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A magyar közgazdászok szerint az Orbán-kormány
nem érti vagy nem vallja be a válság súlyosságát

Tizenöt magyar közgazdász közös nyilatkozatban reagált 
az Orbán-kormány válságkezelési csomagjára. Az értéke-
lésük lényege röviden összefoglalva: a kormány által köz-
zétett csomag a gazdasági válság kezelésére elégtelen, a 
társadalmi katasztrófával említés szintjén sem foglalko-
zik, és nem sarkallja egymás iránti szolidaritásra a társa-
dalom különböző csoportjait – írta az Index és a 444.hu.

„Magyarországon gazdasá-
gi válság és társadalmi ka-
tasztrófa van kibontakozó-
ban. A kormány által közzé-
tett csomag a gazdasági vál-
ság kezelésére elégtelen, a 
társadalmi katasztrófával 
pedig említés szintjén sem 
foglalkozik. Közgazdászként 
és felelős állampolgárként 
fontosnak érezzük, hogy a 
közvéleményhez fordulva 
kifejezzük véleményünket 
ebben a válságos helyzet-
ben, és határozottabb lépé-
sek megtételét sürgessük” 
– kezdődik a közös nyilat-
kozat, amelyet Bihari Péter, 
Bod Péter Ákos, Chikán At-
tila, Felcsuti Péter, Győrffy 
Dóra, Király Júlia, Mellár Ta-
más, Nagy Zoltán, Oblath 
Gábor, Palócz Éva, Petsch-
nig Mária Zita, Prinz Dániel, 
Riecke Werner, Scharle Ágo-
ta és Vértes András írt alá.

„Hiszünk abban, hogy 
egy válságkezelő program 
akkor lehet sikeres, ha az 
állampolgárok és a vállalko-
zók bíznak a kormányban, 
ha a társadalom jelentős 
része azonosulni tud a prog-
ram céljaival, és meggyőző-
dik arról, hogy a kért áldo-
zatok valóban szükségesek, 
és a teherviselés méltányos 
és arányos. Az eddig nyilvá-
nosságra került kormányzati 
intézkedések nem ebbe az 
irányba mutatnak, és nem is 
alkalmasak a társadalom bi-
zalmának az elnyerésére” – 
írják a közgazdászok közös 
nyilatkozatukban.

A bizalmi légkör kiala-
kulásának fontos eleme a 
társadalom tagjai közötti 
szolidaritás érzésének erő-

sítése. A csomag azonban 
még jelképesen sem tartja 
fontosnak a társadalom te-
hetősebb rétegeinek bevo-
nását a válságkezelésbe.

A szakértők négy pont-
ban fogalmazták meg leg-
fontosabb észrevételeiket:

1. A kormány válság-
kezelő programjában nin-
csenek világosan és egyér-
telműen meghatározva a 
célok és az eszközök, nem 
elérhetőek a program rész-
letei. Ez nemcsak nehézzé 
teszi a véleményalkotást, 
de bizonytalanságban tart-
ja a magyar gazdaság sze-
replőit, a vállalatokat és a 
munkavállalókat.

2. A program költsé-
geit a kormány jelentős 
részben költségvetési át-
csoportosításokból, a gaz-
dasági szereplőktől és az 
önkormányzatoktól való 
elvonásokból kívánja fe-
dezni. A programnak ezek 
az elemei nem többletfor-
rások, amelyek érdemben 
javítanák a gazdaság hely-
zetét, ráadásul rombolják a 

Legfeljebb a bér 70 százalékáig,
75 ezer forintos plafonnal

• A munkáltatónak vál-
lalnia kell, hogy augusztus-
ban nem rúgja ki a támoga-
tott dolgozót. A védettség 
szeptemberre megszűnik. 

Ez a lehető legnagyobb 
kedvezmény, amit ki lehet 
szedni a rendszerből. Ha 
valaki nettó 214 ezernél ke-
vesebbet keres, vagy 50 szá-
zaléknál kevésbé csökken-
tették a munkaidejét, akkor 
ennél kisebb támogatásra 
lenne jogosult, és az se kap-
hat magasabb támogatást, 
akinek több volt a fizetése. 
Az igényléshez nyilván az is 
szükséges, hogy a munka-
adó a szokásos fizetésnek 
legalább a felét állja a támo-
gatási időszakban is.

A kormány gazdaság-
mentő bejelentései 
közül a legtöbb em-

bert a rövidített munka-
időt kompenzáló támogatás 
érintheti. Ez alapján az ál-
lam kiegészíti azok fizetését, 
akiknek munkaidejét – és 
így a bérét is – a munkaadó-
ja csökkenteni kényszerült – 
írta a 444.hu, mely konkrét 
példát is említ, hogy érthe-
tőbb legyen.

• Valaki mondjuk nettó 
214.130 forintot keres (a 
minimálbér dupláját), így a 

lehető legtöbbet, amihez a 
támogatást még hozzá lehet 
igazítani. Ha többet keresne, 
akkor is csak a fizetésének 
eddig a részéig számítják a 
támogatást.

• A munkaadója a sza-
bályok szerinti legtöbb, 50 
százalékos rövidítést rende-
li el a munkaidejében, azaz 
csak napi négy órát kell dol-
goznia, és csak ezután kap 
tőle fizetést, 107.065 forin-
tot.

• A munkahely a járási 
munkaügyi hivatalnál kéri 

a támogatást. Rögtön jelzi, 
hogy milyen képzéseket tart 
a dolgozóknak a felszabadu-
ló 4 órájukban. 

• A kormány a kieső 
munkaidő után járó bér 70 
százalékát kifizeti a dolgo-
zónak, ez ebben a konkrét 
esetben 74.945 forint len-
ne. 

• Vagyis 107.065 forint 
helyett 182.010 forint lesz a 
dolgozó nettója, és így csak 
32.120 forinttal csökken a 
fizetése, és nem 107.065-
tel.

Hitelt érdemlően
A kormányrendelet április 16-án hatályba lépett. A ren-
delet azt is előírja, hogy a munkaadó a támogatás fel-
vételekor „hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a 
munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági te-
vékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek”. A 
„nemzetgazdasági érdek” bizonyításához nem ad fogó-
dzót a rendelet. Hogy ez a gyakorlatban mennyire lesz 
akadálya a támogatás felvételének, az csak az első ké-
relmek beadásától látszik – fogalmaz a 444.hu.

társadalmi bizalmat is. Az 
önkormányzati források el-
vonása olyan megszorító in-
tézkedés, amely veszélybe 
sodorja az önkormányzatok 
alapvető feladatainak ellá-
tását, megnehezíti számuk-
ra, hogy eleget tegyenek 
kulcsfontosságú kötele-
zettségeiknek a szociális 
szférában.

3. A kormány látható-
an nem érti vagy nem vall-
ja be a válság súlyosságát, 
ezért a gazdaság megmen-
téséhez szükséges többlet-
forrásokat sem biztosítja. 
A kormány és a Magyar 
Nemzeti Bank olyan költ-
ségvetési hiánycélokat és 
gazdasági növekedési elő-
rejelzéseket hoznak nyilvá-
nosságra, amelyek nyilván-
valóan nem tarthatóak, a 

valóság tagadását mutat-
ják. Ezek nemcsak hitelte-
lenek, de károsak is, mert a 
költségvetési kiadások nö-
velését is megkívánó érde-
mi gazdasági élénkítés hiá-
nyában lehetetlenné teszik 
a visszaesés mérséklését. 
Az eddig nevesített forrá-
sok semmiképpen sem ele-
gendőek arra, hogy a hazai 
és nemzetközi szakértők 
által várt, érdemi gazda-
ságpolitikai lépések nélkül 
bekövetkező 5-10 százalé-
kos gazdasági visszaesés 
mértékét enyhítsék.

4. A kormány nem kínál 
megoldást a munkahelyü-
ket tömegesen elveszítő, 
súlyos helyzetbe kerülő 
magyarok problémáira. A 
„munkaalapú társadalom” 
félrevezető szlogenje ki-

váltképp alkalmatlan meg-
közelítés a jelenlegi hely-
zetben.

A nyílt levelet megfo-
galmazó tizenöt gazdasági 
szakember ezért a követke-
ző javaslatokat teszi a kor-
mány számára, amelyek sze-
rintük szükségesek a válság 
hatékony kezeléséhez:

1. Német mintára (spe-
ciális magyar kiegészítések 
nélkül) átfogó bérgarancia 
program a munkahelyek 
megőrzése érdekében.

2. A bérgarancia prog- 
rammal nem kezelhető jö-
vedelemkiesések pótlása 
pénzbeli juttatásokkal.

3. Az álláskeresési jára-
dék meghosszabbítása, a 
családi pótlék emelése és a 
foglalkoztatáshelyettesítő 
támogatások kiterjesztése 

a nehéz helyzetbe kerülő 
emberek megsegítésére.

4. Jelentős mértékű 
központi támogatás az 
önkormányzatoknak és a 
szociális feladatokat ellátó 
közhasznú civilszervezetek-
nek, amelyek inkább képe-
sek személyre szabottan 
segíteni azoknak, akik ne-
héz helyzetbe kerülnek.

5. A társadalom tehető- 
sebb rétegeinek bevoná-
sa a válságkezelésbe, a 
szolidaritás elvének érvé-
nyesítése. A költségvetési 
kiadások jelentős növelé-
se, a halasztható kiadások 
érdemleges csökkentése 
mellett, mert ebben a hely- 
zetben a költségvetési hi-
ány emelkedése nem aka-
dályozhatja meg a hatékony 
kormányzati cselekvést.

A kormány a tűzzel játszik. A közgazdászok szerint a kormány által közzétett csomag elégtelen a gazdasági válság kezelé-
sére. 

Az önkormányzati 
források elvonása 
olyan megszorító 
intézkedés, amely 
veszélybe sodorja 
az önkormányzatok 
alapvető feladatai-
nak ellátását, meg-
nehezíti számukra, 
hogy eleget tegye-
nek kulcsfontos-
ságú kötelezettsé-
geiknek a szociális 
szférában.
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Ez nem a csuklóztatás ideje
em is olyan régen, március végén történt, hogy a 
kormány külön figyelmeztetést adott ki: a polgár-
mesterek nem rendelhetnek el kijárási tilalmat a te-

lepülésükön, ilyen intézkedést csakis a kormány hozhat. Két 
nap nem telt bele, és a kormány bevezette a kijárási korláto-
zást, amely húsvét előtt járt volna le. A járvány sajnos indo-
kolttá tette, hogy ezt határozatlan időre meghosszabbítsák. 
Csakhogy ezúttal a miniszterelnök a polgármesterekre bíz-
ta, bevezetnek-e a központi intézkedésen felül külön korláto-
zást, amit többen közülük azonnal meg is tettek. 

E két epizód között a kormány megpróbálta elvenni a 
polgármesterektől azt a hatáskört, amelyet ugyanez a kabi-
net rögzített sarkalatos törvényben veszélyhelyzet esetére. 
Az egy napot sem megélő javaslat szerint a polgármesterek 
továbbra is gyakorolhatták volna ugyan a helyi képviselő-tes-
tület vagy közgyűlés jogköreit, de minden intézkedésükkel 
előzetes hozzájárulásért kellett volna fordulniuk a kormány-
kinevezettekből álló területi védelmi bizottsághoz. Miután a 
jogkörszűkítő javaslat elvérzett, a kormány pár nappal ké-
sőbb a települések pénzére jelentette be az igényét. A gép-
járműadó a mostani szituációban az önkormányzatok igen 
kevés fix bevétele közé tartozik, melynek elvonását súlyosan 
megérezhetik. 

Ez már csak azért is fontos, mert az önkormányzatoknak 
a veszélyhelyzet idején számos olyan feladatuk van, amely a 
települések hétköznap-
jainak szervezéséhez, a 
rászorulók segítéséhez 
kapcsolódik. E plusz kö-
telezettséghez azonban 
a falvak és városok kü-
lön pénzt nem kaptak 
az államtól. Ezért tehát 
nem mindegy – első-
sorban a válságkeze-
lés szempontjából nem 
mindegy –, marad-e 
pénz az önkormányza-
toknál e feladatok teljesítésére. Mert ha netán nem, akkor 
az államnak kellene közbelépnie, hogy a problémát abból a 
pénzből oldja meg, amelyet előzőleg ő maga vont el. 

Azokat az eseteket szándékosan nem is részletezem, ami-
kor egy-egy járvánnyal összefüggő ügyben a kormányoldalról 
megpróbálják áthárítani a felelősséget valamelyik önkor-
mányzatra – ebben leginkább a fővárosnak van része –, mert 
ez nettó politikai játszmázás, s a politikusok már csak ilyenek. 
De azért annyiból ezek az esetek is ide tartoznak, hogy a fe-
lelősség tologatása, az ezzel összefüggő kommunikációs mu-
tatványok nem helyettesítik a tényleges válságkezelést. 

Mindenki érti, miért akarja a kormány leckéztetni az ön-
kormányzatokat, amelyek között túl sok lett tavaly ősszel az 
ellenzéki, de éppen a válság miatt a mostani csuklóztatási 
kísérletek rendkívül káros mellékhatásokkal járnak. Politika-
ilag kifizetődőnek tűnhet nehéz helyzetbe hozni a települé-
seket, azonban a kormány játszmázása az ellenzéki önkor-
mányzatokkal (ami amúgy hatással van a kormánypártiakra 
is) az igazi téttel bíró küzdelemben, a vírus és annak gaz-
dasági hatásai elleni védekezésben súlyos károkat okozhat. 

Az önkormányzatokkal kapcsolatos kormányzati intézke-
désekben mindazonáltal látszik egyfajta ide-oda csúszkálás 
is. Mintha az állandó központosításhoz szokott kormány idő-
ről időre beleütközne abba, hogy még az önkényes irányítás-
hoz is szükség van valós információkra, amelyeket viszont 
nem lehet másként megszerezni, mint autonóm szereplők 
révén, akik tudják, mi folyik a hétköznapokban, és van bá-
torságuk ezt felfelé közvetíteni. 

A válságból, amikor egyszer végre túl leszünk rajta, végre 
megtanulhatnánk, milyen sokat érnek a kisebb közösségek, 
a spontán együttműködések és a helyben hozott döntések, 
a mindent eluraló központosítási mániával és önkényeske-
déssel szemben.

Lakner Zoltán

 Vélemény

N

A válságból, amikor egy-
szer végre túl leszünk raj-
ta, végre megtanulhat-
nánk, milyen sokat érnek 
a kisebb közösségek, a 
spontán együttműködé-
sek és a helyben hozott 
döntések, a mindent el-
uraló központosítási má-
niával és önkényeske-
déssel szemben.

Szegény embert még a járvány is húzza: 
nagyot nőttek az élelmiszerárak

Közel négy százalékkal nőttek a fogyasztói árak március-
ban. Legdrasztikusabban a sertéshúsok drágultak, több 
mint 27 százalékkal, amiben a koronavírus-járvány okozta 
megnövekedett kereslet is szerepet játszhatott. Egyedül 
a benzin ára csökkent, de az soha nem látott mértékben.

átlagosan 1 százalékkal nőtt, 
ezen belül

• az étolaj ára 4,9,
• az idényáras élelmisze-

reké (burgonya, friss zöldség, 
gyümölcs) 3,5,

• a cukoré 2,3,
• a tejtermékeké 1,5,
• a kenyéré pedig 1,4 szá-

zalékkal lett magasabb.
A szeszes italokért és a 

dohánytermékekért 0,9 szá-
zalékkal kellett többet fizetni, 
ezen belül utóbbiak 1,2 szá-
zalékkal drágultak. A ruházko-
dási cikkek ára 0,8, a szolgál-
tatásoké 0,5 százalékkal nőtt. 
A járműüzemanyagok ára a 
jelentősen visszaeső olajá-
rak hatására 5,3 százalékkal 

csökkent, így ez az egy termék-
kör önmagában 0,4 százalék-
ponttal mérsékelte a fogyasz-
tóiár-index emelkedését.

Január–márciusban az 
előző év azonos időszakához 
képest a fogyasztói árak átla-
gosan 4,3 százalékkal nőttek. 
Az élelmiszerek, gyógyszerek 
és hasonló termékek árának 
szokatlanul magas emelkedé-
sében szerepet játszott, hogy 
az ezek iránti kereslet nagyon 
megnőtt a koronavírus-jár-
vány súlyosbodásával. Élel-
miszerből több mint 45, vegyi 
áruból több mint 60 százalék-
kal többet vásároltak a meg-
szokottnál a magyar fogyasz-
tók március első heteiben.

A Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett 
adatok szerint márci-

usban a fogyasztói árak átla-
gosan 3,9 százalékkal voltak 
magasabbak az egy évvel ko-
rábbinál. Az elmúlt egy évben 
az élelmiszerek, a szeszes ita-
lok és dohánytermékek ára 
emelkedett jelentős mérték-
ben. Februárhoz képest az 
élelmiszerek ára a megszo-
kottnál nagyobb mértékben 
növekedett, amiben a korona-
vírus-járvány hatásai is szere-
pet játszhattak. A járműüzem-
anyagok ára a jelentősen visz-
szaeső olajárak következté-
ben érdemben csökkent egy 
hónap alatt.

Éves összehasonlításban 
az élelmiszerek ára 7,6 száza-
lékkal nőtt, ezen belül

• a sertéshúsé 27,4,
• a párizsié, kolbászé 

20,8,
• a szalámié, szárazkolbá-

szé és sonkáé 12,2,
• az idényáras élelmisze-

reké (burgonya, friss zöldség, 
gyümölcs) 11,9,

• a cukoré 10,1,
• a tejé 9,1,
• a kenyéré 8,4 százalék-

kal lett magasabb.
A szeszes italok és a do-

hánytermékek ára átlagosan 
7,2, százalékkal emelkedett 
egy év alatt, ezen belül utób-
biaké 11,3 százalékkal nőtt. 

A szolgáltatásokért 3,8 szá-
zalékkal kellett többet fizet-
ni, ezen belül a lakbér 8,7, a 
belföldi üdülés ára pedig 8,1 
százalékkal emelkedett. A jár-
műüzemanyagok ára 2,1 szá-
zalékkal csökkent.

Így nőttek az árak 1 hó-
nap alatt. Februártól már-
ciusig, egy hónap alatt a fo-
gyasztói árak átlagosan 0,2 
százalékkal emelkedtek. Az 
élelmiszerek ára a megszo-
kottnál nagyobb mértékben, 

Negyvenkét polgármester kéri Orbánt,
teszteljenek mindenkit az idősotthonokban
Nyílt levelet küldött Orbán Viktornak 
negyvenkét polgármester, köztük Bot-
ka László, amelyben arra kérik a mi-
niszterelnököt, hogy teszteljenek min-
denkit az idősotthonokban. A levelet 
változtatás nélkül közöljük:

„Városaink választott polgármesterei-
ként, a polgáraink iránt érzett aggodalom 
miatt, az értük viselt felelősségünk okán 
felszólítjuk a kormányt, hogy haladéktala-
nul rendelje el az ország összes idősott-
honában a lakók és a dolgozók korona-
vírus-tesztelését, és történjen meg ez a 
teljes szociális ellátórendszer esetében 
is. Az országszerte egyre több, idősott-
honokhoz köthető eset világosan mutat-
ja, hogy a jelenlegi eljárásrend nem meg-

felelő, a szűrések elmaradása, azok „fe-
lesleges költségnek” minősítése ember- 
életekbe kerülhet. Követeljük, hogy ne 

küldhessenek vissza a kórházak beteget 
negatív teszt nélkül. A hatályos jogszabá-
lyok egyértelműen a kormányhivatalok 
feladatául szabják, hogy járvány idején 

gondoskodjanak a laboratóriumi vizsgá-
latok elvégzésének feltételeiről, és a fer-
tőzés megelőzésének, terjedésének le-
küzdéséhez szükséges anyagokról, esz-
közökről. A kormány szervei a törvényben 
rögzített és az emberéletek megóvásá-
hoz szükséges feladataikat jelenleg nem 
látják el. Féltjük az időseinket és a dolgo-
zóinkat, nem engedhetjük, hogy a hibás 
és felelőtlen kormányzati hozzáállás, a 
tesztelés hiánya veszélyeztesse egész-
ségüket, életüket. Nincs több türelem! 
Kezdjék meg a tesztelést most!”

A nyílt levelet Botka Lászlón kívül töb-
bek között Karácsony Gergely, Budapest 
főpolgármestere, valamint Péterffy Attila  
pécsi, Veres Pál miskolci és Mirkóczki 
Ádám egri polgármester is aláírta.

Féltjük az időseinket és a dol-
gozóinkat, nem engedhetjük, 
hogy a hibás és felelőtlen kor-
mányzati hozzáállás, a tesz-
telés hiánya veszélyeztesse 
egészségüket, életüket. Nincs 
több türelem! Kezdjék meg a 
tesztelést most!



 2020. április 18., szombat4 Aktuális

Érdekes tárgyakra bukkantak a Vörösmarty-iskola felújításakor
Januárban kezdődött el az újszegedi Vörösmarty-iskola 
felújítása. A kivitelező jól halad az építkezéssel. A munká-
latok során, az aula üvegtetejének bontásakor befalazott 
relikviákat találtak.

A felújítás során szige-
telik az iskola hom-
lokzatát, korszerűsítik 

a tető hő- és vízszigetelését, 
kicserélnek 234 nyílászárót 
és 181 radiátort, felújítják 
a fűtési rendszert, újrafestik 
az osztálytermeket és a fo-
lyosókat, továbbá napeleme-
ket is szerelnek az épületre. 
A város a munkálatokra 310 

millió forint támogatást nyert 
az Európai Uniótól, amit 250 
millió forinttal egészített ki a 
saját költségvetéséből.

A kivitelező a tervezett 
feladatok negyedével már 
végzett. A vírusveszély mi-
atti iskolabezárás is segíti a 
munkát, hiszen nem kellett 
összehangolni az oktatást 
és a felújítást, mint ahogy 

arra más iskolák esetében 
szükség volt.

Pár napja az aula üveg-
burkolatának bontását vé- 
gezték a szakemberek, ami-
kor 1978-ban (ekkor épült 
az iskola) befalazott tárgyak-
ra: egy Délmagyarországra, 
gumilabdákra és egy bo-
rosüvegcímkére bukkantak. 
Azt nem tudni, ki és miért 
rejtette el ezeket, még az is 
lehet, hogy negyvenkét évvel 
ezelőtt az akkori munkások 
poénból falazták be a holmi-
kat. 

Segítség a vadasparknak: örökbefogadás és 1 százalék
Magyarországon először a Szegedi Vadasparkban keltek ki a világ legokosabb madarai

Ez az első alkalom, ami-
kor Magyarországon sikerült 
szaporítani az Új-Zélandon 
őshonos hegyvidéki papa-
gájt – közölte Veprik Róbert 
igazgató. 

A kea bakancsa

A ritka papagájfajt az euró-
pai fajmentő tenyészprog-
ramban tartják Szegeden. 
Az egyik angol állatkertből 
érkezett tojó és a csehorszá-
gi hím 2018 végén lett egy 
pár, és 2020 első hónapjá-
ban kezdtek el költeni. Mind-
három tojásuk kikelt, de saj-
nos az egyik fióka túl gyenge 
volt, és elpusztult; kettő vi-
szont szépen felcseperedett.

A hegyvidéki, sziklás terü-
leten élő keák költőüregekbe 
rakják fészküket; a gondo-
zók is egy ilyet alakítottak 
ki számukra röpdéjükben, 
ebben nevelkednek a kicsik, 
de hamarosan elkezdenek 
ismerkedni a külvilággal.

A maori elnevezésük 
alapján világszerte keaként 
ismert madarak rendkívül 
intelligensek, és magas ér-

telmi képességük nagyfokú 
kreativitással párosul. Akkor 
érzik jól magukat, ha újabb 
és újabb tárgyakkal tudják 
őket lefoglalni, ezért gondo-
zóik is gyakran meglepik a 
madarakat, így már használt 
bakancsokat is kaptak.

A 40-50 centiméter test-
hosszú, egyméteres szárny- 
fesztávolságú, 800-900 
gramm körüli testtömegű 
madár Új-Zéland hűvös, déli 
területén őshonos. A faj lét-
száma egyre csökken, ma 
már a Természetvédelmi Vi-
lágszövetség adatai szerint 
mindössze 3300 egyede él 
vadon. Miután egyes külö-
nösen kreatív egyedei a bir-
kákat is megtámadják, hogy 
a bőrük alatti zsírrétegből 
csipegessenek, nagyon 
rossz hírük kelt a farmerek 
körében, és ezért is irtották 
őket hajdan. Emellett a szi-
getre behurcolt fajok és be-
tegségeik is nagy pusztítást 
végeztek körükben. Jelen-
leg az európai állatkertek-
ben 185 egyede él; Magyar-
országon négy állatkertben 
látható.

ten tudja biztosítani az álla-
tok ellátását. Ráadásul ki ne 
szeretne egy zsiráf vagy egy 
elefánt boldog gazdája lenni? 

Sokan nemcsak ado-
mányként fogták fel, hanem 
egyfajta ajándékként adják 
tovább az örökbefogadói ok-
levelet szeretteiknek. Most 
viszont még nagyobb a tét, 
ezekre a felajánlásokra most 
még nagyobb szüksége van 
a vadasparknak, amelynek 
honlapján tájékozódhatnak 
az örökbefogadás részleteiről.

Ugyanott szeretnék 
folytatni

Veprik Róbert reméli, hogy 
az újranyitás után minden 
ugyanott folytatódik, ahol 
márciusban abbamaradt. 
Akkor újra folytatják mentő-
tevékenységüket is, amely 
révén évente közel ezer va-
don megsérült vagy elárvult 
állatot tudnak ellátni és – 

Örökbefogadással és az adója 1 százalékának felajánlásá-
val segíthet a Szeged Vadasparknak, amely bezárta kapuit 
a rendkívüli járványhelyzetben. Az élet persze nem állt meg, 
az elmaradt bevételek viszont nehéz helyzetbe hozzák az 
állatkertet, amely most a látogatók támogatását kéri.

Annak ellenére, hogy a 
koronavírus okozta ve-
szélyhelyzet miatt a 

Szegedi Vadaspark egyelőre 
beláthatatlan ideig nem fo-
gadhat látogatókat, az élet 
nem állt meg az állatkertben. 
A gondozók ugyanúgy dolgoz-
nak, az állatokat el kell látni, a 
cég működőképességét fenn 
kell tartani. 208 faj több mint 
1500 egyede él itt; ezek kö-
zül 69 (részben veszélyezte-
tett) fajt nemzetközi fajmen-
tő tenyészprogramban, illetve 
törzskönyvi programban tar-
tanak.

Gazdákat keresnek

Veprik Róbert, a Szegedi Va-
daspark igazgatója elmondta: 

bevételeik jelentősen lecsök-
kentek, hiszen nem folyik be 
pénz a belépőkből, valamint 
a saját vállalkozásaik és más 
vállalkozók által fizetett bér-
leti díjak is szinte a nullára 
estek vissza. Ebben a nehéz 
helyzetben a vadaspark a lá-
togatókhoz fordul segítségért. 
Azt kérik, hogy aki teheti, az 
adója 1 százalékának felaján-
lásával, valamint állatok örök-
befogadásával támogassa 
működésüket.

Az állatkertek világában 
nagy hagyománya van az 
örökbefogadásnak; ez Sze-
geden sincs másképp, sok 
állatnak van „gazdája”. Ezzel 
a támogatással már sokan 
segítették a vadasparkot, 
hogy minél magasabb szin-

Az aula üvegburkolatának bontásakor kerültek elő a negyvenkét éve befalazott tárgyak. 
Fotó: Iványi Aurél 

nagy részüket – visszajuttat-
ni a természetbe.

Amíg a látogatóknak 
nincs lehetősége felkeres-
ni a vadasparkot, addig is 
az állatkert Instagram- és 
Facebook-oldalán nyomon 
követhetik az aktuális törté-
néseket.

Egy gyűrűsfarkú maki a Szegedi Vadasparkból. Fogadja örökbe! 

Hegyvidéki papagájfióka, maori nyelven kea. Nagyon intelligens, kreatív madarak.
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Az infodémia manapság azt a vírusfertőzéssel kapcsola-
tos bizonytalanságot jelenti, amelybe a sokféle forrás és 
a vélemények sokszínűsége miatt a hírolvasó állampolgár 
sodródik. A jelenségről Z. Karvalics László szegedi törté-
nész beszélt. 

Z. Karvalics László: a valódi sajtó elképesztően jól teljesít
Az információs fertőzést vizsgálja járványhelyzetben a szegedi történész

legkevésbé vádolható info-
démiával. Hiányterületekre 
hatol be, önkorrekcióra ké-
pes, magas színvonalon tu-
dósít. Habár léteznek olyan 
sajtómunkások és sajtóban 
nyilatkozó politikusok, akik 
az infodémia gerjesztői, 
ettől a média világa még 
olyan hatalmas alrendszer, 
hihetetlenül sok szereplő-
vel és intézménnyel, amely-
nek összteljesítményét nem 
kisszámú kiragadott negatív 
példán keresztül kell meg-
ítélni. Hozzátette, hogy az 
elmúlt években másról sem 
szólt a dal, mint az álhírek-
ről, az igazság utáni világról 
és az információs buboré-
kokról. Ostorozták a médiát 
és az online világot, hogy 
mérgező hatásával jelentős 
mértékben hozzájárul a va-

lóságról alkotott képünk el-
torzításához. 

Éppen a koronavírus-jár-
vány kitörése előtt jelentek 
meg azok az alapos kutatá-
sok, amelyek azt bizonyítot-
ták be, hogy ennek a fake 
news (álhír) komplexumnak 
a jelentősége sokkal kisebb, 
mint ahogy évekig gondol-
tuk. Arról, hogy álhírháborúk 
dúlnak (lásd amerikai elnök-
választási kampány, Brexit), 
a kutató sem jelenti ki, hogy 
ne lenne veszélyes, de rögtön 
hozzáteszi: a nagy kirakós-
nak ezek csak kis darabkái. 
Kétségkívül foglalkozni kell 
velük, de ennél sokkal súlyo-
sabb információs veszélyek is 
vannak, és az információs im-
munrendszer működésének 
megértése nélkül, önmaguk-
ban nehezen tárgyalhatók.

téríthető el – emiatt létezik 
háromféle jelentése a szó-
nak. 

Nagyobb terjedelmű, 
hamarosan megjelenő ta-
nulmányában arra is kitér 
Z. Karvalics László, hogy 

információs üzemeink kö-
zül, amelyeket a társadal-
mi munkamegosztásban 
létrehoztunk, a sajtó elké-
pesztően magas színvona-
lon teljesít, vagyis éppen 
a valódi sajtó az, amely a 

Toronymagasan nyert a szegedi virológusprofesszor
Duda Ernő fogadott, hogy április 5-ig nem lesz tízezer fertőzött

kevés a látható fertőzött, ha 
ezekhez viszonyítjuk a halá-
lozások számát, akkor való-
jában hamis adatot kapunk. 
A magyar mortalitási adat 
is azt támasztja alá, hogy 
sokkal több tesztet kellene 
végezni. 

– Ön mennyire becsülné 
a hazai halálozási arányt? 

– Szerintem úgy egy szá-
zalék körüli. 

– Itt a jó idő. Sokan 
gondolják úgy, hogy a me-
legben kevésbé fertőző a 
koronavírus, sőt akár el is 
tűnhet a kór… 

– Semmilyen tudomá-
nyos bizonyíték nincs arra, 
hogy a meleg idő csökkente-
né a járvány terjedését. Na-
gyon jó lenne hinni benne, 
de sajnos semmilyen ala-
punk nincs rá.

– Félő, hogy sokan útra 
kelnek, és széthurcolják a 
betegséget. Szükség lenne 
szigorúbb korlátozó intéz-
kedésekre? 

– Nem hiszem, hogy 
szükség lenne ilyenekre. Az, 

hogy az emberek beülnek 
az autójukba, és elmennek 
egyik helyről a másikra, 
önmagában nem jelent ve-
szélyt. Nyilvánvaló, hogy ha 
valaki vonaton vagy autóbu-
szon utazik, annak sokkal 
jobban kell vigyázni magára, 
de ha maszkot tesz fel, vagy 
egy sálat köt az arca elé, ak-
kor már nem olyan veszélyes 
az utazás. 

– Ha egyszer véget ér 
a pandémia, az önkéntes, 
otthoni karatén után hová 
vezet majd az első útja? 

– Valószínűleg Ciprusra 
vagy valamelyik meleg ten-
gerpartra, de én egyáltalán 
nem vagyok meggyőződve 
arról, hogy ez a járvány be-
látható időn belül teljesen 
lenullázódik. Meg kell tanul-
nunk együtt élni vele. Egy do-
log a rettegés, és egy másik 
az óvatosság; körültekintő-
nek kell lennünk, de lássuk 
be, ennél a vírusnál sok- 
kal veszedelmesebbekkel is 
együtt élünk.

Rafai Gábor

Március közepén öt üveg 
italban fogadott a szegedi 
virológusprofesszor, hogy 
április 5-én éjfélig nem éri 
el hazánkban a regisztrált 
koronavírussal fertőzöttek 
száma a tízezret. Torony-
magasan nyert, hiszen a 
hivatalos számláló 817 
regisztrált fertőzöttet jel-
zett.

– Professzor úr, gratulá-
lunk! Számított rá, hogy 
ilyen nagy különbséggel 
nyeri meg a fogadást? 

– Számítani nem számí-
tottam rá, de nagyon remél-
tem. Ezek a nyilvánosság-
ra hozott adatok azonban 
messze nem tükrözik a fer-
tőzöttek valós számát. Így 
a hivatalos szervek is az én 
kezemre játszottak. Az el-
hunytak száma alapján én 
úgy becsülöm, hogy jóval 
ötezer felett lehet a fertőzöt-
tek száma. 

– Még így is bőven meg-
nyerte a fogadást, ez is jó-
val tízezer alatt van. Viszont 

– Eljátszottam azzal a gon-
dolatkísérlettel, nem is tudo-
mányos, hanem inkább iro-
dalmi jelleggel, hogy ha 17. 
századi prédikátoraink talál-
koznának egy ilyen, a mos-
tanihoz hasonló járványhely-
zettel, ők vajon miként re-
agálnának rá. Ez amolyan 
apropó volt arra, hogy az in-
formációs fertőzések fajtái-
ról beszéljek – mondta Z. 
Karvalics László szegedi tör-
ténész a Klubrádióban, majd 
elmagyarázta a jelenséget: – 
Az infodémia egy szellemes 
szóalkotás, amelyet 17 éve 
egy amerikai politikai elem-
ző és újságíró hozott létre, 
összevonva az információ 
és az epidémia szavakat. Ő 
sokkal átfogóbb értelemben 
használta ezt a fogalmat, 
mert azt próbálta megragad-
ni vele, hogy információs fo-
lyamataink is tudnak úgy 
működni, mint egy fertőzés. 
Alapvetően csodálatos infor-
mációs ökoszisztémánk  le-

hetséges zavaraira, bajaira, 
mérgezéseire próbált egy jó 
kifejezést alkotni. 

Ehhez képest nagyon ér-
dekes, hogy most, 17 évvel 
később hogyan éledt újjá 
ez a meghatározás a jár-
ványügyi szóhasználatban. 
Elkezdtek úgy beszélni róla, 
mint a vírusfertőzéssel kap-
csolatos értesülések és ada-
tok mérgezéséről, vagyis az 
eredeti jelentésénél sokkal 
szűkebb értelemben. Aztán 
még ezt is tovább szűkítet-
ték, hiszen sokan kizáró-
lag arra a fertőzésforrásra 
használják, amikor az egyedi 
tájékozódó, hírolvasó állam-
polgárt sodorja bizonytalan-
ságba a sokféle forrás meg 
a vélemények sokszínűsé-
ge. Vagyis egyetlen szereplő 
egyetlen információs prob-
lémáját nevezték el vele a 
járványügyre vonatkozóan, 
holott nagyon sok szereplő 
nagyon sok információs fo-
lyamata zavarható meg és 

Névjegy
Z. Karvalics László a szegedi egyetem kulturális örök-
ség és humán információtudományi tanszékének do-
cense Három nembéli infodémiákrúl – Intés az Őrzők-
höz! címmel írt esszét a ligetmuhely.com oldalon. A tör-
ténész sok egyéb mellett az információs kultúra nyelvi 
képével, tehát az információs jelenségekre is használt 
fogalmak történetével foglalkozik. 

– Információs folyamataink is tudnak úgy működni, mint 
egy fertőzés – magyarázta Z. Karvalics László.

a halálozások számában 
már sokkal rosszabbak az 
adataink. Míg a szomszéda-
inknál a betegek 0,4–2 szá-
zaléka hal meg, addig ez az 
arány nálunk 4 százalék fe-
letti. Mi ennek az oka? 

– Senki sem gondol-
hatja komolyan, hogy ha 
Romániában 0,6 százalék 
a halálozási arány, akkor 
nálunk nagyságrendekkel 
több. Kizárt dolog, hogy a 
román egészségügy jobban 

működne, mint a magyar. 
A világ jó néhány országá-
ban – ahol nem vagy alig 
végeznek teszteket – csak 
halottak vannak, fertőzöt-
tek nincsenek. Nálunk is 
kevés tesztet végeznek, így 

– Egy dolog a rettegés, és egy másik az óvatosság; körültekintőnek kell lennünk, de 
lássuk be, ennél a vírusnál sokkal veszedelmesebbekkel is együtt élünk – mondja Duda 
Ernő. Fotó: Szabó Luca
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meg azok az alapos kutatá-
sok, amelyek azt bizonyítot-
ták be, hogy ennek a fake 
news (álhír) komplexumnak 
a jelentősége sokkal kisebb, 
mint ahogy évekig gondol-
tuk. Arról, hogy álhírháborúk 
dúlnak (lásd amerikai elnök-
választási kampány, Brexit), 
a kutató sem jelenti ki, hogy 
ne lenne veszélyes, de rögtön 
hozzáteszi: a nagy kirakós-
nak ezek csak kis darabkái. 
Kétségkívül foglalkozni kell 
velük, de ennél sokkal súlyo-
sabb információs veszélyek is 
vannak, és az információs im-
munrendszer működésének 
megértése nélkül, önmaguk-
ban nehezen tárgyalhatók.

téríthető el – emiatt létezik 
háromféle jelentése a szó-
nak. 

Nagyobb terjedelmű, 
hamarosan megjelenő ta-
nulmányában arra is kitér 
Z. Karvalics László, hogy 

információs üzemeink kö-
zül, amelyeket a társadal-
mi munkamegosztásban 
létrehoztunk, a sajtó elké-
pesztően magas színvona-
lon teljesít, vagyis éppen 
a valódi sajtó az, amely a 

Toronymagasan nyert a szegedi virológusprofesszor
Duda Ernő fogadott, hogy április 5-ig nem lesz tízezer fertőzött

kevés a látható fertőzött, ha 
ezekhez viszonyítjuk a halá-
lozások számát, akkor való-
jában hamis adatot kapunk. 
A magyar mortalitási adat 
is azt támasztja alá, hogy 
sokkal több tesztet kellene 
végezni. 

– Ön mennyire becsülné 
a hazai halálozási arányt? 

– Szerintem úgy egy szá-
zalék körüli. 

– Itt a jó idő. Sokan 
gondolják úgy, hogy a me-
legben kevésbé fertőző a 
koronavírus, sőt akár el is 
tűnhet a kór… 

– Semmilyen tudomá-
nyos bizonyíték nincs arra, 
hogy a meleg idő csökkente-
né a járvány terjedését. Na-
gyon jó lenne hinni benne, 
de sajnos semmilyen ala-
punk nincs rá.

– Félő, hogy sokan útra 
kelnek, és széthurcolják a 
betegséget. Szükség lenne 
szigorúbb korlátozó intéz-
kedésekre? 

– Nem hiszem, hogy 
szükség lenne ilyenekre. Az, 

hogy az emberek beülnek 
az autójukba, és elmennek 
egyik helyről a másikra, 
önmagában nem jelent ve-
szélyt. Nyilvánvaló, hogy ha 
valaki vonaton vagy autóbu-
szon utazik, annak sokkal 
jobban kell vigyázni magára, 
de ha maszkot tesz fel, vagy 
egy sálat köt az arca elé, ak-
kor már nem olyan veszélyes 
az utazás. 

– Ha egyszer véget ér 
a pandémia, az önkéntes, 
otthoni karatén után hová 
vezet majd az első útja? 

– Valószínűleg Ciprusra 
vagy valamelyik meleg ten-
gerpartra, de én egyáltalán 
nem vagyok meggyőződve 
arról, hogy ez a járvány be-
látható időn belül teljesen 
lenullázódik. Meg kell tanul-
nunk együtt élni vele. Egy do-
log a rettegés, és egy másik 
az óvatosság; körültekintő-
nek kell lennünk, de lássuk 
be, ennél a vírusnál sok- 
kal veszedelmesebbekkel is 
együtt élünk.

Rafai Gábor

Március közepén öt üveg 
italban fogadott a szegedi 
virológusprofesszor, hogy 
április 5-én éjfélig nem éri 
el hazánkban a regisztrált 
koronavírussal fertőzöttek 
száma a tízezret. Torony-
magasan nyert, hiszen a 
hivatalos számláló 817 
regisztrált fertőzöttet jel-
zett.

– Professzor úr, gratulá-
lunk! Számított rá, hogy 
ilyen nagy különbséggel 
nyeri meg a fogadást? 

– Számítani nem számí-
tottam rá, de nagyon remél-
tem. Ezek a nyilvánosság-
ra hozott adatok azonban 
messze nem tükrözik a fer-
tőzöttek valós számát. Így 
a hivatalos szervek is az én 
kezemre játszottak. Az el-
hunytak száma alapján én 
úgy becsülöm, hogy jóval 
ötezer felett lehet a fertőzöt-
tek száma. 

– Még így is bőven meg-
nyerte a fogadást, ez is jó-
val tízezer alatt van. Viszont 

– Eljátszottam azzal a gon-
dolatkísérlettel, nem is tudo-
mányos, hanem inkább iro-
dalmi jelleggel, hogy ha 17. 
századi prédikátoraink talál-
koznának egy ilyen, a mos-
tanihoz hasonló járványhely-
zettel, ők vajon miként re-
agálnának rá. Ez amolyan 
apropó volt arra, hogy az in-
formációs fertőzések fajtái-
ról beszéljek – mondta Z. 
Karvalics László szegedi tör-
ténész a Klubrádióban, majd 
elmagyarázta a jelenséget: – 
Az infodémia egy szellemes 
szóalkotás, amelyet 17 éve 
egy amerikai politikai elem-
ző és újságíró hozott létre, 
összevonva az információ 
és az epidémia szavakat. Ő 
sokkal átfogóbb értelemben 
használta ezt a fogalmat, 
mert azt próbálta megragad-
ni vele, hogy információs fo-
lyamataink is tudnak úgy 
működni, mint egy fertőzés. 
Alapvetően csodálatos infor-
mációs ökoszisztémánk  le-

hetséges zavaraira, bajaira, 
mérgezéseire próbált egy jó 
kifejezést alkotni. 

Ehhez képest nagyon ér-
dekes, hogy most, 17 évvel 
később hogyan éledt újjá 
ez a meghatározás a jár-
ványügyi szóhasználatban. 
Elkezdtek úgy beszélni róla, 
mint a vírusfertőzéssel kap-
csolatos értesülések és ada-
tok mérgezéséről, vagyis az 
eredeti jelentésénél sokkal 
szűkebb értelemben. Aztán 
még ezt is tovább szűkítet-
ték, hiszen sokan kizáró-
lag arra a fertőzésforrásra 
használják, amikor az egyedi 
tájékozódó, hírolvasó állam-
polgárt sodorja bizonytalan-
ságba a sokféle forrás meg 
a vélemények sokszínűsé-
ge. Vagyis egyetlen szereplő 
egyetlen információs prob-
lémáját nevezték el vele a 
járványügyre vonatkozóan, 
holott nagyon sok szereplő 
nagyon sok információs fo-
lyamata zavarható meg és 

Névjegy
Z. Karvalics László a szegedi egyetem kulturális örök-
ség és humán információtudományi tanszékének do-
cense Három nembéli infodémiákrúl – Intés az Őrzők-
höz! címmel írt esszét a ligetmuhely.com oldalon. A tör-
ténész sok egyéb mellett az információs kultúra nyelvi 
képével, tehát az információs jelenségekre is használt 
fogalmak történetével foglalkozik. 

– Információs folyamataink is tudnak úgy működni, mint 
egy fertőzés – magyarázta Z. Karvalics László.

a halálozások számában 
már sokkal rosszabbak az 
adataink. Míg a szomszéda-
inknál a betegek 0,4–2 szá-
zaléka hal meg, addig ez az 
arány nálunk 4 százalék fe-
letti. Mi ennek az oka? 

– Senki sem gondol-
hatja komolyan, hogy ha 
Romániában 0,6 százalék 
a halálozási arány, akkor 
nálunk nagyságrendekkel 
több. Kizárt dolog, hogy a 
román egészségügy jobban 

működne, mint a magyar. 
A világ jó néhány országá-
ban – ahol nem vagy alig 
végeznek teszteket – csak 
halottak vannak, fertőzöt-
tek nincsenek. Nálunk is 
kevés tesztet végeznek, így 

– Egy dolog a rettegés, és egy másik az óvatosság; körültekintőnek kell lennünk, de 
lássuk be, ennél a vírusnál sokkal veszedelmesebbekkel is együtt élünk – mondja Duda 
Ernő. Fotó: Szabó Luca
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Nosztalgiázzon velünk a hajdanvolt Szegeden!
Maradjon otthon! Maradjon egészséges!

Sétáljon velünk gondolatban, nosztalgiázzon velünk 
otthonról, biztonságosan! A jelenlegi helyzetben 
mindnyájunk egészsége és egészségügye érdekében 

leginkább türelemre van szükség. A cél eléréséhez látszólag 
egyszerű dolgot kell tennünk továbbra is, ahogyan azt több 
mint egy hónapja tesszük: otthon kell maradnunk – mégpe-
dig azért, hogy a frontvonalban tevékenykedő orvosok, ápo-
lók, szociális dolgozók, rendvédelmisek és más közfeladatot 
ellátó szegediek vállára ne nehezedjen kezelhetetlenül nagy 
teher. Hiszen felelősek vagyunk egymásért – minden szege-
di minden szegediért. Közösen sikerülni fog! 

Ezért most különleges sétára hívjuk olvasóinkat – gon-
dolatban. Nosztalgiázzanak velünk a régi szegedi képeket 
nézegetve, melyeket egytől egyig a Móra Ferenc Múzeum 
fényképgyűjteményéből válogattunk. 
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Solymosi Bálint:  
csinos kis polgáriasult várost találtam itt

Ismét egy Szeged-regény született

Solymosi Bálint megkerülhetetlen 
alakja volt az 1970-es és az 1980-
as évek Szegedjének. Költőként 
indult, író lett belőle. Legtöbben 
a Szegedi Egyetem című lap szer-
kesztőjeként emlékezhetnek rá, és 
mellette olyan emberre, akivel ak-
koriban valamelyik éjjeli szórakozó-
helyen biztosan találkozni lehetett.

rissen megjelent, önéletraj-
zi elemekkel átszőtt regé-
nyét, a Vakrepülést a Grand 

Caféban mutatták be, még a jár-
ványhelyzet előtt. Elsőként Szilágyi 
Zsófia, az SZTE BTK Magyar Iroda-
lom Tanszékének vezetője kérdez-
te Solymosi Bálintot – mi másról is, 
mint a városról.

Az író hosszú évek óta nem járt 
Szegeden, így az első benyomása 
sem lehetett más, mint annak fel-
ismerése, hogy a belváros nagyon 
megváltozott. Mint fogalmazott, el-
tűntek a múlt század végének kocs-
mái, éttermei és szórakozóhelyei. 
Most egy „csinos kis polgáriasult vá-
rost” talált itt, amikor a Mars térről 
elindult a Széchenyi tér felé. Kicsit 
zokon vette a várostól, hogy esővel 
fogadta – tette hozzá nem minden 
humort nélkülözve. 

A múltidézés kapcsán – lénye-
gében az egész regény tárgya ez 
– elmondta: a hetvenes-nyolcva-
nas években sokkal szürkébb volt 
a város, ám talán ezért (de nem 
csak ezért) az emberi találkozások 
színesek voltak. A rendszerváltást 
megelőző két évtizedben Szegedet 
nagyon erős szellemi élet jellemezte. 
– Valami nagyot kellett itt csinálni, 

hogy legyen itt valami – fogalmazta 
meg. A Szegedi Egyetem című lap 
Dugonics téri szerkesztősége igazi 
találkozóhelye volt az akkori fiatal ér-
telmiségnek. Solymosi Bálint mellett 
Gróf Róza főszerkesztő és Márok Ta-
más szerkesztő készítette a színvo-
nalas lapot, ahol a sajtószakmában 
később jelentős nevet szerző újság-
írók sokasága elsőként publikált. 
Mellettük olyan kitűnő, pályájuk ele-
jén álló irodalmi szerkesztők kezdték 
munkájukat Szegeden, mint Takáts 
József, Csuhai István, Mikola Gyön-
gyi és Szántó Gábor.

Szilágyi Zsófia kérdésére úgy 
válaszolt: nem volt könnyű annak 
az írónemzedéknek az indulása, 
amelyhez ő is tartozik, mert a próza-
fordulatot hozó Péterek – Esterházy, 
Nádas, Lengyel és Hajnóczy – utat 
törtek az irodalomban. Ennek kap-
csán jelezte: nem könnyű annak a 
generációnak a helyzete, amelynek 
nem kell lázadnia az előttük járók 
ellen. Pályája együtt indult Szegeden 
Darvasi Lászlóéval, Podmaniczky 
Szilárdéval, Balog Józsefével és Szi-
lasi Lászlóéval.

A regény egy a tiszazugi tanyavi-
lágból Szegedre kerülő kamasz sor-
sát beszéli el. Ez a téma kétszeresen 
is nehéz feladat elé állította az alko-
tót. Egyfelől nagyon óvakodott attól, 
hogy vallomásos prózát írjon, amit 
hiteltelennek tart (nem véletlenül 
jegyezte meg ennek kapcsán, hogy 
a regény hangjának megtalálása 
volt a legnagyobb művészi kihívás), 
másfelől pedig véleménye szerint 
a kamaszkor a legnehezebben áb-
rázolható életszakasz. – A kamasz 

dilemmái a legnagyobb dilemmák 
az életben – mondta, hozzátéve: a 
felnőttkor nagy kérdései java részt 

csak párkapcsolathoz fűződnek. 
Irodalmi előzményként Szilágyi Zsófi-
ával együtt utaltak vissza Doszto-
jevszkij A kamasz című regényére, 
valamint arra a kevesek által ismert 
tényre, hogy Móricz Zsigmond szere-
tett volna erről a témáról nagyprózai 
művet írni, de beletört a bicskája.

A regény megírásához szükséges 
hangot Céline Utazás az éjszaka mé-
lyére című regényében találta meg, 
és ennek segítségével közel tíz évig 
írta a Vakrepülés című regényt. Ezzel 
összefüggésben szó esett arról, hogy 
képtelen gyorsan dolgozni, s hogy 
hosszadalmas munka során az író 

számára egyre nehezebben beazo-
nosítható  az a pillanat, amikor a mű 
elkészült.

A nagyrészt Szegeden játszó-
dó regényben megörökített figurák 
közül – mivel erőteljesen életrajzi 
műről van szó – többen is ott ültek 
a hallgatóság soraiban, s ezzel is né-
mileg elmosódottabbá vált a határ 
az élet és az irodalom között.

Bár az esten erről külön nem 
esett szót, a Vakrepülés szakmai 
visszhangja igen kedvező, egymásu-
tán jelennek meg a regényről szüle-
tett kritikák.

Bod Péter

Részlet a regényből
„Harmadik osztályos középiskolásként az épületszerkezet-tanárunk maga mellé vett asszisztensnek a 
szakemberek elméleti és gyakorlati továbbképzését elengedhetetlenül fontosnak látó városi tanácsok 
és vállalatok kultúrtermeiben tartott előadásaihoz. Az ő „hanyag eleg-
anciája” minden férfiétől különbözött volna, ha lett volna egy is, aki ha-
sonlóan tud öltözködni, és viselni egy öltönyt nyakkendővel; Kutykának 
hívták, de egy az egyben James Stewart volt, méghozzá az, aki a Hátsó 
ablak vagy a Szédülés figuráját alakítja, ezért is lehetett bírni, és mert 
engem választott, azért is, noha emez utóbbit árnyalja a tény, hogy 
szomszédok lettünk a Szent László utcában, amikor ott találtunk meg-
felelőnek vélt albérleti szobát Királyhegyivel, akit nemsokára felváltott 
joghallgató barátunk. A szomszéd telken egy modern, kétemeletes ház 
állt; a Kutyka egy kubust alkotott, a felső szinten, hátul és oldalvást 
finom erkélyt húzott levehető üvegtáblákkal; megbámultad, nem több. 
Nem sokkal több, mondom neki, nem az ő pecóját említve, a lakótelepi 
házaknál. „Öcsisajt, magát sokkalta élesebb szeműnek tartom. Vegye 
már észre, milyen félelmetesen nagy dolgok történnek. Például dániai 
licence a házgyári lakásoknál. Nem tanul, nem lát, nem hall semmit itt 
mellettem…?! Ide hallgasson, öcsisajt! Ne fikázza már a magyar építészeket nekem, egyfelől én is az va-
gyok, másfelől mikor lesz magából ilyen minden szempontból felkészült, remek tervező, mint mi. Az el-
múlt évtized a robbanás évtizede! Öcsisajt, maga nem lát?! Az autók mind korszakos modellek, különös, 
innovatív formatervek, hihetetlen műszaki fejlődés! Azt mondja, Nyugaton…! A Ford Mustang, Porsche 
911, a Jaguar, Ferrari 250 – a legendák! Ott van viszont a többi is. Például a Fiat 124 – felfoghatatlan si-
ker Budapesttől Moszkván át Szófia útjaiig…! Ezt kicsit sajnálom, de nem érdekes.”

Egy valóban lenyűgöző, rigósárga autó, a Fiat 124 Sport Coupé volt Kutykának a saját tulajdona, még 
az első sorozatból, azzal jártuk a vidéket, terjesztettük az építészet legújabb technológiai újításait, formai 
megoldásait, és hogy mindezeket itthon miként lehet megvalósítani. Vetítettünk. Diákat. Ábrázoltunk. 
Makettekkel. „Mint a múlt évtized nyugati autóinak, most a magyarországi modern építészetnek is van 
végre karaktere és kisugárzása; karakterük és kisugárzásuk van”, mondja, „Finta, Farkasdy, Szrogh és 
Gádoros, Janáky, Makovecz meg a többi építményeinek…! Fintától a Hotel Duna Intercontinental, Szrogh-
tól a Hotel Budapest, vagy itt van Borvendég Béla kápolnája és ravatalozója…, tudnám sorolni tovább. 
Mind komoly változást hozott, dinamikát.” 

Lehet, hogy így van, de…
A kutyafáját, ezek tények.
…de elmúlt, vége, tanár úr! Vége a bistrokorszaknak.
Bistrokorszak. Öcsisajt.

Névjegy
Solymosi Bálint 1959-ben 
Kunszentmártonban szü-
letett. 1977-ben építőipa-
ri szakközépiskolát vég-
zett Szegeden. Nyomdász-
ként és újságíróként dolgo-
zott 1977 és 1989 között. 
1989 óta szabadfoglalkozá-
sú. Képzőművészeti tanul-
mányokat folytatott. 1988–
89-ben a Szegedi Egyetem 
című lap irodalmi szerkesz-
tője volt. 1989-ben Buda-
pestre költözött. József At-
tila-díjas magyar költő, író. 
Művei: A műnéger (versek), 
Ágak egy hamisciprusról (no-
vellák), Detonáta (elbeszélé-
sek), Életjáradék (prózatéte-
lek), Tiszta sor (versek). Film-
jei: Az alkimista és a szűz 
(színész), Kivégzés (forgató-
könyvíró), Projekció (forgató-
könyvíró).

Kritika

„1977, Szeged. A tiszazugi tanyavilág nyomorában felnőtt, érettsé-
gi előtt álló fiú küzd az életért, egy sajátért. Kíváncsi, tehetséges 
és tehetetlen, értelmes és értetlen; „szabadsággyakorlatai” miatt 
egyre inkább kitett. Az alföldi, majd a fővárosi terepen vívott geril-
laharcát hosszú évekkel később próbálja rekonstruálni egy ismét 
az összeroppanás határán álló elme – a fiúból lett férfié. Solymosi 
Bálint lázas gondolatoktól és testektől, alkoholtól, dübörgő rock ’n’ 
rolltól és irgalmatlan csöndektől örvénylő regényvilága az Életjára-
dék (2007) méltó folytatása. A rá jellemzően markáns, eleven, fes-
tői prózanyelv a maga szarkasztikus humorával ad újra hírt a kor-
társ magyar irodalom kivételesen autonóm szerzőjéről.” Litera.hu

Solymosi Bálint közel tíz évig írta Vakrepülés című regényét.

F
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Tisztelt Olvasóink!

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

Közös teherviselést!

Nyakunkon a gazdasági 
válság, könnyen meg-
haladhatja a 2008. 

évit, a kormányváltáshoz ve-
zető mértéket. Nő az elége-
detlenség, a munkanélküli-
ség,  terjed a vírus. De láng-
lelkű kipcsák vezérünk hétfői,  
a gazdaságmentő csomag 
második lépéseként beharso-
názott intézkedési terve nem-
csak a parlamenti ülésen, de 
a nyugdíjasok, a rászorultak 
körében is csalódást okozott.

Einstandolták  
a gépjárműadót 

Lehet vitázni, hogy a gépjár-
műadó (mely valamikor tel-
jes egészében az önkormány-
zatoké volt) maradék részét 
einstandolták, a parkolási 
díjakat betiltották, ezek fáj-
nak, de túlélhetők. Az viszont 
már pofátlanság, amit a vezér 
többször hazudott a maszkok, 
védőfelszerelések rendelke-
zésre állásáról az egészség-
ügyben, hiszen a kijelentése-
it mindig megcáfolták. A fertő-
zöttek több mint 10 százaléka 
orvos, ápoló, aki semmit sem 
kapott. Lázas keresgélés után 
elkezdtek érkezni a gépek Kí-
nából a mi pénzünkön, bein-
dult a gyártás a börtönökben 
is. Biztos, ami biztos, koroná-
zatlan királyunk egy darabot 
hazavitt a börtönből magá-
nak. 

De hogy milyen ragyogó-
an állunk, erre jött az a meg-
döbbentő hír, hogy Magyaror-
szág 100 ezer darabot küld 
Észak-Macedóniába segít-
ségként. Mert már annyi van, 

hogy csak a magyar kórházak-
nak nem jut.

Nehéz helyzetben van az 
ország. Egy nevenincs KDNP-s 
honatya szerint az ellenség ott 
ül a parlamenti padsorokban, 
és az Unió, Brüsszel és Soros 
triumvirátusával támad. Ezt 
a baromságot dübörgő taps 
fogadta, ha Orbán mondta 
volna, még most is felállva 
tapsolnának. Vezérünk, akivel 
ők teljes mértékben egyetér-
tenek, annyira szégyellte ma-
gát a program semmitmondá-
sa miatt, hogy el sem ment a 
parlamentbe.

A nyugdíjasok nem iga-
zán értették, hogyan is lesz 
nekik 13. havi nyugdíjuk, ha 
az csak 2024-ben lesz teljes 
összeg, addig évről évre csak 
emelgeti nekik a cukrosbácsi. 
A gazdaság lefelé szárnyal, 
prémium garantáltan nem 
lesz, de az ellopott, rosszul 
(?!) tervezett infláció miatti 
emelést a megugró élelmisze-
rárak ellenére sem akarják 
hamarabb kompenzálni. Aki 
békésen, álmában hal meg, 
vagy háborús hősként a vírus 
elleni csatában, azokon mind 
spórol az állam! 

Érdekes, hogy az ország 
kormánypárti polgármeste-
rei nem panaszkodnak, csak 
az ellenzékiek gondolják 
úgy, hogy a közös tehervise-
lés az, amikor mindenkinek 
– munkavállalóknak, vál-
lalkozásoknak, multiknak, 
bankoknak, kormánynak, 
tényleg mindenkinek – keve-
sebb pénze lesz. Ez a röghöz 
kötött, eszement ellenzék 
meg különadót akar kivetni 

az elmúlt évek közbeszerzé-
seinek nyerteseire, a háttér- 
oligarchákra, csókosokra, ba- 
rátokra, ne adj’ isten rokonok-
ra is!

Közös nemzeti ügy

Közös teherviselés? Egyé-
ni gazdagodás? Mészáros- 
megsegítés 17 milliárddal? 
Hogy volt képe a miniszter-
elnöknek nyilvánosan azt ál-
lítani, hogy az erőmű vissza-
vásárlására a 4000 ember 
munkahelyének megőrzése 
miatt volt szükség? Aztán 
megjelennek a rekonstrukci-
ós tervek, miszerint a teljes 
felújítás, modernizálás, au-
tomatizálás után csak 400-
500 főre lesz szükség! Per-
sze a turizmus, Orbán Ráhel 
területe, a Tiborcz- és Mé-
száros-féle üdülő- és kikötő-
építések azonnal kapnak se-
gítséget. Nem állt le az atléti-
kai gigastadion építése sem.

Nem tudjuk még, mikor 
sikerül megállítani a járványt, 
nem tudjuk, hogy mikor oldha-
tók fel a korlátozások, mikor 
térhet vissza életünk a rendes 
kerékvágásba, egyáltalán visz-
szatérhet-e. Rengeteg fenye-
gető kérdésre kell választ ta-
lálnia most az emberiségnek 
és nekünk, magyaroknak is.

Magyarországon már 
most több tízezer ember el-
veszítette az állását, de ez 
a szám hetente 10-20 ezer 
fővel emelkedik, és a milli-
ós nagyságrend sem elkép-
zelhetetlen már. Lesznek új 
munkahelyek, senkit sem ha-
gyunk az út szélén, maximum 

belelökjük az árokba. Segély 
helyett munka! A 3 hónapos 
támogatás idejének 6 vagy 9 
hónaposra emelése nem idő-
szerű, a családi pótlék eme-
lése sem (ott az a rengeteg 
kedvező hitel, most fél évig 
kilakoltatás sem lesz!). 

Nincs vita abban, hogy 
a járvány elleni küzdelem 
közös nemzeti ügy, és nem 
lehet kétséges az sem, hogy 
kormányzati beavatkozásra 
van szükség a leginkább rá-
szorultak megsegítése érde-
kében, de vezérünk szerint a 
kormány a helyén van.  Már 
most is rengetegen vannak, 
akik egzisztenciális válságba 
kerültek, nem tudják fizetni 
számláikat, képtelenek fenn-
tartani otthonukat, és sajnos 
az ország legszegényebb vi-
dékein már ételre sem telik 
minden családnak.

Eljött az idő

Az elmúlt tíz évben gazdasá-
gi rendszerváltás történt Ma-
gyarországon. A NER kivá-
lasztottjai százmilliárdos va-
gyonokra tettek szert az álla-
mi megbízásokból, az uniós 
támogatásokból. Néhányan 
emberi ésszel nehezen fel-
fogható vagyonokat gyűjtöttek 
alig egy évtized alatt. Eljött az 
ideje, hogy a legtehetősebb 
magyarok végre visszaadja-
nak abból, amit a közösből 
kaptak. A járvány idején jog-
gal várják el az emberek, hogy 
az Orbán Viktor által épített 
„nemzeti tőkésréteg” is bele-
nyúljon a zsebébe, és hozzá-
járuljon az ország megmenté-
séhez.    

Botka László konkrét ja-
vaslatokat is megfogalmazott: 
amelyik cég 2010 óta több 
mint 5 milliárd forint érték-
ben nyert közbeszerzést, az 
hozzájárulásként fizesse be 
a szolidaritási alapba ennek a 
pénznek az 1 százalékát, aki 
több mint 10 milliárdot nyert, 
az a 2 százalékát, akik pedig 
100 milliárd forintnál többet 
kaptak, azok 3 százalékot ad-
janak be az alapba.

Meg lehetne a tőkeva-
gyont is adóztatni! Akinek 100 

milliárdnál nagyobb a vagyo-
na, az 3 százalékkal, akinek 
10 milliárdnál nagyobb, az 2 
százalékkal, akinek 1 milliárd-
nál nagyobb, az 1 százalékkal 
járuljon hozzá a járvány miatt 
bajba jutott emberek meg-
segítéséhez. A tőkevagyon 
alapján fizetett szolidaritási 
hozzájárulás várhatóan 120 
milliárd forintot jelentene, 
vagyis a vállalati befizetések-
kel együtt több mint 600 milli-
árd forint folyhatna be.

Dübörög  
a stadionépítés

Botka javaslatait lehet bírál-
ni, de veszélyes csak úgy lesö-
pörni az asztalról. Remélem, 
sokan figyelték az országgyű-
lési vitát, a mosolygó többség 
elégedett arcát. Lehet, hogy fi-
gyelmetlen vagyok, de a kép-
viselői juttatásokról, a házel-
nök megemelt béréről, némi 
önmérsékletről vagy a focia-
kadémiák alulteljesítési jut-
tatásainak megnyirbálásáról 
egy hangyányi javaslatot sem 
hallottam.

Dübörög a gazdaság, nem 
állt le a stadionépítési láz, 
megszavazták a Budapest–
Belgrád-vasútvonal kínai hi-
telből történő, kereken 2400 
év alatt (talán) megtérülő 
beruházását. Ennek a fő kivi-
telezője Mészáros csodacége 
lesz, első lépésként 600 mil-
liárdos költségvetéssel. Hány 
fórumon kértük, hogy Szeged 
felé tereljék a nyomvonalat 
– mindhiába. De nem csök-
kennek a Nemzeti Hírharso-
na (Habony Művek) kiadásai 
sem, vagy békemenetre, vagy 
plakátháborúra, vagy nemzeti 
kérdezz-felelek játékra költött 
pénzek. 

A frakcióvezető úr moso-
lyogva köszönt el a felosz-
latott parlamenttől, nem fe-
lejtve megemlíteni, hogy ők 
adnak, míg az aljas, szoclib 

rezsim elvette a 13. havi 
nyugdíjat. Csakhogy ez olyan 
régen volt, hogy ifjonti fejében 
összekeveredtek a tények. 
2010 óta az Orbán-kormány 
a valós infláció alatti mérték-
ben növelte csak a nyugdíjat, 
ezzel kilenc év alatt több száz-
ezer forinttal megkárosítva 
az idős embereket. Ráadásul 
nemhogy a 14. havi nyugdíj 
ígéretét beváltották volna, a 
13. havit sem adták vissza 
soha.  

A víz az úr

A 13. havi nyugdíj megszün-
tetéséről 2009. május 11-én 
szavazott a Parlament, és hi-
vatalosan 2009. július 1-jével 
szűnt meg. 2009. április 14-
étől Bajnai Gordon volt a mi-
niszterelnök. A 13. havi nyug-
díjat tehát az ő idején vették 
el – a gazdasági világválság 
szorításában. 

Hét évig azonban jobban 
élhettek a nyugdíjasok az 
MSZP és az SZDSZ kormány-
zása idején, és a 13. havi 
nyugdíj kényszerű elvétele 
nem menti a Fideszt a bűn 
alól, hogy becsapja őket, sőt 
a magánnyugdíj gyalázatos 
elvételével a takarékoskodó 
középosztályt is tönkretette. A 
svájci indexálást a Bajnai-kor-
mány csak felfüggesztette 
(GDP-növekedéshez kötve 
azt), viszont 2011-ben az új 
kormány törölte el végleg, és 
kötötte az inflációhoz az éves 
emelés mértékét.

Ne békemenetre szá-
mítson a kormány, hálaadó 
körmenetre, hanem valódi 
éhségmenetre. Tessék végre 
megtanulni nemsokára betil-
tásra kerülő nemzeti költőnk 
sorait: „Jegyezd vele az égre/ 
Örök tanúságúl:/ Habár fölűl 
a gálya,/ S alúl a víznek árja,/ 
Azért a víz az úr!”

Dr. Zsadányi Nagy Csaba

A Beszélgessünk Szegeden csoport alapítói április 26-án, vasárnap 13 és 16 óra között a 
szigorú szabályok miatt személyesen nem, online formában viszont szívesen beszélgetnek 
azokkal, akik erre igényt tartanak. Az otthonlétben sokan a közösségi médiában osztják meg 
gondolataikat, de úgy vélik, ebben a helyzetben talán még nagyobb szükség van a megnyug-
tató, figyelemközpontú beszélgetésre. További információ és előzetes bejelentkezés a 06/30-
610-79-36-os számon, illetve a beszelgessunkszegeden@gmail.com címen.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, any-
nyit kell létrehozni. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az orrunkat sem dugjuk ki

– Tudod, mit csinálunk most, Malacka?  
– Mit csinálunk, Micimackó?

– Most szépen hazamegyünk... Otthon maradunk, és még az orrunkat sem dugjuk ki onnan...  
– Soha többet?

– Az attól függ... Megvárjuk, amíg eldönti a világ, hogy véget akar-e érni, vagy sem.
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ADOMÁNY A VÍRUS ELLENI 
VÉDEKEZÉSRE. Az NB II.-es 
Szeged-Csanád Grosics Aka-
démia futballistái fizetésük 
egy részét, összesen 2 mil-
lió forintot ajánlottak fel tar-
tós élelmiszerek vásárlására 
és a járványhelyzetben a vé-
dekezést segítő felszerelések 
beszerzésére a rászoruló csa-
ládoknak. Hozzájuk hasonló-
an számtalan magyar spor-
toló és egyesület tett felaján-
lást. A legérdekesebb a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
III. osztályú bajnokságban ját-
szó Penyige futballcsapatáé 
volt, amely tavaly 130 millió 
forintot nyert a pályája kor-
szerűsítésére, de a klub most 
visszaküldte az állami támo-
gatást, hogy a kormány a ví-
rus elleni védekezésre, egész-
ségügyi eszközök beszerzésé-
re fordítsa azt.
HOSSZABBÍTÁS, EGYEZTE-
TÉS. A MOL-Pick Szeged ké-
zilabdacsapata 2023-ig meg-
hosszabbította Mario Šoštarić 
szerződését. A szlovén jobb-
szélső 2016 nyarán igazolt 
Szegedre, eddig 91 meccset 
játszott a bajnokságban és 
a kupában, amelyeken ösz-
szesen 358 gólt szerzett. Az 
idei NB I.-ben a legeredmé-
nyesebb játékos volt, 17 ösz-
szecsapáson 113 gólt dobott. 
A klubnál emellett bejelen-
tették, hogy tárgyalnak a já-
tékosokkal a fizetéscsökken-
tésről, erre a koronavírus-jár-
vány okozta helyzet miatt van 
szükség. Az első egyeztetés 
után Szűcs Ernő Péter klubve-
zető csalódottságát fejezte ki, 
mert a játékosok nem men-
tek bele a javasolt 30 százalé-
kos bércsökkentésbe. Szűcs 
a Sport Tv Kézivezérlés extra 
című műsorában elmondta, 
a felelős gazdálkodásnak kö-
szönhetően vannak tartaléka-
ik, amelyekkel átvészelhetik a 
jelenlegi szituációt.
VÁRNIA KELL KANYÓÉK-
NAK. A tokiói olimpia jövő 
nyárra halasztása után a vi-
lágjátékok szervezői bejelen-
tették: az eredetileg 2021. jú-
lius 15. és 25. között kitűzött 
eseményt egy évvel elhalaszt-
ják, és 2022. július 7. és 17. 
között rendezik meg az egye-
sült államokbeli Birmingham-
ben. Az eseményen 33 sport-
ág nem olimpiai számainak 
képviselői (több mint 100 or-
szágból 3600 sportoló) sze-
repelnek majd. Szegedről a 
Muréna Szegedi Úszó- és Bú-
várklub lesz biztosan érdekelt: 
az egyesületből Kanyó Dénes 
2017-ben aranyérmet nyert a 
wrocławi eseményen.

Sport

Prakab Gábor: Örülök, hogy a fiatalok megint előrébb léptek
Nem küzdhetett meg a bronzért a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata

Hiába készült a bronzmérkő-
zésekre a Goodwill Pharma 
Szegedi Vízmű jégkorong-
csapata, a koronavírus miatt 
idő előtt véget ért a szezon. 
Emiatt az elődöntős szerep-
léssel zártak a szegediek, 
akik így is túlszárnyalták ta-
valyi eredményüket.

Egyik pillanatról a másik-
ra ért véget az OB II.-es 
jégkorongbajnokság. A 

Goodwill Pharma Szegedi Víz-
mű március első két hetében 
még az Egerszegi Titánok el-
leni bronzmérkőzésekre ké-
szült, majd a koronavírus ter-
jedése miatt a Magyar Jégko-
rong Szövetség bejelentette: 
minden korosztályban, min-
den ligában törli a további baj-
noki küzdelmeket. A szegedi 

csapatnál különösen sajnál-
ták a történteket: a zalaeger-
szegiek elleni pikáns párharc-
nak számít, biztos, hogy kö-
zönségszórakoztató mérkőzé-
seket játszottak volna a felek.

– Gyorsan jött a döntés, 
egyszer még edzettünk, kicsit 
később már a jégpályát is be-
zárták. Persze megértjük, első 
az emberek egészsége, de 
azért kár, hogy így ért véget a 
szezon – mondta Prakab Gá-
bor, az együttes vezetőedzője. 
A Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű a tavalyi évad végén 
ötödikként zárt, így a legjobb 
négy közé kerüléssel javított 
az eredményén, az érem-
szerzés viszont nem jöhetett 
össze. Ezzel együtt a szezon 
előtt a legtöbben aláírták vol-
na ezt az eredményt.

Ki kell emelni a szegedi 
szurkolókat, akik ebben a 
szezonban is a legmagasabb 
átlagnézőszámot produkál-
ták az OB II.-ben. A játéko-
sok közül Varga Dávid volt a 
legeredményesebb, aki az 
alapszakaszban öt meccsen 
öt gólig és négy gólpasszig, 

azaz kilenc pontig jutott. Mö-
götte Hajdu Botond, Maslać 
Michael és Losonci Ádám kö-
vetkezett a statisztikában, ők 
nyolc meccsen egyaránt nyolc 
pontot értek el.

– Annak külön örülök, 
hogy a fiatalok megint elő-
rébb léptek. Csanády Zsom-

bor gólerős volt, az alap-
szakaszban háromszor, az 
elődöntőben egyszer talált 
be, de Pallós Péter is ered-
ményesen játszott. Az idő-
sebb játékosaink szintén 
hozzátették a magukét a 
szezonhoz. Akik vidékről jár-
tak hozzánk, és utaztak el 
az összes hazai meg idegen-
beli meccsünkre, azoknak 
kiemelkedően hálás vagyok 
– fogalmazott Prakab.

A következő szezonról 
egyelőre nincs hír, minden 
attól függ, meddig tartanak 
a különleges intézkedések 
hazánkban. A szegedi tréner 
bízik benne, hogy augusztus-
ban újra jégen tudnak edzeni, 
és a bajnokságok is rendben 
elrajtolnak majd minden kor-
osztályban.

Az alapszakaszban Varga Dávid volt a legeredményesebb 
szegedi. Fotó: Annófotó – Képek színesben

Nem 
avatnak 
bajnokot

A Magyar Kézilabda 
Szövetség elnöksége 
befejezetté nyilvání-

totta a 2019–2020-as ha-
zai bajnoki és kupasoroza-
tokat. Ez a döntés Szeged-
ről a férfi élvonalban szerep-
lő MOL-Pick Szegedet, a női 
másodosztályban érdekelt 
PC Trade Szeged KKSE-t, va-
lamint több alsóbb osztályú 
csapatot érinti. 

A szövetség a koronaví-
rus megjelenése miatt már-
cius 14-én felfüggesztett 
minden bajnokságot és ku-
pát, és mivel ezeket sport-
szakmai indokok alapján 
meghatározatlan ideig nem 
lehet folytatni, a vezetőség 
úgy döntött, hogy a sorozato-
kat – köztük az első és má-
sodosztályt, a magyar kupát 
és a ligakupát – befejezetté 
nyilvánítja. A döntés része, 
hogy a helyezéseket nem 
osztják ki, és nem lesznek 
kiesők, illetve feljutók. 

A nemzetközi kupákban 
azok a csapatok indulhat-
nak, amelyek a 2018–2019-
es idény alapján arra jogo-
sultak voltak. A szövetség 
mindent megtesz azért, hogy 
a férfiaknál a Szeged és a 
Veszprém indulhasson a Baj-
nokok Ligájában, míg a nők-
nél a Győr helyzete biztos, de 
reménykednek szabadkár-
tyákban is; azt viszont még 
nem tudják, mikor kezdődik 
a következő szezon.

Szeptemberre halasztották a szegedi vb-t
Ez lehet az egyetlen 2020-as nemzetközi viadal  

a kajak-kenu gyorsasági szakágában

Szeptemberre halasztotta 
az eredetileg júliusra ki-
írt szegedi kajak-kenu vi-
lágbajnokságot a sportág 
nemzetközi szövetsége.

A Nemzetközi Kajak-Ke-
nu Szövetség (ICF) 
hírlevelében több ver-

seny törlését is bejelentet-

ték, de a vb esetében – ame-
lyen az olimpia programjában 
nem szereplő számokban 
rendeznének versenyeket, és 
ez lenne az első ilyen – ha-
lasztásról írnak, hangsúlyoz-
va, hogy 2020-ban ez lehet 
az egyetlen nemzetközi via-
dal a gyorsasági szakágban.

A koronavírus-járvány 

miatt törölték az összes 
májusi regattát, így a pa-
ra-világbajnokságot, a duis-
burgi és a račicei ötkarikás 
kvalifikációs versenyt. A 
májusi, júniusi és júliusi 
tokiói edzőtáborok is elma-
radnak, ahogy a branden-
burgi ifjúsági és U23-as vb, 
a norvégiai maratoni vb és 
az oklahomai gyorsasági 
szuperkupa is.

Az ICF főtitkára, Simon 
Toulson azt mondta, a szer-
vezet eltökélt abban, hogy 
nemzetközi versenyeket ren-
dezzen idén, de több fontos 
szempontot is meg kell vizs-
gálni a döntéshozatal előtt.

– Biztosítanunk kell 
a sportolók egészségét a 
sportlétesítményekben és a 
rendező régióban. Emellett 
hat-nyolc hét edzésre is le-

hetőséget kell adni, valamint 
a nemzeti szövetségeknek 
időt arra, hogy megtartsák a 
válogatókat, és kialakítsák a 
csapatokat – fogalmazott a 
sportvezető. Hangsúlyozta: 
fontos szempont az is, hogy 
a viadalokra a világ minden 
részéről érkezhessenek ver-
senyzők, ami azt feltétele-
zi, hogy a koronavírust már 
megfékezték. 

Simon Toulson hozzátet-
te: 15 naponta monitoroz-
zák a helyzetet, és dolgoz-
nak a jövő évre halasztott 
tokiói olimpia és paralimpia 
új kvalifikációs menetrend-
jén is. A magyar válogatott 
eddig hat női és öt férfi kaja-
kos, valamint két női kenus 
kvótát szerzett az ötkarikás 
játékokra; ezeken kívül még 
öt indulási jog gyűjthető.

Pizzaversenyt rendeztek
Az NKM Szeged VE női kenus közép csoportja nyerte a 
klubon belüli háziversenyt: Kása Péter tanítványai küld-
ték be létszámarányosan a legtöbb videót, illetve fotót 
az otthoni edzésekről. Molnár Csenge elárulta, csapat-
társaival nagyon nyerni akartak a pizzaversenyben.

– Nagyon örülök, hogy mi nyertünk! A közös csopor-
tunkban küldtük egymásnak a videókat és a fényképe-
ket, így mindig tudtuk, hogy ki mit csinál. Próbáltuk egy-
mást is motiválni, boldog vagyok, hogy végül mi lettünk 
az elsők, ez igazi csapatmunka volt – fogalmazott.

Egyelőre úgy tűnik, idén is lesz világesemény Szegeden. Fotó: Szabó Luca
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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 22. 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:  Száz éve nyílt meg a Belvárosi és a Széchenyi mozi. A nyertes: Cserényiné Nemes Erzsébet. Gratulálunk! 

Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁ-
GOT KÖTÖTTEK április 
3-án: Konkoly Róbert Ger-
gő és Sümegi Flóra, Megyeri 

György Norbert és Bucsuhá-
zy Zsófia; április 4-én: Gyi-
kó Richárd és Bónácz Haj-
nalka, Budai Tibor és Hódi 

Franciska, Oroszi Ámor és 
Galai Tamara, Ambrus Jó-
zsef és Förgeteg Krisztina, 
Piros Endre Péter és Mihók 
Evelin Zselyke, Gyursánszky 
Attila és Kanó Elvira,  Csur-
gó Róbert Szabolcs és Var-
ga Réka Judit, Laczkó István 
és Juhász Tímea, Jaksa Ti-
bor és Bujáki Mónika, Bá-
lint Lehel és Csizmadia Rita, 
Kristóf Áron és Joób Eszter 
Kincső.

SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Tari Balázsnak és Fodor An-
nának 2020. 04. 01-jén Ba-
lázs, Kránicz Zoltánnak és 
Kárpáti Nikoletta Emesének  
2020. 03. 31-én Laura, Fo-
dor Dánielnek és Nagy-
géci Rebeka Daniellának                     
2020. 03. 29-én Alex nevű 
gyermeke született.

GRATULÁLUNK!
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