2020. április 11., szombat

Szegedi szív:
köszönjük a helytállást mindenkinek!

K

öszönet azoknak a szegedieknek, akik megértették, hogy ebben a helyzetben otthon kell maradni, és
tartják magukat azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket a kormány vagy az önkormányzat hozott. Külön köszönjük azoknak a munkáját, akik nap mint nap erőn felül dolgoznak értünk az egészségügyben, a szociális ágazatban, a
kereskedelemben, a közszolgáltatások területén és a gyárakban – mondta Szabó Sándor szegedi országgyűlési képviselő
az Anna-kútnál és a Tisza Lajos körúton elhelyezett 70 világí-

tó, piros szívről. A város így köszöni meg valamennyi szegedi
helytállását ebben az embert próbáló időszakban. Az önkormányzat eddig is számos nagyon fontos döntést hozott a járványveszély miatt. Többek között fertőtlenítőeszközökkel látta
el az intézményeket, bezárta az oktatási és a kulturális intézményeket, 50 ezer maszkot rendelt, átszervezte a tömegközlekedést. A nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak elengedte
az üzlethelyiségek bérleti díját, valamint automatikusan meghosszabbította a szociális segélyezést. A képviselő hozzátette:

Botka László
Nemzeti Szolidaritási
Programot hirdetett

B

otka László polgármester Facebook-oldalán jelentette meg javaslatait: „meggyőződésem, hogy az általam
korábban meghirdetett programra nagyobb
szükség van most, mint valaha. Fizessenek
a gazdagok!” – fogalmazott az önkormányzatokat sújtó megszorítások után.
– Eljött az idő, hogy igazságot tegyünk,
azonnali segítséget kell adnunk a rászorulóknak! Kezet kell nyújtsunk az elesetteknek! – írta a polgármester. Botka
László hangsúlyozta, járuljanak hozzá a
járvány okozta károk enyhítéséhez azok a
vállalatok, amelyek az elmúlt évtizedben
hatalmas nyereséget értek el közbeszer-

zésekből. Vegye ki a részét a járvány elleni védekezésből a nemzeti tőkésosztály is, a
rezsim legnagyobb haszonélvezői is fizessenek a tőkevagyonuk után hozzájárulást!
Miközben a kormány belenyúl a város
kasszájába. Napi másfél-két milliós bevételkiesést jelenthet Szegeden az, hogy
Orbán Viktor mindenhol kötelezően elrendelte az ingyen parkolást. Emellett a településektől elveszik a gépjárműadó-bevételt is.
Ellenzéki és független polgármesterek
közös nyilatkozatban tiltakoztak az önkormányzatok kivéreztetése ellen.
Bővebben a 2. és a 4. oldalon

ezek mind olyan intézkedések, amelyek példamutatóak lehetnek mindenki számára. – Ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy
a járványveszély után minél hamarabb visszatérjen minden a
régi kerékvágásba – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
A szívek fénye esténként a közvilágítással együtt kapcsol be,
és a tervek szerint addig díszíti a város egyik legforgalmasabb
kereszteződését, amíg a rendkívüli helyzet véget nem ér.
Fotó: Iványi Aurél
Írásaink a 3., 4., 6. és 7. oldalon

Tojásfa járvány idején

A Szatymazi utcában tojásfát díszített Luca, Lizi és Leona. Alá azt írták: „Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink, lesznek még szép napjaink!” Fotó: Szabó Luca
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Botka László nemzeti szolidaritási
programot hirdetett
• Ez az elmúlt 10 évben nyertes

Botka László polgármester Facebook-oldalán jelentette meg javaslatait: „meggyőződésem, hogy
az általam korábban meghirdetett
programra nagyobb szükség van
most, mint valaha. Fizessenek a
gazdagok!” Így fogalmazott az
után, hogy a hétvégén bejelentették az önkormányzatokat érintő
megszorításokat, amelyekkel elvették a gépjárműadóból befolyó
500 millió forintos bevételt, és
bevezették az ingyenes köztéri
parkolást.
– Történelmi időket élünk. A világ
és hazánk sem nézett még szembe olyan kihívással, mint ez a mostani, a koronavírus-járvány. Egyik
pillanatról a másikra változott meg
életünk. A járvány egészségügyi és
társadalmi hatása, annak mélysége
még nem látható teljes egészében.
Milliókat fertőz meg a vírus, és sajnos sok ezer ember vesztette életét
már eddig is. A fertőzött betegeket
nem látogathatják meg rokonaik.
A családtagok nem tudnak személyesen búcsút venni elhunyt szeretteiktől. Olyan emberi tragédiáknak
lehetünk tanúi, amelyeknek nincs
feloldása és megoldása – üzent Facebook-oldalán Botka László polgármester.

Lépések, amelyeket most
meg kell tenni
Nincsen olyan kormány vagy nemzet, amelyik fel tudott volna készülni egy ilyen súlyos válságra. Nincsen
olyan egészségügyi rendszer a világon, amely biztonsággal meg tudna birkózni a megbetegedések ilyen
nagy számával. Vannak szerencsés

ajánlattevők mindössze 2 százalékát érinti, mégis közel 500 milliárd forint pluszforrást jelenthet
a védekezéshez. A szolidaritási
hozzájárulás alsó határa úgy lett
megállapítva, hogy nem érinti azokat a kis- és középvállalkozásokat, amelyek a járvány miatt most
nehéz helyzetbe kerültek. Az ő túlélésüket is segíti az, ha a nemzeti
együttműködés rendszerének legnagyobb nyertesei visszaadnak a
közösbe.

• Vegye ki részét a járvány el-

A bajban van igazán szükség a szolidaritásra. A jövő építése azzal kezdődjön, hogy végre fizessenek a gazdagok! – fogalmazott üzenetében Botka László polgármester. Fotó: Iványi Aurél
kerékvágásba, egyáltalán visszatérhet-e. Rengeteg fenyegető kérdésre
kell választ találnia most az emberiségnek és nekünk, magyaroknak is.
És bár a kérdések többségére
nincsenek megnyugtató válaszaink, vannak lépések, amelyeket
már most meg kell tennünk, hogy
elhárítsuk a legnagyobb veszélyt, a
társadalom összeomlását, amely a
roppant gazdasági károk következménye lehet. Magyarországon már
eddig is több tízezer ember veszítette el állását, és ez a szám folyamatosan növekszik. Heteken belül
százezrek válhatnak munkanélkülivé, de a milliós nagyságrend sem el-

41 polgármester közös nyilatkozata
Közös nyilatkozatban álltak ki ellenzéki és független polgármesterek a kormány forráselvonási döntései ellen. Az önkormányzatok együttműködést, egyeztetést akarnak. „Polgármesterként mi
a településeinken élő polgárok megóvására, a róluk való gondoskodásra esküdtünk fel. Ilyen helyzetben a szolidaritás és a közös
cselekvés a megfelelő válasz. Nem kérünk mást, csak amit egyre
nyomatékosabban kér a kormány is az állampolgároktól: együttműködést. Felszólítjuk ezért a kormányt, hogy vonja vissza az eddigi megszorító intézkedéseket és a gazdasági és szociális válságkezelés lépéseiről haladéktalanul kezdjen egyeztetést az önkormányzati szövetségekkel” – írták. A nyilatkozatot Botka László is aláírta.

szigetek, ahol a korábbi járványok
miatt kisebbek a veszteségek. De
a világ nagyobbik része nem ilyen,
a kormányok többségének versenyt
kell futnia az idővel.
Nem tudjuk még, mikor sikerül
megállítani a járványt, nem tudjuk,
mikor lesznek majd feloldhatók a
korlátozások. Azt sem tudjuk, hogy
az élet mikor térhet vissza a rendes

képzelhetetlen már. Ilyen mélységű
válságra és fenyegetésre évtizedek
óta nem volt példa.

Közös nemzeti ügy
A polgármester úgy folytatta: nincs
vita arról, hogy a járvány elleni küzdelem közös nemzeti ügy. A válsággal szemben pedig nemzeti összefo-

gásra van szükség itthon is. Nem lehet kétséges az sem, hogy kormányzati beavatkozásra van szükség a
leginkább rászorultak megsegítése
érdekében. Minél tovább tart a válság, annál nagyobb léptékű intézkedésekre van szükség. Már most is
rengetegen vannak, akik egzisztenciális válságba kerültek, nem tudják
fizetni számláikat, képtelenek fenntartani otthonukat, és sajnos az ország legszegényebb vidékein már
ételre sem telik minden családnak.
Eljött az idő, hogy igazságot tegyünk, azonnali segítséget kell adnunk a rászorulóknak! Kezet kell
nyújtanunk az elesetteknek!

Fizessenek a gazdagok!
Az elmúlt tíz évben gazdasági rendszerváltás történt Magyarországon.
A nemzeti együttműködés rendszerének kiválasztottjai százmilliárdos
vagyonra tettek szert az állami megbízásokból, az uniós támogatásokból. Néhányan emberi ésszel nehezen felfogható méretű vagyont gyűjtöttek alig egy évtized alatt. Eljött az
ideje, hogy a legtehetősebb magyarok végre visszaadják, amit a közösből kaptak. A járvány idején joggal
várják el az emberek, hogy az Orbán
Viktor által épített „nemzeti tőkésréteg” is belenyúljon a zsebébe, és
hozzájáruljon az ország megmentéséhez. Nem lehet az a megoldás,
hogy tovább sarcolják a közfeladatokat ellátó intézményeket és az önkormányzatokat! Most bizonyíthatja
be a Fidesz, hogy a „polgári Magyarország” és a nemzeti együttműködés rendszere nem csak „politi-

kai termék” volt. Nem hagyhatjuk,
hogy a veszélyhelyzetben a gazdagok még gazdagabbá, a szegények
pedig még szegényebbé váljanak!
Ebben a kritikus helyzetben jó döntésnek tartom, hogy a kormány különadót ró ki a bankokra és a multinacionális vállalatokra. De abban
is biztos vagyok, hogy itt nem állhatunk meg. Az előttünk álló társadalmi és gazdasági válságot minden
erőnkkel meg kell próbálnunk elkerülni. Most azokon a legnagyobb
a felelősség, akiknek a legjobbak
a lehetőségeik. Meggyőződésem,
hogy az általam korábban meghirdetett programra nagyobb szükség
van most, mint valaha. Fizessenek
a gazdagok!

Javaslatok lépésről lépésre

•

Járuljanak hozzá a járvány
okozta károk enyhítéséhez azok a
vállalatok, amelyek az elmúlt évtizedben hatalmas nyereséget értek el közbeszerzésekből. Akik tíz
évig gazdagodtak közpénzből és a
magyar embereknek járó európai
uniós forrásokból, azok most adjanak vissza ebből a közösbe!

• Amelyik cég 2010 óta több

mint 5 milliárd forint értékben
nyert közbeszerzési pályázatot,
az hozzájárulásként fizesse be a
szolidaritási alapba ennek az ös�szegnek az 1 százalékát, amelyik
több mint 10 milliárdot nyert, az
a 2 százalékát, amelyik pedig
100 milliárd forintnál többet kapott, az 3 százalékot adjon be az
alapba.

leni védekezésből a nemzeti
tőkésosztály is, a rezsim legnagyobb haszonélvezői is fizessenek tőkevagyonuk arányában
hozzájárulást! Akinek 100 milliárd forintnál nagyobb a vagyona, az 3 százalékkal, akinek 10
milliárdnál nagyobb, az 2 százalékkal, akinek 1 milliárdnál nagyobb, az 1 százalékkal járuljon
hozzá a járvány miatt bajba jutott emberek megsegítéséhez. A
tőkevagyon alapján fizetett szolidaritási hozzájárulás nagyjából
120 milliárd forintot jelenthet,
vagyis a vállalati befizetésekkel
együtt több mint 600 milliárd forint folyhat be.

•

Az így létrehozott szolidaritási alapból elsőként azokról kell
gondoskodni, akik a járvány ellen
a frontvonalban harcolnak. Meg
kell teremteni a biztonságos munkafeltételeket az egészségügyi
dolgozók, a szociális ágazat és a
közszolgáltatások munkatársai
számára. Megfelelő védőfelszerelést kell adni az ország ellátásáért
és az alapvető szolgáltatásokért
felelő honfitársainknak. A legnagyobb hálával tartozunk nekik, hiszen mindennap az életüket kockáztatják értünk.

• Másodikként minden magyar

állampolgárnak (minden munkavállalónak,
álláskeresőnek,
nyugdíjasnak és gyermeknek)
alanyi jogon annyi támogatást
kell adni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a válság ideje alatt
a havi jövedelme elérje a nettó
110 ezer forintot. Gondoskodnunk kell azokról az emberekről,
nyugdíjasokról, családokról, akik
elvesztették a megélhetésüket
és bevétel nélkül maradtak. A
fennmaradó összegből pedig ott
kell segíteni, ahol a legnagyobb
szükség van rá.
Kérem, fontolják meg javaslatomat, és támogassák azt! – zárta
gondolatmenetét Botka László.
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Összeállítás a koronavírus
körüli tévhitekről
A koronavírus-járvány kapcsán elterjedtek a tévhitek, a súlyos problémára
egyszerű megoldásokat kínáló módszerek. A Magyar
Tudományos
Akadémia
összeállítása az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
kiadványa alapján készült,
célja a hiedelmek cáfolata
és néhány alapvető kérdés
tisztázása.
• A vízivás nem véd meg a
koronavírustól
Semmi sem bizonyítja,
hogy a vízivás védelmet nyújtana. Az emberek egyébként
is az orrukon vesznek levegőt, úgyhogy ez a módszer,
még ha működne is, csupán
a szájat védené, az orrot
nem. A sós vízzel való gargarizálás szintén nem véd meg
a vírustól.
• Lélegzet-visszatartással
nem lehet megállapítani a
fertőzöttséget
Amikor valaki akut vírusfertőzésben szenved, valóban
nehezére eshet nagy levegőt
venni köhögés nélkül, hiszen
a légutak irritáltak. Ez ennyit
jelent. Fibrózis kapcsán pedig
semmit nem jelent, annak
ellenére, hogy a fibrózisban
szenvedő betegnek valóban
nehezére eshet nagy levegőt
venni. Továbbá az, hogy valaki
vissza tudja tartani a lélegzetét 10 másodpercig, még nem
jelenti azt, hogy nem lehet koronavírussal fertőzött.
• A koronavírus nem terjed
szúnyogcsípéssel
A mai napig semmilyen
bizonyíték vagy adat nem támasztja alá, hogy az új koronavírust terjeszthetik szúnyogok is. Az új koronavírus légúti
vírus, amelyet a fertőzött személyek elsősorban köhögéskor vagy tüsszentéskor a levegőbe juttatott cseppekkel,
nyálcseppekkel vagy orrváladékkal terjesztenek. Kerülje
azoknak a közelségét, akik
köhögnek vagy tüsszögnek!
• A hőszkenner csak a lázas
koronavírusos betegeket
szűri ki
A hőszkenner segítségével hatékonyan ki lehet szűrni a koronavírus-fertőzés
miatt belázasodott (a normálisnál magasabb testhőmérsékletű) embereket. Azokat
a vírushordozó fertőzötteket
viszont egyáltalán nem lehet
kiszűrni hőszkennerrel, akik
nem lázasodnak be. Ez azért
van, mert a fertőzöttek általában 2–10 nap lappangási

Vélemény

Utcakritika járvány idején

M

Tiszta vizet a pohárba!
idő után betegszenek csak
meg, és azt követően lázasodnak be.
• Az egész test alkohollal
és klórral való permetezése
nem jó módszer a koronavírus-fertőzés elkerülésére
Hiába permetezi be valaki
az egész testét alkohollal vagy
klórral, nem öli meg azokat a
vírusokat, amelyek már bejutottak a szervezetébe. A klór
vagy az alkohol egész testre
permetezése viszont roncsolja a nyálkahártyát (vagyis a
szemet és a szájat), és a ruhát
is könnyen tönkreteszi. Azonban fontos, hogy az alkohol és
a klór is nagyon hasznos lehet
más felületek fertőtlenítésére
a megfelelő használati utasítás betartása mellett.
• A tüdőgyulladás, illetve az
influenza elleni védőoltások
nem védenek az új koronavírus ellen
Az olyan védőoltások, mint
a tüdőgyulladás vagy a B típusú influenza elleni oltás nem
nyújtanak védettséget az új
koronavírussal szemben. A vírus az eddigiektől eltérő, megfékezése új kezelési módot
és saját védőoltást igényel. A
kutatók fáradoznak a védőoltás kidolgozásán, munkájukat
támogatja a WHO.
• Az orr sóoldatos öblítése
nem előzi meg a koronavírus-fertőzést
Nincs bizonyíték arra,
hogy az orr sóoldatos öblítése
megvédené az embereket az
új koronavírussal való megfertőződéstől.
• A fokhagyma fogyasztása
nem véd meg a koronavírus-fertőzéstől
A fokhagyma egészséges
élelmiszer, amelynek lehet
némi antimikrobiális hatása.
Ugyanakkor nincs bizonyíték

arra, hogy a fokhagymafogyasztás megvédené az embereket az új koronavírustól.
• Az új koronavírus minden
korosztályt megfertőzhet, de
az idősek és a krónikus betegségben szenvedők esetében általában súlyosabb a
betegség lefolyása
Az új koronavírus bármilyen életkorú embert megfertőzhet. Az idősek és a krónikus
betegséggel (például asztma,
cukorbetegség, szívbetegség)
élők esetében viszont jóval
nagyobb a valószínűsége a
fertőzés súlyosabb lefolyásának. A WHO azt javasolja,
hogy mindenki életkortól függetlenül védekezzen a vírus
ellen, és különösen figyeljen a
kezei tisztán tartására, illetve
igyekezzen elkerülni mások
megfertőzését köhögéssel,
tüsszögéssel.
• A koronavírus-fertőzés
nem gyógyítható antibiotikumokkal
Az antibiotikumok hatástalanok a vírusok ellen, csak
a baktériumokra hatnak. Az
új koronavírus egy vírus, ezért
az antibiotikumok nem alkalmazhatók az ezzel való fertőződés megelőzése vagy kezelése céljából.
•Egyelőre nincs az új koronavírussal való fertőződés
megelőzésére vagy kezelésére alkalmas gyógyszer
Jelenleg nem létezik kifejezetten az új koronavírus
megelőzésére, kezelésére kifejlesztett gyógyszer. A vírussal megfertőződött betegeket
azonban a tünetek enyhítése érdekében kezelni kell,
a súlyos betegeknek pedig
kiemelt ellátást kell kapniuk.
Néhány, kifejezetten a koronavírus kezelését célzó módszert már vizsgálnak.

3

i aztán igazán szerencsés emberek
vagyunk. Viszonylag csekély méretű lakásunkhoz tekintélyes erkély
tartozik. Vagy négy éve brazilosra – sárga
és zöld – festettem Istvánnal. Ezen az erkélyen megannyi dolog, padocska és asztal, a
virágdobozokban bimbóznak már a boglárkák és a nefelejcsek, három éve futásnak
eredt a vadszőlő is, és holnaputánra tenyérnyi levelekkel integet az égnek. Illetve itt halmozom a jobb minőségű dobozos borokat,
melyeket a járványra való tekintettel előrelátóan összegyűjtögettem. Isten áldjon meg
téged, Robi! Az erkélyről láthatok óvodát, teret, szomszédos házakat, vendéglőt, parkot,
az életet.
A szemem előtt öltözteti magát a tavasz,
furcsa dolog ez, mert mennél jobban öltözik
ez a lány, annál mezítelenebb. Egy hónapja
álldogálok az erkélyen, lélegzek hideget és
meleget, nézem a levelek bomlását, a fű zöldülését. Nem működik már a keletnek tartó légi út. Erkélyünkről látható az utca egy
kevéske részlete, melynek működését – önkéntes karanténunk egy-másfél hónapjában
– többször is elfogódott szemlélődés tárgyává tettem.
Minálunk az utca az élet és az élni
akarás színtere, voltaképpen a korzót, a
promenádot vegyíti a mezőn való békebeli
kószálással.
Persze, a járvány is befolyásolta az utcát.
Az ember kötelességtudó lény. Ha undokság
festi szürkére az eget, és erre volt példa, nem
kevés, az utóbbi napokban, az utca is színét
veszti, kihal. Se híre, se hamva emberi lénynek. Micsoda csönd támad az örökzaj legközepén, milyen mozdulatlan, ami alig mozdul!
A világhíradó rémült borzongással mutatja
a néptelen, nagy utcákat, híres terek kövei
közül kiverekedi magát a zöld, pipacs bólogat pirosan remegve az ezeréves utcakövek
közül. Pocsék időben könnyű kötelességtudónak és szabálykövetőnek lenni. Azonban
elég néhány csillanásnyi, kósza fény, és az
utca máris lázad, mint Nemecsek. Tojik az
elővigyázatosságra, a rendeletekre, a veszélyre, hajrá.
A kutyások mindig is deklaráltak. A kutyás a járvány kivételezett társadalmi rétege,
első helyen vannak nálam, nincs mese, az
ember legjobb barátját le kell vinni, és nyilván akkor is le kellene terelni a homokba, a
fák, a bokrok tövéhez, ha bombáznának. Szír
gyerekek az égből, ugye. De hát állítólag lett
már macska is vírusos. A kutyás mellett a kismama a következő, szemmel láthatóan nem
befolyásolható, illetve alig-alig kordában
tartható társadalmi delikvens. Elfogadható
időjárás esetén ők is sokan vannak. Nem
tágítanak, lejönnek, apuval lehozatják a járművet, és félmesés állapotban levegőztetik
a babakocsi királynőjét vagy rotyogtató császármorzsáját. Harmadiknak mondanám, de
nem biztos, hogy igazam van, a sportolót.
Sportoló alatt leginkább a futót, kocogót értem, bár láttam már fürtben focista fiúkat
is, de, mondom, mégis inkább piros arcú, jó
nagyokat lihegő, a vírust teli szájjal magukba engedő sportolókat látok. Nem tágítanak. Nem adják föl. Átfutnak a karanténon,

a semmin, az aknamezőn. Negyedik helyre
tenném a fiatalokat. Úgy általánosan, bakfis,
kamasz, a pattanásos mutáns, vasreszelő
nőtt a torkában egy hét alatt a Béluskának.
Nem érzik a veszélyt. Leszöknek, könyörögnek, mígnem öt percre tényleg leereszkedhetnek, mindegy. Bandáznak, vihognak a
padon, jönnek-mennek, mobiloznak, közös
kívánság esetén megállnak csókolózni.
Nézi a vírus őket, hú, apukám.
Az az igazság, hogy az öregek lettek a
legkevesebben. Tényleg nem járnak. Egy-két
kósza nagymama, nagypapa jár-kel cvekkerrel vagy nejlonnal.

Az utca, bár érzi a veszélyt,
nem akar annál többet törődni vele, mint amennyit ér. Persze, nem, nem tudjuk, valójában mennyit ér. Mi minden
rosszat tud tenni. Mire képes.
Látjuk az olaszokat, a spanyolokat, New Yorkot, ezeket a
tragédiákat, és mégis. Amíg
velünk nem történik hasonló,
nem fogjuk tudni. Hanem a vírus mégis csak megmutatott
valami fontosat, amit ez a társadalom, ez az ország nem tudott. Mondjuk, nem is nagyon
akarta tudni. Megmutatta a
különbséget a valós veszély és
a kreált veszély között.
Eltűntek a hajléktalanok.
Egyszer láttam egy embert, olyan volt,
mint én, gyakorlatilag lábujjhegyen settenkedett végig az utcán, jobbra és balra kapdosta a fejét, mint aki tilosban jár.
Mindebből csak azt akarnám kihozni,
hogy az utca, bár érzi a veszélyt, nem akar
annál többet törődni vele, mint amennyit ér.
Persze, nem, nem tudjuk, valójában mennyit
ér. Mi minden rosszat tud tenni. Mire képes.
Látjuk az olaszokat, a spanyolokat, New Yorkot, ezeket a tragédiákat, és mégis. Amíg
velünk nem történik hasonló, nem fogjuk
tudni. Hanem a vírus mégis csak megmutatott valami fontosat, amit ez a társadalom,
ez az ország nem tudott. Mondjuk, nem is
nagyon akarta tudni. Megmutatta a különbséget a valós veszély és a kreált veszély között. A demagógia kénytelen volt elengedni
a menekültfenyegetésről szóló kitartó és
kétségtelenül hatásos riogatást. Kénytelen
volt elengedni a civilt, mint kirívó ellenséget.
Persze, gyártja a törvényt, leordítja a kérdezőt, de azért mégis csak elengedte a kreált
ellenségek kitartó mutogatását és hirdetését, amivel persze elkövette a legnagyobb
szocializációs, nemzeti bűnt: hamis, álnok
és gyáva világba vezetett egy, a szabadságra felkészületlen népet.
Ha jól belegondolok, és nem áltatom magam, az ország elveszett.
Az utca azonban valahogyan mégsem.
A lakásajtón meg folyamatosan kopogtatnak, dörömbölnek – de nem nyitom ki. Ha
már így alakult, jobb nekem az erkélyen.
Szív Ernő
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Idősek otthonába
vittek adományt

Szabó Sándor (balról) és Mészáros Tamás önkormányzati képviselő vitte el a fertőtlenítőszereket az Acél utcai otthonba. Fotó: Szabó Luca
A Magyar Szocialista Párt
szolidaritási alapjából vásárolták meg azokat a
szájmaszkokat, tisztítószereket, kézfertőtlenítőket,
amelyeket Szabó Sándor
országgyűlési
képviselő
adott át az Acél utcai idősek otthonának.

A

z MSZP két éve hozta létre azt a szolidaritási alapot, amelynek segítségével a lehető
leggyorsabban tudnak segíteni ott, ahol szükség van

rá. A mostani járvány idején
a képviselők 1-1 millió forintot ajánlottak fel. Az ös�szegyűlt 15 millió forintból
a legveszélyeztetettebbeket
támogatják. Szabó Sándor
szegedi országgyűlési képviselő az Acél utcai intézmény
bejáratánál adta át a 450
szájmaszkot, a tisztító- és a
fertőtlenítőszereket a gondozóknak, összesen 1 millió forint értékben.
– A Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény há-

Belenyúlnak
az önkormányzat
kasszájába

N

api másfél-két milliós bevételkiesést jelenthet Szegeden az,
hogy Orbán Viktor mindenhol
elredelte kötelezően a parkolás ingyenessé tételét. Emellett a településektől elveszik
a gépjárműadó-bevételt is.
Az ellenzék szerint az önkormányzatoktól bűn pénzt elvenni, ezért a döntések azonnali visszavonását követelik.
Szegeden gépjárműadóból az idei évre 500 millió
forint bevételt tervezett az
önkormányzat, kormányzati
elvétele ekkora lyukat üt a
költségvetésen. Az is biztos,
hogy idegenforgalmi adóból
szintén jóval kevesebb folyik
be a várt 220 millió forintnál.
Az önkormányzati bevételeket tovább kurtítva a
kormány kötelezően mindenütt ingyenessé tette a
közterületi parkolást. Az
ingyenes parkolás gondot
okoz az üzemeltető SZKT-

rom épületben működik a
városban. Az Acél utcában
184 idős embernek adnak
otthont, a Kálvária sugárúton két helyen összesen
250-en laknak – mondta
Zsótér Ágnes, az intézmény
főigazgatója. Többségük krónikus betegséggel küzd,
ezért nagyon fontos, hogy
minden óvintézkedést megtegyenek ők és gondozóik
egyaránt. Ezért nagy segítség
a mostani adomány, amelyből jut a Kálvária sugárúton lakóknak is.

Szeged 50 ezer maszkot vett
a frontvonalban dolgozóknak
„Szeged a járvány idején is
gondoskodik azoknak a biztonságáról, akik a frontvonalban dolgoznak a városért. 50 ezer egészségügyi
maszkot vettünk, amelyeket
a szegedi háziorvosoknak,
a szociális dolgozóknak, a
közszolgáltatás munkatársainak és a városüzemeltetésért felelős embereknek osztunk ki. Hálásak
vagyunk nekik áldozatos
munkájukért, és mindent elkövetünk annak érdekében,
hogy a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket megteremtsük számukra. Kérem, vigyázzanak magukra és rájuk is!

nak. Náluk ugyanis egy normál napon 5 ezren váltanak
parkolójegyet, ez a szám a
járványhelyzet óta a negyedére esett vissza. Az ingyenes parkolás első napjain
megint változott a helyzet:
megtelt autókkal a belváros.
A kormánydöntés naponta
másfél-két millió forint kiesést jelent az önkormányzati cégnek. Összességében
több száz millió forintos
bevételkiesést kell majd pótolnia a városnak vagy az
államnak.

Köszönöm megértő együttműködésüket!” – írta Botka

László polgármester Facebook-oldalán.

Valószínűleg nem tartják meg a Szeged
napjához kapcsolódó ünnepségeket

B

otka László polgármester a Szeged
Televíziónak adott interjújában azt
mondta, a legközelebbi ünnep május
1-je, és május közepén kezdődne a borfesztivál. Az utóbbi előkészítéséhez hetekkel korábban neki kellene látni. Mindeközben létezik egy jogszabály, amely továbbra is tiltja az
500 főnél nagyobb nyilvános rendezvényeket. Minden szegedi büszke arra, hogy több

mint ötszázan szoktak lenni a borfesztiválokon és a Szeged napja alkalmából rendezett
eseményeken.
Ha ezt a jogszabályi korlátozást nem
oldják fel, se május 1-je, se Szeged napja
rendezvénysorozat nem lesz. Márpedig ha a
kormány saját előrejelzése szerint a járvány
június-júliusban tetőzik, egészen biztosan
nem fogják feloldani a korlátozást.

Családi vállalkozások segítettek

A

Context-Szeged Kft. és a Fantázia Home, vagyis a szegedi Szakál és Szekeres család 500-500
darab szájmaszkot ajánlott fel a városnak. Az általuk gyártott szájmaszkok
100 százalékos pamutból készülnek,

90 fokon moshatók, vasalhatók, többször használhatók, fertőtleníthetők.
Botka László polgármester az önkormányzat nevében megköszönte a felajánlást, és a szociális intézményekbe
továbbíttatta a maszkokat. Az ott dol-

Ne égessen avart
és más hulladékot!
Az első ingyenes napon
megteltek a belvárosi parkolóhelyek. Fotó: Szabó Luca

A maszkok a múlt héten megérkeztek. Fotó: Iványi Aurél

A szennyezett levegő a koronavírus-járvány terjedését
gyorsíthatja, ezért sem mindegy, mivel és hogyan fűtenek
azok, akiknek tüzelni kell ahhoz, hogy az otthonukban meleg legyen.

K

özleményt adott ki a rendkívüli járványügyi helyzetben
három szakmai civil szervezet: a szennyezett levegő súlyosbítja a koronavírus hatását. A Levegő Munkacsoport, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége és az Európai Népegészségügyi Szövetség arra hívta fel a figyelmet,
hogy a vírusok megtapadnak az égetésből, fűtésből és egyéb
forrásokból származó, apró légszennyező részecskék felületén, és így növekszik a fertőzésveszély is. Korábban Mihálik
Edvin szegedi zöldtanácsnok tett közzé hasonló felhívást.
• Tegyen meg mindent a koronavírus okozta károk csökkentése érdekében a tisztább levegőért!
• Ne égessen avart, se kerti hulladékot!
• Semmiképpen se fűtsön hulladékkal!
• Ha csak szilárd anyaggal tudja otthonát melegen tartani, csak száraz fával fűtsön!

gozóknak van ezekre a védőfelszerelésekre a legnagyobb szükségük, hiszen
több száz rászoruló idős szegedinek viszik naponta az ebédet, bevásárolnak
nekik, illetve a bentlakásos intézményekben gondozzák az időseket.

Maszkot varrnak
jelmez helyett

A

Szegedi
Nemzeti Színház varrodájában nem állt meg
a munka: jelmezek helyett
maszkokat gyártanak a
varrónők. Saját alapanyagokból, 100 százalékos,
dupla rétegű pamutból készülnek, belső zsebbel,
amelybe cserélhető betét
helyezhető.
Az első darabokat kollégáik kapják, a fennmaradó
mennyiséget pedig felajánlották az önkormányzatnak
a járvány elleni védekezéshez, a szociális munkások,
az SZKT dolgozói, a háziorvosok, valamint az ügyfél-

szolgálati munkatársak számára.
A színház két új mikrobusza szintén az önkormányzat szolgálatába állt,
sofőrjeik segédkeznek a
városnak az idősek ellátásában.
Előadás nélkül sem
hagyják a nézőiket. Április
első két hetében Örkény
István Tóték című tragigroteszkjét élvezhetik a nézők
az intézmény YouTube-csatornáján. Ez már a második
előadás; az elsőt, Shakespeare Szentivánéji álom
című vígjátékát több mint 7
ezren látták.
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Kikötött a kikötő
a partfürdőn

M

egérkezett a Tiszán a napokban
a tápéi építőműhelyből a partfürdő 75 tonnás, új úszóházának központi része.
A következő lépésben
azt a nyolc pontont úsztatták le, amelyeket a fő elemhez rögzítettek. Ezeknél
lehet majd kikötni a kishajókat, amelyek itt horgonyoznak majd a főszezonban. 48 hajónak lesz hely,
de igény szerint 72 férőhelyesre bővíthető ez a rész. A
következő hetekben a központi úszómű befejezésén
dolgozik a szegedi kivitelező, a MAHART TISZAYACHT
Kft. A projekt vezetője, Molnár János a szeged.hu-nak
elmondta, deszkázzák a tartószerkezet oldalát, a tete-

jére napvitorlát feszítenek
ki, valamint a büfét is csinosítani kell. Az építményt két
nagy merevítőrúddal tartják
majd stabilan minden időjárási és vízállási helyzetben. A színpad már most
is jól látszik, ezen nyáron
koncertet is lehet tartani. A
180 millió forintos uniós támogatásból épült úszóműves kikötő „összerakása” a
bejáró beemelésével folytatódott. A tervek szerint
májusban elkészül Szeged
új látványossága. Jávorszky
Iván, az üzemeltető Szegedi
Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, a
partfürdő honlapján hamarosan közzéteszik a bérlési
feltételeket, illetve a bérleti
díjakat.

Kitűzték a bokrétát az épülő városi
uszoda legmagasabb pontjára

Bokréta 15 méter magasan. A járvány miatt csak jelképes ünnepséget tartottak. Fotó: Iványi Aurél

Tisztelt szülő/törvényes képviselő!
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló
35/2002. (IX.13.) kgy. rendelet módosításáról szóló
23/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet értelmében
2020. április 1. napjával az 1. sz. házi gyermekorvosi
körzet megszűnt.
Az utcák az alábbiak alapján kerülnek szétosztásra
2020. április 1-től:
5. sz. házi gyermekorvosi körzet – Dr. Kovács Éva
Rendelő: Szeged, Csongrádi sgt. 63., tel.: 62/485-054
Algyői út
Csőrlő u. 2–6.

Baktói u.
Olajbányász tér

Csorba u. 3.
Űrhajós u.

6. sz. házi gyermekorvosi körzet – Dr. Tuksa Ágnes
Rendelő: Szeged, Csongrádi sgt. 63., tel.: 62/485-054
Alkotmány u.
Bor u.
Forradalom u.
Hegyközség u.
Káli tanya
Kiskert u.
Ladvánszky u.
Must u.
Sárgatöltés köz
Tölgyfa u.

Alma u.
Csongor Győző u.
Gallé László u.
Hídverő u.
Kétérköz u.
Kokárda u.
Lányi Béla u.
Népdal u.
Szélső sor
Ugar u.

Bognár u.
Eper u.
Gyümölcs u.
Holdvirág tanya
Kiss Ferenc u.
Kurucvölgyi u.
Levél u.
Pázsit u.
Termelő u.
Völgyérhát u.

21. sz. házi gyermekorvosi körzet – Dr. Marik Anikó
Rendelő: Lugas u. 4., tel.: 491-320
Acél u.
Bakonyi u.
Bástya sor
Csavar sor
Délceg u.
Dolgos u.
Ezüst u.
Füge sor
Ibolya u.
Kürt u.
Otthon u.
Réz u.
Végvári u.

Babér u.
Balatoni u.
Bronz sor
Dalos u.
Diadal u.
Duda u.
Fehértói u.
Guth tanya
Kalász u.
Lant u.
Pilisi u.
Só u.

Bajnok u.
Bánk Bán u.
Búzavirág u.
Dárda u.
Dobogó u.
Érc u.
Fenyveslejtő sor
Hangos u.
Kapás u.
Nyári tanya
Pöröséri út
Szőke u.

Kiss Magdolna
irodavezető-helyettes
humán közszolgáltatási iroda

Az Etelka sori városi sportuszoda
építésénél elérték a 15 méteres magasságot a kivitelezők. Mivel a hagyományok szerint ez egy építkezés
egyik legfontosabb szakasza, ünnepélyesen kitűzték az északi toronyra,
a napozóterasz fölé a bokrétát.

K

anász István projektvezető a kivitelező West Hungária
Bau Kft. nevében ismertette
az építkezés főbb adatait. Ezek szerint eddig 30 ezer köbméter földet
mozgattak meg, 50 ezer négyzetmé-

Házhoz megy
az Agóra

A

www.agoraszeged.hu
oldalon virtuális színház érhető el minden
pénteken Emlékezetes pillanatok címmel. Egy-egy korábbi, jól sikerült színházi előadást, zenekari koncertet mutatnak be. Az előadók mind az
Agórában működő zenekarok,
művészeti csoportok.

A

ter zsalut építettek, 14 ezer köbméter betont öntöttek ki, 18 ezer tonna
betonacélt és 500 tonna acélelemet
építettek be az épületkomplexumba.
A következő nagy feladat az 1200
ülőhely beszerelése lesz a lelátókra.
Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, az önkormányzat a létesítmény előkészítő
munkálataira egymilliárd forintot költött. Az uszodában lesz egy 50 méter
hosszú, 25 méter széles, 10 pályás,
2,2 méter mély versenymedence,
amelyből egy mozgatható válaszfal

segítségével két tízpályás, 25 méteres pálya alakítható ki. A medencecsarnok természetes megvilágítású
lesz, sötétíthető, valamint tv-közvetítésre alkalmas sportvilágítást is kiépítenek benne.
Fontos, hogy nemzetközi úszóversenyek megrendezésére is alkalmas
lesz a sportlétesítmény, ugyanakkor
a városi közönség is használhatja
majd. Az alpolgármester hozzátette,
a koronavírus-járvány miatt egyelőre
nem lehet megjósolni, mikor fejeződnek be a munkálatok.

Intézményfelújítás: készül a Siha közi
bölcsőde és a Cső utcai óvoda

Siha közi bölcsődében elkezdte a felújítást a közbeszerzési
eljárásban nyertes szegedi
vállalkozás, a HPQ Plus Kft.
A korszerűsítéshez az önkormányzat 314 milliárd forint
uniós támogatást használ

fel, amit további 31 millió
forint önrésszel egészít ki.
Halad a Cső utcai óvoda felújítása is. Erre az intézményre 232 millió forint
uniós forrást és 238 millió
forint önrészt költ az önkormányzat.

Az óvodafejlesztési programban elkészült a Tabán
utcai, az Építő utcai, a Garam
utcai, a Tünde téri, a Kemes
utcai és a klebelsbergtelepi
óvoda. Ezekre 1,1 milliárd forint uniós és 440 millió forint
saját forrást fordított a város.

Közlemény az óvodai beiratkozásról
Értesítjük a szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere által – a járványügyi veszélyhelyzet miatt – kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI-határozat alapján a 2020/2021. nevelési évre
történő óvodai beiratkozás a korábban meghirdetettől eltérő időpontban, egyedi eljárási szabályok szerint történik. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiba a 2020/2021.
nevelési évre – online módon – az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2020. április 6–17.
Szükséges az online felületen történő beiratkozás, amennyiben
– a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, vagy
– a gyermek lakcíméhez több kötelező felvételt biztosító tagóvoda tartozik.

A Játsszunk tudományt! kísérletező sorozat 6–10 éveseknek hetente elérhető a honlapon. Ugyancsak az interneten információ olvasható az
önkormányzati napközis táborról, illetve valamennyi, az Agórában tervezett szaktáborról.

Javasolt, de nem kötelező az online felületen történő beiratkozás, amennyiben a gyermek
lakcíméhez egyetlen kötelező felvételt biztosító tagóvoda tartozik. Ebben az esetben – beiratkozás hiányában – a gyermeket hivatalból felveszik.
Az óvodákról, felvételi körzetükről, valamint – különös tekintettel a rendkívüli veszélyhelyzetre – a beiratkozással kapcsolatos aktuális információkról, a teendőkről az
ovi.szegedvaros.hu linken vagy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatóságán (Szeged, Sólyom u. 6., tel.: 62/549-363; 06-20/462-9578) tájékozódhatnak.
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Duda Ernő: Ha pár hétre mindenki bezárkózna,
A szegedi virológus professzor szerint a vakcina megalkotásának nehézségét az jelenti, hogy erre
Olaszország karanténban, a spanyoloknál is drámai a
helyzet, a németeknek viszont eddig sikerült elkerülniük
a tömeges katasztrófát. Nálunk vajon melyik forgatókönyv
jön be? Duda Ernő szegedi virológus professzor szerint, ha
valóban mindenki otthon maradna néhány hétig, gyorsan
levonulna a járvány.
– Miért éppen két mediterrán országban tarol a vírus,
mit csinálnak a németek
másként, hogy ott sikerült
elkerülni a tömeges halálozást?
– Közismert a németek fegyelmezettsége, előrelátása,
felkészültsége.
Fontos az is, hogy egy szavahihető állami vezetés irányítja a védekezést, amely
iránt közbizalom alakult ki.
Egészen más a mediterrán
hozzáállás. Megszellőztették a kijárási tilalmat, mire
fél Lombardia leutazott
Dél-Olaszországba, szanaszét hurcolva a vírust. A déli
országokban jellemző az is,
hogy a nagymama, a szülők
és az unoka egy fedél alatt
él, így Olaszországban és
Spanyolországban bőven
akad, aki átadja a vírust az
időseknek.

Azt tapasztalom,
hogy a lakosság
meglepően fegyelmezetten viselkedik. Sokan hordanak maszkot, alig
lézengenek az utcákon. Úgy látom,
igyekszik mindenki komolyan venni
a helyzetet.
– Idehaza mire számít?
Ön szerint az olasz vagy a
német utat fogjuk bejárni?
– Azt tapasztalom, hogy
a lakosság meglepően fegyelmezetten
viselkedik.
Sokan hordanak maszkot,
alig lézengenek az utcákon. Úgy látom, igyekszik
mindenki komolyan venni
a helyzetet. Ugyanakkor
döbbenetes volt látni, ami
a határainkon történt, ahol
iszonyatosan sok ember torlódott fel. Ferihegyen pedig
rendszeresen aszaltak több
száz embert összezsúfolva
órákon keresztül úgy, hogy
esélyük sem volt távolságot tartaniuk egymástól.
Ilyenkor a vírus dörzsöli a
tenyerét. Hogy nálunk végül
melyik forgatókönyv valósul
majd meg, arról még korai
lenne beszélni.

– Egyre többen hasonlítják a spanyolnáthához az új
koronavírust. Várható, hogy
több hullámban, visszatérően támad majd?
– Ez egy ismeretlen vírus,
amelynek terjedése egyelőre nem tűnik szezonálisnak,
de arra, hogy hullámokban
visszatérjen, van esély. Ha
most a lakosság nagy részét
sikerül megvédeni, az azt
jelenti, hogy sok fertőzhető
ember marad. Ezek között
pedig újra kialakulhat a járvány, ha máshonnan behurcolják. Ez ellen harcolnak
most Kínában.
– Újból teret nyertek az
összeesküvés-elméletek,
amelyek szerint az új koronavírus valójában egy biológia fegyver. Mások szerint
állati eredetű, onnan került
át az emberekre. Mi erre a
bizonyíték?
– Ostobaság ez a művíruselmélet, nincs semmi
alapja. A SARS2 nagyon közeli rokonai előfordulhatnak
a természetben, s ezekből
az új koronavírus nyugodtan
kialakulhatott. Az új típusú
koronavírust jelenleg ember
adja tovább emberre. Állati
eredetéről egyelőre annyit
tudni, hogy feltehetőleg a
jávai tobzoskának nevezett
emlőshöz kötődik. Ez egy
veszélyeztetett faj, amely a
kínaiak egyik gasztronómiai
csemegéje. 2016-ban már
jelentek meg olyan tudományos közlemények, amelyek
figyelmeztettek arra, hogy a
denevérekben keringenek

Duda Ernő: Az új típusú koronavírus ismeretlen vírus, amelynek terjedése egyelőre nem tűnik szezonálisnak, de arra,
hogy hullámokban visszatérjen, van esély. Fotók: Szabó Luca
olyan koronavírusok, amelyek receptorspecifikációjuk
alapján átterjedhetnek az
emberre.
– Mennyire mutálódik a
vírus, és ez mennyire nehezíti meg a vakcina kifejlesztését?
– Jelenleg száz körül van
az ismert genetikai változatok száma, de járványügyi
szempontból ennek nincs
jelentősége, mert a különféle variációk egyforma betegséget okoznak. A vakcina
megalkotásának nehézségét az jelenti, hogy erre még
a gyógyszerfejlesztéseknél
is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mert egészséges
embereknek adják majd be.
Rengeteg kísérletet kell elvégezni, mielőtt forgalomba
kerülhet, és ez hosszú ideig
tart.
– Nem lehet meggyorsítani?

Névjegy
Duda Ernő 1943-ban született Gyulán. Felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte, a ma Semmelweis
Egyetemnek nevezett intézmény Orvosi Vegytani Intézetében doktorált. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont
felépítése után Straub F. Brúnó beválogatta a szegedi csapatba. 42 éven át dolgozott az SZBK Biokémiai Intézetében, közben kutatott az Egyesült Államokban, Kanadában, Franciaországban és Japánban.
Húsz éve a Szegedi Tudományegyetem professzora,
előbb az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetben, majd az Orvosi Biológiai Intézetben dolgozott.
Szegeden kívül oktatott a Semmelweis Egyetemen, a
Budapesti Műszaki Egyetemen, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a csíkszeredai és a marosvásárhelyi egyetemen.

– Érdekes módon éppen
egy amerikai tudományetikus vetette fel azt, hogy a
társadalom érdekében most
térjünk el a szabályoktól,
és végezzenek el egy olyan
kísérletet, amelynek keretében beoltanak száz embert
a védőoltással, egy másik,
placebóval kezelt kontrollcsoporttal együtt. Így nem
kellene éveket várni, egy
hónapon belül kiderülne,
hatásos-e az új vakcina, vannak-e mellékhatásai. De az
etikai alapelv az, hogy egészséges embert nem szabad
kísérleti célból megfertőzni.
– Mennyit segítene, ha
gyorsan lenne védőoltás?
– Most mindenki arra
vár, de ha elkészül, vajon
be fogják oltatni magukat az
emberek? Nagyon sokan az
influenza ellen sem védekeznek. Úgy tűnik, akadnak más,
ígéretesnek tűnő megoldások is. A BCG-oltásról például
most derült ki, hogy mellékhatásként valamennyire véd
a koronavírussal szemben
is. Szerencsére nálunk ez
kötelező oltás, külföldön pedig most próbálkoznak azzal,
hogy az egészségügyi személyzetet beoltsák vele.
– Mára már nálunk is
bevezették a nemzetközi
protokollt, bezárták az iskolákat, a boltokat, korlátozták a kijárást. Elég ez,
vagy szigorúbb rendelkezések kellenének?
– Gyorsan túllehetnénk
a járványon, ha pár hétre
mindenki bezárkózna az ott-

honába, mert nem volna, aki
továbbadná a fertőzést. Mégis úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs szükség
szigorúbb intézkedésekre.
– Az országos tiszti főorvos szerint még szájmaszkra sem!
– Ez a kijelentés teljesen
felháborító. A tiszti főorvos
egyik-másik
nyilatkozata
előtt konzultálhatna szakértőkkel.

hiszen kétféle is van. Az
úgynevezett
szérumteszt
azt a késői állapotot rögzíti, amikor a szervezet már
megkezdte termelni a vírus
elleni anyagot. Magyarán,
az illető akár már egy hete
is fertőzhet, amikor ezzel a
teszttel kimutatható nála a
betegség.
– És a másik teszt?
– A nukleinsav-alapú
teszt magának a vírusnak a

A fertőzés terjedésének szempontjából nem a hőmérséklet a lényeg. Tudni kell, hogy ennek a vírusnak van egy
membránja, ami vékonyabb, mint a
szappanbuborék hártyája. Ez borzasztóan érzékeny, éppen ezért nem is igazán
veszedelmes, mert a levegőn gyorsan
kiszárad, és fokozatosan megszűnik
a fertőzőképessége. A hangsúly tehát
nem a hőmérsékleten, hanem a levegő
nedvességtartalmán van, mert ez a vírus cseppfertőzéssel terjed.
– Müller Cecília azt is
mondta a napokban, hogy
semmilyen teszt nem állítja
meg a koronavírust.
– Minden szakértő egyértelműen hangsúlyozza a
tesztelés jelentőségét. A
fertőzöttek nagy része tünetmentes. Márpedig a tünetmentes beteget csak teszteléssel lehet kiszűrni, hogy ne
fertőzzön meg másokat.
– A hivatalos adatok szerint lapzártánkkor már több
mint 25 ezer mintavétel történt.
– Nagyon lényeges, hogy
milyen tesztet használnak,

jelenlétét mutatja ki, így ezzel előre kiszűrhető, ki az,
aki néhány nap múlva fertőzni fog. Egymillió ember tesztelése 2-3 milliárd forintba
kerülne, miközben azt halljuk, 15 milliárdért vesznek
védőeszközöket. A dél-koreaiak néhány százezer teszttel sikeresen megállították a
járványt.
– Mi a helyzet az immunrendszerünkkel?
Hogyan
tudjuk megerősíteni, hogy
védettebbek legyünk a vírus támadása ellen?
– Az immunrendszer
nem izomból áll, nem had-
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túllehetnénk a koronavírus-járványon
még a gyógyszerfejlesztéseknél is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mert egészséges embereknek adják majd be
sereg, és nem lehet megerősíteni. Az, hogy a tévében
bizonyos készítményeket immunerősítőként reklámoznak, mind szélhámosság.
Ne pazarolják ilyenekre a

Egyelőre nagyon
kérdéses,
hogy
milyen védettség
alakul ki a fertőzést
követően.
A koronavírus is
egy
náthavírus,
és ezek ellen nem
szokott tartós védettség kialakulni. Mivel ez teljesen új vírus, még
az is elképzelhető, hogy az egyik
emberben – aki
súlyos tüdőgyulladáson esett át
– tartós védettség alakul ki, a
másikban pedig,
aki tünetmentes
volt, nem.
pénzüket, mert nem működnek. Immunrendszerünk egy
hihetetlenül bonyolult hálózat, és a kor előrehaladtával
egyre kevésbé működik pontosan. Idősebb embereknél
ezért alakul ki krónikus gyulladás vagy tumor. Most sem
a koronavírus öli meg az
embereket, hanem az, hogy
immunrendszerük eltúlzott,
gyulladásos reakciót ad a vírus jelenlétére.
– Mi dönti el, hogy ki
ússza meg enyhe tünetekkel és ki hal bele a fertőzésbe?
– Erre egyelőre még
nincs tudományos válasz.
Ma már több százezer embernek ismerjük a teljes
genetikai állományát. Ezek
betegségeinek összehasonlításából kiderülhet, miben
különbözik azoknak a génállománya, akik belehalnak
a fertőzésbe azokétól, akik
csak nagyon enyhe tüneteket produkáltak. Ilyen vizsgálatok már folynak, és a kutatók máris nagyon érdekes
megfigyeléseket tettek.
– Például?
– Úgy néz ki, hogy egy
mesterségesintelligenciaprogram szerint a hemoglobinszint és a máj egyik enzimjének a szintje alapján
meg lehet előre mondani, kinél okoz majd nagyon súlyos
betegséget a fertőzés.

– Igaz-e vagy rémhír,
hogy azok, akik átestek
a koronavírus-fertőzésen,
maradandó tüdőkárosodással fognak továbbélni?
– Arra már ma is vannak
tudományos adatok, hogy
komoly
tüdőkárosodást
okozhat a fertőzés. Mivel a
vírus receptorai egyéb szervekben is előfordulnak, még
az is lehet, hogy hosszabb
távon, mondjuk, vesekárosodást vagy más egyebet is
eredményezhet.
– Mi a helyzet azokkal,
akiknek már van egy komoly alapbetegségük, például a szív- és érrendszeri
panaszokkal élőkkel?
– Magyarországon nagyon sok olyan embernek
magas a vérnyomása, aki
erre gyógyszert is szed.
Kiderült, ezek a bizonyos
ACE-gátlók némi védettséget jelentenek a tüdőgyulladás kialakulása ellen. Ezért
nagyon fontos, hogy aki a
magas vérnyomására gyógyszert kap, feltétlenül szedje
is be.
– Akik átesnek a fertőzésen, később mennyire
válnak majd rezisztenssé?
– Egyelőre nagyon kérdéses, hogy milyen védettség
alakul ki a fertőzést követően. A koronavírus is egy náthavírus, és ezek ellen nem
szokott tartós védettség kialakulni. Mivel ez teljesen új
vírus, még az is elképzelhető, hogy az egyik emberben
– aki súlyos tüdőgyulladáson
esett át – tartós védettség
alakul ki, a másikban pedig,
aki tünetmentes volt, nem.
– Egyes előrejelzések
szerint a világ lakosságának 70–80 százaléka meg
fog fertőződni, több száz-

Duda Ernő: A BCG-oltásról most derült ki, hogy mellékhatásként valamennyire véd a koronavírussal szemben is. Szerencsére nálunk ez kötelező oltás
egészségügy, jó infrastruktúra és tömegkommunikáció van. De vajon mi fog
történni akkor, ha egy vallási ünnepen tízmillió hindu
fürdik meg a Gangeszben?
Mi lesz, ha a vírus elkezd
terjedni olyan országokban,
ahol a felnőttek fele HIV-pozitív vagy maláriás, tébécés,
leprás? A harmadik világban
– Afrikában, Dél-Amerikában – sok ilyen ország van.

A jövőt illetően optimista vagyok. Azt
gondolom, ennek a vírusnak lesz egy
olyan jótékony hatása, hogy az embereket megtanítja a személyes higiéniára. Hátha a járvány levonulása után is
kezet mosnak, nem köhögnek bele a
levegőbe, és nem isznak egymás után
ugyanabból a pohárból.
ezer halott lesz. Ezek men�nyire lehetnek reális forgatókönyvek?
– Van reális veszélye
az apokalipszisnek, akár
sokmilliós halálozás is elképzelhető. Eddigi adataink
civilizált országokból származnak, ahol jól szervezett

– Hogyan látja, az újságok túlzott pánikot keltenek, vagy éppen ellenkezőleg, elbagatellizálják a
járványt?
– Évente félmillióan halnak meg influenzában, ez a
koronavírus eddigi áldozatainak hússzorosa. Bárki is ol-

vasott tavaly az influenza áldozatairól a lapokban, vagy
látott riportot a tévében?
Semmi visszhangja nem
volt. Most huszadannyi ember halt meg, mégis hatalmas a pánik. Boldogabb lennék, ha kevesebb politikust
és több szakembert látnék
a televízióban. A szakértők
teljes mértékben egyetértenek abban, mit és hogyan
kellene csinálni. Azt várná az
ember, hogy a politikusok a
szakemberekre támaszkodva hozzák meg döntéseiket.
Ezzel szemben azt látjuk,
hogy a járványt minden politikai párt igyekszik a saját
céljaira felhasználni.
– Közeleg a jó idő. A meleg fékezheti a járvány terjedését, vagy éppen ellenkezőleg, kedvezhet neki?
– A fertőzés terjedésének szempontjából nem a
hőmérséklet a lényeg. Tudni
kell, hogy ennek a vírusnak
van egy membránja, amely
vékonyabb, mint a szappanbuborék hártyája. Ez
borzasztóan érzékeny, éppen ezért nem is igazán ve-

szedelmes, mert a levegőn
gyorsan kiszárad, és fokozatosan megszűnik a fertőzőképessége. A hangsúly tehát
nem a hőmérsékleten, hanem a levegő nedvességtartalmán van, mert ez a vírus
cseppfertőzéssel terjed.
– Ezért lenne fontos a
szájmaszk?
– Igen. Borzasztóan nagy
szerepe van, mert megakadályozza, hogy a cseppek
a levegőbe jussanak. Ezért
azután a legrosszabb szájmaszk is jobb annál, mintha
semmit sem tennék a szájunk elé.
– Mit gondol, mikor és
hogyan lesz vége a jelenlegi járványnak? Mi tűnik
most a legvalószínűbb forgatókönyvnek?
– Nekem most az a tippem, hogy az úgynevezett
első világ, amelyhez mi is
tartozunk, a nyár végére
meg fogja fékezni a járványt. Hogy mi lesz a harmadik világgal, az a víruson
múlik. Ha a másik két koronavírussal, a SARS-szal
és MERS-szel ellentétben

ez nem akar eltűnni, akkor
velünk marad, és a harmadik világban folyamatosan
pusztítani fog.
– Mire számít idehaza?
– Most arra számítok,
hogy valamikor május-júniusban átesünk a képzeletbeli
görbe csúcspontján. De azt
kétlem, hogy valaha is elérjük
a nullát. Az azt jelentené, hogy
teljesen megszűnik a járvány,
de tartok attól, hogy bizonyos
szinten itt fog maradni velünk.
Semmilyen tudományos bizonyíték nincs ugyanis arra,
hogy teljesen meg tudjuk
szüntetni ezt a kórt.
– Megváltozhatunk a
járvány végére?
– A jövőt illetően nagyon
optimista vagyok. Azt gondolom, ennek a vírusnak lesz
egy olyan jótékony hatása,
hogy az embereket megtanítja a személyes higiéniára.
Hátha a járvány levonulása
után is kezet mosnak, nem
köhögnek bele a levegőbe,
és nem isznak egymás után
ugyanabból a pohárból az
emberek.
Rafai Gábor
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1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a költészet napját. Kortárs írókkal és költőkkel ünnepel a Szegedi Tükör.
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Egy kis immunerősítő. A szépség gyógyít, a simogatás fájdalmat csillapít – írta a kép alá a fotót készítő Podmaniczky Szilárd
Pogácsát süt a nap
Őszbe hajlik a karma
Leszek én a vészkapus
Ha a télapó is úgy akarja
Alma lóg a téli fán
Szentisten ez de profán
Maradok a magam foglya
Tűt cserélek szénakazalokra
*
Téli gyufaszál
Ellobban a hóban
Megszűnik az izzás
Mint kapus a gólban

*
Fácán pulzál az erdő mélyén
Bivaly oxidál egy másikat
A lapos cseresznyék kora eljő
A fordítógép keresi, hogy áhítat

Áll a létra a kertben
Fűt-fát ígértek neki
Hogy lehozza a csillagokat
Tarthatja egy szépasszony fenekét
De csak áll a létra a kertben
Madár ül a tetején

zt hiszem, ez a járvány alkalom arra, hogy újragondoljuk az életünket, azt, hogy mi a fontos és mi az, ami lényegtelen. Hogy mérlegeljük, helyesek voltak-e az addigi szokásaink, hogy érdemes-e annyi mindent birtokolni, amikor sokkal kevesebb dologgal (tárggyal, élelemmel, ruhával) is
el lehet lenni. Olyan iszonyú gazdasági következményei lesznek ennek a járványnak, amelyek remélhetőleg még a tehetősebbeket is ráébresztik az új puritanizmus fontosságára.
A felnövekvő generáció, úgy tűnik, már régebben megértette az üzenetet. Meg fog szűnni a tombolva fogyasztás,
legalábbis én ezt remélem. Érdekes, hogy ez a szörnyű kór a
böjti időszakban pusztít. Le kell mondanunk egy csomó mindenről, ha túl akarunk élni: be kell látnunk, mennyi mindent
csináltunk rosszul.
Nagy örömmel tölt el, hogy a tomboló önzést most kezdi
felváltani a szolidaritás és a közösségi szemlélet, hogy valódi
társadalmi megbecsülés és tisztelet övezi azokat, akik ezekben a nehéz hetekben is helytállnak és teszik a dolgukat.
Azt hiszem, a legtöbb, amit tehetünk, az a normális hétköznapok kialakítása az új helyzetben, szűk és megváltozott
keretek között.
Napirend, tanulás, egymásra figyelés.
Tóth Krisztina interjúja a Fidelio.hu portálon

A haloványan lélegző
őrangyal testamentumából
Régebben ő is fa volt
Most meg viszik metszeni

*

Érdemes?

A

Podmaniczky Szilárd

Százfele fut a sok emlék
Mintha most telne be rajtam
Mi harminc éve már kész

*

Mit halakra bíz kimondani
Ha mégis életben maradna
Fától fáig zuhanva élni
Vissza sosem térni
Hagyni a sorsot pohárban betelni
Fürt szőlő mézédes lomha ága
Belátni a hús mögé a zöld energiára
A megoldás kész van
Csak árnyékot vet magára

*
Ömlik a fákról a szél
Szondába fújat a rendőr
A nap tajtékos habokon úszik
Valami ép eltörni kész
Régi arcok a képen

*
Óriás energiák hunynak el bennem
Mint lángoló gázmező meg nem
értett üzenetben
Mint öngyilkos utolsó gondolata

Vége van a múltnak
Örök szelek fújnak
A főzelék isteni
A jövőt mindenki ismeri

Beköltözünk a tabletbe Vigyázz arra, aki reményt
ezárkózás és a kooperáció növekvő intenzitása. Vagy
hozhat az életedbe!
teljes szétesés, atomizálódás. Utóbbi nem valószínű,

B

túl logikus, túl kézenfekvő. Ami valószínű, hogy most
harangoznak az analóg világnak. A valóság leszerepelt. A történelem kifulladt. Egy denevér megharapott egy tobzoskát
Kínában. Senki nem hisz semmiben. A paradigmaváltás iránya adott. Az új szirének virtuális tengeren énekelnek. Beköltözünk a tabletbe. Garaczi László a Facebookon

Egyszer majd kiszabadulunk

Á

téltem egyszer már hasonlót, amikor az útlevelet vártuk meglehetős reménytelenségben, az
volt kicsit olyan, mint egy karantén, a szüleim hirtelen elvesztették a munkájukat, ráértek, együtt voltunk, olvastunk,
beszélgettünk, römiztünk, felolvastunk egymásnak, filmeket néztünk (nagymamáméknak volt videója és színes! té-

véje) próbáltunk nem tudomást venni a világ őrületéről,
próbáltunk nem félni. Angolul
tanultam, jógáztam, készültem arra, hogy egyszer majd
elmúlik ez az állapot, egyszer
majd kiszabadulunk. Sokat
kaptam akkor, a szüleim figyelmétől. (A kávé friss, a nap ragyog, meg kell próbálni legyőzni a szorongást.) Dragomán
György a Facebookon

M

árcius 12-én indítottam a „minden
napra egy vers”-sorozatot, azóta végtelen lábasnyi cékla- és zödbabfőzeléket főztem a lányomnak,
és megettük nyers kenyerünk javát, és néha olyan,
mintha egy nap lenne ez az
egész, egy végtelen gomolygás, egyszerre boldog remegés és mégis rémült vibrálás, van ebben minden, szorongás és boldogság, mert
mégiscsak együtt vagyunk,
és mi lenne abban a rossz.
De mégis: hiányoztok, család, barátok, jó ismerősök,
olvasók, hiányzik az életünk, hogy vagyunk benne,
és hogy számít, mi mit akarunk, és nem csak az, hogy

egy, az emberi szemnek láthatatlan apró izé miatt mit
kell tennünk, hogy a közösségért érzett felelősségünk
mit diktál.
Gondoltam, ha már így
megtört a napok ritmusa,
ilyen zaklatott és szorongós
időkben kell élnünk, megpróbálok észnél maradni,
társas magányomban verseket olvasni, és erre biztatni
másokat is. Utóbbit, önző
módon, a saját részleteimmel teszem: mindennap, ha
győzöm, egy vers részlete a
Magamról többet friss darabjaiból.
Vigyázz arra, aki reményt
hozhat az életedbe!
Grecsó Krisztián a Facebookon
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Egy kép, két mondat

Nagyobb anyagi hozzájárulást kellene kérni
a tehetősebbektől a válság idején

A

A nyúlon túl. A szegedi dóm. Fotó: Pónyai Réka

megérkező tavasz az
embereket kicsalja
a természetbe. Vannak, akik áprilisra még síutakat terveztek, vannak,
akik távoli országok csodálatos világában szerették volna a közeljövőben
elkölteni pénzüket. A tehetősek bőven tudják fedezni
az utazások kiadásait, míg
a kisebb keresetűek legfeljebb a kiskertjük munkával
teli, friss levegőjét szívhatják.
Hazánkban az emberek
jövedelme között óriás a
szakadék. A koronavírus-járvány azonban egyformán
veszélyes szegényre és gazdagra, és az utazások kényszerűségből elmaradnak.

A járvány következtében otthoni munkavégzésre
kötelezett személyek jövedelme lecsökken, de ez a
bércsökkenés sem érint
egyformán mindenkit. A
parlamenti képviselők, miniszterek, a különben is az
átlagosnál jóval magasabb
juttatása változik-e?
A szlovén kormány a
koronavírus-válság idejére
harminc százalékkal kívánja csökkenteni az állami
tisztségviselők
fizetését,
közöttük a parlamenti képviselőkét, a miniszterekét.
A magyar kormány is hozott
kedvező intézkedéseket, de
a legtöbb intézkedés a fizetések eltolását jelenti. Pedig
a járvány után a megcsap-

pant keresetű embereknek
nehéz lesz a törlesztés, a
több hónappal meghosszabbodott határidőig.
Jó lenne a szlovén intézkedést példának tekinteni
és a tehetősebbek nagyobb
anyagi hozzájárulását kérni
a válság idején. Ők most luxuskiadásaikat kénytelenek
visszafogni, és meg sem érzik, ha a mostani helyzetben
„megspórolt”
forintjaikkal
magyar honfitársaikat segítik.
A panellakások kis területén bezárva lenni lényegesen kellemetlenebb, mint a
gazdagok belső uszodával,
szaunával, tornateremmel
ellátott, saját parkkal rendelkező, tágas otthonában
átvészelni a nehéz időket.

A koronadiktátor megmondta

S

zerintem már bejárta a világot az a javaslat, hogy a
kormány kézrátétellel meg tudná gyógyítani a koronavírust. Mert amire eddig rátették a kezüket, az mind
nyomtalanul eltűnt.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára tavaly büszkén beszélt arról, hogy a béremelések és az orvosutánpótlást segítő ösztöndíjprogramok hatására 2010 és 2016 között 10 százalékkal nőtt a
dolgozó orvosok száma Magyarországon, 40 százalékkal
emelkedett a végzetteké, és 2016-ban kevesebb mint feleannyi magyar orvos kért külföldi munkavállalási engedélyt, mint 2011-ben. Valószínűleg nem figyelt a gimiben,
amikor Mikszáthról tanultak. Ott a számadó juhász jelentette a birkavészben elhullottak napi adatait: tegnapelőtt
25, tegnap 10, ma egy sem. Hát ez nagyszerű, örvendezett
a földesúr, hogy sikerült ezt elérni?
Hát, kérem alássan, tegnap megdöglött az utolsó tíz is. Pár év múlva szólnak az utolsó orvosnak, amikor elmegy, kapcsolja le a villanyt.
Hogy a kormány védeni akarja a
még aktív orvosokat, igazolja, hogy
a 65 éven felüliek csak internetes
receptírással foglalkozhatnak, újfajta rendelési szisztémán kísérleteznek. Az átlagéletkoron úgy javítanak, hogy az ötödéveseket és a
szigorló orvosokat (rezidenseket) is
csatarendbe állították.
Magyarország jobban teljesít!
Ez volt látható és hallható hónapokon, éveken át. A szlogen nem
javította a forint árfolyamát, évről évre többet kell fizetni
a külföldi nyaralásért, ha nem kormánygéppel utazunk,
s nem helikopteres szarvasvadászatra, haveri lakodalomra. De most sikerült olyan szakadékba lökni a forintot,
ahonnan utazási reményeink garantáltan nem tudnak
kimászni. Hogy mi van a bérekkel? A kormány köszöni, a

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

milliós jövedelmekkel
bírók nem aggódnak Erről az jutott eszema krumpli, a hagyma be, amikor Vaszilij a
árának
emelkedése szibériai gulágon zúmiatt. Szlovénia fize- golódik, és társai fitéscsökkentő példáját
gyelmeztetik:
nem látják vezéreink,
– Hagyd abba Vászja,
borzadva takarják el a
mert elvisznek!
szemüket.
– Innen? Hova?
Mi a helyes válságkezelés: szűrjünk vagy
ne, hordjunk maszkot vagy ne? Maradjunk a statisztika mesteri kezelésénél? Talán elhiszik, ez a legolcsóbb és a leghatásosabb fegyver. Átok reá, ki szót emel ellene!
A koronadiktátor hetekkel ezelőtt megmondta, van bőven védőfelszerelés. Igaz, nem mondta, hogy a VIP-haveroknak, de lassan
kezdenek a korábban túlzónak mondott megrendelések is beérkezni,
maszkok, lélegeztetőgépek. Már csak
a japán orvosrobotokra kell várni,
mert ennyi lélegeztetőgéphez hazánkban nincs elegendő orvos.
Nem épülhet stabil alapra az olyan
gazdaság, amely a társadalom túlzott
jövedelmi megosztottságát eredményezi, ahol a népesség egyharmada a
jövedelmi szegénység és a társadalmi
kirekesztettség körülményei között
él, a nyugdíjak egyre jobban lemaradnak a bérnövekedés gerjesztette
áremelkedésektől. A 300-400 ezer új
munkanélküli három hónapig kaphat állami támogatást, de
ha csak egy év múlva lesz munkája? Ha most bezár a parlament, a képviselők sem kapnak fizetést? Az utóbbi évek
béremelései sorra meghaladták a nyugdíjak emelésének
mértékét, így az idősek egyre távolabb kerültek a dolgozók
fizetéseitől, és az élelmiszerárak megugrása is ellehetetleníti őket.
Párom óv attól, hogy leírjam a mérgelődésem, mert börtönbe zárnak, hiába van papíron szólásszabadság. Erről az
jutott eszembe, amikor Vaszilij a szibériai gulágon zúgolódik,
és társai figyelmeztetik: hagyd abba Vászja, mert elvisznek!
Innen? Hova?
Dr. Zsadányi Nagy Csaba

Az országos veszélyhelyzetben lehet megtapasztani,
hogy ki milyen mértékben
képes szolidáris lenni embertársaival és mennyire
érdemli ki azt a pozíciót,
amelybe a megválasztásakor került!
Azok az emberek, egészségügyi dolgozók, polgári
védelmi szervezetek és más
kulcsfontosságú szolgálatot
teljesítők, akik közvetlenül
részt vesznek a veszélyhelyzet elhárításában, megoldásában, kapjanak megfelelő
egészségügyi védelmet és
jelentős illetménykiegészítést! Ők igazán megérdemlik!
Dr. Berecz Árpádné

De jó is lenne!

U

gye, milyen jó lenne, ha a hazai robotgyártás már
olyan szintet ért volna el, hogy például a mostani vírusjárvány idején mindenki a saját házi robotját küldhetné a boltba, a patikába, a piacra, bárhová. Persze, a robotokat vírusölő bevonattal látnák el, így azok a bevásárlásból, a gyógyszertárból visszatérve nem fertőzhetnék meg a
kórokozóktól mentes lakásukban élőket.
Vagy gondoljanak a közelmúlt eseményeire, amikor is a
Fidesz-kormány látszólag azért ódzkodott a rendkívüli felhatalmazás időkorlátjától, mert – nem alaptalanul – arra
gondoltak, hogy nem lehet biztosan tudni, két, három vagy
több hónap múlva határozatképes lesz-e az Országgyűlés.
Nos, ez a gond is megoldható lenne a jövőben, amikor is
veszélyhelyzet esetén a parlamenti képviselők robotjaikat
küldhetnék el a Tisztelt Házba. Igaz, a Fidesz-frakció 133
bátor képviselőjének viselkedését látva, bennem már most
felmerült a gyanú, hogy ezek talán már...
Méhes János
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Az egyik szeme sírt, a másik nevetett

Sportmix
MÉG NEM DÖNTÖTT. Márton Anita fedett pályás világés Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő még
nem döntötte el, felkészül-e
a jövő nyárra halasztott tokiói
ötkarikás játékokra. A szegedi
sportoló a Kossuth rádiónak
elmondta, megfelelt a várakozásainak, hogy nagyjából hasonló időpontra halasztották
az olimpiát, vagyis jövőre július 23-tól augusztus 8-ig kerül
rá sor. A kvótával tavaly május
óta rendelkező atléta ennek
ellenére még nem döntött a
részvételről. Elmondta, az volt
a szándéka, hogy az idei év
után abbahagyja vagy szünetelteti a karrierjét a családalapítás miatt. Hozzátette, a tokiói szereplés számára újabb
másfél éves felkészülést jelentene: tavaly novemberben
kezdte az alapozást a mostani szezonra, több hónapnyi kemény munka állt a háta mögött, de csupán négy hazai
versenyen indulhatott, mert
később a nemzetközi viadalok
elmaradtak a koronavírus-járvány miatt.
TESZTELTÉK A SZEGEDI
ÚSZÓKAT. Nyolc úszó és egy
edző esetében mutattak pozitív eredményt az elvégzett
koronavírus-tesztek – közölte
még a múlt héten a Magyar
Úszó Szövetség, amely kéthetes teljes edzészárlatot rendelt el azon versenyzők számára, akik az elmúlt egy hónapban külföldön jártak. A
Szegedi Úszó Egylet válogatott
sportolói is átestek a vizsgálaton, amely az esetükben szerencsére negatív eredményt
hozott. A szegedi versenyzők
ennek ellenére kényszerszüneten vannak, hiszen még
nem tudni, mikor versenyezhetnek újra. A váratlan helyzetre való tekintettel az egyesület elnöksége úgy döntött,
mindenki számára felfüggeszti a tagdíjfizetési kötelezettséget, és a tavasszal esedékes
éves rendes közgyűlést is későbbi időpontra halasztja.
FELJUTOTTAK. Véget ért az
országos csapatbajnokság
a fallabdázóknál. Arról már
beszámoltunk, hogy az első
osztályban a Vidux Tisza
Squash SE bronzérmet szerzett. Szintén remek eredmény, hogy a másodosztályban szegedi arany született:
a Szeged Squash SE végzett
az élen. A klub az utolsó játéknapnak a második helyről vágott neki, innen sikerült előzni. A csapat ezzel feljutott az élvonalba.

Bár még nincs kvótája, a súlyemelő Nagy Péter a 2021-es olimpiára hangol
A Szegedi Lelkesedés SK
klasszisa, Nagy Péter a tokiói
olimpiai indulásra legesélyesebb magyar súlyemelőként
azt mondta, az egyik szeme
sírt, a másik meg nevetett,
amikor megtudta, hogy egy
évvel elhalasztják a 2020-as
nyári ötkarikás játékokat.
– Mint sportoló és mint magánember is örültem neki,
hogy megtartják az olimpiát,
mert előzetesen azt mondtam, hogy ha 2020-ban nem
rendezik meg, valószínűleg végleg törlik. Szerencsére nem így lett, úgyhogy én
azért örömmel fogadtam a
halasztást – fogalmazott a
34 esztendős, ólomsúlyú
versenyző az M1-nek.
Kvótaszerzési
esélyeiről szólva azt mondta, még
nem tud biztosat, egyelőre
nincsenek végleges döntések. A sportág nemzetközi
szövetsége korábban három
szakaszból álló kvalifikációt
tervezett, amely most, április végén zárult volna le. Az
utolsó etap versenyeit, benne az Európa-bajnokságot

pedig a 10. lett az ólomsúlyúak mezőnyében.
– Ha a legjobb forgatókönyvet vesszük, és kimondják, hogy megvan a kvótám
a jövő évre, nem állok le az
edzésekkel, de úgy alakítjuk ki a programot, hogy a
csúcsformát az olimpián érjem el. Térdsérülésem nem
zavar, de az új helyzetben
komolyabban tudok ezzel is
foglalkozni, van időm orvosi
vizsgálatokkal alaposabban
utánajárni, hogy korábban
mi lehetett a gond. Ilyen
szempontból nekem valószínűleg jól jött, hogy elhalasztják az olimpiát – nyilatkozott Nagy Péter.

Újra megnézné a dobogóról az öt karikát. Fotó: MTI/Illyés Tibor
azonban törölték, így még
kérdéses, hogy mely viadalok alapján, hogyan osztják
el a kvótákat.
– Nekem is várni kell, hogy
beférek-e súlycsoportomban
a tizennégy legjobb közé vagy
sem, és így ott lehetek-e jövőre Tokióban – mondta Nagy
Péter, aki egyedüli magyar
súlyemelőként indult az olimpián 2012-ben és 2016-ban
is, Londonban a 11., Rióban

Még várhat a jogi pálya
Nagy Péter januárban lett 34 éves, és a zsebében egy ideje ott van a Szegeden szerzett jogi diploma. A gyeresportolni.hu megkérdezte tőle, mikortól tervezi civil életének
elkezdését.
– Bár a mezőnyben az idősebbek közé tartozom, bőven vannak még terveim. Szegedre egyébként a súlyemelés miatt kerültem, de a klub akkori elnöke, Molnár Imre
a tanulást is erőltette. Nehezen vettem rá magam, ám a sérülések idején belegondoltam, a sport sem tarthat örökké. Amíg versenyzem, képtelenség összeegyeztetni
a rengeteg utazást a civil munkával, csakis utána kezdek bele az új kalandba – fogalmazott.

Büszke a fejlődésre az SZRSE

Vigyázni kell az újrakezdésnél

Sorozatban másodszor lehet csonka szezonja a röplabdásoknak

A sérülésektől tart a MOL-Pick beállója

A járványhelyzet miatt a Magyar Röplabda Szövetség
felfüggesztette a bajnokságokat, azok folytatása kérdéses, és néhány hétig biztosan nem történik változás.
A Vidux-Szegedi RSE férfi NB
I.-ben szereplő együttesénél
Nusser Elemér vezetőedző
értékelte az eddigieket.

A

szezon
előtt,
az
újonchoz
visszatérő
tréner tapasztalatával
és a keret rutinos magjával,
a bennmaradás volt a cél az
SZRSE-nél.
– Ezt a célt akkor is teljesítjük, ha lefújják a szezont,
és biztos vagyok benne, hogy
akkor is, ha be lehet fejezni az
idényt – hangsúlyozta Nusser
Elemér. – Természetesen voltak hullámvölgyek az elején, a
sümegi napsütéses történet
például jó tanulópénz volt a
srácoknak, megtapasztalhatták, az élvonal milyen hozzáállást követel. A kemény munka gyümölcse beérett, komoly
fejlődési folyamaton mentek
keresztül a srácok, amelynek
végére tavasszal már sokkal

jobban játszottunk. Mindenkinek jólesik, hogy ezt nemcsak mi érzékeljük, hanem a
szurkolóktól is pozitív visszajelzések érkeztek. A következő szint az lenne, hogy a két
ponttal elbukott szetteket,
amelyekből sajnos akadt bőven, megnyerjük – nyilatkozta
a szakember.
Egy edző sosem lehet teljesen elégedett, így Nusser
szerint is lehetett volna jobb
a szezon, de ebben külső körülmények is szerepet játszottak.
– Nem várt mennyiségű
betegség és sérülés szólt
közbe, ami átalakította a
terveket. Ha többet tudtunk

volna teljes csapattal edzeni, centerben és szélső ütő
pozícióban biztosan előrébb
járnánk. Ha együtt marad a
csapat magja és még többet tudunk készülni, jövőre
is látványos lesz a fejlődésünk. Két éven belül reális
célkitűzés lehet az élvonal
középmezőnye, főleg, ha az
egyetemről további tehetségek csatlakoznak hozzánk
– tette hozzá a vezetőedző.
Érdekesség, hogy a szegedieknek egymás után másodszor lehet csonka szezonjuk: tavaly hiába vezették
magabiztosan az NB II-es tabellát, az idény csúcspontja,
a hármas döntő elmaradt.

Látható volt a fejlődés. Fotó: Kocsis Alíz/SZRSE
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érülésveszélyes lehet, ha túl hirtelen
kell újra tétmec�cseket játszaniuk a kézilabdázóknak Bánhidi Bence, a MOL-Pick Szeged és
a magyar válogatott beállója szerint. A 25 éves játékos a Kossuth rádiónak azt
mondta, a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben kiszámíthatatlan,
mikor léphetnek újra pályára, a nemzeti bajnokságokból, kupákból, valamint az
EHF-kupából és a Bajnokok
Ligájából hátralévő mec�cseket pedig nem könnyű
újraszervezni a sportágat
irányító szövetségeknek.
– Mindenki próbál fizikailag formában maradni, de
otthon edzeni nem egyszerű, nincsenek meg ugyanis
azok az eszközök, amelyek a
konditeremben – nyilatkozta
a MOL-Pick játékosa, hozzátéve, hogy a csapat erőnléti
edzője, Bubori Kornél látja el
őt és társait napi feladatokkal. – Mindenkinek nehéz ez
a kialakult helyzet, nemcsak
Magyarországon, hanem világszerte, nekünk pedig már

nagyon hiányzik a labda, így
az edzés sem ugyanaz, mint
általában – fogalmazott
Bánhidi.
A beálló szerint lassan
dönteni kell arról, hogy a
nemzeti és a nemzetközi sorozatok elhalasztott meccseit mikor és milyen ütemben
pótolják majd, de nem biztos, hogy ez után az időszak
után a játékosok ugyanolyan
formában tudnak visszatérni a pályára, ez pedig akár
sérülésekhez is vezethet.
Klubja hivatalos felületein
beszélt arról is, mivel telnek
az otthoni napok.
– Nem könnyű megélni.
Távol van a családom, sokszor vagyok egyedül. Délelőtt edzem, elmegyek futni,
elvégzem az erőnléti feladatokat. Ezután nekilátok
főzni, próbálok mindennap
mást készíteni. Van, amikor valami különlegességet
ütök össze. Délután jön a
megszokott szieszta, majd
filmnézés, több sorozatot is
megnéztem. Minden nagyon
hiányzik, a csapat, a társak,
a meccsek, a szurkolók. Minden! – mesélte Bánhidi.

Tarka-barka
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Anyakönyvi hírek
SZEGEDEN HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK március 28-án:
Szloszjár János és Nagy Anikó, Széll Zoltán és Kiss Kitti
Regina, Pongrácz Gábor és
Csikós Boglárka, Patai Dávid és Kozma Emese, Lukács Gábor és Kovács Karolina, Losonczi Attila és Csikós Judit, Vőneki László és
Kéri Csilla Ibolya, Váradi Péter és Kotogán Eszter, Farkas Attila és Mihály Adrienn,
Murányi Ákos Márk és Apró
Renáta.
SZEGEDEN SZÜLETTEK:
György Endrének és Németh Adriennek 2020. 03.
16-án Boróka, Vert Gergőnek és Szeles Klaudiának
2020. 03. 17-én Olivér, Gémes Zsoltnak és Mucsi Flórának 2020. 03. 21-én Mirkó Zsolt, Pálfi Andrásnak és
Csirmaz Annának 2020.
03. 27-én Benjámin, La-

Időjárás-előrejelzés Szegedre:
megjött a tavasz
Április
Április
11.
12.
szombat vasárnap

03. 30-án Dániel Antal nevű
gyermeke született.

Április
13.
hétfő

Április
14.
kedd

Április
15.
szerda

Április
16.
csütörtök

Április
17.
péntek

Esős

Napos

20/6

20/7

Csongor,
Bernadett

Rudolf,
Izidóra

Napos

Esős

Szeles

Szeles

15/3

16/4
Húsvét
Gyula,
Baldvin

18/5
Húsvét
Ida,
Márton

18/6

Változékony
19/6

Árpád,
Benő

Anasztázia,

Leó,
Szaniszló

jos Rolandnak és Geszler
Beatrixnek 2020. 03. 30án Léna, Bozóki Gábornak
és Petre Tímeának 2020.

11

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

GRATULÁLUNK!

Szeretne ajándék DVD-t nyerni? Küldje be a Szegedi Tükörnek a skandináv rejtvény megfejtését, valamint a nevét és az elérhetőségét (lakcím, e-mail-cím, telefonszám) a szegeditukormegfejtes@szegedvaros.hu e-mail-címre, vagy dobja be a városháza portáján kihelyezett gyűjtőládába! Beküldési határidő: április 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: Az Etelka soron épül az új, modern, fedett uszoda. A nyertes: Angyalné Mayer Ágnes. Gratulálunk!
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