, de a lakók nem éreznek magukon semmilyen 
tünetet.

Mihálik: 400 millióba kerül
a szegedi egyetemet irányító

fideszes alapítvány
Közérdekű adatigénylés-
sel megszerezte a Szegedi 
Tudományegyetem közfela-
dat-finanszírozási szerződé-
sét Mihálik Edvin, a szegedi 
és homokhátsági ellenzéki 
országgyűlésiképviselő-je-
lölt.

Mihálik Edvin Face-
book-oldalán azt 
írta: egy kisebb 

egyetemi kar elműködne ab-
ból a pénzből, amelyet egy 
év alatt a kormánypárti ta-
gokkal feltöltött alapítvány 
fölemészt. Mihálik közér-
dekű adatigényléssel szerez-
te meg a Szegedi Tudomány-
egyetem finanszírozási szer-
ződését. Ebben az áll, hogy 
az SZTE-t irányító alapítvány 
évi 400 millió forintból mű-
ködik.

Korábban is voltak hírek 
arról, hogy az alapítvány ku-
ratóriumának tagjai milliós 
fizetéseket kaphatnak, így 
nem meglepő a 400 millió 
forintos, működésre for-

dítható összeg. A Szegedi 
Tudományegyetem irányítá-
sáért felelős kuratóriumba 
az Orbán-kormány nevezte 
ki a tagokat a modellvál-
tásnak nevezett folyamat  
során.

„Hogy mire fogja költeni 
ezt a pénzt az alapítvány, 
azt nem lehet tudni – az erre 
vonatkozó jogszabály elég 
tágan fogalmaz. De egy biz-
tos, ezeket a forrásokat már 

a kormány által összeállított 
kuratórium használja fel, tet-
szése szerint. Azóta sem tud-
juk, miért volt erre szükség, 
mi az a feladatkör, amit az 
egyetem helyett ők jobban el 
tudnak ellátni” – írta Face-
book-bejegyzésében Mihálik 
Edvin, aki szerint nem igazán 

lehet tudni arról sem, mi lesz 
az egyetemi dolgozók és a 
fizetésük sorsa. Az ellenzéki 
képviselőjelölt szerint ugyan-
is a beígért, fixnek mondott 
15 százalékos bérkiegészí-
tés az emelkedő árak miatt 
nem sokat segít, pedig a 
szegedi oktatói és dolgozói 
bérek messze elmaradnak 
az európai átlagtól, de több 
magyar egyetem átlagától is. 
Sok oktató csak a garantált 
bérminimumot (bruttó 260 
ezer forint) kapja.

Gyimesivel adta át
Az elsőrendű vádlott, V. Rezső a Fidesz akkori szegedi el-
nökével, Gyimesi Lászlóval adta át 2013-ban a vadaspar-
ki játszóteret. Érdemes Gyimesi László ünnepi beszédé-
ből idézni: „Európában egyedülálló fejlesztés. Növeli a 
vadaspark turisztikai vonzerejét. A Flamingó projekt po-
zitív példa az önkormányzat és a magántőke együttmű-
ködésére, hiszen ez a beruházás egybevág a kormány 
szándékával, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, 
melyek komoly innovációt hordoznak magukban.”

Szabó Sándor a parlementben. Archív fotó: MTI/Koszticsák 
Szilárd

Mihálik Edvin: Azt nem 
lehet tudni, hogy mire 
fogja költeni ezt a pénzt 
az alapítvány. Archív fotó: 
Szabó Luca 

Sok oktató csak a 
garantált bérmini-
mumot kapja.
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 Vélemény

Tisztán önmagunk előtt

Afelől nyilván nem lehetett kétsége eddig sem senki-
nek, hogy nem csak szennyes, stílusában és tartal-
mában egészen elképesztő kampány vár az országra 

2022 első hónapjaiban. Mostanra, vagy mondjuk úgy, már 
mostanra kiderült, hogy nem a sértések, hazugságok, alpá-
ri beszólások jelentenek majd igazi kitüremkedést a – már 
szinte el is felejtett – normális hétköznapok szövetéből, ha-
nem bizony a mocskos kampány alatt egészen mást kell ér-
tenünk. 

Amikor a politikai élet a végletekig polarizálódik, akkor 
eleve az lesz a politikai szereplők érzékelése, hogy a másik 
oldal hatalmon maradása vagy hatalomra kerülése végve-
szély, nemzethalál, apokalipszis, ennél fogva az ellenfél győ-
zelmének megakadályozása olyasfajta szent cél, amelynek 
érdekében nemcsak bármilyen eszköz bevethető, de egye-
nesen elkerülhetetlenül bevetendő a haza üdve kedvéért. 
Hideg polgárháborús hangulat lengi be a közéletet, magával 
hozva azt a helyzetet, amiben jó ideje élünk, hogy a válasz-
tást követően sincs kibékülés, kézfogás, méltányosság. 

Ebből sok minden 
levezethető, nyakló nél-
küli ígérgetés és osz-
togatás, meg verbális 
hadviselés, amelynek 
része az ellenoldal szó-
beli, szimbolikus kiszorí-
tása a politikai közösségből. Hogy ez milyen felmérhetetlen 
károkat okoz, azt a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, de nem 
biztos, hogy kellő mélységében felfogjuk. Az tudniillik lehe-
tetlenség, hogy az ország egyik fele a másik felével szemben 
próbáljon sikeres lenni. Lesznek persze, akiknek jól megy, 
de összességében egy megosztott ország közös teljesítmé-
nye lefojtott és belülről fékezett. Lehetőségeit saját maga 
fogja vissza és rontja le. 

Ahol hatalmi alapon szerveznek oktatási rendszert, ha-
talmi alapon támogatják a vállalkozásokat, hatalmi alapon 
támogatják a kultúrát, ott a kiemelkedő teljesítmény mindig 
kivétel marad, nem lesz általános jellegzetesség. 

Nálunk azonban ehhez képest is tovább romlik a hely-
zet. Talán sokan ismerik a „kompromat” kifejezést, amely az 
orosz és posztszovjet politika világából származik, és olyan 
leleplező anyagokat jelöl, amelyek célja nem az igazság fel-
tárása, hanem a lejáratás és a zsarolás. Akár annak árán 
is, hogy a szóban forgó anyag hamisítvány. Tipikus eszköze 
a putyini politikának. A hatalmi párt tesz úgy, mintha az el-
lenzék korrupciója fenyegetné a közerkölcsöket, mintha ők 
lopnák el a közvagyont.

A kompromat látszik teljes fegyverzetben megérkezni a 
budapesti városháza el nem adásának ügyével, beleforgat-
va a volt miniszterelnököt is. A főpolgármestert valószínűleg 
folyamatosan követik, másképp aligha képzelhető el, hogy 
hirtelen ott termett valaki, aki lefotózta, hogy szolgálati autó-
ja a buszsávban tett meg száz métert a budapesti forgalom-
ban. Kövér László a nemzetbiztonsági szakszolgálatokban 
bízik a hazavesztő ellenzékkel szemben. A külügyminiszter 
szerint a hazai szolgálatok felkészültek a választásba törté-
nő külföldi beavatkozásra – csakhogy ő az Egyesült Államok-
ra, NATO-szövetségesünkre gondolt. Minden ellenzéki moz-
gás ellenséges, és minden ellenséges mozgással szemben 
bevethető akár az állambiztonság is – vagy kiszervezhető e 
tevékenység egy baráti cégnek.

Lehet-e egyáltalán ilyen körülmények között szabad a vá-
lasztás? Érdemes-e voksolni, kampányolni? 

Erre más választ nem tudok adni, csak azt, hogy a sza-
vazatok kritikus tömege felül tudja írni ezeket a hatalmi kí-
sérleteket – egyúttal ez az egyetlen esély is arra, hogy meg-
szabaduljunk ezektől a módszerektől. Nincs más módszer, 
nincs más választás annak eléréséhez, hogy tisztán állhas-
sunk végre egymással szemben, önmagunk előtt.

Lakner Zoltán

A hatalmi párt tesz úgy, 
mintha az ellenzék kor-
rupciója fenyegetné a kö-
zerkölcsöket, mintha ők 
lopnák el a közvagyont.

Karikó Katalin elnyerte azt a díjat,
amelyet Einstein és Edison is megkapott

A philadelphiai Franklin 
Intézet 1824 óta tiszte-
leg Benjamin Franklin 

öröksége előtt azzal, hogy ki-
tüntetéseket adományoz a tu-
dományos és a mérnöki mun-
ka kiemelkedő teljesítményei-
ért. Az Egyesült Államok legré-
gebbi átfogó tudományos és 

technológiai díjaként az inté-
zet több mint kétezer úttörő 
tudóst, mérnököt, feltalálót is-
mert el a világ minden tájáról. 
A névsorban olyan nevekkel 
találkozhatunk, mint Albert 
Einstein, Thomas A. Edison 
vagy Stephen Hawking.

Karikó Katalin és Drew 

Weissman munkája az intéz-
mény honlapján olvasható 
méltatás szerint lehetővé 
teszi az mRNS biztonságos, 

hatékony és életmentő vakci-
naplatformként történő hasz-
nálatát a fertőző betegségek, 
köztük az új koronavírus okoz-
ta Covid–19 megelőzésére.

Az elismerésről beszámo-
ló Szegedi Tudományegyetem 
(SZTE) szerint a philadelphiai 
intézet 2022. május 5-ére ter-
vezett díjátadó ünnepségén 
összesen kilenc kategóriában 
jutalmazza majd a tudomány, 
az ipar és az üzleti élet 13 mai 
úttörőjét.

Élettudományok kategóriában Karikó Katalin biokémikus, 
Szeged díszpolgára (képünkön) kapja kutatótársával, Drew 
Weissmannal megosztva a 2022-es Benjamin Franklin-ér-
met – adta hírül a HVG a szegedi egyetemre hivatkozva.

Nyolc elektromos autóbusz
érkezhet jövőre Szegedre

Nyolc elektromos autóbusz 
állhat forgalomba jövőre 
Szegeden, és négy önjáró 
trolibusz beszerzésére is 
lehetőség nyílik. Szegeden 
kívül még öt megyeszék-
helyre érkeznek új elekt-
romos buszok a Zöld busz 
program keretében. Az új 
járműveket a programot 
koordináló Humda Zrt. 8,6 
milliárd forintos támogatá-
sával szerezhetik be a szol-
gáltatók.

– Magyarország célkitűzé-
se, hogy 2030-ra villamose-
nergia-termelésének kilenc-
ven százaléka mentes le-
gyen a szén-dioxid-kibocsá-
tástól, és az így előállított 
tiszta villamosenergiát mi-
nél több területen alkalmaz-
za – mondta egy budapesti 
sajtóeseményen Steiner At-
tila klímapolitikáért felelős 
államtitkár. Hangsúlyozta: a 
közlekedés az egyik legna-
gyobb károsanyag-kibocsátó 
szektor, amely az összes ki-

bocsátás 20 százalékáért fe-
lel. Elhangzott az is, hogy a 
helyi közlekedésben 2800-
2900 buszt használnak, és 
a Zöld busz programban jö-
vőre 100, a következő évek-
ben pedig 1100 buszt sze-

retnének lecserélni elektro-
mos járműre.

A Volánbusz Közlekedé-
si Zrt. elnök-vezérigazgatója 
beszámolt arról, hogy a vál-
lalat 2018 és 2021 között 
1700 új autóbuszt szerzett 

be, amelyet főként a helykö-
zi viszonylatokban használ, 
és ezzel több tízezer tonna 
szén-dioxidtól mentesíti a 

környezetet. A városi köz-
lekedésben kötelezővé vá-
lik a „zöldhajtású” buszok 
alkalmazása. A Zöld busz 
programnak köszönhető-
en hat megyeszékhely 80 
százalékos támogatással 
juthat hozzá 60 elektromos 
buszhoz 2022-ben – közöl-
te Pafféri Zoltán. Szegeden 
nyolc tisztán elektromos au-
tóbusz állhat forgalomba, és 
négy önjáró trolibusz beszer-
zésére is lehetőség nyílik 
2022-ben.„Zöldhajtású” busz a fővárosban. Fotó: MTI/Kovács Attila

Ilyen elektromos buszok állnak majd forgalomba Szegeden. Forrás: Volánbusz Zrt.

Szegeden négy önjá-
ró trolibusz beszer-
zésére is lehetőség 
nyílik 2022-ben.
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Rotary-karácsony

Karácsonyig mindennap kap egy rászoruló család ajándé-
kot a szegedi Rotary Clubtól a Klauzál téren. Az idei meg-
nyitón Kovács Tamás alpolgármester elmondta: Szege-

den a kormányzati megszorítások ellenére sem csökkentek a 
szociális kiadások. 462 háztartás kapott, kap tűzifát, az önkor-
mányzat több ezer élelmiszer- és ajándékcsomagat oszt ki, és 
nyolcszáznál több gyermeknek biztosít meleg ételt a téli szünet-
ben. Az első rászoruló családnak az alpolgármester és Nagy Pé-
ter súlyemelő olimpikon adta át a város felajánlását.

Karitatív akció Tarjánban

Gallyaztak a Gogol utcában

Negyvenéves a Gogol utcai japánakácfasor, és bár a 
fák már elöregedtek, nincs lehetőség a cserére, így 
a növények gondozásával, nyesésével próbálja rend-

ben tartani a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Makrai 
László ügyvezető igazgató elmondta: nemcsak a fák gallya-
zását végezték el, de összehangolt munkával rendbe tették 
az útszakaszt is. Kitakarították a víznyelőket, és megtisztítot-
ták a járdákat, parkolókat. A levágott gallyakat ledarálták, és 
később mulcsként hasznosítják.

Biztonságosabb csomópont

CSúcsforgalom-
ban nem volt 
egyszerű átkelni 

a Kossuth Lajos sugárút és a 
Pozsonyi Ignác utca kereszte-
ződésében, és számos kocca-
nás, baleset is történt ezen az 
útszakaszon. Ezért egy évvel 
ezelőtt az útfenntartó Magyar 
Közút a várossal egyeztetve 

úgy döntött: közlekedési lám-
pákat helyez el a csomópont-
ban. Zajlik a lámpák műsza-
ki próbája. További változás a 
kereszteződésben, hogy a Po-
zsonyi Ignác utcába tartók a 
sugárút mindkét oldalán ka-
nyarodósávot kapnak, így sok-
kal gördülékenyebben halad-
hat majd a forgalom.

Rátz Tanár Úr Életműdíjat
kapott a szegedi Kovács István

Kovács István mélységesen 
elkötelezett a matemati-
katanítás iránt. Az SZTE 
Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola matemati-
katanára idén megkapta a 
Rátz Tanár Úr Életműdíjat.

Huszonegyedik alka-
lommal adták át idén 
a Rátz Tanár Úr Élet-

műdíjat azoknak az általános 
és középiskolában tanító pe-
dagógusoknak, akik a mate-
matika-, fizika-, kémia- vagy 
biológiaoktatás területén ki-
magasló teljesítményt nyúj-
tottak a tantárgyak népszerű-
sítésében és a tehetséggon-
dozásban. 2000-ben három 
nagyvállalat, az Ericsson Ma-
gyarország, a Graphisoft és 
a Richter Gedeon létrehozta 
a Magyar Természettudomá-
nyos Oktatásért alapítványt, 
s ennek kuratóriuma dönt a 
Rátz Tanár Úr Életműdíjról, 
amelyet évente két-két mate-
matika, fizika, kémia és bioló-
gia szakos tanárnak ítélnek 

oda. A díjjal 1,5 millió forintos 
pénzjutalom jár.

Kovács István 1981-ben 
végzett a József Attila Tu-
dományegyetem matemati-
ka-fizika tanári szakán. Első 
munkahelye a kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Gimná-
zium volt. 1989-ben került 

Szegedre, a Ságvári Endre 
Gyakorló Gimnáziumba, 
matematika szakvezető ta-
nárnak. Évtizedekig az intéz-
mény igazgatóhelyettese is 
volt. Hosszú pályafutása so-
rán sokféle tanulócsoportot 
tanított, minden képességű 
diákjához megtalálta a meg-

felelő módszert. Sok kiváló 
matematikatanár kezdte pá-
lyáját a keze alatt. Lépcsők 
az egyetemre címmel fel-
adatgyűjteményt készített, 
és ő az egyik társszerzője a 
Sokszínű matematika tan-
könyvsorozatnak és feladat-
gyűjteménynek is.

Két matematikatanár kapta meg a Rátz Tanár Úr Életműdíjat: Csahóczi Erzsébet, az 
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola és Kovács István, az SZTE Gyakorló Gim-
názium és Általános Iskola tanára. Forrás: ratztanarurdij.hu 

Félénk párduclány a vadasparkban
Észak-kínai nőstény leo-
párd érkezett egy francia 
állatkertből a Szegedi Va-
dasparkba. A tervek szerint 
később egy hím leopárd is 
csatlakozik majd Saianhoz, 
hogy szaporítani tudják a rit-
ka alfajt.

Kevesen gondolják, hogy 
az állatkerti állatok kö-
zül talán az amúgy 

méltán félelmetes nagymacs-
kák azok, amelyek általában 
a legfélénkebbek egy költö-
zés után. Hosszú ideig tart, 
mire megszokják és az ottho-
nuknak érzik új helyüket. Sa-
ian, a francia Thoiry állatkert-
jéből érkezett fiatal, mind-

össze másfél éves észak-kí-
nai leopárd is még óvatosan 
közlekedik új kifutójában, és 
időnként előfordul, hogy nem 
is jön elő zárt elkülönítőjéből. 
Ám ahogy Veprik Róbert igaz-
gató elmondta, napról napra 
bátrabb, így most már a láto-
gatók is nagyobb bizonyosság-
gal figyelhetik meg az egyik 
legritkább párducalfajt.

Az észak-kínai leopárdból 
természetes élőhelyén – az 
orosz Távol-Keleten és Kína 
északi részén – ötszáznál is 
kevesebb él. Az európai állat-
kertek a fajmentő tenyészp-
rogramban tartják, jelenleg 

a kontinens állatkertjeiben 
mindössze 39 egyed él. Sze-
geden 2009 óta mutatják be 
a fajt, de miután a legutóbbi, 
már nagyon idős leopárd el-

pusztult, hónapokig üresen 
állt a kifutó. A tervek szerint a 
fiatal nőstényhez csatlakozni 
fog egy hím is, hogy szaporíta-
ni tudják a ritka alfajt.

Prima díj a zoopedagógiai munkáért
Az oktatásban és köznevelésben végzett kimagasló mun-
kájáért Prima díjat kapott a Szegedi Vadaspark. Veprik 
Róbert igazgató szerint az egyik legfontosabb feladatuk 
a jövő nemzedékének nevelése, hogy a gyerekek környe-
zettudatos, természet- és állatszerető felnőttekké válja-
nak. Az intézményben hangsúlyos elem a zoopedagógiai 
oktatás. Az elismeréssel járó egymillió forintot is erre a 
célra fogják felhasználni, az oktatási munkához szüksé-
ges eszközöket vásárolnak majd belőle.

Fotópályázat
Lezárult a vadaspark 
Tessloff-Babilon Kiadó-
val közösen indított 
fotópályázatának őszi 
fordulója. A téma az 
őszhöz, a sárga színhez 
kapcsolódott. A fordulót 
Gátszegi Gerda Tímea 
nyerte, aki a sárga és 
fekete színben pompá-
zó pápua szarvascsőrű 
madarat fotózta le.

Saian gyönyörű, de még kicsit bátortalan. Fotó: Szegedi Vadaspark
Forró teával, gyümölccsel és szaloncukorral várta múlt 

szombaton a tarjániakat a Szeged Város Közösségéért 
Közalapítvány a Víztorony és a Csillag téren. Tóth Károly, 

a közalapítvány elnöke elmondta: pályázati forrásból, cégek és 
magánszemélyek támogatásából valósítják meg a programo-
kat. Legfontosabb céljuk az egészséges életmód népszerűsíté-
se és a helyi közösségek erősítése. Mészáros Tamás, Tarján ön-
kormányzati képviselője szerint az évzáró rendezvény szabad-
téri fogadóóra is volt, ahol jót beszélgettek az emberekkel. A 
program fővédnöke Szabó Sándor országgyűlési képviselő volt.

Tóth Károly és Szabó Sándor (fekete kabátban) a tarjáni 
programon. Fotó: Iványi Aurél
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Vírus és város
Duda Ernő immunológusprofesszor  

a náthavírusjellegtől a Covid aljasságáig

Folytatás az 1. oldalról
Az elmúlt másfél évben min- 
dannyian kicsit vírusszakér-
tők lettünk, ezért nem okoz-
tak nagy meglepetést Duda 
Ernő szavai, amikor arról 
beszélt: a Covid különösen 
olyan zárt közösségekben 
képes rendkívül gyorsan ter-
jedni, mint az idősek ottho-
na, a koncertek, a sport- és 
vallási rendezvények.

A Coviddal az az egyik 
legnagyobb probléma, hogy 
képes módosítani az ember 
immunrendszerét. A vírus 
szervezetben való megjele-
nésekor megszünteti az inter-
feron termelését, ami azzal 
a következménnyel jár, hogy 
nem indul be a védekezés. 
Véralvadást is okozhat a ví-
rus, s ez a hajszálerek eltömő-
désével járhat. Ha ezekben 
nem megfelelő a véráramlás, 
akkor oxigénhiányos állapot 
léphet fel. Ilyen körülmények 
között könnyen kialakulhat 
stroke, infarktus és nagyon 
erős izomfájdalom.

Duda Ernő elmondta: az 
immunrendszer későn „kap-
csol be” a Covid elleni vé-
dekezésben, viszont amikor 
„bekapcsol”, akkor hirtelen 
és nagyon erőteljesen. – Az 
öregedés és a vírus nyomán 
fellépő gyulladás kéz a kéz-
ben jár, ez magyarázza azt 
is, hogy sok idős áldozata 
van a koronavírusnak – tette 
hozzá a professzor.

– A szakemberek a világ-
járványt okozó vírus aljas-
ságának nevezik az általa 
produkált „molekuláris mi-
mikrit” – fogalmazott Duda 
Ernő. Ez azt jelenti, hogy a 
koronavírus képes felvenni 
a gazdaszervezet moleku-
láris mintázatát, aminek 

következtében a szervezet 
nem tudja megkülönböz-
tetni, hogy mi az idegen, a 
betolakodó, és mi a saját a 
testben. Egyszerűen nem is-
meri fel a betolakodót, mert 
ezek molekulái hasonlóak a 
gazdaszervezetéhez.

– Egyáltalán nem volt 
törvényszerű a mostani jár-
vány kirobbanása – mondta 
Duda Ernő; ugyanakkor os-
torozta a politikát és a po-
litikusokat, akik megannyi 
rossz döntéssel járulhattak 
hozzá a járvány kirobbaná-
sához. Egy példa ezek kö-
zül: a volt amerikai elnök, 
Donald Trump 2018-ban 
bezáratta az Egyesült Álla-

mok járvány-előrejelzéssel 
foglalkozó intézetét – épp a 
legrosszabb időpontban.

– Ez a vírus a repülőgé-
pek révén terjedt el – fogal-
mazott Duda Ernő, s ezzel 
összefüggésben érthetet-
lennek nevezte, miért re-
pülhettek a személyszállító 
gépek 2020 januárja és 
2020 márciusa között, ami-
kor már tudták, hogy a vírus 
felütötte a fejét Kínában, és 
valójában nem volna szabad 
onnan kiengedni. – De a po-
litika bűne az is – tette hoz-
zá –, hogy a legtöbb ország-
ban sokáig alábecsülték a 

koronavírus veszélyességét, 
és nem hozták meg időben 
azokat az intézkedéseket, 
amelyek szükségesek lettek 
volna. Számos országban 
kevés tesztet végeztek, alig 
vagy egyáltalán nem volt 
kontaktkutatás, államon-
ként hozták meg a védeke-
zésről szóló döntéseket, sok 
esetben a kormányok egy-
mással sem egyeztettek.

– Nem az átlagember ta-
lálta ki azt az álhírt, hogy az 
oltással chipet ültet az em-
berbe Bill Gates – mondta 
Duda Ernő. Ennek kapcsán 
kitért arra, hogy Oroszor-

szágban és Kínában állami 
segédlettel tartanak fel – 
ahogyan nevezte – hackeris-
tállókat. Többnyire ezekben 

találják ki a hazugságokat, 
amelyeket aztán elterjesz-
tenek. – A Pfizer- és a Mo-
derna-vakcina lejáratása is 
ezekhez a helyekhez köthe-
tő – tette hozzá a professzor.

Felfoghatatlan, hogy nyu-
gat-európai országokban 
tízezrek vonultak ki tüntet-
ni a maszkhasználat ellen 
– hangsúlyozta a tudós. 
Szerinte az oktatással lehet 
valami nagy baj, ha nagy tö-
megek ilyen tudománytalan 
nézeteket vallanak, s tompul 
a racionalitásra való hajlam.

Bod Péter

Az immunrendszer 
későn „kapcsol be” 
a Covid elleni véde-
kezésben, viszont 
amikor „bekapcsol”, 
akkor hirtelen és na-
gyon erőteljesen.

Duda Ernő immunológus- 

professzor

Szegeden kimagas-
lóan nagy az oltot-
tak aránya, sokkal 
magasabb, mint a 
hazai átlag, és ma-
gasabb, mint az EU 
átlaga. Szeged újra 
példát mutat.

Botka László polgármes-
ter bejegyzése a Faceboo-

kon

Duda Ernő: Felfoghatatlan, hogy nyugat-európai országokban tízezrek vonultak ki tüntetni a maszkhasználat ellen. 
Fotó: Szabó Luca 

Knezevics Viktor gyújtotta meg
a második gyertyát a város koszorúján

A Pro Urbe díjas Kneze-
vics Viktor, a BP szege-
di szolgáltatóközpont-

jának egykori vezetője és or-
szágigazgatója gyújtotta meg 
Szeged város adventi koszo-
rúján a reményt jelképező 
második gyertyát.

Ünnepi köszöntőjében 
elmondta: reméli, hogy a jár-
vány újrahangolta az embe-
rek értékrendjét, és ismét fon-
tossá váltak a fizikai és a lelki 
egészség, a szabadság, a csa-
lád és a barátok, valamint a 
természet értékei. „Az elmúlt 
időszak felhívta a figyelmün-
ket a társadalmi feladatokat 
ellátó emberek munkájának 
értékére és fontosságára, 
az egymás iránti nagyobb 
figyelem, megértés és segít-

ségnyújtás szükségességé-
re. Bebizonyította, mennyire 
egymásra vagyunk utalva, és 
mennyire számítunk, számít-
hatunk egymásra” – hangsú-
lyozta Knezevics Viktor, aki 
kellemes ünnepi készülődést 
kívánt minden szegedinek.

Botka László a Face-
book-oldalán megjelent vi-
deóhoz azt írta: „A járvány-
veszély miatt a szegediek és 

a hozzánk érkező vendégek 
egészségének védelmében 
idén a Dóm tér helyett az on-
line térben ünnepeljük az ad-
venti vasárnapokat, és az ün-
nepi köszöntők is a közösségi 
médiában kerülnek bemuta-
tásra. Vigyázzunk egymásra 
a karácsonyi készülődés so-
rán is! Békés, áldott adventet 
kívánok mindenkinek váro-
sunk nevében!”
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Zsóri Margit telefonon közvetítette az anyának,
hogyan tette meg gyermeke az első lépéseket

Negyven év után nyugdíjba vonul a Csillag téri bölcsőde vezetője

Karácsonykor nyugdíjba 
megy Zsóri Margit, a Csil-
lag téri bölcsőde vezetője. 
Novemberben Szociális 
Munkáért díjat kapott Sze-
ged városától.

– Ahogy haladok a vége 
felé, fizikailag és lelkileg is 
egyre nehezebb, akárhogy 
igyekszem kezelni. Azt lá-
tom, hogy mennyi még a te-
endőm, amit szeretnék elvé-
gezni. Folyamatban vannak 
dolgok, amiket soron kívül 
kell intézni – mondta nyug-
díjazásáról az önkormányzat 
Csillag téri bölcsődéjének 
vezetője. Zsóri Margit negy-
ven év munkaviszony után 
karácsonykor búcsúzik sze-
retett intézményétől. A szo-
ciális munka napján kitün-
tetéssel ismerte el a város a 
tevékenységét.

– Nagyon váratlanul 
ért. Király Sándorné Zsuzsi 
bölcsődeigazgató terjesztett 
fel. Nagyon köszönöm, hogy 
gondolt rám. Olyan kis galád 
vagyok, hogy szívesen szer-
zek meglepetést, de nem 
szeretek a középpontban 
lenni. Úgy végzem a munká-
mat, hogy ez természetes, 
ez vele jár, hogy segítünk 

a családoknak, azért tesz-
szük, hogy itt lehessenek 
a gyerekeik, és mindenki 
jól érezze magát. Teszem a 
dolgomat, furcsa, hogy én 
ezért díjat kapok. Hiszen 
úgy gondolom, ezért az a 
legszebb ajándék, amikor 
nevetni látjuk a gyerekeket, 
amikor visszajárnak a szülők 

a gyerekekkel együtt, ha lát-
juk őket óvodába, iskolába 
menni, felnőni. 

„Leg” családok

– Van több olyan családunk 
is, amelyek visszajárnak 
hozzánk. A „leg” családunk-
kal akkor kerültem kap-
csolatba, amikor 18 éve a 
Csillag téri bölcsődébe jöt-
tem. Több mint tíz éven át 
folyamatosan napi kapcso-
latban álltunk, mert mind az 
öt gyermeküket ide hozták. 
Van egy családunk, amely a 
négy gyermekét hozta ide, 
de háromgyermekesünk 
több is van. Olyan is van, 
aki hozzánk járt, és már a 
gyermekét is mi gondozzuk 
– fűzte hozzá Manyika.

Noha a bölcsőde a Tün-
de téren található, mindenki 
Csillag tériként ismeri. Az el-
nevezés régről ered, amikor 
még telekkönyvileg valóban 
a Csillag térig nyúlt a bölcső-
de kertje, gyümölcsössel. 

Elhagyta a pályát

Manyika 1981-ben kezdett 
dolgozni a Cső utcai bölcsődé-
ben, húsz évig maradt ott, két 

gyerek után is oda ment visz-
sza. Utána három évre elhagy-
ni kényszerült a pályát; a férje 
olyan munkarendben dolgo-
zott, amellyel sehogy sem 
tudták összeegyeztetni a gye-
rekek óvodába, majd iskolába 
vitelét. Márpedig a bölcsőde 
hajnali fél 6-tól este 6-ig tart 
nyitva. Reggel magával kellett 

volna vinni a kicsiket a munka-
helyére, hogy onnan irányítsa 
őket oviba, iskolába, délután 
oda mentek volna be hozzá, 
hogy este együtt menjenek 
bevásárolni, és nagy sokára 
haza. Három év múlva Ma-
nyika férjének megváltozott 
a munkaidő-beosztása, így 
visszatért a Cső utcába. Rö-
viddel azután nyugdíjba ment 
a Csillag téri bölcsődevezető, 
pályázat útján pedig Manyika 
folytatta a munkáját, 2003-
tól. A 94 férőhelyes intézmény 
nyolc csoportjában összesen 
23 munkatárs dolgozik. Saj-
nos a Covid miatt sok helyük 
megüresedett, mert a szülők 
közül többeket nem vett visz-
sza a munkahelyük, márpedig 
munkáltatói igazolás nélkül 
nem vehetik fel a gyerekeiket 
a bölcsődébe. 

Ha a gyermeki mosoly 
és a családok visszajelzése 
fontos értéket is képvisel 
a bölcsődei dolgozók éle-
tében, mégiscsak az állam 
által anyagilag kevéssé meg-
becsült szociális szférába 
tartoznak. Lehet-e így moti-
válni az utánpótlást?

– Egyre kevesebben, de 
jönnek a fiatalok. Akik bölcső-
dében dolgoznak, nem mun-
kavégzés céljából járnak be, 
hanem mert számukra ez 

hivatás, amelyet szívvel-lélek-
kel csinálnak. Aki elkezdi itt a 
pályáját, az legfeljebb szülni 
megy el, és szülési szabadság 
után jön vissza, nem igazán 
nagy az elvándorlás. Nem az 
lebeg a szemünk előtt, hogy 
nem vagyunk megbecsülve, 
hiszen az önkormányzat és az 
igazgatónő is mindent meg-
tesz azért, hogy megkapjuk, 
amit csak lehet. Én is maxi-
málisan igyekszem támogat-
ni a kollégáimat, hiszen kire 
számítsunk, ha nem egymás-
ra? Úgy gondolom, azoktól, 
akikkel kapcsolatba kerülünk, 
legyenek civilszervezetek 
vagy képviselők, megkapjuk 
a megbecsülést – mondta a 
bölcsődevezető.

Programok kicsiknek – 
és nagyobbaknak

– Már kiskoromtól fogva na-
gyon szerettem a gyereke-
ket. Nálunk a családban volt 
is elég sok, már nyolcadikos 
koromban elláttam anyu hú-
gának pár hónapos gyerekeit. 
Eredetileg tanárnak készül-
tem, de ez a korosztály sokkal 
jobban vonzott. Békés megyei 
vagyok, érettségi előtt levelet 
írtam Békéscsabára és Sze-
gedre is, hol indul ilyen iskola, 
és mert Szegedről azt írták, 

indítanak, Békéscsabán pe-
dig nem volt ilyen lehetőség, 
automatikusan idejöttem. 
Munkába álltam, albérletben 
laktam, és elvégeztem a szak-
gondozónőit, mert főiskolát 
akkoriban még nem lehetett 
– elevenítette fel a kezdete-
ket.

Sok minden változott azó-
ta a bölcsődékben; a kórház-
fehéret és az átadóablakot, 
ahol be- és kiadták az átöltöz-

tetett gyerekeket, felváltotta a 
színes, hangulatos, családias 
környezet, ahol tág teret kap-
hatott a dolgozók fantáziája. 
Szakmailag is változott az el-
látás: míg régen néhány hetes 
csecsemőt is beírathattak az 
anyukák, manapság húszhe-
tes az alsó korhatár. Koráb-
ban 16 fős csoportokban fo-
gadták a kicsiket, most 8-12 
gyermeket gondoznak együtt. 

– Mi helyettesítjük a 
szülőket távollétük idejére, 
és legjobb tudásunkkal és 
szeretetünkkel neveljük a ki-
csiket. Megesik, hogy a szü-
lő aggódik, hogy nem lehet 
jelen, amikor a gyermeke 
feláll, vagy megteszi az első 
lépéseit. Előfordult, hogy 
telefonon közvetítettem az 
első próbálkozásokat. Dél-
utánonként pedig átadjuk a 
szülőknek, amit napközben 

tapasztaltunk. Írásban is 
beszámolunk a gyermek egy 
napjáról, mivel játszik, mit 
szeret, és manapság – ha a 
járványhelyzet engedi – sok 
olyan programot szervezünk, 
amelybe a szülők is bekap-
csolódhatnak, hogy több 
időt tölthessenek együtt 
– mesélte mosolyogva  
Manyika.

Dombai Tünde

A bölcsőde után
– Anyukám hozzánk költözött pár hónapja, ez egy új 
életszakasz mindannyiunk életében. Van három uno-
kám is, a legkisebb pár hetes, a középső ovis, a nagy 
szeptemberben kezdi az iskolát. Szeretném támogatni 
a gyerekeimet a munkavégzésben. A menyem szintén 
bölcsődében dolgozik, a lányom bölcsődéből van távol 
éppen szülési szabadságon, tudom, hogy elkél a segít-
ség –mondta Zsóri Margit a bölcsőde utáni terveiről.

Zsóri Margit: Mi helyettesítjük a szülőket távollétük idejére, és legjobb tudásunkkal és szeretetünkkel neveljük a ki-
csiket.

Zsóri Margit: Az a legszebb ajándék, amikor nevetni lát-
juk a gyerekeket.
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Ujhegyi Évánál a pillanatok nem állnak meg,  
hanem tovább mesélnek

– Szabad időmben a legszí-
vesebben fotózni járok. Je-
lenleg a szürreális képek 
foglalkoztatnak leginkább. 
Ehhez kapcsolódik a másik 
nagy szenvedélyem: Pho-
toshoppal befejezni a képe-
imet, amire a fényképezőgép 
már nem képes. Nagyon iz-
galmas kihívásnak tartom, 
hogy több különböző kép-
ből és képelemből új, egé-

szen más képet hozzak lét-
re – mondta alkotásairól Uj-
hegyi Éva. – Digitális géppel 
dolgozom, és alapvetően szí-
nes kompozícióban gondol-
kodom, viszont az utómun-
kánál figyelembe veszem, 
ha egy portré például feke-
te-fehérben jobban érvénye- 
sül. 

Éva – kisebb-nagyobb 
szünetekkel – egész életé-
ben fényképezett. A szegedi 
éveiben képezte magát önál-
lóan, itt lett igazán fotós; azt 
vallja, hogy amit a fotózásról 
tud, azt mind-mind itt csipe-
gette fel. Mint a fotósok ál-
talában, ő is bejárta a maga 

útját, és úgy érzi, a felén már 
túljutott. A szürreális képek 
mellett érdekes utcákat, iz-
galmas részleteket is szeret 
fényképezni, s továbbra is 
szereti a színház- és táncfo-
tózást, ám erre most nincs le-
hetősége. A fotózás számára 
röviden és tömören: az élet. 
Fotós barátja és mestere, 
S. Varga Ilona mondta róla, 
hogy a fényképezés a véré- 
ben van. 

Ujhegyi Éva jelenleg Bu-
dapesten él és dolgozik. A 
szegedi Somogyi-könyvtár 
Móra utcai fiókkönyvtárá-
ban a korábbi szegedi éve-
iből láthatók fotók, január 
végéig, Színház az egész 
világ címmel. Annus Gábor, 
a Tiszatáj szerkesztője úgy 
fogalmazott: „Azt tudtam 
Éváról, hogy nagy szerelme 
a színház. Munkám során 
több csodálatos színházi fo-
tójával volt szerencsém már 
dolgozni… Szokták mondani, 
hogy a fényképezés a pilla-
nat megörökítésének művé-
szete. Éva legjobb színházi 
képeinek láttán ugyanazt 
érezzük, mint természet-
fotóiból. A mozdulatok, a 
pillanatok nem állnak meg, 
hanem tovább mesélnek. A 
tekintetek, a szólásra nyitott 
ajkak, a megfeszülő izmok, a 
lendülő karok ragadnak ma-
gukkal bennünket egy cso-
dálatos világba, a színház 
világába!”

Pocsolyakép.

A kapu.Álom vagy valóság. 

Tizenegy. Fotók: Ujhegyi Éva Kilincs. 

A fotózás számára 
röviden és tömören: 
az élet. Fotós ba-
rátja és mestere, S. 
Varga Ilona mondta 
róla, hogy a fény-
képezés a vérében 
van. 

Ujhegyi Éva jelenleg Budapesten él és dolgozik. A szegedi 
Somogyi-könyvtár Móra utcai fiókkönyvtárában a korábbi 
szegedi éveiből láthatók színházi fotók. Lapunkban újabb 
felvételeivel mutatkozik be, hozzátéve, hogy mindent, 
amit a fotózásról tud, itt tanulta meg.
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Szegeden divat az olvasás!
Egy személy – egy könyv

A Somogyi-könyvtár könyvajánló sorozatában Dobó Ferenc 
Levente, a PanoptikumArt.com Brand Szobrász Studio tu-
lajdonosa Héctor García – Francesc Miralles Icsigo icsie 
című könyvét ajánlja.

Az olvasás számomra olyan élmény, amiről sosem sze-
retnék lemondani. Nem könnyű feladat sem időt sza-
kítani rá, sem olyan nyugalmi állapotba kerülni, hogy 

valóban csak a könyvre tudjak koncentrálni. De egy nagyon 
határozott és betartott időgazdálkodással általában sikerül 
ez a feladat is… 

Az első igazi könyvélményeim, amikre vissza tudok emlé-
kezni, és nagy hatással voltak rám, P. Howard (Rejtő Jenő) 
könyvei voltak. Gyerekként, ha beteg voltam, a szüleim min-
dig a Dédihez vittek gyógyulni, ahol a könyvespolcon – töb-
bek között – rengeteg Rejtő volt. Imádtam a sztorikat, nem 
bírtam lerakni őket, nekem P. Howard lett a világirodalom 
remekei között az első. 

Azért nem szeretnék erről az élményről – mint olvasás 
– lemondani, mert imádom, amikor a sorok között elindul a 
fantáziám, elképzelem az olvasottakat, a párbeszédek mellé 
a kaján vigyorokat vagy a különböző gesztusokat. A képzele-
temmel tudok felöltöztetni mindent, és ami szintén nagyon 
fontos dolog, őrületesen tud inspirálni, gondolatokat ébresz-
teni a munkámhoz, az alkotáshoz. 

Ezért nem tudnám soha elképzelni, hogy abbahagyjam az 
olvasást, hiszen szerves része, formálója a gondolataimnak és 
azokon keresztül az alkotásaimnak… Legutóbbi szoborkompo-
zíciómnak, a Memento Morinak is pont egy könyv volt az inspi-
rálója. Nevezetesen Héctor García – Francesc Miralles Icsigo 
icsie című könyve, amely arra próbál rávezetni, hogyan élj a má-
ban. Hogyan ragadd meg a pillanatot, hogyan szeresd az életet, 
hogyan próbálj meg ember maradni, és hogyan próbálj az élet 
minden pillanatából, még a legegyszerűbbnek tűnőkből is – és 
nem csak azokból, amelyek számodra fontosak – meríteni. 
Minden átélt pillanatod a tiéd, és csakis rajtad múlik, mennyi 
erőt és életet tudsz magadnak meríteni belőle, feldolgozni az 
életed gazdagításához, értékesebbé tételéhez. Amihez sokszor 
nem is kellenek olyan nagy dolgok.

Számomra adni a világ legkönnyebb és leghálásabb felada-
ta. A saját élményeinkkel vagy a mások számára létrehozott sa-
ját élményeinkkel mindig ráhatással vagyunk a környezetünkre 
és a világra egyaránt. Éppen ezért én őszintén hiszek az alkotás 
vagy a boldog közös alkotás embert formáló erejében. És ha ezt 
éppen olvasásnak hívjuk, akkor abban is. Szívemből ajánlom 
mindenkinek, hogy vegye kezébe ezt a könyvet, érdemes. És ér-
demes néha egy-egy gondolatánál meg is állni, hogy tudatosod-
janak bennünk ezek a nagyszerű gondolatok. Mindannyiuknak 
nagyon jó olvasást kívánok hozzá!   

Héctor García – Francesc Miralles Icsigo icsie című köny-
ve a Somogyi-könyvtárból kölcsönözhető.

Kiss Lajos városépítész: Jól döntöttünk,
hogy 1972-ben Szegedre költöztünk

− Különleges eredménnyel 
végezte el 1969-ben a Mű-
egyetemet, mégsem lett 
sztárépítész, hanem helyette 
a városépítészetet választot-
ta. Miért? Mi vonzotta az ur-
banisztikában?

− Azt mondják a teoreti-
kusaink, hogy az építészet 
egy és oszthatatlan. Vagyis 
nincs külön városépítészet, 
belsőépítészet és úgyneve-
zett magasépítészet, csak egy 
nagy massza létezik: az archi-
tektúra. Bármit is végzünk, a 
lényeg mégiscsak a téralkotó 
tevékenység, amely jó eset-
ben művészet. 

− Hogyan működött egy 
tervezővállalat a szocializ-
musban? 

− Teljesen állami irányítás 
alatt álltunk, a megbízások 
zömét a tanácsokon keresztül 

kaptuk. A megyei tervezővál-
lalatok pár száz fővel működ-
tek. Egy-egy ilyen cégben ter-
vezők, szerkesztők, rajzolók 
szerveződtek műtermekbe, 
gazdasági osztály, szerződés-
kötő csoport és minden egyéb 
kiszolgáló részleg dolgozott 
együtt. Alapvetően állami 
megrendelésekre dolgoztunk, 
de megengedték az úgyne-
vezett magántervezést is, 
jóllehet nagyon szűk keretek 
között. A vállalati négyszög – 
az igazgató, a szakszervezeti, 
a KISZ- és a párttitkár – dön-
tötte el az ügyek nagy részét, 
még azt is, kit terjesztenek 

föl Ybl-díjra. Első munkahe-
lyemen, Szolnokon amolyan 
fejvadászként megjelent Ma-
róthy Győző építész, aki Sze-
geden városrendezési műter-
met hozhatott létre. Nem ígért 
egyebet, mint amit Churchill 
az angoloknak: erőfeszítést, 
verítéket, könnyeket, sok 
munkát. Pénzt, dicsőséget 
alig. Mi a feleségemmel, Sze-
merey Márta építésszel még-
is vele tartottunk. 1972-ben 
Szegedre költöztünk. Ma is 
úgy érzem, jól döntöttünk. Aki 
hat-tíz évet dolgozott Maróthy 
Győzőnél, az profivá válhatott. 
Máig a mesteremnek tartom 
őt. 

− Mi teszi profivá az urba-
nistát?

− Erre a területre csak a 
közösségi kérdések és prob-
lémák iránt fogékony embe-
rek alkalmasak. Én magam 
az ilyen alapokon álló építé-
szetben hiszek. Vallom, hogy 
minden valamirevaló építész 
közösségi ember, érzékeny 
környezetének problémáira 
és rezdüléseire, sőt annak 
terheiből önként részt is vál-
lal. Különösen érvényes ez 
az urbanistákra. A tevékeny-
ségünk többnyire anonim, 
haszna és eredménye tárgyi-
asult formában nem mindig 
jelenik meg, ezért objektív 
módon még utólag is nagyon 
nehezen mérhető és minősít-
hető. A köz- és a magánérdek 
állandó szembesítése és gya-
korlati szembenállása pedig 
igen nagy lelki teher, amelyet 
el kell tudni viselni, ami nem 
mindig könnyű. 

− Az 1980-as évek végén 
mégis munkahelyet váltott…

− Az építészetben már az 
1980-as évek legelején lehe-
tett érezni, hogy bajban van a 
rendszer. Mivel az építész elő-
re gondolkodik, a terveket elő-
re készíti, könnyebben veszi 
észre a válságot: egyre több 
tervet tolnak félre, egyre több 
beruházás megvalósítására 
nem jut pénz. Ezért 1987-
ben sikerrel megpályáztam 

a szegedi városi főépítészi 
munkakört, és öt és fél évig 
töltöttem be a posztot. Abban 
a korszakban, amely kegyel-
mi időszak volt a főépítészek 
szempontjából: igényelték a 
szakmai hozzáértést, komo-
lyan vették a szakmánkat, és 
a várospolitikai döntések elő-
készítésébe is bevonták az ur-
banistákat. Hihetetlen hatás-
köri felhatalmazással bírtam, 
nagyfokú önállósággal végez-
hettem a munkám. A bürok-
rácia még nem kötötte meg 
annyira a főépítészek kezét, 
mint manapság. Napjainkban 
ijesztő a túlszabályozás, alig 
van mozgástere egy főépítész-
nek, aminek következményei 
beláthatatlanok. Majd növe-
kedtek a hivatali feladatok, 
nemritkán éjszakába nyúlóan 
dolgoztam, és belefáradtam. 
Különösen azt követően, hogy 
az építési hatósági osztályt is 
a főépítészi irodámhoz csatol-
ták. 1992-ben alakultak meg 
a területi főépítészi irodák, s 
én az alapításától fogva ve-
zettem a Dél-alföldi Régió Te-
rületi Főépítészi Irodáját, mint 
területi, később állami főépí-
tész. Ez egy kiváló rendszer 
volt sokáig, egészen a 2007-
es megszüntetésig. Közvet-
lenül az ágazati miniszter alá 
tartoztunk, ezért lehettünk 
hatékonyak. De 2006 után 
gyökeresen átalakították a 
rendszert, ma már a kormány-
hivatalokban dolgoznak az 
állami főépítészek. Hatáskö-
rük, mozgásterük, eszközeik 

és lehetőségeik aggasztóan 
csekélyek. 

− Ebben a helyzetben mit 
tehet egy olyan civilszerve-
ződés, amilyen a Dél-Alföldi 
Urbanisztikai Egyesület?

− Régóta tapasztalom, 
hogy azok a folyamatok, ame-
lyeket az urbanisztika körébe 
utalhatunk, általában kevés 
szereplősek és belterjesek. 
Vagyis nem szólnak eléggé 
azokhoz, akiket a leginkább 
érintenek: a lakossághoz, az 
érintett tulajdonosokhoz. Az 
ilyen típusú egyesületek fela-
data az lehet, hogy a kommu-
nikációt segítsék, közvetítsék, 
adott esetben lefordítsák az 
információkat, hogy általuk 
minél több ember lássa, érez-
ze, hogy az épített környe-
zet minősége fontos ügy. És 
szükség esetén elfogulatlanul 
tiltakozzanak a hibás elkép-
zelések ellen. A nyilvánosság 
és a társadalmi nyomás lehet 
az eszköze egy civilszervezet-
nek, ha meg akar akadályozni 
környezetünkre veszélyes tö-
rekvéseket.

Bene Zoltán

(Az interjú teljes terjedelmé-
ben a Szeged folyóirat novem-
beri számában olvasható.)

Az építész előre gondolkodik, így könnyebben veszi észre 
a válságot: egyre több tervet tolnak félre, egyre több be-
ruházás megvalósítására nem jut pénz – nyilatkozta Kiss 
Lajos (képünkön) építészmérnök, várostervező. Szerinte 
napjainkban ijesztő a túlszabályozás. A kormányhivatalok-
ban dolgozó állami főépítészek hatásköre és mozgástere 
aggasztóan csekély. Kiss közel tíz évig volt a megyei ur-
banisztikai egyesület elnöke. Úgy véli: a nyilvánosság és 
a társadalmi nyomás lehet egy civilszervezet eszköze, ha 
környezetünkre veszélyes törekvéseket akar megakadá-
lyozni.

Vallom, hogy min-
den valamirevaló 
építész közösségi 
ember, érzékeny 
k ö r n y e z e t é n e k 
problémáira és rez-
düléseire, sőt an-
nak terheiből ön-
ként részt is vállal. 
Különösen érvé-
nyes ez az urbanis-
tákra. A tevékeny-
ségünk többnyire 
anonim.
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     PostabontásEgy kép, két mondat

Decemberi ragyogás. A Kárász utcán fotózta olvasónk, Benda Beatrix.

Értelmetlen figyelmeztetés

Nálunk a november és 
a december a szülina-
pok és a karácsonyi 

ünnepi készülődés hónapja. 
Nagy a sürgés-forgás, sütünk, 
főzünk a konyhában, be van 
kapcsolva a rádió. Hallgatjuk 
a zenét, miközben bemondják 
a következő jól ismert szöve-
get: „A következő műsorszá-
munk 12 év alattiaknak nem 
ajánlott!” – és felhívják a fi-
gyelmet a Prima Primissima 
díj kiosztására. Később újabb 
figyelmeztetést sugároznak a 
karácsonyi koncertekre invi-
tálás előtt. Ez a műsorszám 
sem ajánlott a gyerekeknek.

Legutóbb, még a nyári 
iskolai szünet végén serény-
kedtek nálam a kisunokáim. 
A gyerekek tésztát nyújtottak, 
pogácsát szaggattak. A kony-
hában akkor is szólt a rádió, 
miközben a híreket hallgat-

tuk. Bemondták, hogy bánya-
baleset történt Kolumbiában, 
meghalt tizenegy ember. Pan-
na megkérdezte, hogy mi az 
a sújtólégrobbanás. Elmagya-
ráztam neki. Pannát és a töb-
bi gyermeket is elszomorította 
az esemény.

A hírek után bemondták: 
„A következő műsorszámunk 
12 éven aluliaknak nem aján-
lott!” És jött egy reklám, hogy 
itt és itt kedvező áron kapha-
tók a következő zöldségek… 
Annyira rövid volt a reklám, 
hogy időm se lett volna kikap-
csolni a rádiót vagy kiküldeni 
a gyerekeket a konyhából. 
És különben is, miért nem 
ajánlott, miért káros egy élel-
miszerreklám a 12 éven aluli 
gyermekre, miközben sokkal 
megrázóbb híreket nyugodtan 
végighallgathatnak?

Mostanában tapasztalom, 

hogy naponta többször meg-
szakítják az adást a rádióban 
ezzel a szöveggel: „A követke-
ző műsorszámunk 12 éven 
aluliak számára nem aján-
lott!” Ez nagyon zavaró, el-
vesz a műsoridőből is, és sok 
esetben teljesen értelmetlen, 
nem is beszélve arról, hogy 
a gyermekek „eltávolítása” a 
rádió mellől nem megoldható 
erre a pici időre. Vagy kérjem 
meg őket, hogy a kis tenyerü-
ket tapasszák a fülükre, amíg 
nem intek, hogy már vége a 
„rémhíreknek”?

A figyelmeztetés értel-
metlen, és a hozzá való al-
kalmazkodás nem megold-
ható. Arra is gondolok, hogy 
a „gyermekek védelmében” 
elhangzó figyelmeztetés ál-
tal talán jobban fel lehet 
kelteni a felnőttek érdeklő-
dését a következő műsor- 
számra?

Ha valami egyesek szá-
mára tilos, akkor az biztosan 
érdekes.

Dr. Berecz Árpádné

SZinte hihetetlen, de még sohasem 
próbálkoztam színdarab írásával. 
Talán mással sem kellett volna, 

jegyezné meg hitvesem, ha egyáltalán elolvas-
ta volna valaha is bármelyik irományom. Azért 
hallani már hallott róla. De 
ami késik, nem múlik, mint 
tudjuk, és a közelgő kará-
csonynál jobb alkalom alig-
ha akad erre. Kit nem csap 
meg ilyenkor a karácsony 
romantikája? Egyelőre még 
csak a tervezgetésnél tar-
tok. Számítógép-kezelői múl-
tamból tudom, hogy egy 
probléma megoldásának a 
kulcsa a jó algoritmus, a töb-
bi kézügyesség dolga (Copyright Mágori Sán-
dor). A terv a következő.

A darab négy felvonásból állna, a helyszí-
nek felvonásonként változnának. Mondjuk 
az első egy börtön, a második egy lakótelepi 
lakás, a harmadik egy jómódú család háza, 
és az utolsó, a csúcspont, a katarzis hely-
színe az éjféli mise egy templomban, ahol 
a börtöntöltelékek kivételével ott tolongana 
az összes korábban megismert szereplő. A 
díszlet, a jelmez mindig az aktuális helyszín-
hez igazodna, csakúgy, mint a világítás és a 
zenei bejátszások. Több mint fontos, hogy a 
színjáték során bizonyos szavak, mondatok 

elhangozzanak a színészek szájából, melyek 
a nézők szívében-lelkében majd visszhangra 
találnak, és maradéktalanul leülepednek. 
Például: szent karácsony éjjelén, mennyből 
az angyal, csendes éj, a Szent Család, a kis 

Jézus, a jászol, a betlehemi 
csillag, a háromkirályok, a 
barmok és a pásztorok, a 
fenyő, hit-remény-szeretet, 
szív küldi szívnek szívesen, 
diós-mákos-gesztenyés.

A cselekmény az első 
három helyszínen töb-
bé-kevésbé azonos lenne, 
a társadalmi, anyagi, élet-
kori és egyéb különbségek 
figyelembevételével. Vagy-

is készülődés a szentestére, ajándékozások, 
eszem-iszom, majd indulás az éjféli szent-
misére. A szertartáson a karácsony szelle-
métől átitatva mélyre ható pozitív változá-
sok történnének a szereplők lelkében, és a 
szentmise végén boldogan, új reményekkel 
telve tódulnának ki az Isten házából a csil-
lagfényes nagy magyar éjszakába. Függöny, 
tapsrend stb.

U. i.: A következő „dobásom” egy vers 
lesz, melynek már a címe is megvan. Nincs 
karácsony Covid nélkül. Na az szívszaggató 
lesz!

Méhes János

Karácsonyi színjáték

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

Több mint fontos, hogy a 
színjáték során bizonyos 
szavak, mondatok elhan-
gozzanak a színészek 
szájából, melyek a nézők 
szívében-lelkében majd 
visszhangra találnak, és 
maradéktalanul leüle-
pednek. 

A táncdalszövegekről

Én nem tartozom azok közé, akik lebecsü-
lik a táncdalok szövegeit, mondván, azok 
bugyuták, idétlenek, semmitmondók, si-

lányak, laposak, közhelyesek stb. Nem azt 
mondom, hogy minden egyes sláger szövege 
egy-egy irodalmi remekmű, de azt igenis, hogy 
van jó néhány, mely örök emberi problémákat, 
témákat vet fel. Vajon elgondolkodtak-e már 
a dalszövegek ádáz kritikusai a „Mások vittek 
rossz utakra engem” mondat értelmén, mert 
én igen. Ahány ember, annyi különféle gondo-
latot ébreszthet ez a látszólag egyszerű kijelen-
tés. Bennem például az alábbiakat.

Állunk az út szélén a zöld lámpára vár-
va, egyszer csak jön egy embertársunk, aki 
se szó, se beszéd elindul, a piros lámpa 
dacára, igaz, jármű sehol. A dilemma a kö-
vetkező. Menjek vagy maradjak, különös te-
kintettel arra, hogy sokan követik őt a közúti 
szabálytalanságban. Ha most én is velük tar-
tok, bízvást mondhatom, hogy mások vittek  
rossz utakra engem. No tetszik látni? És még 
mennyi lehetőség van a belemagyarázásra, 
csak ebben az egyetlen mondatban!

M. J.
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Az Európai Kézilabda-szö-
vetség nyilvánosságra hoz-
ta a januári magyar–szlo-
vák közös rendezésű férfi 
Európa-bajnokságon sze-
replő válogatottak bő, 35 
fős kereteit. A magyar név-
sorba négy szegedi, Bán-
hidi Bence, Bodó Richárd, 
Mikler Roland és Rosta 
Miklós került be.

A szövetség hírlevele 
kiemelte: ezekből a 
bő keretekből kerül-

nek ki az Eb-n részt vevő, 
20 fős csapatok, az ismer-
tetett névsorokon kívül játé-
kost behívni már nem lehet. 
A meccsekre 16 játékos ne-
vezhető. A csoportkör során 
maximum két sportoló cse-
rélhető az eredetileg a bő ke-
retben lévő kézilabdázókra. 

Ugyancsak két cserelehető-
ség lesz a keretekben a kö-
zépdöntő és kettő az egye-
nes kieséses szakasz során, 
így a teljes Eb alatt legfel-

jebb hat változtatás lehet- 
séges.

A 24 csapatos Eb-n ja-
nuár 13. és 30. között 65 
mérkőzést játszanak Bu-

dapesten, Szegeden, Deb-
recenben, Kassán, illetve 
Pozsonyban. A magyar vá-
logatott a B csoportban 13-
án 20.30-tól Hollandiával, 
16-án 18 órától Portugáli-
ával, majd 18-án 18 órától 
Izlanddal találkozik az új 
budapesti multifunkcionális 
arénában. A Pick Arénában 
lezajló szegedi csoportban 
Horvátország, Szerbia, Fran-
ciaország és Ukrajna küzd 
majd egymással. Mind a hat 
négycsapatos csoportból az 
első két helyezett jut a kö-
zépdöntőbe, onnan pedig az 
első kettő kerül az elődöntő-
be. Az új népligeti csarnok az 
egyik középdöntős csoport-
nak, majd az elődöntőknek, 
a döntőnek és a helyosztók-
nak is otthont ad.

Sportmix
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DEBÜTÁLT A PICK ARÉNA. 
Csütörtökön, a lapzártánk után 
rendezett Pick Szeged–THW 
Kiel BL-meccsel debütált Sze-
ged új sportcsarnoka, a 8300 
férőhelyes Pick Aréna. Friss hír, 
hogy hivatalosan is ez lett a ké-
zilabdacsarnok neve. A klub 
ugyanis arról tájékoztatott a 
honlapján, hogy a szegedi mul-
tifunkciós sportcsarnok elneve-
zéséről megállapodás született, 
mely szerint a Pick Szeged Zrt., 
valamint a sportcsarnok üze-
meltetéséért felelős BMSK Zrt. 
megállapodása szerint az új lé-
tesítmény neve hivatalosan is a 
Pick Aréna lett.
HÁROMBÓL HÁROM. Tata-
bányán rajtolt el a férfi fallab-
dázók I. osztályú csapatbaj-
noksága. A korábbi kétszeres 
bajnok, tavalyi ezüstérmes Ti-
sza Squash SE hibátlan mér-
leggel három meccsen három 
győzelmet aratott a Sebők Be-
nedek, Kiss Dániel, Benedek 
Kristóf, Hódi György összeállí-
tásban, így kiválóan kezdte a 
2021–2022-es szezont. Ered-
mények: Tisza SE–Anico Kész-
házak-ESSE 4–0, Tisza SE–
Top Challenge 4–0, Tisza SE–
Csé-Team Labda Egylet 4–0.
SZENIORSIKEREK. A közel-
múltban rendezték Tihanyban 
a fallabdázók szokásos szeni-
orversenyét, ahol remek me-
zőny gyűlt össze. Ezen a Tisza 
Squash SE két játékosa in-
dult, akik nagyszerű eredmé-
nyeket értek el: Kozma János 
a +35-ös és a +45-ös kategó-
riában is harmadik lett, míg 
Sódar László a +55-ös me-
zőnyben szerzett bronzérmet.
VÁLOGATOTT LETT MARON-
KA. A magyar férfi kosárlab-
da-válogatott sima, 78–54-es 
vereséget szenvedett az olim-
piai ezüstérmes franciáktól Ka-
posváron a világbajnoki selej-
tezősorozat második fordulójá-
ban. A meccsen először lépett 
pályára a nemzeti csapatban a 
spanyol Joventut Badalona sze-
gedi nevelésű, 19 éves tehet-
sége, Maronka Zsombor, aki 
egy hárompontossal mutatko-
zott be. A válogatott korábban 
81–75-ös portugáliai sikerrel 
kezdte a menetelést. A gárda 
februárban kétszer Monteneg-
róval csap össze, majd július-
ban újabb két meccsel zárul a 
program. A 2023 februárjáig 
tartó európai vb-selejtezőben 
32 együttes verseng. A vb-nek 
Indonézia, Japán és a Fülöp-szi-
getek ad majd otthont. A me-
zőnyben az utóbbi két rende-
ző ország mellett öt afrikai, hét 
amerikai, hat ázsiai-óceániai és 
tizenkét európai csapat kap he-
lyet.

Sport

Elégedett
lehet a SZUE

A Haász SZUE a hete-
dik helyen végzett az 
országos úszóbajnok-

ságok összesített pontverse-
nyében. Nyert a Kőbánya SC, 
második lett a Győr, harma-
dik a BVSC-Zugló. A 2021-es 
évet ennek kapcsán Gellért 
Gábor, a szegediek vezető-
edzője értékelte.

– Összességében elé-
gedett vagyok az eredmény-
nyel, hiszen minden szegedi 
induló kiválóan teljesített 
– kezdte Gellért. – A létszá-
munk megcsappant a szezon 
második felére, ekkor már ér-
ződött az amerikai tanulmá-
nyaikat elkezdő úszók, vagyis 
Fábián Fanni, Ulrich Botond 
és Fábián Milán hiánya. A 
tavalyi ötödik helyhez képest 
ez a visszaesés oka, de az 
említett sportolóink egyete-
mi képzése rendkívül fontos 
számunkra, ezt mindig hang-
súlyozzuk, és nem is panasz-
kodhatok, hiszen a Haász 
SZUE remek eredményeket 
ért el. Az utánpótlásban cápa 
és gyermek korosztályban 
tovább szeretnénk erősödni, 
illetve a nagycsapatunkhoz 
pár hónapja csatlakozó re-
ménységek sokat fejlődtek, 
így egyéniben és váltóban is 
döntős esélyekkel indulhat-
nak jövőre a serdülő bajnok-
ságban. A Győr után továbbra 
is a miénk a második legjobb 
vidéki úszóegyesület, évek 
óta ott vagyunk az élmezőny-
ben, erre most is büszkék le-
hetünk – tette hozzá.

Biztos Jászapáti Petra helye az olimpiai csapatban
Ha nem jön közbe semmi, a Szegedi KE klasszisa ott lesz Pekingben

A férfiaknál a három 
egyéni olimpiai indu-
ló személyében nincs 

kérdés, a nőknél viszont egy 
hely kiadó az utazó csapat-
ban – mondta Bánhidi Ákos 
csapatmenedzser a rövid-
pályás gyorskorcsolyázók vi-
lágkupa-sorozatának zárása 
után. A szakember az M1 ak-
tuális csatornának közölte, a 
férfiaknál Liu Shaolin Sán-
dor, Liu Shaoang és Krueger 
John-Henry kiemelkedik a 
magyar csapatból, míg a 
nőknél a Szegedi Korcsolyá-
zó Egyesület klasszisa, Jász- 
apáti Petra helye megkérdő-
jelezhetetlen. Az ugyanak-
kor még kérdéses, ki lesz a 
férficsapat negyedik és ötö-
dik tagja, valamint melyik 

versenyzőé lesz a másik női 
kvóta. A szegedi klubból a 
világkupa során a férfiaknál 
Jászapáti Péter, illetve a sze-
gedi származású, de az FTC-
hez tartozó Nógrádi Bence, a 
nőknél Somodi Maja és Kó-
nya Zsófia kapott még esélyt 
a bizonyításra, közülük a leg-
nagyobb esélye Kónyának 
lehet a csapatba kerülésre. 
Bánhidi kiemelte, a nőknek 
minden távon el kell indul-
niuk, illetve a vegyes váltó-
ban is helyt kell állniuk, így 
sok összetevőtől függ, hogy 
kié lesz a hely. Biztató, hogy 
a most bemutatkozó utóbbi 
számban két vk-helyszínen 
is éremmel zártak a magya-
rok. A pekingi olimpiát febru-
ár 4. és 20. között rendezik. Megkérdőjelezhetetlen. Jászapáti Petra készülhet Pekingre. Fotó: MTI

Négy Pick-játékos a bő magyar keretben
Egyre közelebb a januári, részben szegedi kézilabda-Eb rajtja

A bő magyar keret
Kapusok: Andó Arián (Balatonfüred), Mikler Roland (Pick Szeged), Borbély Ádám (Ta-
tabánya), Székely Márton (Eurofarm Peliszter), Bartucz László (Tatabánya), jobbszél-
sők: Rodríguez Pedro (Balatonfüred), Hornyák Bence (Tatabánya), Bujdosó Bendegúz 
(FTC), Dely Márton (NEKA), jobbátlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), Balogh Zsolt (Ta-
tabánya), Tóth Péter (Veszprém), Leimeter Csaba (RK Zagreb), Máthé Dominik (Elve-
rum Handball), Ilic Zoran (Veszprém), irányítók: Ubornyák Dávid (Gyöngyös), Fazekas 
Gergő (Veszprém), Győri Mátyás (Tatabánya), Hanusz Egon (TV Bittenfeld), Nagy Ben-
ce (Tatabánya), Juhász Ádám (Tatabánya), Kovacsics Péter (FTC), Lékai Máté (Veszp-
rém), beállók: Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (Pick Szeged), Sipos Adrián 
(Veszprém), Topic Petar (Balatonfüred), Vajda Huba (Balatonfüred), balátlövők: Szi-
ta Zoltán (Orlen Wisła Płock), Bodó Richárd (Pick Szeged), Éles Benedek (Veszprémi 
KKFT), Ligetvári Patrik (Veszprém), balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Sunaj-
ko Stefan (Tatabánya), Krakovszki Bence (NEKA).

Természetesen Bodó Richárd neve is ott van a névsorban. Fotó: MTI
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Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukor-
megfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: december 15. 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: Dugonics 
András klasszicista síremléke műemlék. A nyertes: Felföldi Margit. Gratulálunk!

11Tarkabarka

SZEGEDEN KÖTÖTTEK HÁZAS-
SÁGOT november 27-én: Halász Ta-
más és Martos Rita Dominika, Dömösi 
István Gábor és Csorba Csilla, Papp 
László és Juhász Tímea, Petrovics Jó-
zsef és Lakatos Melinda Márta, Csetle 
Zoltán és Szabó Ildikó.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: Tóth Il-
dikónak és Vidák Zoltán Jánosnak 
2021. 11. 26-án Mihály István, Ga-
lambos Krisztinának és Wellinger Ká-
rolynak 2021. 11. 26-án Kende Ká-
roly, Morvai Gizellának és Pápai Imré-
nek 2021. 11. 28-án Bence nevű gyer-
meke született.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek

Kiadó: Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala 

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

Szabó C. Szilárd 
Nyomás: Mediaworks Zrt.

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

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

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

Időjárás-előrejelzés Szegedre: 
éjszakai fagyok

December 
11.

szombat

December
12.

vasárnap

December
13.

hétfő

December
14.

kedd

December
15.

szerda

December
16. 

csütörtök

December
17. 

péntek

Erősen 
felhős 

4/–3
Árpád,
Daniló

Erősen 
felhős

3/–4
Gabriella,
Johanna

Közepesen 
felhős 

 
4/–3
Luca,
Otília

Közepesen 
felhős 

5/–3
Szilárda,
Konrád

Erősen 
felhős

5/–2
Valér,
Detre

Gyenge
eső

6/0
Etelka,
Aletta

Erősen 
felhős

6/0
Lázár,

Olimpia

Képviselői 
fogadóóra

DECEMBER 15., SZERDA
Koromné Fenyvesi Rózsa: 
16.00 – 17.00 (A jelzett 
időponton belül elérhető a  
30/459-7777 telefonszá-
mon.)
Hekáné Dr. Szondi Ildikó: 
14.00 – 16.00 (A jelzett 

időponton belül elérhető a  
30/963-8137 telefonszá-
mon és a szondi.ildiko@sze-
ged.eu címen.)
Nagy Sándor: 16.30 – 17.30 
(Szegedi  Rendezvény – és  
Médiaközpont, Felső  Tisza 
part 2.)  
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39 LÉPCSŐFOK
Helyszín: Nagyszínház.
Időpont: december 15., 19 
óra; december 18., 19 óra; 
december 19., 15 és 19 óra; 
december 28., 19 óra.
A 39 lépcsőfok Hitchcock 
klasszikus filmjének színpa-
di változata – fergeteges ak-
cióvígjáték, négy színésszel 
az összes szerepben.
 

JINGLE BELL ROCKS
Helyszín: IH Rendezvényköz-
pont.
Időpont: december 16., csü-
törtök, 19 óra.
A Dollar Boys együttes ünne-
pi koncertje.

12  Színes

Kopasz fák és nyirkos utca – 1976 telén 
ilyennek látta a fénykép készítője az alsóvá-
rosi Pásztor utcát és a rőzseszedőt. (Fotó: 
Fortepan/ Szalay Zoltán) Dsida Jenő 1928-as, 
Jertek a hegyre című versében így ír a pattogó 
rőzséről:

I. 
Drótsövények 
és botorka hangulatok. 
Könnycseppek és rajzok. 
Esik az eső, 
éjszaka van. 
Aprózott lépteim kopogása 
bágyadtan veri ki 
emberségem ritmusát. 
Mindenki sír 
és egy helyben áll. 
Csak én megyek valahová 
eldalolni egy dalt. 
Kigyújtani egy nagy piros 
szívet. 

II. 
Már égnek a tüzek. 
Pattog a rőzse 
és kékes lánggal ég 
levágott jobbkezem. 
Most a szívem 
következik. 
Azért: 
nyájak őrizői, 
jertek a hegyre! 
Ki-ki elhagyja atyját 
és elhagyja anyját 
és követ engem. 

KOS (III. 21–IV. 20.)  
Sokszor úgy érzi majd, 
semmire sincs ideje. 

Kérjen tanácsot barátaitól, 
ha nem boldogul egyedül, így 
gyorsabban meg tudja oldani a 
feladatait. Szabad idejét töltse 
a szerettei körében!

BIKA (IV. 21–V. 20.) 
Partnere a héten idege- 
sebb, mint általában, így 

nagy szüksége lehet az ön 
türelmére. Segítsen neki lehig- 
gadni, mert a problémák közös 
megoldása kapcsolatukra, sőt 
munkájára is hatással lehet!

IKREK (V. 21–VI. 21.)  
Munkahelyi kapcsolatai 
egyikét veszély fenyegeti, 
vigyázzon, kinek mit mond 

el a munkatársai közül a 
magánéletéről! Akár az anyagi 
biztonsága is megrendülhet. 
Párkapcsolatában nem várható 
változás a napokban.

RÁK (VI. 22–VII. 22.)   
Még mindig nem 
dőlhet hátra, már ami 

a munkahelyi feladatait 
illeti. Továbbra is számos teher 
nyomja a vállát, de a hét vége 
felé a helyzet javulni fog. Ennek 
leginkább anyagi szempontból 
örülhet! 

OROSZLÁN (VII. 23– 
VIII. 22.) A napokban 
életének minden terüle- 
tén meg fogja találni azt 

a kommunikációs formát, 
amivel a legkönnyebben bol- 
dogul. Ezzel megelőzhet min- 
den elégedetlenséget, főleg  
a munkahelyén. Táplálkozzon 
egészségesebben!

SZŰZ (VIII. 23–IX.  
22.) Mostanában feszült 
hangulatban kénytelen 

dolgozni. Úgy érzi, kollégái 
inkább hátráltatják, s nem 

segítik feladatai elvégzésében. 
Amennyiben megteheti, egy 
ideig dolgozzon otthonról. 

MÉRLEG (IX. 23–X.  
22.) Nyugtalanságot 
érez, ám nem tudja, mik 
ennek az okai. Töltsön 

több időt a természetben, 
hátha megtalálja azokat! Csa- 
ládja támogatására minden- 
ben számíthat, köszönje meg 
nekik egy finom vacsorával!

SKORPIÓ (X. 23– 
XI. 21.) Anyagi helyzeté- 
ben pozitív változás vár- 
ható, amennyiben hallgat 

a megérzéseire. Ám ne 
bízza el magát, mert azok is ön 
ellen fordulhatnak, akik eddig 
bírták. És ha valaki effélére 
figyelmezteti, hallgasson rá!

NYILAS (XI. 22–XII. 
21.) Ideje megszabadul- 
nia káros szokásaitól, ami 
úgy nem fog sikerülni, ha 

a csodára vár! Tegye meg 
a szükséges lépéseket, és ha 
egyedül nem megy, kérjen se- 
gítséget! Ez munkahelyi előme- 
netelére is jó hatással lehet.

BAK (XII. 22–I. 20.) 
Túl sok a kérdés a fejé- 
ben – és túl kevés a 
válasz. Időnként úgy 

érzi, nem is képes mindennel 
megbirkózni. Vegye észre társa 
segíteni akarását, és fogadja 
meg tanácsait! 

VÍZÖNTŐ (I. 21–II. 19.) 
A napokban végre anya- 
gilag is elkezd megtérülni 
a munkájába fektetett 

rengeteg energia. Sőt akár 
új, jövedelmezőbb ajánlatokkal 
is megtalálhatják – de ne 
vállalja túl magát, fordítson időt 
a rekreációra.

HALAK (II. 20–III. 20.)  
Minden a legnagyobb 
rendben lesz ön körül 
a következő napokban. 

Élvezze ki ezt az időszakot, 
hiszen valószínűleg nem tart 
örökké. Ossza meg pozitív élmé- 
nyeit másokkal is, főleg azokkal, 
akik közel állnak önhöz!

Horoszkóp Szeged régen

Állatok karácsonya és tájházi kincskereső
A programokról minden 
részletesen megtalálható a 
http://szegedtourism.hu/
hu/esemeny/ oldalon.

ADVENTI SÉTA
Találkozó: Szegedi Tourin-
form.
Időpont: december 11. és 
18., szombat, 17 óra.
A séta nagyjából 2 óra idő-
tartamú, regisztrációhoz kö-
tött, és részvételi díjas.

ÁLLATOK KARÁCSONYA
Helyszín: Szegedi Va-
daspark.
Időpont: december 12., va-
sárnap, 10–14 óra.
Állatok karácsonya és Lu-
ca-napi hagyományok.

TÁJHÁZI KINCSKERESŐ
Helyszín: Alsóvárosi Napsu-
garas Tájház.
Időpont: december 12., va-
sárnap, 10–13 óra.
Az év jeles napjai közül a 
Luca-naphoz kapcsolódik a 
legtöbb hagyomány. Ekkor 
próbálták felfedni a boszor-
kányok kilétét, különféle va-
rázslásokat végeztek, hogy 
egész évben jó sokat tojjon a 
tyúk, és hogy a fiatal lányok 
minél hamarabb férjhez 
menjenek. De kenyeret ezen 
a napon nem volt szabad  
sütni, mert kővé vált. 

SIRÁLY
Helyszín: Kisszínház.
Időpont: december 14. és 
15., 19 óra.
Anton Pavlovics Csehov tra-
gikomédiája. 

A SZÁZÉVES KISLÁNY
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: december 14., 10 
és 14.30 óra; december 18., 
17 óra és december 19., 17 
óra. 
Liza 13 éves. Nemrég köl-
tözött a családjával Svédor-

szágból Szegedre. Liza déd-
nagymamája 100 éves, ha 
sétálni indul, ismerősként 
köszönti minden utca, min-
den ház, minden villamos.

MÉRLEGHINTA
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
Időpont: december 15. és 
16., 10 óra.
Timo Parvela mesejátéka (4 
éves kortól). 

NAGY HÓGOLYÓ PROJEKT
Helyszín: Kövér Béla Báb-
színház.
December 23-áig hétközna-
pokon az óvodásokat 10, az 
iskolásokat 14.30-tól, de-
cember 19-éig hétvégente 
a családokat 10, 14 és 16 
órától várják a bábszínház 
varázslatos téli birodalmá- 
ba. 

SZEGEDI KARÁCSONYI 
HETEK
Helyszín: a Széchenyi, a 
Dóm, a Klauzál és a Dugo-
nics tér.
Időpont: december 24- 
éig. 


