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Április 11-ig kijárási korlátozást vezet-
tek be a rendkívüli járványügyi hely-
zet miatt Magyarországon. A lakóhe-

lyet csak munkavégzés és az alapvető szük-
ségletek céljából lehet elhagyni. Az élelmi-

szerboltok, patikák, piacok és drogériák 
látogathatók. Az idősebb emberek csak 9 
és 12 óra között látogathatják ezeket a he-
lyeket.

A szakemberek szerint nagyon kemény 

hetek, hónapok jönnek. Szeged város 
önkormányzata továbbra is arra kér min-
denkit, hogy ha teheti, maradjon otthon! 
Vigyázzunk az idősekre és a gyermekek- 
re!

A szegedi szívsebészeti osztály dolgozói 
azt üzenik: „Mi itt maradunk érted, te ma-
radj otthon értünk!” Üzentek a gyermekkli-
nika orvosai és ápolói is: „Mi itt vagyunk 
értetek, te maradj otthon mindenkiért!”

Botka László:  
Most az emberi élet az elsődleges!

Szeged példát mutat szolidaritásból – A város már a járvány utáni újjáépítésen is dolgozik

Botka László polgármester arra kér mindenkit a rendkívüli 
járványügyi helyzetben, hogy ha teheti, maradjon otthon. A 
polgármester hisz abban, hogy Szeged, ahogy történelme 
során már annyiszor, összefogással túl fog jutni a korona-
vírus-járvány okozta válságon. Interjúnk Botka Lászlóval.

it üzen a szegedi-
eknek ezekben a 
rendkívüli időkben?

– Mindenekelőtt szeret-
nék köszönetet mondani a 
szegedieknek a járvány ide-
jén mutatott összefogásért 
és együttműködésért. Úgy 
látom, a szegediek többsé-
ge megértette, milyen súlyos 
a helyzet. Az utcák kiürül-
tek, az emberek többsége 
otthon marad. Köszönöm 
a civileknek, akik gyűjtést 
rendeztek az egészségügyi 
dolgozók megsegítésére, 

akik egészséges étellel és 
itallal látják el a dolgozókat. 
Köszönet illet mindenkit, aki 
betartja a korlátozásokat és 
intézkedéseket. Köszönet 
azoknak, akik otthon ma-
radnak, akik vigyáznak ma-
gukra és egymásra. A legna-
gyobb köszönet azokat illeti, 
akik a szegedi egészségügy-
ben dolgoznak a betegekért 
nap mint nap, a saját egész-
ségük kockáztatásával, és 
azokat a szociális dolgozó-
kat, akik a rászorulók és az 
idősek ellátásáról gondos-

kodnak. Az alapvető szol-
gáltatásokat fenntartó sze-
gedieknek, akik a boltokban 
a pénztárgépnél ülnek, akik 
a postán, patikákban és hi-
vatalokban dolgoznak. Akik 
a villamosokat, buszokat 
vezetik, akik a közterek tisz-
tán tartásáért felelnek. Ren-
geteg ember teljesít most 
erején felül. Mindannyiuk-
nak hálával tartozunk. És a 
szegediek hálásak is, egyre 
többen fejezik ki esténként 
tapsolással köszönetüket 
az egészségügyben dolgo-
zóknak. Az ablakokba óriás 
szíveket tesznek ki az em-
berek, és az online térben 
kedves üzenetekkel buzdít-
ják egymást. Szeged példát 
mutat szolidaritásból!

– Meddig fog tartani a 
járvány Szegeden?

– Sajnos erre senki 
nem tud egyértelmű választ 
adni. Kutatók ezrei próbál-
nak megoldást találni a jár-
ványra. A városvezetés több 
hónapos, elhúzódó idő-
szakra készül, napi szinten 
elemezzük az eseményeket, 
és folyamatosan alakítjuk 
a város működését, költ-
ségvetését a helyzethez. 
Egyelőre nem lehet meg-
mondani, mikor tér vissza 
a normális élet városunk-
ba. Most az emberi élet az 
elsődleges, a családok, az 
idősek és a gyermekek, a 
munkavállalók és a gazda-
ság védelme! Azt tudjuk, 
hogy a kormány júniusi–júli-

usi tetőzéssel számol, de ők 
is óvatosak a becslésekkel. 
A tetőzés után csak fokoza-
tosan lehet majd visszavon-
ni a korlátozó intézkedése-
ket. A járvány időtartama 
nagyban múlik azon, meny-
nyire tartják be az emberek 
a rendelkezéseket. Minél fe-

gyelmezettebbek vagyunk, 
annál előbb térhet vissza 
az élet a normális kerék-
vágásba. Ezért arra kérünk 
mindenkit, tartsa be az elő-
írásokat! Nagyon boldog 
lennék, ha őszre sikerülne 
megfékezni a járványt.

Folytatás az 5. oldalon

M

A város már a járvány utáni újjáépítésen is dol-
gozik, hogy gazdaságunk a lehető legkisebb 
visszaesést szenvedje el, ezért átalakítjuk és 
tovább erősítjük a beruházást ösztönző progra-
munkat, és számos további intézkedést veze-
tünk be. Célunk, hogy hosszú távon erősebben 
jöjjünk ki ebből a válságból. A következő egy 
évben párthovatartozástól függetlenül nagyobb 
szükségünk lesz egymásra, mint valaha, nem-
csak Szegeden, hanem az egész országban is.
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Egy szegedi orvos üzeni:
Ez nem olyan, mint az influenza!

Ezt jegyezzék meg!

A Magyar Orvosi Kama-
ra Csongrád megyei 
elnöke, Kanka Andor 

(kis képünkön) megelégel-
te, hogy az új koronavírust 
gyakran hasonlítják az influ-
enzához. Pedig a koronaví-
rus nagyon nem olyan, mint 
az influenza! A szegedi orvos 
8 pontban gyűjtötte össze, 
miben különbözik a két ví-
rus egymástól. Az eltérés na-
gyon lényeges, mindenkinek 
tisztában kellene lenni vele.

1.
I.: Egy influenzás 1,3 másik 
embert fertőz meg.
K.: Egy új koronavírusos 
(COVID-19) 3,4-et.

2.
I.: Az influenza 7-8 napig 
tart.
K.: Az új koronavírus okozta 
fertőzés 24–34 napig.

3.
I.: Az influenzás betegek ke-
vesebb mint 1 százaléka igé-
nyel kórházi kezelést.
K.: Az új koronavírussal fer-
tőzött betegek 15-20 szá-

zaléka, és jelentős részü-
ket lélegeztetőgéppel kell 
kezelni.

4.
I.: A szezonális influenza 
halálozási aránya 0,02 szá-
zalék.
K.: A koronavírusé 2-3 szá-
zalék, ha van elég inten-
zív ellátás. Ha nincs, akár 
10 százalék is lehet (lásd 
Olaszországban).

5.
I.: Az influenza ellen van vé-
dőoltás.
K.: Az új koronavírus ellen 
nincs.

6.
I.: Ha súlyossá válik a be-
tegség, az influenzára van 
gyógyszer.

K.: Az új koronavírus ellen 
nincs bizonyítottan hatásos 
gyógyszer.

7.
I.: Az influenzajárvány az idő-
járás változásával, tavasz vé-
gére spontán is leáll.
K.: Az új koronavírus nem 
fog, a déli féltekén most is 
terjed.

8.
I.: Az influenzában 300–600 
ezer ember hal meg éven- 
te.
K.: Ha nem lennének szigo-
rú korlátozó intézkedések, 
a koronavírus egy-másfél év 
alatt megfertőzné a világ la-
kosságának körülbelül 70 
százalékát, és ez alatt az 
idő alatt legkevesebb 100 
millió ember halna meg – 
annyian, mint ahányan 250 
év alatt influenzában! Mivel 
az egészségügy a gyorsan 
terjedő járvány által oko-
zott hatalmas terhelés- 
sel sehol nem bírna meg-
küzdeni, a halottak száma 
akár a félmilliárdot is elér-
hetné.

Az észak-olaszországi Cremona kórházának intenzív osztályán kezelik a koronavírusos 
betegeket. Fotó: La7 Piazzapulita /Reuters 

Kijárási korlátozás,  
kórházparancsnokok

Április 11-ig kijárá-
si korlátozás van ér-
vényben az ország 

egész területén. Csak mun-
kavégzés és az alapvető 
szükségletek céljából le-
het elhagyni a lakóhelye-
ket, tartózkodási helyeket. 
Az élelmiszerboltok, pati-
kák, piacok és drogériák lá-
togathatók. Ezeket a helye-
ket a 65 év felettiek csak 9 
és 12 óra között látogathat-
ják, mások viszont ebben 
az időszakban nem. 

Nyilvános helyeken 
másfél méteres távolságot 

kell tartani. Hétfőtől egyen-
ruhás kórházparancsnokok 
jelentek meg a kórházak-
ban. A kórházparancsnok 
nem szakmai kérdések-
ben dönt – a főorvosok, 

a kórházigazgatók a he-
lyükön maradnak –, ha- 
nem a készletgazdálkodás- 
ról, a járványügyi előírások 
betartásáról és betartatá-
sáról.

24.hu: Söldenben síelt az SZTE rektora,
rögtön karanténba kellett volna vonulnia

Rovó László közlemé-
nyében eredetileg 
benne volt, hol síelt, 

ám annak szövege hamar 
megváltozott. Ez nem csoda, 
hiszen a megemlített osztrák 
települést, Söldent a korona-
vírus-fertőzés miatt végül tel-
jesen lezárták, de már előt-
te felszólítottak minden ott 
megfordulót, hogy vonuljon 
karanténba. A szegedi egye-
tem rektora ezt nem tette 
meg, bement dolgozni, sőt 
műtött is, mielőtt kiderült 
róla, hogy koronavírus-fertő-
zött – írta a 24.hu.

Az első híradások sze-
rint Rovó Ausztriában síelt, 
a március 22-i közleménye 
alapján viszont végül arra 
lehetett következtetni, hogy 
Olaszországban volt, mert a 
nyilvánosságra hozott szö-
vegben – az ország és a te-
lepülés pontos megjelölése 
nélkül – Dél-Tirol szerepelt. 
A 24.hu azonban talált egy 
másik verziót, ami arra utal, 
hogy a közlemény szövegét a 
közzététel után módosíthat-
ták, és éppen az utazás hely-
színét változtatták meg ben-
ne. Ebben szerepelt Sölden, 

amely a lap állítása szerint 
már március elején a vírus-
fertőzés egyik gócpontja lett. 
Söldenben olyan súlyos hely-
zet alakult ki, hogy röviddel 
a rektor hazaérkezése, már-
cius 8-a után korlátozásokat 
vezettek be, majd március 
17-én teljesen lezárták a te-
lepülést. Még a lezárás előtt 
Tirol tartomány honlapján 
közzétettek egy figyelmez-
tetést, melyben az osztrák 
hatóságok felszólítottak min-
denkit: aki február 28-a után 
a térségben járt, az vonuljon 
önkéntes karanténba.

Csak hibaelhárítást végeznek
Megállapodott az önkor-
mányzat az NKM Áramhá-
lózati Kft.-vel és a Magyar 
Telekom Nyrt.-vel, amelyek 
elhalasztják a karbantartá-
si, illetve felújítási munkái-
kat, és csak hibaelhárítást 
végeznek a rendkívüli jár-
ványügyi helyzetben. Erre 
azért kérte az önkormány-
zat a cégeket, hogy az 
online oktatást ne hátrál-
tassák a karbantartási, fel-
újítási munkák.

– Az áramkimaradással járó 
munkák főként karbantartá-
si jellegűek, ezért ilyen ne-
héz időszakban, amikor a 
diákok távoktatásban tanul-
nak, indokolt azok halasz-
tása – mondta Szécsényi 
Rózsa gazdasági alpolgár-
mester, aki szerint az NKM 
Áramhálózati Kft. nagyon 
együttműködő volt. Abban 

állapodtak meg, hogy min-
den beavatkozást igénylő 
munka előtt, amely nem hi-
baelhárítás, egyeztetnek az 
önkormányzattal.

A Magyar Telekom Nyrt.-t 
arra kérte az alpolgármes- 
ter, hogy a rendkívüli jár- 
ványügyi helyzetben a Sze-
geden – Szőregen és Tápén 
– tervezett hálózatfelújítási 
munkálatokat a távokta-
táshoz elengedhetetlenül 
szükséges internet-, illetve 

televízió-szolgáltatás miatt 
függessze fel, és csak hiba-
elhárítási munkát végezzen. 
A Magyar Telekom Nyrt. is 
nagyon együttműködő volt. 
Csak a hibás csatlakozókat 
cserélik ki az utcai hálózat-
ban, hogy a szolgáltatások 
hibamentesen és jó minő-
ségben működjenek. Ezt 13 
és 18 óra között végzik, a 
csere maximum 20 perces 
kimaradást okozhat egy-egy 
ügyfélnél.

Hála és köszönet azoknak,
akik értünk dolgoznak!

Sok ezer szegedi fejezi ki háláját és 
köszönetét a lakása ablakába ra-
gasztott nagy piros szívvel és es-

ténként tapssal mindazoknak, akik ebben 
a rendkívüli helyzetben gyógyítanak, bete-
get ápolnak, tanítanak, a kereskedelem-

ben dolgoznak, és ellátják az időseket. Az 
esti nyolcórás tapsolások és a piros szívek 
a legfőbb üzenetek és köszönetnyilvánítá-
sok a koronavírus-járványban tőlünk, akik 
azzal segítünk legtöbbet, ha otthon mara-
dunk.

Az Űrhajós utcai szalagtízes egyik ablakában látható ez a piros lufikból font szív. Fotó: 
Szabó Luca 
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Szárba szökken 
a szolidaritás

A koronavírus drámai módon megváltoztatja életünket 
– fogalmazott a politikus, aki először az egészségügyi 
dolgozók mellett a pénztárosoknak és a bolti árufel-

töltőknek köszönte meg a kemény munkájukat. Na nem Or-
bán Viktorról van szó, hanem Angela Merkelről. Merthogy 
a kancellár olyan történelmi beszédet mondott pár hete a 
német tévében, hogy nem tudtam elszakadni a gondolattól: 
ezt tanítani kellene. Hallottam már politikusokat közhelye-
ket puffogtatni, de ez igen, ez államférfiakat megszégyenítő 
megszólalás volt. Ezzel mindnyájunkat megérintett.

Azt is megjegyezte a kancellár: a nyitott demokráciá-
hoz hozzátartozik, hogy a politikai döntéseket áttekinthe-
tőbbé tegyék és elmagyarázzák az embereknek. A szigorú 
korlátozásokról pedig 
hozzátette: ilyen intéz-
kedéseket demokráciá-
ban soha nem könnyel-
műen és mindig csak 
átmenetileg szabad 
meghozni. Azt is hang-
súlyozta, mennyire 
függünk most egymás 
tapintatos viselkedé-
sétől, s hogy közös fel-
lépéssel tudjuk megvédeni magunkat, és kölcsönösen erőt 
adni a másiknak. Mert nem vagyunk tétlenségre kárhoztat-
va, van egy ellenszerünk a vírus ellen: tartsuk távol magun-
kat egymástól. Van rá számtalan lehetőség, hogy közösség-
ként megmutassuk, nem hagyjuk egymást a bajban. 

Elképzelem, amint azt mondják: nekem mindenről 
ugyanaz jut eszembe, mint Mórickának. Lehet, de nekem 
tényleg a mi kormányfőnk villan be, aki szónoklat közben 
mintha mindig oldalra sandítana a közvélemény-kutatá-
si adatokra, mennyivel is nő éppen a népszerűsége. Célja 
érdekében korábban az uniós, aztán a menekültes meg a 
Soros-kártyát húzta elő, most meg a vírus ellen harcol. És 
van mersze a parlamentben az övéit nevezni az ország le-
bátrabb 133 emberének, miközben az ellenzéknek odaveti, 
hogy a kormány nélkülük is megoldja a válságot. És egyen-
ruhásokat vezényel a tévébe tájékoztatni, az utcákra és a 
cégekhez, hogy mindenki lássa, mi, merre, hány méter. Egy 
kolléganőm azt mondta, mi már profin félünk. Ez nem igaz, 
bennünket profin megfélemlítenek. Erre példa a felhatalma-
zási törvény, amelynek Európában nincs párja. Nosza féljen, 
ki merre lát, és álljon sorba vitaminért meg vécépapírért. 
Közben úgyse érdekli, hogy beláthatatlan időre nyakán ma-
rad a mostani rezsim. Ha netán mégis számon kérne egy 
újságíró, őt meg a lapját is jól megbüntetik. 

Viszont van itt valami merőben szokatlan, amivel a mi kor-
mányfőnk nem számolt. Szárba szökkent ugyanis a szolidari-
tás. Mennyi szívecskét látok a lakótelepi ablakokban, hányan 
tapsolnak esténként, megköszönve a helytállást mindennap-
jaink valódi hőseinek! Mutatja a városi tévé Marika nénit, aki 
maszkot varr ingyen, más a taxiját ajánlja fel az éjjeli ügyele-
tesnek. Ott az interneten a Szegedről szervezett Koronázatlan 
királyok közössége, ami ötleteket tesz közzé segíteni vágyók-
nak. Bevásárolnak időseknek, beszélgetnek rászorulókkal, 
megtanítanak telefonon keresztül internetes alapfogásokat a 
kapcsolattartáshoz, felolvasnak interneten látássérülteknek. 
Ételt, maszkot, fertőtlenítőt, hőmérőt visznek a klinikákra. 
Munkalehetőséget ajánlanak a kétségbeesetteknek, vagy 
csak nem váltják vissza a színházjegyüket, ezzel támogatva 
kedvenc intézményüket. Hát erről az összefogásról beszélek. 
Ezzel ugyanis a mi miniszterelnökünk valóban nem számolt. 
Ez az odafigyelés az a szellem, amit már nem lehet vissza-
tuszkolni a palackba. És amitől a mi kormányfőnk jobban ret-
teg, mint a járványtól. Mert a szolidaritás erősebben megren-
getheti a hatalmát, mint bármilyen vírus. 

Dombai Tünde

 Vélemény

• Március 30-ától a ve-
szélyhelyzet megszűnésé-
ig díjmentesen utazhatnak 
a koronavírus-járvány elleni 
küzdelem élvonalában álló 
egészségügyi dolgozók, va-
lamint a szociális ellátásban 
dolgozók a szegedi tömeg-
közlekedés járatain.
• Botka László polgármester 
a legnagyobb szegedi mun-
káltatókkal, valamint egész-
ségügyi intézményekkel 
történt egyeztetés alapján 
újabb intézkedést rendelt 
el Szeged városában a jár-
ványügyi veszélyhelyzetben 
a tömegközlekedés szűkíté-
séről. Április 1-jén, szerdán 
üzemkezdéstől visszavoná-
sig a hétvégi menetrend lép 
életbe a szegedi tömegköz-
lekedésben. A menetrend 
jellemzője: a hétvégi me-
netrendre épülő, ütemes, 
egész napos menetrend. 
Szeged város önkormány-
zata szűkíti, de továbbra is 
fenntartja a közösségi közle-
kedést a városban úgy, hogy 
a nélkülözhetetlen közszol-
gáltatások, a gyógyszertá-
rak, az élelmiszerüzletek és 
-gyártók dolgozói továbbra is 

el tudjanak jutni munkahe-
lyükre. Az autóbuszjáratok 
fele csuklós busszal fog köz-
lekedni. A csuklós buszokat 
elsősorban előre tervezetten 
a 36-os (II. kórház), 90-es (II. 
kórház), 20-as (SZTK), 72-
es (SZILK, Délép ipari park, 

Auchan), illetve a 77-es és 
21-es (20-as és 90-es jára-
tokkal összekapcsolt felada-
tok) jelzésű autóbuszvonala-
kon közlekedtetik. Az új me-
netrend részletei az SZKT 
(villamos, trolibusz és autó-
busz) közösségi és webolda-
lán olvashatók.
• Már több mint 700 egye-
dülálló, idős ember ellátá-
sát biztosítja Szeged város 
önkormányzata. A korona-

Hétvégi menetrend április 1-jétől,
ingyenes utazás a legnagyobb küzdőknek

Botka László polgármester több fontos intézkedést hozott 
az elmúlt napokban a tömegközlekedéssel kapcsolatban, 
valamint a rászorulók, illetve a gazdasági károk enyhíté-
se érdekében a rendkívüli járványügyi helyzetben: ingyen 
utazhatnak az egészségügyi és szociális dolgozók a sze-
gedi tömegközlekedésben, április elsejétől pedig életbe 
lépett a hétvégi menetrend.

vírus az idősebb korosztály-
ra jelenti a legnagyobb ve-
szélyt. Az önkormányzat to-
vábbra is mindent megtesz 
az idősebb szegedi lakosok 
egészségének megőrzése 
érdekében: már több mint 
700 egyedülálló, idős embe-
ren segít meleg étellel, bevá-
sárlással, gyógyszerkiváltás-
sal. A kiszállítás, a segítség-
nyújtás ingyenes, de az éte- 
lért és az árukért fizetni kell.
• Már 220 üzlet és vendég-
látóhely jelezte, hogy be-
zár – 50 millió forint a gaz-
dasági károk enyhítésére. 
Botka László polgármester 
március 23-án rendelkezett 
arról, hogy amennyiben már-
cius 31-ig bezárják a bérle-
ményüket azok az üzletek és 
vendéglátóhelyek, amelyek 
önkormányzati tulajdonú in-
gatlanban működnek, és ezt 
az IKV-nak igazolják, akkor 
április 1-jétől mentesülnek a 
bérletidíj-fizetési kötelezett-
ség alól. Lapzártánkig több 
mint 220 bérlő jelezte, hogy 
bezárja üzletét, vendéglátó-
helyét, és szünetelteti tevé-
kenységét. Ez havi 50 millió 
forint bevételkiesést jelent 
Szeged város önkormány-
zatának, amely ezzel az ösz-
szeggel is a szegedi vállal-
kozásokat támogatja, hogy 
a veszélyhelyzet elmúltával 
újra tudjanak indulni.
• Botka László rendeletben 
hosszabbította meg a lejá-

ró települési támogatáso-
kat – a lakhatási, a gyógy-
szer- és a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást –, 
amelyeket az önkormányzat 
külön kérelem és igazolá-
sok benyújtása nélkül azok-
nak a rászoruló családok-
nak folyósít május végéig, 
amelyek eddig is részesül-
tek ilyen támogatásban. A 
rendkívüli járványügyi hely-
zetben a személyes ügyinté-
zés veszélyforrást jelent, és 
a szükséges munkáltatói, or-
vosi és egyéb igazolások be-
szerzése is komoly nehézsé-
gekbe ütközik. Ugyanakkor a 
rászoruló családok, valamint 
az otthonukban tartózkodó 
idősek számára létfontossá-
gú a támogatások folyama-
tossága. Ezért hosszabbított 
a polgármester.
• A polgármester rendelet-
ben hosszabbította meg 
azoknak a határozott idejű 
szociális bérlőknek a lakás-
bérleti szerződését, akik-
nek a március 11-én kihirde-
tett veszélyhelyzet előtt járt 
le a bérleti jogviszonyuk, ké-
relmüket ugyan határidőben 
benyújtották, de még nem 
bírálták el, illetve akiknek a 
veszélyhelyzet hatálybalépé-
sét követően szűnik meg a 
bérleti jogviszonyuk. Esetük-
ben a veszélyhelyzet meg-
szűnésének napjától számí-
tott 60. napon szűnik meg a 
lakásbérleti szerződésük.

Fejenként egymilliót ajánlottak fel
Egészségügyi és szociális dolgozóknak segítenek MSZP-s politikusok

Tizenöt millió forinttal segí-
tenek az egészségügyi és 
szociális dolgozóknak, vala-
mint a rászoruló családok-
nak az MSZP országgyűlési 
képviselői, köztük Szabó 
Sándor szegedi honatya. Fe-
jenként egymillió forintot ad-
tak össze a politikusok.

– Már többször elmondtuk a 
koronavírus-járvány kapcsán, 
hogy az MSZP számára az 
emberek élete, egészsége és 
megélhetésének biztonsága 
a legfontosabb. A koronaví-
rus-járvány társadalmi és gaz-
dasági hatásainak mérsék-
lése érdekében ötpontos vé-
delmi csomagot dolgoztunk 
ki, melyet benyújtottunk a par-
lamentnek – mondta lapunk-
nak Szabó Sándor, Szeged 
szocialista országgyűlési kép-
viselője.

A szocialista képviselők 
már két évvel ezelőtt létre-
hoztak a jövedelmükből egy 
szolidaritási alapot, amelyből 
folyamatosan támogatnak 
hátrányos helyzetű családo-
kat, közösségi programokat 
és karitatív akciókat.

Néhány napja a szocialis-

ta képviselők úgy döntöttek, 
hogy fejenként egymillió fo-
rintot ajánlanak fel a jövedel-
mükből a koronavírus-járvány 
elleni küzdelemre.

– Frakciótársaimmal együtt 
összesen 15 millió forintból 
védőeszközöket, tisztítósze-
reket juttatunk el rászoruló 

családoknak, illetve a leg-
bátrabbaknak, az egész-
ségügyi és a szociális dol-
gozóknak – mondta Szabó 
Sándor. A felajánlásból Sze-
gedre is jutott: az Acél utcai 
idősek otthona lakói kaptak 
maszkokat és kézfertőtlení-
tőket.

A szocialista frakció a parlamentben. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az összefogásról be-
szélek. Ezzel ugyanis a 
mi miniszterelnökünk 
valóban nem számolt. 
Ez az odafigyelés az a 
szellem, amit már nem 
lehet visszatuszkolni a 
palackba.

Április 1-jétől hét-
végi menetrend 
lépett életbe a 
szegedi tömeg-
közlekedésben. 
Utazásuk előtt tá-
jékozódjanak az 
új menetrendről 
az SZKT közössé-
gi és weboldalán!
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Leállították a légkondikat
a villamosokon és trolikon

Rendkívüli segélyalap
a Mosolykommandónál

Rendkívüli segélyalapot hozott létre a szegedi székhe-
lyű Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány a korona-
vírus-járvány miatt állásukat elvesztők támogatására. A 
szervezet az összefogás erejével szeretne segíteni azokon, 
akik nehéz helyzetbe kerültek.

– Még nem lehet megmondani, hogy a koronavírus-járvány 
gazdasági hatása hány embert fog érinteni, de egyre többen 
keresnek meg bennünket, hogy segítséget kérjenek, mert el-
vesztették a munkájukat, és semmilyen tartalékuk nincs. A 
helyzet eddig legalább ötven, az alapítványunkkal kapcsolat-
ban álló családot érintett – mondta Pataki Gergely, a Mo-
solykommandó alapí-
tója. – Van olyan négy-
tagú családunk, ahol 
már csak néhány nap-
ra elegendő élelmiszer 
maradt. Az alapítvá-
nyunk segített nekik, 
hogy ételhez juthassa-
nak. Egy ilyen helyzetben az állam mellett a civilek szerepe 
is rendkívül fontos abban, hogy megkeressék és támogas-
sák azokat, akik most különösen nehéz helyzetbe kerültek – 
hangsúlyozta Pataki Gergely.

Az alapítvány a rendkívüli járványügyi helyzetre egymillió 
forintot különített el saját forrásból a családok megsegíté-
sére, de nyilvános felhívással is éltek a nagyobb cégek és 
magánszemélyek felé, hogy segítsenek adománnyal, akár 
néhány ezer forintos támogatással is. Már számos nagy cég 
jelezte, hogy szívesen segítenék azokat az embereket, akik 
rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a munkahelyük elvesz-
tése miatt.

A szervezet újraindította a 13600-as adományvonalat, 
ahol a 88-as mellék tárcsázásával lehet segíteni azonna-
li 500 forinttal, továbbá a Mosolykommandó 12067008-
01528812-00100000-as számlaszámára is várják a fel-
ajánlásokat a rendkívüli segélyalapba.

Az alapítvány várja azknak a rászoruló családoknak a je-
lentkezését az info@bohocdoktor.hu e-mailcímre, amelyek 
igazolhatóan a koronavírus-járvány okozta elbocsátások mi-
att kerültek nehéz helyzetbe. A befolyt összegből az alapít-
vány önkéntesei tartós élelmiszert és tűzifát vásárolnak és 
juttatnak el a rászoruló családoknak.

A befolyt összegből 
tartós élelmiszert vá-
sárolnak, amelyet el-
juttatnak a rászoruló 
családoknak.

Házilag készít szájmaszkokat 
Ingyen adja mindenkinek a védőfelszerelést a tápéi nyugdíjas

Postások és polgárőrök, és 
mindenki, aki igényli, in-
gyen kap a Széll Mária által 
házilag készített maszkból. 
A 72 éves tápéi nő napi 
tíz-tizenöt szájmaszkot varr 
meg, de fogyóban van az 
alapanyaga.

– Sokat ér az mostanában, 
ha valaki nem vár mások-
ra, hanem maga veszi kezé-
be az ügyeket – vallja a 72 
éves Széll Mária, a Tápai 
Őszikék Nyugdíjas Egyesület 

tagja. A valaha szövőnőként 
is dolgozó nyugdíjas azután 
kezdett pamutból szájmasz-
kokat varrni, hogy Szécsé-
nyi Rózsa, Tápé önkormány-
zati képviselője a Faceboo-
kon felhívta a figyelmet egy 
hasonló kezdeményezésre, 
mely sikeresen működik az 
ország egy másik települé-
sén. A munka koordinálását 
Molnár Mária, a Tápai Nyáru-
tó Nyugdíjas Egyesület tag-
ja vette a kezébe. Otthon-
ról telefonon, e-mailben és 
a közösségi oldalon méri fel 
az igényeket, illetve szerez 
alapanyagot Széll Mária szá-
mára.

Széll Mária a szájmasz-
kokat jelenleg régi férfiin-

gekből és ágylepedőkből 
készíti. Ezeket hipós vízben 
kifőzi, így tökéletesen sterillé 
válnak, majd méretre szab-
ja, és megvarrja. Két rétege 
van a szájmaszknak, ame-
lyek közé papírzsebkendőt 
lehet tenni, ami szűrőként 
funkcionál. A házi szájmaszk 
nagy előnye, hogy újra fel-
használható, ugyanis a pa-
pírzsebkendőt időközönként 
ki lehet cserélni, a pamutot 

pedig vasalóval át kell for-
rósítani, így lehet fertőtlení-
teni.

Széll Mária lapzártánkig 
már több mint száz masz-
kot varrt meg, így jutott a 
postásoknak, akik hiányt 
szenvednek ezekből a vé-
dőeszközökből, de kaptak a 
polgárőrök is, akik nem csu-
pán saját maguk használják, 
hanem igény szerint a járó-
kelőknek is adnak.

A biztonsági intézkedé-
seket maximálisan betartva 
Széll Mária az elkészült száj- 
maszkokat kihelyezi a kerí-
tésre, onnan viszik el azok, 
akiknek szükségük van rá. 
Jönnek egyéni megrende-
lések is. A védőfelszerelést 
ingyen adja, de mindenkit 
kér arra, hogy vigyenek neki 
használt pamutruhákat, mert 
ha elfogy az alapanyag, nem 
tud több szájmaszkot varrni.

Jutott a postá-
soknak és a pol-
gárőröknek is a 
szájmaszkokból.

Széll Mária jelenleg régi férfiingekből és ágylepedőkből nyeri az alapanyagot, de fogyó-
ban a pamut. Fotó: Iványi Aurél 

Leállította járművein a légkondicionálókat a Szegedi 
Közlekedési Társaság. A cég tájékoztatása szerint erre 
azért volt szükség, mert az országos tisztifőorvos aján-

lásának megfelelően az utasok védelmében a mozgó jármű-
vön a légkeveredést minél jobban akadályozni kell. Ezért a 
társaság leállította járművein a mesterséges légkeverő és 
fűtőberendezéseket. Közleményükben arra is kitértek, hogy 
a természetes szellőztetést a megállókban a járművek ajtó-
inak automatikus nyitásával, illetve a végállomásokon a jár-
művek teljes átszellőztetésével biztosítják.

Folyamatosan csökken az autók
és az utasok száma a városban

Folyamatosan csökken az autók, valamint a villamosokon, 
trolikon és buszokon utazók száma Szegeden a rendkívüli 
járványügyi helyzetben.

Nagy Sándor városfej-
lesztési alpolgármes-
ter két infografikát osz-

tott meg Facebook-oldalán a 
szegedi közlekedés koronaví-
rus-járvány miatti változásáról.

A Belvárosi hídra egy éve 
felszerelt forgalomszámlá-
lóberendezés statisztikái 
azt mutatják, hogy március 
9-én, hétfőn még több mint 
10 ezer autó haladt át egy 

nap alatt a Belvárosi hídon 
Újszegedről a belvárosba. 
Ez a szám azóta folyamato-
san csökken, március 30-án, 
hétfőn már alig haladta meg 
az 5 ezret a személyautók 
száma.

Szegeden a villamoso-
kon és trolibuszokon is el-
érhető az ingyenes wifi, így 

ennek használatát, a csat-
lakozások számát is tudják 
mérni, amely arányos az 
utasok számával – írta Nagy 
Sándor. Korábban egy for-
galmasabb napon, például 
március 9-én 33 gigabájtot 
is elfogyasztottak, ez a szám 
azonban március 30-ára 7 
gigabájtra csökkent.

Újszegedről a Belvárosi hídon naponta áthaladó  
személyautók száma (dB)

Wifihasználat az szkt járművein (gB)

Március 9. Március 16. Március 23. Március 30.

Március 9. Március 16. Március 23. Március 30.
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Botka László: 
Most az emberi élet az elsődleges!

Szeged példát mutat szolidaritásból – A város már a járvány utáni újjáépítésen is dolgozik

Folytatás az 1. oldalról
– Mit tesz a város a vé-

dekezés érdekében? 
– Az ilyen típusú veszély-

helyzetekben minden eset-
ben a központi kormányzat, 
azaz a kormány irányítja a 
védekezést. A kormánynak 
vannak meg azok a szüksé-
ges eszközei és jogosultsá-
gai, amelyekkel hatékonyan 
lehet fellépni egy ilyen ösz-
szetett és válságos helyzet 
kezelésében. Szeged városa 
volt az első, amely már feb-
ruárban felhívta a lakosság 
figyelmét a közelgő járvány-
ra, az országban elsőként 
vezettünk be járványügyi 
higiéniás intézkedéseket, 
s azóta szinte mindennap 
hozunk újabb és újabb dön-
téseket az itt élők védelmé-
ben. Fontos intézkedéseket 
tettünk a gazdasági károk 
enyhítésére és a szociális 
ellátás területén is. Próbá-
lunk jó példával elöl járni. A 
kormány elrendelte a hely-
közi és távolsági közlekedés 
ingyenessé tételét az egész-
ségügyben dolgozóknak. Mi 
Szegeden ezt az elsők között 
terjesztettük ki a helyi köz-
lekedésre, és az országban 
egyedülállóan ingyenessé 
tettük nemcsak az egész-
ségügyi, de a szociális dolgo-
zóknak is. Intézkedéseinkről 
folyamatosan tájékoztatjuk 
a szegedieket a város hon-
lapján (www.szegedvaros.
hu), valamint a Szegedi Tü-
körben, a szeged.hu-n és a 
Szeged Televízióban.

– Milyen intézkedéseket 
hozott a város a leginkább 
veszélyeztetett idősek vé-
delmében? Hányan igényel-
ték eddig a meleg étel ház-
hoz szállítását, és számít-e 
további növekedésre?

– A város kapacitásai vé-
gesek. A kiszállított meleg 
ételért, a szükséges élel-
miszerért, a tisztító- és tisz-
tálkodási szerekért fizetni 
kell, de a város gondosko-
dik ezek díjmentes kiszállí-
tásáról. Jelenleg több mint 
700-an veszik igénybe ezt 
a szolgáltatást, de a szám 
folyamatosan növekszik, 
amióta kihirdették a járvány-
helyzetet. A kiszállítás és az 
árubeszerzés megszerve-
zésébe szükség esetén be-
vonjuk a bezárt bölcsődék 
munkatársait is. De tovább-
ra is arra szeretném kérni 

a szegedieket, segítsenek 
idős rokonaik, barátaik és 
ismerőseik ellátásában. 

– Mi lesz a szegedi gaz-
dasággal? 

– Ahogy a világon min-
denhol, nálunk is mindenkit 
érint a járvány: a gyerme-
kektől az idősekig, az alkal-
mazottaktól a vállalkozókig. 
Választott vezetőként ne-
kem mindenkire figyelnem 
kell. Sajnos bizonyos terüle-
teken komoly visszaeséssel 
kell számolnunk. Ezek közül 
a leglátványosabb kiesés 
a turizmus, a vendéglátás 
és a kultúra területén ta-
pasztalható. Szerencsénk a 
szerencsétlenségben, hogy 
Szeged gazdasága több lá-
bon áll, a város legnagyobb 
vállalatainak többségében 
folyamatos termelés zajlik, 
hiszen az ország stratégiai 
ellátásának részei. Gondol-
junk itt például a Pickre, a 
Soléra. Nekik is szeretném 
megköszönni az elképesztő 
helytállást. Az önkormányzat 
a városban működő cégek-
nek is segít. Elengedjük a 
bérleti díjat azoknak a ven-
déglátóhelyeknek, amelyek 
önkormányzati ingatlant 
bérelnek, és április 1-jéig 
bezártak. Már 220 vállalko-
zás kérte a mentességet, 
ami havi ötvenmillió forintos 
kiesést jelent a költségve-
tésünkben. A város már a 
járvány utáni újjáépítésen is 
dolgozik, hogy gazdaságunk 
a lehető legkisebb vissza-
esést szenvedje el, ezért át-
alakítjuk és tovább erősítjük 
a beruházást ösztönző prog-
ramunkat, és számos továb-
bi intézkedést vezetünk be. 
Célunk, hogy hosszú távon 
erősebben jöjjünk ki ebből a 
válságból.

– Mi lesz a Szeged napi 
rendezvényekkel, a borfesz-
tivállal, a hídi vásárral?

– Én szeretném a legjob-
ban, ha májusra elmúlna a 
járvány, de sajnos erre most 
nagyon kevés esély látszik. 
A legfontosabb az emberek 
egészsége és a járvány elle-
ni minél hatékonyabb véde-
kezés.

– Mekkora bevételki-
eséssel számol a város? 
Honnan fogja ezt pótolni?

– Pontosan még nem 
lehet megmondani, de ará-
nyaiban óriási, sok milliárd 
forintos lyukat fog ütni a vál-

ság a költségvetésen. A kor-
mányzati kommunikációból 
azt olvashatjuk ki, hogy ezt 
majd egyedül kell megolda-
nunk, ami nem lesz egyszerű 
feladat.

– Mit ajánl az önkor-
mányzat, hogyan kell most 
élni Szegeden?

– Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, mennyire fon-
tos most, hogy amennyire 
csak tudjuk, korlátozzuk a 
társas érintkezést. Az elmúlt 
hetekben azt láttam, hogy 
jelentősen kevesebben vol-
tak az utcákon, mint koráb-
ban, de még komolyabban 
kell vennünk az előírásokat. 
Mindenki kizárólag akkor 
mozduljon ki a lakásából, 
ha feltétlenül szükséges, és 
akkor is tartsa meg a két 
méter távolságot másoktól. 
Így nemcsak magunkra és 
egymásra vigyázunk, de se-
gítünk az egészségügyi dol-
gozóknak is, akik nap mint 
nap hősiesen harcolnak a 
járvány ellen.

– Miért nem zárják be a 
Mars téri piacot?

– A Mars téri piac egy 
része a szabad ég alatt van, 
ahol sokkal kisebb a fertő-
zés kockázata, mint zárt tér-
ben. A piacon mobil kézmo-
sókat is felállítottunk, hogy 
a vásárlók és az árusok biz-
tonságáról gondoskodjunk. 
A kormány is külön hangsú-
lyozta, hogy a helyi piacokat 
nyitva kell tartani, mert ki-

sebb járványügyi kockázatot 
jelentenek, és fontos a helyi 
termelők és kereskedők tá-
mogatása is. 

– Zajlanak a városban a 
tervezett fejlesztések?

– Az Etelka sori uszoda 
építése, a Móra-múzeum fel-
újítása és a többi építkezés 
is folytatódik a megfelelő biz-
tonsági előírások szigorú be-
tartása mellett. Amíg lehet, 
nem állunk le, hogy lehető-
ség szerint ne csússzanak 
ezek a fontos beruházások. 
De felkészültünk arra is, 
ha tovább romlik a helyzet, 
hogy a munkások védelmé-
ben leállítsuk az építkezé-
seket. Azt látni kell, hogy ma 
az egész világon másképp 
reagálnak a válságra, mint 
a 2008-asra. A kormányza-
tok újabb és újabb támoga-
tásokat jelentenek be, hogy 
ne dőljön be a gazdaság. Az 
Európai Unió például 2000 
milliárd forintos csomagról is 
döntött, amelyet Magyaror-
szágnak nyújtanak a járvány 
elleni védekezés érdekében.

– Ön szerint szüksége 
van a kormánynak a külön-
leges felhatalmazásra?

– Igen, a rendkívüli jog-
rendet nem a Fidesz találta 
fel, és most valóban olyan 
súlyos helyzetnek nézünk 
elébe, amikor szükség van 
ilyen felhatalmazásra. Azon-
ban a kormánynak nagy fe-
lelőssége van abban, hogy 
megint pártpolitikai vitává 

fajult a szükséges jogsza-
bály elfogadása, hogy egy 
ilyen világméretű járvány 
közepén egymás legyőzé-
se, csapdába csalása volt 
a fontos. A határidő méltá-
nyolható és fontos követelés 
volt az ellenzék részéről, kár, 
hogy nem lett a törvényből 
nemzeti konszenzus. Szerin-
tem szükség lett volna arra, 
hogy Magyarország polgá- 
rai érezzék: a veszélyhely-
zet kezelése nem pártpoli-
tikai, hanem nemzeti ügy. 
A járvány neheze még csak 
most jön, és ha legyőztük a 
betegséget, akkor szembe 
kell néznünk a gazdasági kö-
vetkezményekkel. Az látszik, 
hogy eddig azokban az or-
szágokban tudnak védekez-
ni a legeredményesebben, 
ahol az elmúlt években elő-
fordultak hasonló járványok, 
és az első pillanattól kezdve 
szigorú eljárási rendjük volt. 
A társas érintkezés mini-
malizálása, korlátozása, a 
folyamatos tesztelés, az így 
kiszűrt fertőzöttek karantén-
ba helyezése és a megfelelő 
egészségügyi ellátás a kul-
csa a védekezésnek. Ezekről 
pedig mindenhol az adott 
kormány tud dönteni. Az is 
látszik, hogy Németország 
is kivételesen eredményes 
eddig a védekezésben. Míg 
Olaszországban és Spanyol-
országban 10 százalékos a 
mortalitás a fertőzöttek kö-
rében, addig a németeknél 

ugyanez fél százalék körüli. 
Ez pedig a rengeteg teszte-
lésnek, a tünetmentes, de 
fertőző betegek izolálásának 
és a kiváló egészségügyi el-
látásnak köszönhető. Ezeket 
a jó példákat kell átvenni 
nekünk is! A következő egy 
évben párthovatartozástól 
függetlenül nagyobb szüksé-
günk lesz egymásra, mint va-
laha, nemcsak Szegeden, ha-
nem az egész országban is.

– Szeged polgármeste-
reként most nagyobb felha-
talmazása van, egyszemélyi 
intézkedéseket is hozhat. 
Mit jelent ez?

– Ez a különleges felha-
talmazás a veszélyhelyzet 
kezelésére van. Politikai 
okokból visszaélni ezekkel 
a jogkörökkel súlyos felelőt-
lenség lenne. Ezért már a 
járvány elején egyeztettem 
minden közgyűlési frakció-
val, hogy digitális eszközö-
kön keresztül biztosítsuk 
Szeged demokratikus mű-
ködését. Minden döntés 
meghozatala előtt kikérem a 
frakciók véleményét, csak a 
veszélyhelyzetből fakadó jár-
ványügyi intézkedéseket ho-
zom meg saját jogkörömben. 
Hiszem, hogy Szeged, ahogy 
a történelme során koráb-
ban már annyiszor, összefo-
gással ezen a válságon is túl 
fog jutni – közösen, egymás-
ra figyelve ezt a válságot is 
meg fogjuk oldani!

Garai Szakács László

Botka László: Pontosan még nem lehet megmondani, mekkora bevételkiesést okoz a városnak a koronavírus-járvány, 
de arányaiban óriási, sok milliárd forintos lyukat fog ütni a válság a költségvetésen.
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Mihalec Gábor:  
Vértezzük fel magunkat a krízisre!

A krízishelyzetekben le-
hetőség is rejlik – vallja 
Mihalec Gábor sándorfalvi 
pszichológus, pár- és csa-
ládterapeuta. A veszélyek 
azonban ott leselkednek 
ránk a bezártság, a környe-
zetünktől való elszigetelt-
ség idején. A szakemberrel 
készített interjúnkból kide-
rül: ilyenkor az a legfonto-
sabb, hogy fokozottan oda-
figyeljünk egymásra. 

– Alig néhány napja volt 
az embereknek arra, hogy 
a koronavírus-járvány kö-
zepette a tudatára éb-
redjenek: a megszokott 
viszonyaink teljesen átala-
kulnak, és még azt sem tud-
juk pontosan, meddig tart 
ez a helyzet. Meg lehetett 
volna előzni ezt a sokkszerű 
szembesülést, egyáltalán 
fel lehet lelkileg készülni 
egy ilyen szituációra?

– Nehéz megelőzni va-
lamit, amivel még sosem 
találkoztunk. A lelkileg-ér-
zelmileg egészséges, érett 
személyiség azonban ren-
delkezik egyfajta pszichés 
küzdőképességgel, amely 
segíti az ismeretlen, új hely-
zetekkel való sikeres meg-
küzdésben. Erre a képes-
ségünkre, amely a múltban 
talán már nagyon sokszor 
megsegített minket váratlan 
helyzetekben, most is szá-
míthatunk.

– Tapasztalatai szerint 
milyen lelki alkatú emberek 
viselik nehezen és kik köny-
nyebben az ilyen kiélezett 
helyzeteket?

– Kicsit hasonlítható ez a 
gazdaság világához. Akinek 
vannak tartalékai, aki eddig 
is tudatosan, fegyelmezet-
ten kezelte az erőforrásait, 
az most is könnyebben fog 
szembenézni a megváltozott 

valósággal. Aki azonban ed-
dig is egyik napról a másikra 
élt, esetleg adósságok terhe-
lik, annak sokkal nehezebb 
a megnövekedett terhelés 
és csökkent bevétel okozta 
feszültséggel megbirkóznia. 
Ugyanígy, aki eddig is odafi-
gyelt a mentális, kapcsolati, 
spirituális és pszichés egész-
ségére, az képezett annyi 
tartalékot magának, hogy jól 
átvészelje a krízist.

– Fel kell készülnünk 
arra, hogy egy ideig szemé-
lyesen nem találkozhatunk 
a szeretteinkkel, nem lá-

togathatjuk kedvenc ká-
vézóinkat, éttermeinket, 
néhány szabadban űzhető 
egyéni sporttól eltekintve 
a szabadidős tevékenysé-
geink jelentős részét is fel 
kell függesztenünk. Épp az 
fog hiányozni az életünk-
ből, ami oldotta a stresszt, 
ugyanakkor a folyamatos 
bezártság feszültséget ge-
nerál. Mit javasol, hogyan 

védekezzünk ebben a hely-
zetben?

– A válság hatása kettős 
lesz: egyfelől az összezárt-
ság felszínre fog hozni olyan 
konfliktusokat, amelyek 
megoldása elől eddig kitér-
tünk, másfelől pedig azok 
a külső erőforrások, ame-
lyek segítettek a kapcsolati 
stressz feldolgozásában – 
edzőterem, beülni egy kávé-
zóba a barátokkal, gyüleke-
zet és a többi –, átmenetileg 
kiesnek. Ez a kétszeresére 
erősíti a kapcsolati terhe-
lést.

Jó hír azonban, hogy a 
krízisben lehetőség is rejlik. 
A családterápia egyik alap-
tézise, hogy krízishelyzetben 
egy család olyan ugrássze-
rű fejlődésre képes, amely 
nyugalmi időben éveket 
venne igénybe. Ha kellően 
odafigyelünk magunkra és 
egymásra, megtanulhatunk 
hatékonyabban beszélgetni 
– például a vádak helyett a 
vágyakról beszélni –, éret-
tebben kezelni a konfliktu-
sainkat, a másik hibáztatása 
helyett elismerni a saját hoz-
zájárulásunkat a probléma 
kialakulásában, ugyanan-
nak a csontnak a tovább rá-
gása helyett kreatív, új meg-
oldások kipróbálása. 

– A legszűkebb csalá-
dunk tagjaira most több 
időnk lesz, de kialakulhat-
nak konfliktusok ebben a 
közegben is, hiszen ilyen-
kor mindenki feszült. Párte- 
rápiával foglalkozik, szám-
talanszor szembesült ilyen 
szituációkkal. Mit javasol, 

hogyan oldhatjuk meg leg-
könnyebben az ilyen helyze-
teket?

– A tapasztalat sajnos 
azt igazolja, hogy az össze-
zártság felhalmozza a prob-
lémákat. Ezt minden évben 
megtapasztalom, amikor 
nyaralás és karácsony után 
sokkal több pár kér idő-
pontot terápiára, mint az 
év többi időszakában. Ezt 
mutatják a kínai tapaszta-
latok is, ahol a vesztegzár 
enyhülése után az emberek 
tömegesen árasztották el a 
hivatalokat, hogy benyújtsák 
a válókeresetüket. Vértez-
zük fel magunkat a krízisre! 
Ne csak lisztből és cukorból 
spájzoljunk be – bár nem 
értem, hogy amikor az im-
munrendszerünknek a csú-
cson kellene lennie, miért 
pont ezeket a köztudottan 
immunrendszer-gyengítő 
élelmiszereket halmozzák 
fel az emberek –, hanem 
kapcsolati készségekből is. 
A krízis lehet a tanulás ideje 
is. Ehhez a tanuláshoz jóma-
gam is szeretnék hozzájárul-
ni. Az országos veszélyhely-
zet feloldásáig minden este 
21 órakor a Facebook-ol-
dalamon élő eseményt tar-
tok, amelyben a pároknak 
konfliktuskezelési, feszült-
ségcsökkentési és kom-
munikációs módszereket 
tanítok, valamint élőben vá-
laszolok a kérdéseikre, hogy 
minél kevesebb kapcsolati 
kárral éljék túl a bezártság 
napjait. A visszajelzés pe-
dig minden várakozásomat 
meghaladja. Minden este 

több mint négyszázan köve-
tik élőben a bejelentkezése-
met, a felvételt pedig több 
mint tízezren nézik meg.

– A mostani helyzetben 
a perspektívák hiánya, az 
általános bizonytalanság 
a legfőbb ellenségünk. Mi-
lyen kapaszkodóink vannak 
ilyen szituációkban?

– Fontos, hogy ne enged-
jük szétesni a napjainkat. A 
külső fegyelmező tényezők 
lazulása (munkahely, is-
kola, buszmenetrend stb.) 
arra csábít bennünket, hogy 
otthonkásra vegyük a min-
dennapjainkat, és így a nap 
végén vesszük észre, hogy 
semmit sem tudtunk elvé-
gezni. A másik dolog, hogy 
próbáljunk értelmet találni 
a létezésünknek ebben a 
megváltozott helyzetben is. 
Mivel tudjuk a szélesebb 
közösséget szolgálni? Mit 
tudnánk tenni másokért? 
Hogyan tudjuk a válságban 
felfedezni a lehetőséget?

Engem például ez veze-
tett az esténkénti Pár-per-
cek megszervezésében. 

Mivel a vírusokhoz nem ér-
tek, gyógyítani nem tudok, 
szerettem volna a saját 
eszközeimmel hozzájárulni 
a válság megoldásához. Így 
vállaltam fel, hogy minden 
estémet feláldozom a pá-
rok, családok megsegítésé-
re. Ez pedig a családomnak 
is sokat nyújt. A feleségem 
és a lányom is aktívan részt 
vesznek a közvetítésben – 
kamera, fények beállítása, 
kommentek kezelése –, és 
ez családként is még jobban 
összekovácsol minket.

– Hogy tapasztalja, a 
szakmájának most milyen 
kihívásokkal kell szembe-
néznie? Sokan keresik önö-
ket a koronavírus megjele-
nése és terjedése óta?

– A párterápiás és általá-
ban minden személyes talál-
kozáson alapuló hivatásnak 
újra kell gondolnia a „sze-
mélyesség” fogalmát. Mivel 
most nem találkozhatunk 
a klienseinkkel, viszont a 
szükségletek megnöveked-
tek, jártasságot kell szerez-
nünk az online térben törté-
nő segítésben. Jómagam is 
most itthonról támogatom 
a párterápiát igénylő páro-

kat, messengeren és Face-
time-on keresztül.

– Mit gondol, sokat fog 
változni a gondolkodásunk, 
miután túljutottunk a járvá-
nyon? Másként értékeljük 
majd a személyes kapcso-
lataink jelentőségét?

– Biztosan sokan lesz-
nek, akik ezentúl több időt 
töltenek el a szeretteikkel, 
mert megtanulták a kapcso-
latok értékét, és eszközöket 
tanultak a kapcsolatok sike-
res működtetéséhez. És bi-
zonyára lesznek olyanok is, 
akik ugyanott folytatják, ahol 
a válság előtt abbahagyták. 
Hogy ki melyik csoportba fog 
tartozni, ez lelki igényesség 
kérdése.

Szincsok György

Névjegy 
Mihalec Gábor Kölnben született, 1974-ben. Házas, 
két gyermek édesapja. Többek között a Károli Gás-
pár Református Egyetem HTK doktori iskolájába járt. 
Kutatási területe: a lelkigondozás és a pszichoterápia 
határkérdései a házassági tanácsadásban. Az Adven-
tista Teológiai Főiskolán hitoktató-lelkész végzettsé-
get szerzett, a hetednapi adventisták családszolgála-
tának vezetője. Sándorfalván él, de szerte a világban 
tartott már párkapcsolati előadásokat – ezt a Szeged 
melletti kisvárosban is megteszi.

– Próbáljunk értelmet találni a létezésünknek ebben a megváltozott helyzetben is – ajánlja Mihalec Gábor. Fotó: Tor 
Tjeransen

A válság lehetőség is. Találjuk ki például, mivel segíthe-
tünk másoknak – javasolja Mihalec Gábor. Fotó: Szabó 
Luca
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Kanka Andor: Az eddigi kommunikációval a pániknak  
és a rémhírterjedésnek ágyaz meg a kormány

– Ön pszichiáter, nyilván 
szakmai szemmel is nézte 
és nézi mindazt, ami a jár-
ványügyi vészhelyzet óta 
történt, történik idehaza és 
a világban. Hogyan reagál-
tunk mi, magyarok erre a 
különleges helyzetre? Mik 
az első benyomásai, észre-
vételei?

– Általánosságban nehéz 
megítélni. A munkahelyem 
és a lakásom között közle-
kedve tapasztalom, ahogy 
az emberek reagálnak a 
helyzetre. Sorban állnak, vé-
dőtávolságot betartva vára-
koznak a patikák és a boltok 
előtt. Egyre több szájmasz-
kot látni. Ebből biztos többet 
látnánk, ha több lenne belő-
lük.

– Kijelenthetjük, hogy a 
körülményeket figyelembe 
véve fegyelmezetten visel-
kednek az emberek?

– Összességében igen, 
bár ha megnézzük az ázsiai 
országokat, akkor látnunk 
kell, hogy ott sokkal fegyel-
mezettebbek. Számunkra 
azért is szolgálnak példaként 
ezek az országok, mert több-
nyire sikeresen feltartóztat-
ták a járványt. Bizonyára az 
ázsiai országok kultúrájából 
is következik a fegyelme-
zettségük. Rendszeretőbbek 
és rendkövetőbbek, mint az 
európaiak. A közösségi olda-
lakon tömegével látni olyan 
képeket, hogy nálunk ezek-
ben a napokban idős embe-
rek csoportosan üldögélnek 
az utcákon és a parkokban. 
A vírusterjedés szempontjá-
ból ez a legkritikusabb do-
log.

– Megannyi kommuni-
kációs és lélektani kérdést 
vet fel, hogy miként rea-
gált és reagál a kormány 
a vészhelyzetre. A járvány-
veszély bagatellizálásától 
eljutottunk a komoly intéz-
kedések bevezetéséig. Ez 
utóbbiak közül sokat éppen 
a Magyar Orvosi Kamara 
(MOK) javasolt és sürgetett. 
Mennyire sejthető, mennyi-
re tudható, hogy mi történ-
hetett az elmúlt hetekben 

a kormányzati színfalak 
mögött?

– Orvosként vagy kama-
rai tagként mi sem tudunk 
meg sokkal többet a kor-
mánytól, mint az átlagpol-
gár. Nem tudjuk, mert nem 
mondták meg, mikor lehet 
vége a korlátozó intézkedé-
seknek, noha az emberek 
ezt tudni szeretnék. Nem 
véletlenül került bele a múlt 
hét vasárnapján nyilvános-
ságra hozott MOK-ajánlás-
ba, hogy legalább két hét 
kell, mire az intézkedések 
hatásai érzékelhetővé vál-
nak. Az új fertőzöttek szá-
mának csökkenése ugyanis 
ennyi idő elteltével lehet 
látható. Ugyancsak a MOK 
javaslatában szerepel, hogy 
nagyjából két hónap szüksé-
ges ahhoz, hogy a szigorúan 
betartott rendszabályok mel-
lett lecsengjen a járvány.

Az ázsiai és ezen belül a 
kínai példából ez látszik. Ezt 
jelzi, hogy a járvány kitörésé-
nek központjában, Vuhan-
ban ma már nincs vagy alig 
van új fertőzött.

– Ön az elsők között 
volt, akik kritizálták a jár-
vány hivatalos kommuni-
kációját. Militarizáltnak, 
rendvédelmi jellegűnek 
nevezte. Az operatív törzs 
sajtótájékoztatóin voltak 
olyan napok, amikor kizá-
rólag egyenruhás emberek 
szerepeltek. A tisztifőorvos 
napokra eltűnt. Észbe kap-
hatott a kormányzat, hogy 
ez így nincs jól?

– Amióta megalakult 
az operatív törzsön belül a 
kommunikációs akciócso-
port, úgy érzem, rosszabb 
lett a kommunikáció.  Nem 
nevezném célravezetőnek, 
hogy érdemi kérdéseket 
kapva a kommunikációért 
felelős államtitkár a sajtótá-
jékoztatón dührohamot kap, 
ahogyan azt sem, hogy szak-
mai javaslatokat toporzé-
kolva, személyeskedő hang-
nemben kommentál. Nem 
átgondolt tájékoztatásra 
utal, hogy reggel a kormány 
még rendeletben tiltja meg 

az iskolák bezárását, majd 
ugyanennek a napnak az es-
téjén a miniszterelnök beje-
lenti az iskolák bezárását. Ez 
így következetlen. Az, hogy 
online térbe került az opera-
tív törzs sajtótájékoztatója, 
annak a jele, hogy nem akar-
nak a kérdésekre válaszolni.

– Nem árulják el azokat 
a területi adatokat, ame-
lyekből megtudhatnánk, 
melyik megyében hány 
fertőzött található. Orbán 
Viktor arról beszél, hogy 
milliószámra állnak rendel-
kezésre a védőfelszerelé-
sek, de az egészségügyben 
dolgozók ennek épp az 
ellenkezőjét tapasztalják. 
A miniszterelnök nemrég 
még a migrációval hozta 
összefüggésbe a korona-
vírus terjedését, teljesen 
megalapozatlanul. Nem jött 
létre mindezek hatására 
információhiányos és infor-
mációzavaros állapot?

– Pontosan erről van szó. 
Az emberek, az orvosok egy-
aránt a bennük megfogal-
mazódó kérdésekre várják 
a válaszokat. A félelmet, 
amit részben az informáci-
óhiány okoz, azzal lehetne 
legyőzni, ha volnának valódi 
válaszok. A kormány tájékoz-
tatási módszerei a kívánttal 
ellentétes hatást váltanak 
ki. Pszichológiai közhely, 
hogy az információhiányos 
állapot önmagában fokozza 
az emberek szorongását. 
Sajnos ezzel a pániknak és 
a rémhírterjedésnek ágyaz 
meg a kormány.

– Említette az operatív 
törzs online sajtótájékozta-
tóját. Ezzel mi a probléma?

– Amikor először láttam, 
olyan érzésem volt, mint-
ha egy dél-amerikai ország 
katonai juntájának a tagjai 
jelentek volna meg a képer-
nyőn. Egyenruhás emberek, 
köztük megszeppent civil-
ként az országos tisztifőor-
vos asszonnyal. Nem jó az 
üzenete ennek a képnek. 
Súlyosbítja a látványt, hogy 
a televízió vágóképein beját-
szásokat láthatunk a váro-
sokban járőröző katonákról. 
Olyan, mintha nem a vírus-
sal küzdenénk, hanem a szó 
klasszikus értelmében há-
ború lenne. Nem a rendőrök 
és a katonák fogják meg-
állítani a vírust, hanem az 
orvosok és a tudósok. Azok, 
akik érdemben szóhoz sem 
jutnak. Sőt az egyetemeken 
és az egészségügyi intézmé-
nyekben megtiltották az ott 
dolgozó orvosoknak, hogy 
bármilyen információt kiad-
janak, akár az esetekkel, 
akár a járványra való felké-
szüléssel kapcsolatban.

– Felmerül a kérdés, 
hogy mit kellene tenni?

– Fel kell vállalni a nyílt 
kommunikációt. Úgy, aho-
gyan ezt Európa más orszá-
gaiban teszik. Hollandiában 
nincs hírzárlat. Nyilván lé-
teznek olyan információk, 
amelyek a szakemberek-
nek, és olyanok, amelyek 
a lakosságnak szólnak, de 
információcserére minden-
képpen szükség volna. A tár-

sadalomnak tudnia kellene, 
hogy mire készüljön. Hiába 
mondják, hogy megvannak a 
szükséges védőmaszkok és 
ruhák, ezek nincsenek ott a 
kórházakban. Ebben a hely-
zetben meg kellene monda-
ni, hol vannak ezek, mikor 
érkeznek meg a kórházak-
ba. Kinek jut, kinek nem jut? 
Ezekről nem tudunk semmit. 
És újból mondom: azt sem 
tudjuk, mennyi ideig terve-
zik a korlátozó intézkedések 
életben tartását.

– Rendeleti kormány-
zásra készül áttérni a Fi-
desz. A járványhelyzet 
egyáltalán indokolja, hogy 
felfüggesszék az országgyű-
lés működését? A nyilvá-
nosságnak, vele a tömegtá-
jékoztatást ellátó sajtónak 
kevés tere maradna ebben 
a helyzetben, ha egyálta-
lán maradna. Ráadásul 
mindez tömeglélektanilag 
egy rendkívüli kényes hely-
zetben következne be. Mit 
gondol erről?

– A titkolózás azért is 
érthetetlen, mert óriási 
előkészületek zajlanak a 
hazai egészségügyben. Or-
szágszerte alakítják ki a 
járványkórházakat, köztük 
Szegeden is. De ezekről hi-
vatalosan semmit vagy alig 
valamit lehet tudni. Az or-
szágos hírekben csak emlí-
tés szintjén szerepelt, hogy 
Ajkán, Kiskunhalason és 
más helyeken alakítanak ki 
járványkórházat. Ebből a fel-
sorolásból kimaradt Szeged, 
miközben a II. kórház lesz az 

itteni járványkórház. A sze-
gediek számára megnyugta-
tó volna tudni, hogy milyen 
intenzív felkészülés folyik a 
Klinikai Központban. A kom-
munikációt azonban helyben 
is megtiltották. (Időközben 
dr. Lengyel Csaba, a Szegedi 
Tudományegyetem Corona-
vírus Ügyi Operatív Bizottsá-
gának elnöke nyilatkozott a 
Szeged Televíziónak a helyi 
járványkórházról – a szerk.) 
Az itt kialakított járványkór-
ház biztosíték arra, hogy 
nagyszámú megbetegedés 
esetén sem alakuljon ki rög-
tön olyan tragikus helyzet a 
helyi egészségügyi rendszer-
ben, mint Olaszországban. 
Az emberek nyugodtabbak 
lennének, ha mindezt tud-
nák. Ehelyett maradt a kor-
mány ellentmondásos és tit-
kolózásra épülő hírközlése.

– A Szeged Televízió-
ban Irinyi Tamás, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara területi elnöke ki-
fakadt a járványkórház kap-
csán, mert mint elmondta: 
a szakdolgozók semmilyen 
segítséget nem kaptak a ki-
alakításhoz.

– A legnagyobb teher 
most éppen az egészség-
ügyi szakdolgozókra esik. A 
kórház átalakításakor joggal 
érezhették úgy, hogy maguk-
ra hagyták őket. Ez részben 
érthető, mert krízishelyzet-
ben minden erőforrás kevés. 
Rengeteget dolgoztak az 
ápolók, akik úgy érzik, nem 
méltányolták a munkájukat. 
A felkészülés során termé-
szetesen rájuk is gondolt az 
intézmény vezetése, és szá-
mos olyan intézkedést hoz-
tak, amellyel őket is igyekez-
nek majd támogatni a rájuk 
váró kemény munkában. A 
méltánylásról engedjen meg 
még egy mondatot: Szerbi-
ában és Németországban a 
járvány kezdete után azon-
nal felemelték az egész-
ségügyben dolgozók bérét. 
Nálunk erről szó sincs. A 
miniszterelnök az utóbbi 
napokban többször kiállt a 
nyilvánosság elé, de egyet-
len szóval sem említette az 
egészségügyben dolgozókat. 
Úgy tűnik, mintha nem is len-
nénk, nem is számítanánk. A 
hírek rendőrökről és kato-
nákról szólnak. Ez nagyon 
méltatlan az egészségügy-
ben dolgozókkal szemben!

Bod Péter

Hogyan reagált a magyar társadalom és a kormány a jár- 
ványügyi vészhelyzetre? Milyennek ítélhető meg a kor-
mány kommunikációja ebben a rendkívüli helyzetben? 
Joggal érezzük-e úgy, hogy titkolózás folyik, hogy az Or-
bán-kormány nem vállalja fel a nyílt párbeszédet az or-
szággal? Mindezt hogyan élik meg az orvosok és az egész-
ségügyi szakdolgozók? Mindezekről dr. Kanka Andort, a 
Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei elnökét kérdezte 
a szeged.hu március 21-én. 

– Szoronganak az emberek, és ezen a kormányzati titkolózás sem segít – mondta Kanka 
Andor. Fotó: Szabó Luca
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Járványtörténelmünk száz éve,  
öt ragállyal és százmillió áldozattal

Az emberiség történelme egy-
ben a járványok története is. Idő-
ről időre felbukkant egy ragály, 
amelyik rettegésben tartotta az 
emberiséget. Az elmúlt bő száz 
évben öt járvány söpört végig a 
világon. A mostani a hatodik. 

A huszadik században a glo-
bális ragályok közel 100 mil-
lió ember életét oltották ki. 

A legsúlyosabb pandémia, vagyis 
világjárvány az első világháború vé-
gén több tízmillió emberéletet kö-
vetelt.

Spanyolnátha 

Az 1918-as spanyolnátha-világjár-
vány a Föld lakosságának nagy-
jából 3–5 százalékát betegítette 
meg, mintegy 500 millió embert 
megfertőzve. A pandémia 1918 ja-
nuárjától 1920 decemberéig óva-
tos becslések szerint is legalább 
20–50 millió áldozatot követelt. 
Többet, mint az első világháború.

A spanyolnátha az influenza A 

típusának egyik legelső formája. 
Villámgyorsan terjedt, rendkívül 
agresszív lefolyással rendelkezett, 
és látszólag véletlenszerűen szed-
te áldozatait: gyerekek, idősek és 
súlyos betegek haltak meg töme-
gesen a szövődményként jelentke-
ző tüdőgyulladásban.

A más világjárványokhoz képest 
kiugróan magas halálozási rátát 
azzal magyarázzák, hogy a hábo-
rú idején alig volt mit enni, sokan 

legyengültek, emellett a kórházak 
túlzsúfoltsága és a hiányos higié-
nés körülmények még súlyosabbá 
tették a betegek helyzetét.

Ázsiai influenza 

A mostani koronavírus-járványhoz 
hasonlóan 1956-ban is Kínából in-
dult az az influenzajárvány, amelyik 
1958-ig a becslések szerint akár 4 
millió emberi életet is követelhetett 
világszerte.

A H2N2-es vírust egy délnyu-
gat-kínai tartományban mutatták 
ki először, de a megbetegedések 
hamar elérték Európát is. Svédor-
szágban 1957 elején már iskolá-
kat kellett bezárni. Szingapúrba 
februárban érkezett meg, majd áp-
rilisban Hongkongban, júniusban 
pedig az Egyesült Államokban mu-
tatták ki, ahol majdnem 70 ezren 
haltak meg a járvány során.

Az ázsiai influenza – akárcsak a 
jelenlegi koronavírus – az idősekre 
volt a legveszélyesebb. A halálos 
áldozatok számát csak becsülni 
lehet: világszinten 1 és 4 millió kö-
zött lehetett.

Hongkongi influenza

Az ázsiainál valamivel enyhébb 
volt a hongkongi influenza, amely 
1968–69-ben okozott megbetege-
déseket világszerte. A globális vi-
lágjárvány két év alatt közel egymil-
lió emberrel végzett.

A H3N2 okozta első ismert jár-
vány a névadó Hongkongban közel 

félmillió embert – a teljes népesség 
15 százalékát – fertőzte meg. A jár-
vány a feljegyzések szerint 1968. jú-
lius 13-án tört ki. A vírust a hongkon-
gi Queen Mary kórházban izolálták.

A kitörés két hét alatt érte el a 
maximum intenzitást, és hat hétig 
tombolt. Hasonlóan az ázsiai influ-

enzához, a hongkongi is Szinga-
púron keresztül érte el Amerikát és 
Európát.

AIDS 

A 20. században szintén pandé-
miát okozott a HIV, vagyis a hu-
mán immundeficiencia vírus. A HIV 
okozza a szerzett immunhiányos 
szindrómát, az AIDS-et. Sok más ví-
rushoz hasonlóan a HIV is állatról 
került emberre, majd tovább, em-
berről emberre.

A főleg afrikai országokban 
mind a mai napig jelen lévő ví-

rusfertőzés 2005 és 2012 között 
okozta a legtöbb megbetegedést 
és halálesetet. Csak 2012-ben 1,6 
millió ember halt meg miatta.

Az első megbetegedéseket 
1981-ben jegyezték fel, azóta 36 
millióan haltak bele.

H1N1

A jelenlegi koronavírust megelő-
ző legutóbbi pandémia okozója a 
H1N1 vírus volt. 2009-ben addig 
nem látott influenzajárvány söpört 
végig a világon. Mivel a vírus serté-
sekből eredt, a köznyelvben soká-
ig sertésinfluenzának nevezték a 
járványt, melyet valójában többfaj-
ta vírus okozott. Az A típusú, H1N1 
altípusú vírustörzs egyaránt tartal-
mazta a sertés-, a madár- és az 

emberi influenza génjeit, és Mexi-
kóból indult útnak.

Ez az influenza valamennyi kor-
osztályban előfordult, de leginkább 
a gyermekeket és a fiatal felnőtte-

ket támadta, legkevésbé pedig a 
60 évesnél idősebbeket érintette. 
A megfertőzöttek teljes számát 
máig nem lehet pontosan megál-
lapítani, mert a fertőzés gyakran 
olyan enyhe tünetekkel járt, hogy 
nem fordultak vele orvoshoz az 
emberek.

A WHO adatai alapján 208 or-
szágból jelentettek H1N1-es meg-
betegedést 2009-ben, több mint 1 
millió 300 ezer esetben azonosítot-
ták a vírust. A fertőzéssel kapcso-
latba hozható halálesetek száma 
12 ezer 220 volt.

Összeállította: Rafai Gábor

Legsúlyosabb 
az influenza

Máig az influenza tekinthe-
tő a legsúlyosabb járványos 
megbetegedésnek. Közvet-
len vagy közvetett módon 
évente mintegy félmillió em-
ber halálát okozza világszer-
te. A betegség magas lázzal, 
fejfájással és végtagfájda-
lommal jelentkezik.

Hongkongi gyerekeket vizsgálnak a hongkongi influenza idején, 
1969-ben. Fotó: SCMP

Járványkórház a kaliforniai Oaklandben a spanyolnátha idején. Forrás: Wikipedia

A spanyolnátha az 
influenza A típusá-
nak egyik legelső for-
mája. Villámgyorsan 
terjedt, rendkívül ag-
resszív lefolyással 
rendelkezett, és lát-
szólag véletlenszerű-
en szedte áldozatait.

Ázsiai influenzás betegek egy svédországi sportcsarnokban, 1957-
ben. Forrás: Wikipedia
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Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

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

Egy kép, két mondat

Tavaszi hó. Virágom, virágom.

Minden lében kanál

Sok időt megértem 
már, sokféle ideo-
lógia közepette, de 

olyan bagázzsal, mint a Fi-
desz–KDNP – a korábbi idő-
ben – soha sem volt szeren-
csém találkozni. Nem elég 
az, hogy mindenbe bele- 
ütik az orrukat, de még 
azoknak is dirigálnak, akik-
hez (és amihez) az égvilá-
gon semmi közük. Például 
Szeged város polgármeste-
rét hetek, hónapok óta azért 
vegzálják, mert a város „be-
szállítója”, mint munkáltató, 
nem jól bánik a dolgozóival. 
Ezért a témában (felhasz-
nálva a két éve rekvirált me-
gyei újságot) szinte hetente 
több cikkben piszkálják Bot-
ka urat. Különösen azért, 
mert nem mond fel az illető-
nek. Az érintett a város üzle-
ti partnere, és nem alkalma-
zottja. A regnáló párt szerint 
mindez ok arra, hogy a fen-
tieket tegyék. Acsarkodni, 
bántani a másikat a legegy-
szerűbb, máshoz sem ért a 
Fidesz.

Aranyos és érdekes po-
fák, mert mások szemében 
észreveszik a szálkát, de a 
saját szemükben még a ge-
rendát sem. Pedig jobban 
tennék, ha a saját házuk 
táján söprögetnének, mert 
ezer csúfságot is találhatná-
nak. De mit is várhat el tőlük 
az ember, akik a lelkes, köny-
nyező szemű hallgatósággal 
zsúfolásig megtelt terem 
zászlórengetege előtt felállí-
tott pulpitusról üzenik híveik-

nek és ellenfeleiknek (Orbán 
szerint ellenségeiknek): „Mi, 
magyarok, jók vagyunk, na-
gyon jók vagyunk, soha ilyen 
jól nem voltunk, Európa jövő-
je vagyunk. Én vagyok a világ 
megmentője. Jaj a kételke-
dőknek. Az erő velem van.”

Ezek a „jó emberek” bi-
zony meggyőződéssel hiszik, 
hogy ezeréves magyarsá-
gunk kevélysége  jogalap 
minden szösszenésükre és 
gazemberségükre. Ezt hir-
detik a külsőségek, és ezt 
hirdeti a korona és a jogar 
a parlamenti vitrinből. A 

múltból visszacsempészett 
relikviák és giccsek. A jelen 
sekélyes produkciói.

Persze nemcsak a múlt 
kétes művészi értékű al-
kotásai vonnak dicsfényt a 
„magyar Napóleon” homloka 
köré. Korunk alkotói közül is 
sokan segítenek újraéleszte-
ni az elveszett – talán sose 
volt – dicső múlt mítoszát. 
Sokan igyekeznek segíteni, 
fenntartani a kialakított és 
újrateremtett „dicső” jelen 
látszatát is. A lelkes támoga-
tók között meg is van a lát-
szata, hiszen nem véletlenek 

a hatalomtól kapott címek, 
rangok, elismerések, amiket  
– nem véletlenül – mindig 
körülleng a gyanakvás is, 
hogy a kedvezményezett a 
hatalom iránti hűsége vagy 
kiváló munkája révén érde-
melte-e ki az elismerést. Ez 
utóbbi dilemma végigkíséri 
az orbáni rezsimet, hiszen a 
csapatban több a gerincte-
len, mint a hazáját (és benne 
a polgárokat) szerető és szol-
gáló politikus.

A hatalom, ha van mit 
takargatni (van, ezer is), 
nem szereti az „abszolút” 
szabadságot, ezért megte-
remti a saját arculatát. A 
diktatúra a külsőségek álar-
cába takaródzik: parádék, 
sportesemények (foci), bá-
lok, kitüntetések, avatások, 
felszentelések sulykolják a 
hatalom üzeneteit, fedik el 
a valóságot, gerjesztik a fé-
lelmet és a gyűlöletet. Orbán 
szerint a magyar természete 
kettős: a magyar büszke és 
szemérmes fajta. (Bátran 
hozzáteszem: egyes veze-
tői képmutatók, hazugok és 
korruptak.)

A viharos szél bármerről 
fújhat, de – ne feledd – a 
vitorlákon te állítasz. Azaz 
egy ország arculatát maga 
a lakosság (a szél) is befo-
lyásolhatja, de az ország 
vezetői (vitorlái) játsszák a 
döntő szerepet, hogy a hajó 
jó irányba haladjon.

Ez utóbbival sajnos nem 
állunk igazán jól.

Kutnyik Pál

Kényszerszünet van, 
a gyermekek örömét  
az sem tudja elronta-

ni, hogy a gondos törvény-
kezők feltalálták a digitá-
lis oktatást, következő ősz-
től az új tanév, az új oktatá-
si törvény, a NAT tömi majd 
fejükbe a sok fölösleges, ál-
nemzeti maszlagot. Hiába, 
hogy a legjobb magyar egye-
temet sikeresen Bécsbe űz-
ték, a végén az Európai Bí-
róság még visszahelyezteti 
a bűnös városba, ami száz 
éve vörös rongyokba öltö-
zött. Trianon fájó emlékét el-
homályosítja a koronavírus, 
a bevezetendő statáriális 
kormányzás. Nekem mond-
hatnak bármit, a csuti gaz-
da van, és uralkodni akar 
még a következő választá-
si ciklusban is. Bárki láthat-
ja, ő a legfőbb tudor, alig al-
szik, hogy a válságot legyőz-
zük, már tankok, katonák is 
ki lettek vezényelve. Sajtó-
szabadság? Még a Metter- 
nich- és a Bach-korszakban 
is nagyobb volt, ma kicsavar-
ják a kérdező riporter kezé-
ből a mikrofont, majd csak 
online kérdéseket lehet vá-
laszolatlanul feltenni a főbi-
zottságnak. Szabad vallás-
gyakorlat van (csak a támo-
gatás szelektált), eddig az jö-
hetett ide, aki nem migráns, 

most már az sem. Ez a vírus 
jól jön a megtépázott tekin-
tély ráncfelvarrásához, hi-
szen a Karmelita kolostor 
erkélyéről sugárzik a legböl-
csebb magyar szózata, alá-
festve a birkanyáj hízelgő 
bégetésével. Majd ők meg-
oldják, hiszen Semmelweis 

csak sejtette a baj okát, de 
ők tisztán látják. Karantén a 
gyanús elemeknek, önkén-
tes karantén a külföldről ha-
zatérő turistáknak, síelők-
nek. Ha szegény nyugdíjas 

háromnaponta leballag a 
friss kenyérért, az szabály-
sértés, ha elhagyja a karan-
tént, az bűncselekmény lesz!

Ha már régen volt ma-
gyar orvosról szóltam, hadd 
említsek meg egy még ré-
gebbit! Hippokratész ne-
véhez kapcsolják az orvosi 
esküt (bár Kr. e. VI. századi), 
melynek egyik sarkalatos 
mondata: „őrizkedni fogok 
minden szándékos károko-
zástól”. Közszájon terjed az 
is, miszerint ha segíteni nem 
tudsz, ne árts! Országos bot-
rány kerekedett abból, hogy 
a szegedi rektor, az egyetem 
koronavírus elleni bizottsá-
gának elnöke sítúráról ha-
zatérve a központilag előírt 
kéthetes házi karantént sem 
tartotta be, dolgozni ment, 
részt vett rendezvényeken, 
munkaértekezleteken, sőt 
operált is. Jelenleg már több 
mint 120 személytől vettek 
mintát, mivel az ő tesztje 
egyértelműen pozitív lett.

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Ha segíteni nem tudsz, ne árts!

Egy kép, két mondat

Olvasói levelek. A márciusi tél emléke. 

Ezek a „jó emberek” 
bizony meggyőző-
déssel hiszik, hogy 
ezeréves magyar-
ságunk kevélysé-
ge  jogalap minden 
szösszenésükre és 
gazemberségükre. 

Hippokratész nevé-
hez kapcsolják az 
orvosi esküt (bár Kr. 
e. VI. századi), mely-
nek egyik sarkala-
tos mondata: „őriz-
kedni fogok minden 
szándékos károko-
zástól”. Közszájon 
terjed az is, misze-
rint ha segíteni nem 
tudsz, ne árts!
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KIVÁRNAK A SZEGEDI 
PÓLÓCSAPATOK. A Ma-
gyar Vízilabda Szövetség 
rendkívüli elnökségin hatá-
rozott arról, hogy a verseny-
rendszerébe tartozó összes, 
március 13-án éjféltől hatá-
rozatlan időre elhalasztott 
sportrendezvénye folytatá-
sával kapcsolatban legköze-
lebbi, május 11-i ülésén hoz 
újabb döntést. Több forgató-
könyv lehetséges: törölhetik, 
de akár nyáron be is fejezhe-
tik az idényt. Jelenleg az egy-
aránt az élvonalban szereplő 
Szeged SZTE női együttese 
és a Szegedi Férfi Vízilabda-
csapat is otthoni edzésekkel 
várja a fejleményeket, illetve 
az esetleges folytatást.
ELENGEDI A TAGDÍJAKAT 
A HOKICSAPAT. A Good-
will Pharma Szegedi Vízmű 
felnőtt és korosztályos jég-
korongcsapatai számára a 
koronavírus-járvány miatt a 
vártnál korábban értek vé-
get a bajnokságok. Elővigyá-
zatosságból a közös edzé-
sekkel is leálltak a szak-
osztálynál, amely speciális 
intézkedésekkel alkalmaz-
kodott a jelenlegi helyzethez. 
Mivel sokaknak gazdasági 
nehézségeket okoz vagy fog 
a jövőben okozni a kialakult 
járványügyi helyzet, a csapat 
vezetősége úgy döntött, hogy 
elengedi az áprilisi és máju-
si tagdíjakat, ezzel teher-
mentesítve a szülőket. Emel-
lett teljes gőzzel beindult a 
klub online edzésprogram-
ja, amelyben korosztályokra 
bontva, napi szinten rend-
szeres feladatokkal látják el 
az utánpótlást, videók segít-
ségével. Amíg a járványhely-
zet úgy kívánja, ebben a for-
mában folytatják a munkát a 
szegedi jégkorongozóknál. 
SZEGEDI BAJNOKI CÍM. 
Szabó Ádám bajnoki címé-
vel ért véget a Gokart Talent 
Cup téli tehetségkutatója. 
A sorozatban a legjobb ver-
senyzők mérték össze tudá-
sukat, a téli időszakban ez 
volt az első számú lehetőség 
az edzésre. Szegedet ketten 
képviselték az ötállomásos 
sorozatban: a 13 éves Sza-
bó Ádám a junior, testvére, 
a 15 éves Szabó Zalán az I. 
kategóriában. Ádám három 
győzelmet szerzett, és a má-
sik két alkalommal is dobo-
gón végzett, így magabiztos 
előnnyel lett bajnok. Zalán 
számára jól indult a sorozat, 
az első két hétvége után ve-
zette kategóriáját, ám végül 
lecsúszott az összetett har-
madik helyéről.

Sport

Tervezni a bizonytalanságban
Több szegedi sportolót is érint a tokiói olimpia elhalasztása

de a döntés keresztülhúzza 
a terveiket.

Mi lesz a szegedi vb-
vel?

A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség arra vár, hogy a nem-
zetközi testület újratervez-
ze a versenynaptárát, ehhez 
igazítják a hazai menetren-
det. Sok a kérdés a nyár-
ra tervezett szegedi világ-
bajnoksággal kapcsolatban 
is, hiszen eredetileg a nem 
olimpiai számok vb-je len-
ne. Az NKM Szeged Vízisport 
Egyesület közleménye leszö-
gezi, arról még korai beszél-
ni, hogy Szeged megrendez-
ne-e egy teljes vb-t.

– Folytatjuk az edzé-
seket, de sok a kérdőjel. 

Nincs könnyű helyzetben 
az edzőnk, Hüvös Viktor 
sem, hiszen ki kell találnia, 
hogyan menjünk tovább. 
Ebben a helyzetben az a 
legfontosabb, hogy megma-
radjon a belső motivációnk, 
és türelmesek legyünk! A 
Kicsi Team évről évre előre-
lépett, fokozatosan építkez-
tünk, most is ezt kell ten-
nünk, hiszen a kajakozás az 
életünk – nyilatkozta a világ-
bajnok Birkás Balázs.

– Nem tudjuk, hogyan 
folytatódik a szezon. Amíg 
az egészségügyi helyzet nem 
javul világszerte, nehéz az 
idei versenyekről beszélni. 
Most sok mindent újra kell 
gondolni, de nekem van ter-
vem. Egy biztos, nem fogom 
eldobni a lapátot, megyünk 

tovább, és bízunk abban, 
hogy minél hamarabb rende-
ződik a helyzet – fogalmazott 
a szintén világbajnok Kárász 
Anna. Bár a paraszakágban 
sem volt még csapathirde-
tés, Varga Katalinnak szinte 
biztos helye volt a keretben.

– A NOB ebben a helyzet-
ben jól döntött, az egészség 
és az emberélet a legfonto-
sabb. Minden rossz azért 
van, hogy jó legyen, eszerint 
élek. Igyekszem úgy felfogni, 
hogy kaptam még egy évet 
a felkészülésre, hiszen van 
még lemaradásom – mond-
ta a szegediek sportolója.

Alkalmazkodni kell

A halasztás az ötkarikás já-
tékokra legesélyesebb Sze-

gedi Úszó Egylet-sportolók 
számára is új helyzetet te-
remtett. Olasz Anna május 
végén kvalifikált volna, Fábi-
án Fanni pedig az országos 
bajnokságon.

– Vegyes érzelmekkel 
fogadtam a hírt. Szomorú, 
hogy akár egy évvel később 
is lehet, hiszen teljes pálya-
futásom alatt arra készül-
tem, hogy kijussak az olim-
piára, de nem úgy, mint Rio 
előtt, hanem a kvalifikációs 
versenyen elérve a célt. Ez 
viszont most sokadlagos 
kérdés, hiszen olyan döntés 
született, amit meg kellett 
hozni, most az eredmények 
nem számítanak, csak az 
emberéletek védelme. Az 
új helyzethez alkalmazkod-
ni kell, fizikailag és lelkileg 
egyaránt. Ki kell tartanom, 
mert a pályafutásomhoz 
nem lenne méltó, ha egy 
halasztás miatt adnám fel 
az álmomat – fogalmazott 
Olasz. 

– Akik olyan fiatalok, 
mint én, jól is kijöhetnek a 
halasztásból, viszont azok 
számára, akik az utolsó 
olimpiájukra készülnek, ez 
nehéz helyzet. Ha lenne le-
hetőségünk edzeni, mennék, 
hiszen jelen állás szerint au-
gusztusban hazai rendezésű 
Európa-bajnokság lesz, és a 
fejlődés is motivál. Az egész-
ségünk és a biztonságunk 
viszont mindenekfelett áll – 
tette hozzá Fábián Fanni.

A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság a múlt héten beje-
lentette: a tokiói olimpiát 
a jövő évre halasztják, 
és legkésőbb 2021 nya-
rán kell megrendezni. A 
modern kori játékok 124 
éves történelmében még 
nem volt példa halasztás-
ra. Az elnevezés nem vál-
tozik, a jövő évi esemény-
nek is 2020-as olimpiai és 
paralimpiai játékok lesz a 
neve.

Ez volt a legjobb döntés

Az olimpiát idén július 24. 
és augusztus 9. között ren-
dezték volna. Eddig 84 ma-
gyar sportoló szerzett kvótát, 
a szegediek közül a világ-
bajnok súlylökőnek, Márton 
Anitának volt biztos helye.

– Nem volt váratlan a 
döntés – mondta a négy év-
vel ezelőtti olimpián bronz- 
érmet szerzett Márton a 
Nemzeti Sportnak. – Sporto-
lóként nem örülök, de meg-
értem, hogy egészségügyi 
szempontból ez volt a leg-
jobb döntés. És a leginkább 
reális is, hiszen jelen körül-
mények között senki sem 
tud normálisan készülni. Azt 
még nem tudni, hogyan to-
vább, jelen helyzetben érde-
mi munkába nem érdemes 
belekezdeni – fogalmazott. 
Hozzátette, férjével úgy ter-
vezték, hogy a játékok után 
családalapításba kezdenek, 

Megúszta a földrengést
A Szedeák távozó légiósa, Ante Krapić biztonságban van hazájában

Júniusig nem indul újra 
a Bajnokok Ligája

Minden Pick-játékost negatívra teszteltek

A Richter-skála szerinti 
5,6-os, majd kicsivel 
később 5,1-es földren-

gés volt Zágráb térségében, 
mintegy 9 kilométeres mély-
ségben két hete, amelyben 
többen megsérültek. A ren-
gést és az utórengést is ér-
zékelték Magyarországon. A 
horvát fővárosban tíz másod-
percen keresztül rengett a 
föld, az emberek az utcákra 
menekültek, elment az áram, 
több épület homlokzata is 
megsérült, a katedrális egyik, 
108 méteres tornyának egy 
része letört, és leesett a ke-
reszt is.

A Naturtex-SZTE-Szedeák 
kosárlabdacsapatának hor- 
vát légiósa, Ante Krapić ép-
pen zágrábi, ráadásul pont 
a rengés előtt utazott haza, 
miután a járványhelyzet miatt 

véget ért a szegediek szezon-
ja. A klub a közösségi médiá-
ban nyugtatta meg a követő-
it: a játékos nem sérült meg.

– Ahogy eljöttem Szeged-
ről, úgy döntöttünk a csa-
ládommal, nem maradunk 
Zágrábban, hanem a ten-
gerpartra megyünk, hiszen 
tizennégy napig karanténban 

kellett lennünk a koronavírus 
miatt. Szerencsénk volt, mert 
így a földrengés alatt nem a 
fővárosban tartózkodtunk. 
A házunk nem túl régi, de a 
szomszéd elmondása alap-
ján az ő lakásának falai meg-
repedtek, így valószínűleg a 
mienk is, ám ezt csak a ka-
rantén után tudjuk ellenőrizni 
– mondta a játékos.

A klubhoz tartozó hír, 
hogy Krapić mellett a három 
amerikai légióssal is sikerült 
közös megegyezéssel szer-
ződést bontani, tekintettel 
a speciális helyzetre. Brian 
Asbury és Durand Scott azon-
nal hazautazott, Morris Curry 
azonban maradt Szegeden, 
mert biztonságosabbnak ítél-
te meg az itteni viszonyokat, 
mint az Egyesült Államokban 
uralkodó helyzetet.

Krapić a horvát tengerpar-
ton vonult karanténba. 
Fotó: kosarsport.hu

Az Európai Kézilab-
da Szövetség elha-
lasztotta a nemzet-

közi kupák négyes döntőit, 
közük a női Bajnokok Ligá-
ja budapesti végjátékát. A 
közleményük szerint kevés 
az esély arra, hogy a koro-
navírus-járvány terjedése 
közben májusban újraindul-
hat a játék, ezért a szövet-
ség most azzal számol, hogy 
legkorábban június elején 
folytatódhatnak a nemzet-
közi kupaküzdelmek – így a 
MOL-Pick Szeged számára 
is akkor következhet a férfi 
BL nyolcaddöntője a Vardar 
Szkopje ellen. 

A jelenlegi forgatókönyv 
szerint az eredeti helyszí-
neken, de augusztusban és 

szeptemberben zárulnak a 
sorozatok, a férfi BL négyes 
döntőjére pedig május 30. 
és 31. helyett augusztus 
22. és 23. között kerül sor, 
Kölnben. Az európai szövet-
ség ugyanakkor hangsúlyoz-
za, hogy ez a verzió is elmé-
leti, mivel a megvalósulása 
a járvány alakulásától, illet-
ve kormányzati döntésektől 
függ.

Ami a karanténban, 
egyéni edzésterv alapján 
készülő MOL-Pick Szegedet 
illeti, a klubhonlap tájékoz-
tatása alapján a teljes keret, 
a stáb, valamint a csapat 
mellett dolgozó munkatár-
sak is koronavírus-teszten 
estek át. Jó hír, hogy az ösz-
szes eredmény negatív lett.

Egyelőre Birkásék sem tudják, hogyan tovább. Fotó: Birkás Balázs Facebook-oldala
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Szeretne ajándékkönyvet nyerni? Játsszon velünk! Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefon-
szám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 8. 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:  Háromszáz éve működik a szegedi Piarista Gimnázium. A nyertes: Csikós József. Gratulálunk! 

Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
március 21-én: Tokodi Zoltán és Zádo-
ri Angelika, Szilágyi Zoltán Krisztián és 
Lele Patrícia Mercédesz, Sárréti Péter 
és Csics Viktória, Ágoston Zoltán és La-
katos Réka, Csatári Péter és Rácz Enikő 
Etelka, Gárgyán József és Borovics Ani-
kó, Raffai Csongor és Frisnyicz Diána, 
Tóth Attila és Dona Vanda, Halász Gábor 
és Huszár Emese, Kurucsai Tamás Lász-
ló és Gőgös Kamilla.

GRATULÁLUNK!

Anyakönyvi hírek
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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
2020. március 1-i hatállyal

- a Szeged II. ker. 16896/58 hrsz.-ú magánutat Wimmer Fülöp utcának,
- a Szeged I. ker. Szőreg 1338/4 hrsz.-ú magánutat Magyar utcának, valamint

- a Szeged I. ker. Szőreg 02612/14 hrsz.-ú magánutat Szerb utcának nevezte el.

Dr. Martonosi Éva,
Szeged Megyei Jogú Város jegyzője
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