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Május 4-étől, hétfőtől ismét megélénkülhet a Klauzál tér és a Kárász utca. Kinyithatnak 
az éttermek és kávézók teraszai, kerthelyiségei. Fotó: Szabó Luca

Tíz emberből négy legfeljebb egy hónapig tudna megélni
Publicus-felmérés az emberek megtakarításairól, valamint az önkormányzatok megsarcolásáról

A Népszava felkérésé-
re végzett felmérést a 
napokban a Publicus 

Intézet. Többek között azzal 
kapcsolatban tettek fel kérdé-
seket, hogy a lakosság meny-

nyire tartja helyesnek vagy uta-
sítja el a járvány gazdasági ha-
tásainak csökkentésére hozott 
kormányzati intézkedéseket.

A válaszokból az derül ki, 
hogy a többség körében nem 

Ön szerint helyes, hogy a kormány a járvány 
gazdasági hatásának csÖkkentése érdekében 

az Önkormányzatoktól is elvon pénzt?

Forrás: Publicus/NéPszava

58%
inkább nem 36%

inkább igen

6%
nem tudja, nem válaszolt

Hány Hónapig tudna megélni a megtakarításaiból,  
Ha mostantól nem lenne semmilyen bevétele?

18% 

kevesebb  
mint 1 hónap

nem 
tudja, 
nem 
válaszolt

22% 

1 hónap

21% 

2 hónap

21% 

3–6 hónap

12% 

6% 

több mint 6 hónap

Forrás: Publicus/NéPszava

A magyarok többsége ellenzi, hogy a kormány 34 milliárd forintot 
vonjon el az önkormányzatoktól, és így próbálja meg kivéreztetni 
az ellenzéki településeket. Tíz emberből négy legfeljebb egy hó-
napig vagy még annál is kevesebb ideig tudna megélni megtaka-
rításaiból, ha mostantól nem lenne semmilyen bevétele. 

aratott tetszést az önkormány-
zatoktól történő 34 milliárd 
forintos forráselvonás ötlete. 
Még a Fidesz-szavazóknak 
is alig fele támogatja, hogy a 
vírus elleni védekezésre hivat-
kozva megvágják a települé-
sek büdzséjét. A többség úgy 
véli, ezt a kormány elsősor-
ban az ellenzéki települések 
kivéreztetésére igyekszik fel-
használni.

Az önkormányzatok meg-
sarcolását a momentumosok 
utasítják el a legnagyobb, 94 
százalékos arányban, de erő-
sen – tízből közel kilencen – 
ellenzik a Jobbik szavazói is, s 
az MSZP és a DK szavazóinak 
háromnegyede is károsnak 
tartja az intézkedést.

Tíz emberből négy legfel-
jebb egy hónapig vagy még 
annál is kevesebb ideig tudna 
megélni megtakarításaiból, 
ha most nem lenne semmi-
lyen bevétele, de 3–6 hónap-
ra elegendő tartaléka is csak 
minden ötödik magyarnak 
van – derül ki a felmérésből. 
A kérdés időszerű, hiszen az 
innovációs tárca háttéranya-

ga szerint hetente több mint 
12 ezren veszítik el munkáju-
kat, a regisztrált álláskeresők 
száma így immár 320 ezer 
fölé nőtt, de ennél is többen 
maradhattak jövedelem nél-
kül, hiszen nem mindenki 
regisztráltatja magát.  Ezek 
az emberek ugyanakkor to-
vábbra is csak maximum 3 

hónapig számíthatnak a meg-
lehetősen alacsony összegű 
álláskeresési járadékra, mivel 
a kormány még a jelenlegi 
helyzetben sem hajlik a tá-
mogatás folyósítási idejének 
meghosszabbítására.

A Publicus felmérése sze-
rint a DK szavazói rendelkez-
nek a legkevésbé tartalék-

kal: több mint harmaduk egy 
hónapig sem tudna jövede-
lem nélkül kitartani. A jobbi-
kosok negyede is kevesebb 
mint egy hónapig bírná. Akár 
fél évre is elegendő tartalék-
kal rendelkezik ugyanakkor 
a Momentum szavazóinak 
bő harmada és a Fidesz sza-
vazóinak negyede.

HA GYANÚS TÜNETEKET ÉSZLEL MAGÁN, AKKOR HÍVJA A HÁZIORVOSÁT VAGY A KÖVETKEZŐ 
INGYENES ZÖLDSZÁMOK VALAMELYIKÉT: 06-80/277-455 VAGY 06-80/277-456!

Kinyithatnak az éttermek, kávézók teraszai és a strandok
Felerősödhet a koronavírus-járvány terjedése

A koronavírus-járvány elleni 
védekezés új szakaszába 
lép – jelentette be április 
29-én, szerdán este Face-
book-oldalán Orbán Viktor 
miniszterelnök.

– A védekezés első szaka-
sza lezárult – fogalmazott, s 
egyúttal köszönetet mondott 
mindenkinek, aki részt vett 
a védekezésben. A minisz-
terelnök úgy látja, a közös 
erőfeszítésnek köszönhető-
en a magyar egészségügy 
felkészült a tömeges meg-
betegedések kezelésére is. 
– Ma már nem kell attól tar-
tani, hogy bárki megfelelő el-
látás nélkül maradna – tette 
hozzá. 

– A vírus elleni véde-

Tartsunk másfél méteres tá-
volságot egymástól!
• Május végéig biztosan 
nem tér vissza a rendes ok-
tatás, az továbbra is digitáli-
san folytatódik.
• Marad az ingyenes parko-
lás az egész országban.
• Augusztus 15-ig nem lehet 
megtartani az 500 főnél na-
gyobb rendezvényeket.

A vidékre vonatkozó 
intézkedések

• Az éttermek, szállodák, 
kávézók teraszai, kerthelyi-
ségei kinyithatnak.
• Az üzletek időkorlátozás 
nélkül kinyithatnak, de ma-

rad az idősek védősávja 
(9–12 óra).
• A strandok, szabadtéri für-
dők, állatkertek, szabadtéri 
múzeumok kinyithatnak.
• A szolgáltatások korlátozá-
sok nélkül működhetnek.
• A profi, amatőr és tömeg-
sportban engedélyezik az 
edzést és a zártkörű sport- 
eseményeket.
• A korábbi szabályok be-
tartásával megtarthatóak a 
temetések, esküvők és is-
tentiszteletek.
• A magánegészségügyben 
feloldják a korlátozásokat.
• A közegészségügyben 
négy lépésben oldják fel a 
korlátozásokat.

kezés új szakaszába lép. 
Ebben közösen megpró-

bálhatjuk újraindítani az 
életet Magyarországon, de 
fokozatosan és szigorú me-
netrend szerint kell eljárni – 
mondta. Ez azt jelenti, hogy 
az idősek és a legfertőzöt-
tebb területen élők feszes 
védelmét továbbra is fenn 
kell tartani. Emlékeztetett, 
hogy a fertőzések a fővá-
rosban és a környékbeli te-
rületeken, településeken 
összpontosulnak. Ezért az 
itt élők védelmében, vagyis 

Budapesten és környékén, 
a kijárási korlátozások ér-
vényben maradnak. 

Országosan érvényes 
intézkedések

• Kérik, hogy az idősek to-
vábbra is csak a legszüksé-
gesebb esetben hagyják el 
otthonukat.
• A tömegközlekedési esz-
közökön és a boltokban 
kötelező maszkot viselni. 

Elmarad a szabadtéri
A kormány döntése értelmében augusztus 15-ig nem 
lehet 500 főnél nagyobb rendezvényt megtartani, ezért 
elmarad az idei Szegedi Szabadtéri Játékok. A döntést 
Gulyás Gergely miniszter jelentette be a csütörtöki 
kormányinfón. A jegycserékről és -visszaváltásokról 
május 10-ig tájékoztatást ad a szabadtéri. Szentkirályi 
Alexandra kormányszóvivő pontosított az állami tévé-
ben, 500 főnél kisebb rendezvényt sem lehet tartani 
augusztus 15-ig.
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Tisztelt Olvasóink! A veszélyhelyzet miatt változik a Szegedi Tükör terjesztésének időpontja.  
A járvány ideje alatt nem hétvégén, hanem a hét elején találják meg lapunkat a postaládájukban! Aktuális

Tetőzik,  
tehát enyhítenek

ovács Zoltán kommunikációs államtitkár márci-
us 15-én az egyik budapesti kolléga kioktatása-
kor megmondta, hogy az újságírók ne gondolkod-

janak, mert a járványügyi szakemberek jobban tudják, ho-
gyan kell intézni ezt a koronavírus dolgot. De azt Kovács 
már akkor sem hangoztatta, hogy végső soron a politiku-
sok döntenek mindenről. Nehéz nem ennek betudni azt az 
ellentmondásos helyzetet, amelyben a miniszterelnök be-
jelenti a május 3-a körül várható járványtetőzést, majd áp- 
rilis 29-én ő maga belengeti a kijárási korlátozások enyhí-
tését, amit április 30-án hivatalosan be is jelentenek. Van 
erre épeszű magyarázat? Olyan ez, mintha a Tisza áradá-
sakor, a tetőzés óráiban kellemes sétára hívnák a lakossá-
got a gát tövébe. Persze nem biztos, hogy betörne a víz a 
városba, de ki tudja. Túlzó a példa? Szerintem a legkevés-
bé sem.

Nehezen értelmezhetők az operatív törzsből és a kor-
mányból álló agytröszt döntései akkor, amikor azt fejtegetik, 
hogy lezárták a járvány első szakaszát, a dicsőséges (?) 50 
napot, amikor sikerrel (?) felkészítették az egészségügyet 
a tetőzésre, kiürítették a kórházi ágyak 60 százalékát, ha-
zaküldtek a sztrókból lábadózóktól az ápolásra szoruló 
idősekig mindenkit, akit csak lehetett, kirúgták a renitens 
kórházigazgatókat. És miközben várunk a platóra, a fertőzés 
berobbanására, egyszer csak bejelentik, hogy enyhítenek, 
mehet az érettségi, nyithatnak a kerthelyiségek és a stran-
dok, majd ezen felbátorodva nyitnak a boltok is sorjában. 
Működhet a magánegészségügy is, az állami nem, mert az 
leterhelt, igaz, közben milliárdokat spórol a kormány a be-
tegeken.

Visszatérve Kovács Zoltánra, azért gondolkodnak az új-
ságírók, legfőképpen azért kérdezgetnek szakembereket és 
olykor, ha nagy kegyesen felolvassák a kérdéseiket, válasz-
tott vezetőket is, mert ez a dolguk, és mert önök ott, a kar-
melitában, nem őszinték.

Ugyanis – tömeges, de legalább reprezentatív tesztelés 
híján – önöknek még csak hozzávetőleges ismeretük sincs 
arról, hogy mennyi koronavírusos van az országban. Minapi 
hír: négy egyetem – köztük a szegedi – reprezentatív tesz-
telést végez majd 18 ezer emberen, amiből talán megálla-
pítható, hogy nagyjából hány koronavírus-fertőzött van. Ed-
dig miért nem teszteltek? A rosszmájúak szerint azért nem, 
mert vagy nem volt elég teszt a felkészítetlen és forráshiá-
nyos egészségügyben, vagy mert a kormány csak tesztelés 
nélkül nyerheti meg a lapos járványgörbéről szóló politikai 
cirkuszt.

Jogos a vélemény, hogy az alacsony tesztszám levét kell 
most meginnunk, hiszen információhiányban nehezebb ke-
zelni a gazdasági válság okozta károkat. Túllaposították a 
járványgörbét, ezért be kell durrantani egy kicsit, különben 
decemberig kapkodna levegő után a gazdaság? Enyhítés 
előtt nem kellene talán megvárni a héten bejelentett repre-
zentatív tesztelés eredményét? Így akarják megúszni a va-
lódi munkahelymentést? Mi lesz, ha épp az enyhítés miatt 
robban be a járvány? Nehéz, de fontos kérdések ezek.

Budapesten és környékén nem enyhítenek a kijárási kor-
látozásokon, mondván: Budapest gócpont. Ők kérték, most 
megkapják, maradnak a korlátozások, indulhat a kormány-
zati kampány arról, hogy Karácsony Gergely és az ellenzék 
miatt nem nyithatnak a söntések. Hét ezrelékes esetszám-
nál. Fejér megyében is jut ezer főre hét koronavírusos, ők 
nem gócpont, ők haverok.

Közben arról hallani, hogy a hatalom egymásután készíti 
a közvélemény-kutatásokat, figyelik a népszerűségi görbé-
jüket. Igaz, csak politikailag, de tesztelik az állampolgáro-
kat, majd ennek megfelelően meghozzák a döntéseket. Így 
működik a populista autoriter kormányzás egy világjárvány 
idején.

Cservenák Zoltán

 Vélemény

K

Segítségnyújtás az időseknek,
mentesség a vállalkozásoknak

Tíz önkormányzati óvodában biztosítanak gyermekfelügyeletet

Az önkormányzat mintegy 
hétszáz idős, rászoruló, 
többségében egyedülálló 
ember ellátásáról gondos-
kodik a veszélyhelyzetben. 
A város mindent megtesz 
a helyi vállalkozók védel-
mében is, mert a korona-
vírus-járvány Szegeden is 
komoly gazdasági veszte-
ségekkel jár. A város kö-
zel négyszáz olyan önkor-
mányzati ingatlant bérlő 
üzletnek és vállalkozásnak 
engedte el a bérleti és köz-
terület-használati díjat, 
amely március végéig be-
zárt. Ez szinte egyedülálló 
az országban. Más telepü-
léseken leginkább csak 
fizetési haladékot adtak a 
vállalkozóknak. Novkov Veszelinka, a polgár-

mesteri hivatal humán köz-
szolgáltatási irodájának ve-
zetője szerint emberfeletti 
munkát végeznek az idősek 
ellátásában a szociális gon-
dozók, munkások, valamint 
a bölcsődeigazgatóságról 
átirányított dolgozók. Bubr-
ják Ottó, a Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálat vezető-
je azt hangsúlyozta, hogy az 
időseknek sem könnyű az a 
helyzet, amelybe most bele-
kerültek. – Ugyanakkor rend-
kívül hálásak, kedvesek, és 
mindennap várnak bennün-
ket. Ebből is tudjuk, célt ért 
a dolog. Bár rengeteg a mun-
kánk, és sokszor sietnünk 
kell, mindig meghallgatjuk 
őket, beszélgetünk velük, hi-
szen a törődés mellett jó szó-
ra, értő figyelemre is vágy-
nak az idősek. Nehéz sorso-

kat ismertünk meg – mondta 
Bubrják Ottó.

Segítség  
a vállalkozásoknak

Szeged az országban szinte 
egyedülálló módon elenged-
te a bérleti díjat azoknak az 
önkormányzati ingatlant bér-
lő üzleteknek, vendéglátó-
helyeknek, amelyek március 
31-ig bezártak. Ez közel négy-
száz cégnek nyújt hatalmas 
segítséget, ami a városnak 
havi 60-70 millió forintos kie-
sést jelent. Sajtóinformációk 
szerint a települések a bérle-
ti díjakat illetően eltérően ke-
zelték a járványügyi helyzet-
tel kapcsolatos kérdéseket. 
Sok helyen csak halasztást 
adtak, fizetési haladékot biz-
tosítottak az üzletüket bezá-
ró vállalkozóknak, akiknek a 
veszélyhelyzet elmúltával ki 
kell fizetniük a bérleti díjat. Az 
IKV Zrt. általános tapasztala-
ta szerint Szegeden az önkor-
mányzati helyiségek bérlői 
kedvezően fogadták a bérleti- 
díj-mentesség biztosítását.
 

Felügyelnek  
a gyermekekre

Március közepétől a negy-
venötből hat önkormányzati 
fenntartású óvodában bizto-
sítottak ügyeletet azoknak, 
akik másként nem tudták 
megoldani gyermekük elhe-
lyezését. A kormány döntése 
értelmében annyi a változás, 
hogy május 4-től az eddigi 
10-12 fő helyett maximum 
ötfős csoportokba osztják be 
a gyerekeket – tájékoztatott 
Bartáné Tóth Mária, a Szege-

di Óvodák Igazgatóságának 
vezetője. Ennek megfelelően 
növelték az óvónők és daj-
kák létszámát, és az eddigi 
hat mellett további négy óvo-
dában fogadnak gyermeke-
ket. Április második felében 
naponta összesen 60-90 
gyereket vittek a szülők az 
ügyeletes óvodákba. A negy-
venöt városi óvodába beíra-
tott gyermekek száma 4050. 
Bartáné elmondta: egyelőre 
nem akkora az igény, hogy 
a tíz óvoda ne tudna meg-
birkózni a feladattal, de ha 

szükség lesz rá, további in-
tézményeket nyitnak majd 
meg. Hangsúlyozta, hogy a 
kormányrendelet előírásai-
nak megfelelően most csak 
azoknak a gyermekeknek 
biztosítanak ellátást, akik-
nek a szülei dolgoznak.

A tizenöt városi bölcső-
déből kettőben, a Vitéz és a 
Hajlat utcaiban van ügyelet 
március óta. Normál helyzet-
ben a város összesen 960 
bölcsisnek biztosít ellátást, 
de április második felében 
naponta csupán 20-30 gyer-
meket vittek a szülők az 
ügyeletes bölcsődékbe.

Már a veszélyhelyzet 
március 11-i kihir-
detése előtt látoga-

tási, majd rögtön utána kijá-
rási tilalmat rendeltek el a 
szegedi idősotthonokban. A 
kormány rendelete értelmé-
ben az önkormányzat felada-
ta azoknak a hetven év felet-
ti, egyedülálló embereknek 
az ellátása, akik vállalják, 
hogy nem hagyják el a lakó-
helyüket.

Hálás idősek

Az önkormányzat mintegy 
hétszáz egyedülálló, idős 
embernek nyújt segítséget 
az ebéd kiszállításában, az 
alapvető élelmiszerek be-
szerzésében és a gyógysze-
rek kiváltásában. A város 
már a járvány kezdete óta 
fontosnak tartja, hogy segít-
sen a legveszélyeztetettebb 
korosztályból azoknak, akik-
nek nincs hozzátartozójuk a 
városban. A kiszállítás, a se-
gítségnyújtás ingyenes, de a 
mindennapi meleg ételért és 
az alapvető élelmiszerekért 
fizetniük kell az időseknek. 

Ügyeletes 
óvodák

Május 4-től a Tünde 
téri, a Jerney, a Vedres, 
a Nádor, a Petresi, a 
Toldi és a Garam utcai, 
valamint a Makkoshá-
zi, a Felsővárosi és a 
Gedói óvoda az ügye-
letes városi intézmény.

Kétszer annyi járat,
ingyenszájmaszkok

A rendkívüli járványhelyzetben az utasok, kiemelten az 
érettségiző diákok egészségének védelme érdekében 
az önkormányzat óvintézkedéseket hozott. Szegeden 
az érettségi vizsgák hetében 7 óra 30 perc és 8 óra 30 
perc, valamint 13 óra és 14 óra 50 perc között minden 
vonalon megduplázzák a villamos- és trolibuszjáratok 
számát; a májusra tömegközlekedési bérletet vásár-
lóknak pedig az önkormányzat ingyen ad szájmaszkot.

Szegeden az alapvető élelmiszerek beszerzésében is segítenek az időseknek.  
Fotó: Szabó Luca

A törődés mellett 
jó szóra, értő fi-
gyelemre is vágy-
nak az idősek.
Bubrják Ottó, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgá-
lat vezetője
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zzel a címmel küldött be Tóth Fanni 
Panni egy margarétáról készített képet 
a szőregi Tömörkény István Művelődé-

si Ház által első alkalommal meghirdetett fotó-
pályázatra, melynek eredményét a napokban 
hozták nyilvánosságra. A helyi általános isko-
la diákjainak digitálisan kellett megörökíteniük 
a szűkebb környezetüket, kisebb közösségüket 
körbevevő természeti környezetet.

A Szőregen élőket gazdag élővilág veszi kö-
rül, amellyel naponta találkozhatnak. A pályá-
zat kiírói arra kérték a Kossuth Lajos Általános 
Iskola diákjait, készítsenek fotót, fotókollázst 
olyan élőlényekről, amelyekkel a hétköznapok-
ban is találkozhatnak a városrészben. A pályá-
zatra két korosztályban lehetett jelentkezni: 
1–4. és 5–8. osztályos kategóriában. A diákok 
maximum három saját készítésű fotót küld-
hettek be. Mindkét korosztályt külön díjazták. 
A képeket az Avramov András önkormányzati 
képviselő, Iványi Aurél fotóriporter és Péntek 
György, a nyugdíjas fotókör vezetője alkotta 
zsűri bírálta el.
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Sárga. Fotó: Lipinszki Balázs

Szeretetünket jelezzük minden al-
kalommal, mindannyiszor – egy 
simogatással, öleléssel, puszival, 

néhány szál virággal. Ne fukarkodjunk  
szeretetünket és megbecsülésünket ki- 
mutatni.

Emlékezzünk azokra az édesanyákra 
is, akik örök álmukat alusszák.

Tudjuk, időből van a legkevesebb, 
amely könyörtelen gyorsasággal száll el 
– mindenki fölött. Egyszer minden késő 
lesz…

A legfontosabb gondolatokat a leg-
nehezebb szavakba szedni. Mondjunk 

köszönetet édesanyánknak lankadatlan 
fáradozásáért.

„Az az ember, akinek van hová – és 
van kihez – hazamenni, mindenkor köny-
nyebben viseli az élet konfliktusait, csa-
pásait. Az otthon számomra azt is jelenti, 
hogy valaki meghallgat, valaki megvigasz-
tal.” Szabó Magda szavai ezek.

Ki ne érezné ezt, ha megadatott neki 
a szeretett család? Aligha van szebb és 
nemesebb érzés az emberi szeretetnél.

Mert mindent adhat az ég kétszer, 
csak egyet nem: szerető édesanyát.

Kutnyik Pál

Tudjuk, időből van a legkevesebb

Jó reggelt, Szőreg!
Diákok fotói a helyi művelődési ház pályázatán

Egy csepp rózsaszín.  
Fotó: Gergely Sára

Jó reggelt, Szőreg!  
Fotó: Tóth Fanni Panni

A díjazottak
Alsó tagozat: 1. helyezett: Lipinszki 
Balázs, 2. helyezett: Gergely Máté, 3. 
helyezett: Lipinszki Balázs. Felső ta-
gozat: 1. helyezett: Gergely Sára, 2. 
helyezett: Bondár Botond, 3. helyezett: 
Tóth Fanni Panni.

E

Felújítják a Tisza Lajos körutat: 
egyirányú forgalom a rakpart felől

Új parkolók Újpetőfitelepen

Az önkormányzat az 
elmúlt években fo-
lyamatosan újítot-

ta fel a Tisza Lajos köru-
tat. Az Aradi vértanúk tere 
és az árvízi emlékmű kö-
zötti mintegy 350 méteres 
szakaszt május 4-én, hét-
főn kezdi el a kivitelező. Az 
önkormányzat saját forrás-

ból aszfaltozza le az utat és 
a parkolókat, s ezzel befe-
jeződik a Tisza Lajos körút 
teljes útburkolati felújítása.

A kivitelezéssel érin-
tett területen május 4-én 
ideiglenes forgalomkorlá-
tozás lép érvénybe: egyirá-
nyú lesz a forgalom, csak 
az alsó rakpart felől lehet 

közlekedni a belvárosba. 
Az Aradi vértanúk tere felől 
nem lehet a Tisza felé haj-
tani. A munkálatok során 
a várakozóhelyek használ-
hatóságában is lesznek 
korlátozások az érintett 
szakaszon. A munkálatok 
várhatóan júniusban feje-
ződnek be.

Befedték a csapadékvíz-elvezető csatornát Újpetőfitelepen a Gyöngyvi-
rág óvoda előtt, ahol hat parkolót – amelyből egy mozgássérült vára-
kozóhely – alakítottak ki, valamint kerékpártámaszt telepítettek. A fej-

lesztést saját forrásból finanszírozta az önkormányzat.

Szájmaszkokkal segítenek 
az élvonalban dolgozóknak

A Naturtex Kft. a napokban 
a szegedi háziorvosoknak, 
házi gyermekorvosoknak, az  

SZKTT Egyesített Szociális Intéz-
ménynek – amelyhez három idősott-
hon és a hajléktalanszálló tartozik –, 
valamint a Szegedi Dr. Waltner Ká-
roly Otthonnak adományozott 1740 
szájmaszkot, több mint kétmillió fo-
rint értékben. Gellért Ákos, a Natur-
tex Kft. tulajdonosa elmondta: má-

jusban újabb segítséget adnak majd 
a rászoruló szervezeteknek.

Szintén a múlt héten a 
Szent-Györgyi Albert Rotary Club 
Szeged és a Szeged Első Lions Club 
a koronavírus elleni védekezésben 
ezer szájmaszkkal segítette a szege-
di és Szeged környéki háziorvosokat, 
házi gyermekorvosokat, valamint az 
idősotthonokban és a hajléktalanel-
látásban dolgozókat.

A munkálatok idején csak az Aradi vértanúk tere irányában járható a kiskörút. Fotó: 
Szabó Luca
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Azonnali segítség
a városi cégeknek

Több önkormányzati cég is bajban van a járvány miatt 
– derült ki Szécsényi Rózsa gazdasági alpolgármester 
előterjesztéséből, amelyről levélben mondhatták el véle-
ményüket a képviselők. Közgyűlést ugyanis nem lehet tar-
tani a veszélyhelyzetben, amelyben a polgármesterekre 
ruházták át a közgyűlés hatáskörét. Botka László döntött.

A Szegedi Városkép és Piac Kft. a járvány kapcsán meg-
hozott intézkedések miatt 93 millió forint bevételkie-
séssel – bérletidíj-, reklám- és parkolóbevétel kiesése 

– számol június 30-ig, a rendezvények elmaradása miatt pe-
dig 21 millió forintot nem költ el a cég. A társaság a likviditá-
si gondok elkerülése érdekében 72 millió forint tagi kölcsönt 
kért az önkormányzattól. Botka László polgármester azzal a 
feltétellel támogatta a tagi kölcsönt, hogy azt 2020. decem-
ber 31-éig vissza kell fizetnie a városi cégnek.

A március 16-a óta zárva tartó Szegedi Vadaspark is se-
gítséget kért a várostól. Az állatok tartási költségei (takar-
mányozás, egészségügyi ellátás), a dolgozók bérét májustól 
már nem tudják finanszírozni, így június 30-ig 66 millió forint 
önkormányzati támogatást kértek. A polgármester itt is az-
zal támogatta a kérést, hogy az összeget december 31-ig 
vissza kell fizetnie a vadasparknak.

A Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nkft. nem pénzt 
kért, hanem azt, hogy a korábban kapott tagi kölcsönüket 
csak 2020. december 31-ig kelljen visszafizetniük. Botka 
László jóváhagyta a kérelmet.

Felsőváros: elérték a 2 kilométeres mélységet 
A geotermikus beruházással felére csökken a város földgázfogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása

A tervezett kilencből három helyen – 
Odessza városrészben, Felsővároson 
és Rókuson – már a következő fűtési 
szezonban üzemelni fog a geotermikus 
távfűtési rendszer. Európa legnagyobb 
geotermikus fejlesztésével egészsége-
sebb, élhetőbb és zöldebb lesz Szeged. 

Ütemterv szerint halad a geoter-
mikus távfűtési rendszer kiala-
kítása Szegeden. A Szetáv, a 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda és 
a Geo-Hőterm Kft. alkotta konzorcium 
összefogásával megvalósuló beruhá-
zás végére, 2023-ra teljes kapacitás-
sal működik majd kilenc termálkút. 
Az ezekből nyert hőmennyiségnek kö-
szönhetően a távfűtésben az évente 
felhasznált 30 millió köbméter gázfel-
használást a felére mérsékelik. Ugyan-
csak felére fog csökkenni a szegedi 
távfűtés mostani 45-55 ezer tonnás 
szén-dioxid-kibocsátása.

Az egy kitermelő és két visszasajto-
ló kútból álló, az odesszai fűtőművet el-
látó rendszer már elkészült. Itt jelenleg 

a gépészeti és a villamossági szerelé-
sek zajlanak, valamint a távvezetékek 
kiépítését végzik, amelyek összekötik a 
kutakat a fűtőművekkel. Kóbor Balázs, 
a Szetáv igazgatója elmondta, hogy je-
lenleg az egyik fúrótorony a Molnár ut-
cai fűtőműnél dolgozik. Itt már elérték 
a 2 ezer méteres mélységet. Hamaro-
san Felsővároson is elkészül a három 
kút. Egy másik, kisebb fúrótoronnyal a 

Szeged Plaza mellett dolgoznak. A ró-
kusi fűtőművet majdan ellátó három 
kút közül az első fúrása zajlik.

Az igazgató türelmet és megértést 
kér a szegediektől a zajjal járó munka 
miatt, amely elengedhetetlen ahhoz, 
hogy jelentősen korszerűsödjön a vá-
ros távfűtése. Kóbor elmondta, hogy a 
munkálatok befejezésével helyreállít-
ják a kutak környékét.

Negyven százalékkal kevesebb bűncselekmény
Hatalmasat javult Szeged közbiztonsága Harkai István rendőrkapitány jelentése szerint

Tovább javult Szegeden a közbiztonság. Az előző évhez 
képest 40 százalékkal kevesebb bűncselekmény történt a 
városban – derül ki Harkai István szegedi rendőrkapitány 
beszámolójából.

Sokszor elmondták 
már a szakértők: egy 
dolog a statisztika, 

és egy másik dolog a szub-
jektív, tehát az egyéni biz-
tonságérzet. A másik nagy 
igazság, hogy egy bűncse-
lekmény is sok, de a friss 

szegedi rendőrségi statisz-
tikák ezzel együtt is lenyű-
göző javulást mutatnak 
Szeged közbiztonságában.

Harkai István szegedi 
rendőrkapitány jelentésé-
ben az olvasható, hogy az 
ismertté vált bűncselek-
mények száma a 2018-as 
3842-ről 2309-re csök-

kent, ami 40 százalékos 
javulás. Rekordgyanús 
adat, hiszen a megyei jogú 
városokat nézve a 100 ezer 
lakosra számított 2385-ről 
1418-ra csökkent a város 
területén elkövetett bűn-
cselekmények száma.

A 2018-ban regisztrált 
1133-ról 600-ra csökkent 
a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 
is (47 százalékos javulás), 
ezen belül erőszakos bűn-
tett is kevesebb történt, 
145-ről 111-re (23 szá-
zalékot) javult ez az adat. 
Kiemelt, tehát súlyosabb 
bűncselekményből is keve-
sebb volt: a 2018-as 1663 
után tavaly 1115 (33 szá-
zalékos javulás). A közterü-
leteken elkövetett kiemelt 
bűncselekményekből két 
éve 579-et jelentettek, ta-
valy már csak 270-ről szer-
zett tudomást a rendőrség 

útjain: 2018-ban 183-an, 
2019-ben viszont 191-en. 
A leggyakoribb baleseti 
okok között az elsőbbségi 
és a kanyarodási szabá-
lyok megsértését, valamint 
a gyorshajtást jelölte meg 
Harkai István. A rendőr-
kapitány azt is írja, hogy a 
megnövelt rendőri jelenlét-

nek is köszönhetően húsz-
ról 14-re csökkent az ittas 
sofőrök által okozott bal-
esetek száma.

A beszámoló kiemelte: 
a Szegedi Rendőrkapitány-
ság kiváló munkakapcso-
latot alakított ki a Szegedi 
Városkép és Piac Kft.-vel, 
amelytől mindig teljes és 
pontos tájékoztatást kap 
a városi rendezvényekről. 
Szegeden minden körzet-
ben volt tavaly körzeti meg-
bízott, ők a rendezvények 
biztosításán túl az iskola-
rendőri feladataikat is elvé-
gezték. Mindemellett a sze-
gedi rendőrök 15 általános 
iskolában és kollégiumban 
összesen 143 előadást tar-
tottak, 3703 diáknak.

Szegeden (54 százalékos 
javulás).

Tavaly szerencsére nem 
történt szándékos emberö-
lés a városban, feljegyez-
tek viszont 8 rablást, 4 
zsarolást és 16 kifosztást. 
Harkai István megjegyzi, a 
rablások száma országos 
szinten is alacsonynak szá-
mít. Kevesebb volt a lopás 
is, 1088-ról 693-ra (36 szá-
zalékos csökkenés), ezen 
belül az autólopások négy-
ről egyre, az autófeltörések 
19-ről 12-re mérséklődtek. 
Tavaly több kerékpártol-
vajt, autófeltörőt és betörőt 
fogtak el a rendőrök Szege-
den, ezzel is magyarázható 

a javuló statisztika. A rend- 
őrkapitány azt is közölte, 
hogy 74,3 százalékról 77 

százalékra javították az 
eredményes nyomozások 
arányát.

Tulajdon elleni sza-
bálysértésből, azaz kisebb 
lopásból és csalásból ösz-
szesen 774-re derült fény, 
ez nagyjából megegyezik 
a 2018-as adattal (776 
eset). Keveset változott a 
balesetek száma Szeged 
területén. Míg két éve 292 
baleset történt, tavaly 294; 
ezek közül 2018-ban négy 
végződött halállal, 105 sú-
lyos sérüléssel, tavaly há-
rom és 100 ilyen baleset 
történt, ami apró javulást 
mutat. Ugyanakkor töb-
ben sérültek meg Szeged 

Már Rókuson is fúrnak. Fotó: Szabó Luca

Harkai István szegedi ren-
dőrkapitány

Megbilincseltek egy jómadarat a rendőrök. Képünk illusztráció

Nagyon jónak mond- 
ható a szegedi rend- 
őrök reagálási ide-
je: 11 perc, ami az 
elvárt 25 percnél 55 
százalékkal jobb.

Köszönöm a rend- 
őrség kiváló mun- 
káját, az önkor-
mányzat a jövő-
ben is minden 
segítséget meg-
ad annak érdeké-
ben, hogy Szeged 
lehessen a leg-
biztonságosabb 
magyar nagyvá-
ros.
Botka László polgár-

mester

1133-ról 600-ra 
csökkent a köz-
területen elköve-
tett bűncselek-
mények száma.
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Szegedi hétköznapi hősökből lettek  
az első Koronázatlan királyok 

Több mint ezeregyszázan gyűltek össze az ország minden pontjáról

Koronázatlan királyok elne-
vezésű Facebook-csopor-
tot hozott létre a szegedi 
Pataki Andrea azoknak a 
hétköznapi hősöknek, akik 
a koronavírus-járvány kez-
dete óta szeretnének tenni 
másokért. Eleinte főként 
szegediek és pestiek csat-
lakoztak, jelenleg már több 
mint 1100-an vannak. Az öt-
letgazdával és más civilek-
kel beszélgettünk a segít-
ség számtalan formájáról.

Nemhogy kevesebb, ha-
nem inkább több mun-
kája lett a járványhely-

zetben a szegedi Pataki And-
reának, aki internetes kom-
munikációval és marketinggel 
foglalkozik. Tevékenységének 
fő terepe eddig is a Facebook 
volt, ahol a mostani elzártság-
ban azok is aktívak, akik ko-
rábban nem voltak. 

A veszélyhelyzet első 
napjától

– Mindig bennem volt a kész-
tetés, hogy közösségi mun-
kát végezzek. Ahogy az olasz-
országi járványhelyzetről jön-
ni kezdtek a hírek, és egyre 
valószínűbbnek látszott, hogy 
bennünket is elér, már csak 
azt kellett kitalálni, hogyan 
segíthetek én. A magyaror-
szági veszélyhelyzet kihirde-
tésének napján, március 11-
én indítottam el a Koronázat-
lan királyok csoportot – idéz-
te fel az indulás pillanatát 
Pataki Andrea. – Az járt a fe-
jemben, hogy nagy dolgokat 
nem tudok tenni, teret azon-
ban adhatok azoknak, akik 
szeretnének segítséget adni 
vagy kapni, még ha az „csak” 

információ is. Így könnyebben 
egymásra találhatnak. Ele-
inte ugyanis leginkább a bé-
nultságot tapasztaltam, hogy 
sokan tennének valamit, de 
nem tudják, mit és hogyan. 
A csoportunk neve, a Koro-
názatlan királyok név szójá-
ték. Arra utal, hogy mindenki-
nek megvan a maga feladata 
ilyenkor, a politikusoknak is, 
de rajtuk kívül minden egyes 
ember fontos a maga helyén, 
vagyis a hétköznapi hősök is 
királyok. 

Először Andrea szelek-
tálta és tette közzé a beér-
kező információkat egyedül. 
hamarosan viszont segítsé-
get kért, így jelenleg a Face-
book-oldalon egy ismerőse 
segíti, a csoportban pedig né-
gyen dolgoznak mellette. 

Információáradat

Igyekeznek kiszűrni a közös-
ségből a politikát, az álhíre-
ket, és próbálnak kiigazodni 
a sokféle információ között. 

– Az első húzós téma a 
szájmaszkoké volt, kell-e vi-
selni, ha igen, mikor és mi-
lyen legyen, vegyünk vagy 
készítsünk. Ezért jó, hogy 
egy egészségügyi berkekben 

jártas társam és egy orvos-
tanhallgató szortírozta az in-
formációkat. A csoportban is 
vannak orvosok, járványügy-
ben dolgozók. Jelenleg már 
több mint 1100 tagot szám-
lálunk. Eredendően is az volt 
a szándékom, hogy tartsuk 
meg a vegyes profilunkat, ne 
specializálódjunk egyetlen 
témára, hiszen számos ilyen 
tematikus csoport alakult – 
jegyezte meg a csoport ala-
pítója. 

Andrea hozzátette: ter-
mészetesen sok tag az ő ko-
rábbi ismerősei közül került 
ki, ezért az elején a csoport 
negyven százaléka szegedi-
ekből verbuválódott, a töb-
biek pedig Pestről léptek be. 
Azóta ennél sokkal vegye-
sebb az összetételük, és jó 
néhányan a határokon túlról 
is bekapcsolódtak. Sok olyan 
tapasztalatot megosztanak 
a tagok, ami nem helyhez 
kötött, ezért másutt is alkal-
mazható. Kezdettől csatla-
koztak olyan szereplők, akik 
egyéni és csoportos beszél-
getéseket szervezve, vidám 
és szép dolgokra ráirányítva 
a figyelmet lélekben erősítik 
a többieket. De előfordult, 
hogy tűzifát ajánlott fel vala-

ki, és a csoport segítségével 
messzebbre is elért. 

Tükrözi a közhangulatot

Szakmai szemmel is érdekes 
figyelni a Koronázatlan kirá-
lyok témáit a kommunikáci-
ós szakértő szerint. Jól tükrö-
zi ugyanis, mi érdekli az em-
bereket, és milyen a közhan-
gulat. Kezdődött a „Hol mi a 
helyzet?” felvetésével és a 
szájmaszkok problémájával, 
folytatódott az álhírek és a 
statisztikák kérdésével. Kö-
vetkezett a „Maradj otthon!” 
téma, jelenleg az érettségi, 
a helyi önkéntesség, a vakci-
na és a „Meddig még?” fog-
lalkoztatja a résztvevőket. 
Az elején, amikor még az ez-
ret sem érte el a tagok a szá-
ma, gyakran rendkívül sok, 
naponta 50-60 információt, 
azaz bejegyzést is közread-
tak a csoportban. Összesen 
nagyjából ezer bejegyzést ír-
tak eddig, és mert ezeket so-
kan megnézik, hozzászólnak, 
továbbítják a saját ismerőse-
iknek, közel 12 ezer reakció 
olvasható náluk. Andrea azt 
mondta, el tudja képzelni, 
hogy ha a veszélyhelyzet el-
múlik, a csoportjuk is elhal. 
De az ellenkezője is lehetsé-
ges, azaz ha fontos lesz a ta-
goknak, tovább működtetik. 

A csoport működésétől 
függetlenül Pataki Andrea 
abban bízik, hogy sok min-
den megmarad ebből az 
időszakból: az önkéntesség, 
a közösségi munka, a szoli-
daritás, a helyi megoldások. 
– Másrészt viszont azért ne 
legyenek illúzióink! Az újévi 
fogadalmainkhoz tudnám 
hasonlítani. Hiszen itt tudato-

san régi szokásokat kellene 
megváltoztatni, új szokáso-
kat kellene tartósan kialakí-
tani – mondta a kommuniká-
ciós szakértő.

Tartják egymásban  
a lelket

– Andival egy rendezvényen 
találkoztam, tudom, meny-
nyire fontos neki a társadal-
mi felelősségvállalás. Tevé-
keny, jó vezető, nem nyava-
lyog, hiteles, próbál segíteni, 
én meg hasonlóan gondolko-
zom. Most nem dolgozhatok, 
az első héten kézzel-lábbal 

tiltakoztam ellene, nem tud-
tam mit kezdeni a helyzettel. 
Félre ne értse, most sem örü-
lök neki. De van időm olyan 
dolgokra, amikre eddig nem 
jutott – fogalmazott Vanyóné 
Ani szegedi kozmetikus (ké-
pünkön). 

– Látom, hogy nem állt 
meg az élet. Több helyre je-
lentkeztem már önkéntesnek 
Szegeden, de nem hívtak, 
lehet hogy másként kellene 
ajánlkoznom. Van is emiatt 
lelkiismeret-furdalásom. Min-
denesetre a Koronázatlan 
királyok csoport beszélge-
téseiben, az együtt gondol-
kodásban benne vagyok, 
tartjuk egymásban a lelket 
– hiszem, hogy ezzel is se-
gítünk. Ha meghallom, hogy 
valakinek valamire szüksége 
van, megírom a csoportban. 
Hozzáteszem, korábban is 
ezt csináltuk, csak nem az 
interneten. Ha nekem szól-
tak, hogy segítsek, mentem 
szívesen. Ezzel azért sokan 
így vagyunk. Azt is gondolom 
viszont, hogy nem minden 
feladatot vállalhatunk át mi, 
civilek – jegyezte meg Ani. 

Rajzfilmet készítenek 
időseknek

– Közép- és nagyvállalatok-
nak tartok készségfejlesztő 
és vezetőképző tréningeket, 
most ezek szünetelnek. Sze-
gedi születésű vagyok, 29 

évig ott laktam, édesanyám 
és a testvéremék most is 
ott élnek. Andival egy koráb-
bi közös munkánk révén is-
merkedtem meg. Az érték-
rendünk hasonló, és amikor 
láttam a Koronázatlan kirá-
lyokat, bekapcsolódtam – 
mesélte Dobák Orsi buda-
pesti tréner (alsó képünkön). 
– Előbb csak olvasgattam, 
amikor viszont saját anyu-
kámmal kapcsolatban rájöt-
tem, mennyire nehéz elma-
gyarázni az időseknek, mit 
hogyan csináljanak – mert 
hogy mit ne csináljanak, az 
nekik nem elég –, akkor be-
tettem a csoportba egy kez-
deményezést, hogy készít-
sünk nekik erről egy filmet. 
Hamar találtam is társakat 
hozzá. Volt, aki azzal segített, 
hogy információkat bányá-
szott az interneten. Csatla-
koztak olyanok is, akik hasz-
nos linkeket gyűjtöttek össze 
kutyasétáltatásról, gyerek-
vigyázásról, gyógyszerkivál-
tásról, bevásárlásról. Szege-
den nagyon sok ötletes kez-
deményezés létezik. Aztán 
nekiálltam megírni a filmünk 
tartalmát, egy dramaturg rö-
vidítette és filmre alkalmas-

sá tette, egy animátor készít 
hozzá egyszerű képi megol-
dásokat, egy hangmérnök 
segítségével pedig elmond-
juk tételesen, hogyan védhe-
tik meg magukat az idősek. 
Egyszerű jelenetekkel, raj-
zokkal mutatjuk be, mit csi-
náljanak, ha nincs interne-
tük, számítógépük, csak te-
lefonjuk. Hogyan juthatnak a 
legegyszerűbben informáci-
óhoz, segítséghez, és mind-
ezt személyes találkozások 
nélkül, mi az a hasznos tele-
fonszám, amit ha felhívnak, 
fel is veszi valaki, és tényleg 
hozzájutnak a megfelelő tá-
jékoztatáshoz. Miként pihen-
tessék például a leveleiket 
és a kapott árucikkeket két 
napig, hogy ne élje túl rajtuk 
a vírus. A filmünk nemsokára 
elkészül – fűzte hozzá Orsi.

Dombai Tünde

A Koronázatlan királyok ötletgazdája: Pataki Andrea.

Hétköznapi hősökre utal a Facebook-csoport elnevezése és képe. 
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Ezektől a szerektől várják  
a megváltást az új koronavírus ellen

Magyar felfedezés, a fluvoxamin lehet az egyik legígéretesebb

Az elmúlt hetekben több 
szerről, hatóanyagról, 
gyógyszerek kombináció-
járól állították már a tudó-
sok, hogy használhat a ko-
ronavírus ellen. A kutatók 
versenyt futnak az idővel, 
de még így is bizonytalan, 
lesz-e bármi a kezünkben, 
amikor Magyarországon is 
tetőzik a járvány.

Kezdjük a klasszikus 
módszerrel: a beteg-
ség legyengített válto-

zatának beadásával a nem 
betegeknek.

Covid–19-vakcina

Az oltásra a szervezet elvileg 
immunválaszt ad, és a beol-
tott alany védettnek tekint-
hető. A gond csak az, hogy 
még mindig nincs hatékony 
vakcina, azt leghamarabb 
szeptemberre ígérik. Az Ox-
fordi Egyetem kutatói leg-
alábbis 80 százalékig bizto-
sak abban, hogy sikerrel jár-
nak. A kínai Sinovac Biotech 
közben bejelentette: rézusz-
makákókban már működik 
az általuk fejlesztett vakcina. 
Az inaktivált vírust tartalma-

zó oltóanyagot nyolc majom-
nak adták be, majd azokat 
megfertőzték a vírussal, de 
egyiknél sem alakult ki sú-
lyos fertőzés. Hét nap után 
ki sem tudták mutatni ben-
nük a koronavírust.

Hidroxi-klorokin-szulfát

Az első használható ható-
anyagok között emlegették 
a klorokint, amely a malá-
ria egyik tipikus gyógysze-
re, valamint a hidroxi-klo-
rokin-szulfátot. Kezdetben 
az Egyesület Államokban 
az élelmiszer-biztonsági és 

gyógyszerészeti hatóság en-
gedélyezte, hogy koronaví-
rusos betegeken próbálkoz-
zanak velük. A hidroxi-klo-
rokin-szulfátot Svájcban is 
használták a koronavírusos 
betegek kezelésére, de egye-
lőre minden szakértő óva-
tosságra int.

Német kutatók arra fi-
gyelmeztetnek: a kombiná-
ció súlyos szívritmuszavart 
okozhat. Brazíliában és az 
Egyesült Államokban néhány 
napja már le is állították a 

teszteket, mert több teszta-
lany elhunyt szívproblémák 
miatt. Jelenleg a hatóanyag 
dózisát igyekeznek csökken-
teni a kutatók, hátha így még 
kordában tartható a mellék-
hatása. Miután több teszt is 
kudarcba fulladt, az ameri-
kai élelmiszer-biztonsági és 
gyógyszerészeti hatóság a 
szer használata ellen tett ja-
vaslatot április végén.

PittCoVacc

A Pittsburghi Egyetem sokat 
remél az általuk fejlesztett 
Pittsburgh Coronavirus Vac-

cine-től, rövidebb nevén Pitt-
CoVacctól. A szer vírusfehér-
jékkel dolgozik, hasonlóan 
az influenza elleni védőoltá-
soknál használt eljáráshoz. 
A pittsburghiek egy tapaszt 
készítettek, amely apró tüs-
kék segítségével, fájdalom-
mentesen juttatja a szert 
a bőr alá. Arra számítanak, 
hogy néhány hónapon be-
lül elkezdhetik a PittCoVacc 
tesztelését.

mRNA-1273

Seattle-ben adták be a sza-
badalmat az mRNA-1273 
nevű RNS-típusú kísérleti ol-
tóanyagra. Ez a szer vírusfe-
hérjéket termeltet a sejtek-
kel, majd az immunrendszer 
antitesteket állít elő ezek el-
len, így készítve fel a szerve-
zetet a valódi fertőzésre és 
annak legyőzésére.

Favipiravir

Nem új gyógyszer a favipira-
vir: 2014-ben fejlesztették ki 
Japánban, az influenza és az 
ebola ellen is hatásosnak bi-

zonyult, de csak 2019-ben 
vált általános gyógyszerré. A 
gyógyszerrel idén februárban 
kezdtek kísérleti kezelések-
be koronavírusos betegeken 
Kínában és Japánban. Má-
sik két szerrel összehason-
lítva 80 betegen tesztelték a 
szert: a betegek 91 százalé-
kának javult az állapota, mi-
közben kevés mellékhatást 
jegyeztek fel. Japán és Kína 
után idén márciusban Olasz-
ország is engedélyezte a szer 
használatát. A magyarorszá-
gi engedélyezési eljárás még 
tart, április első hétvégéjén 
mintegy 400 ezer tabletta 
érkezett hazánkba.

Remdesivir

Az ebola és a Marburg mar-
burg-vírus ellen kifejlesz-
tett szer a remdesivir, amit 
kétfajta koronavírus-típus, 
a MERS és SARS ellen is 
hatékonyan használtak. A 
remdesivir, amelyet jelen-
leg a legígéretesebb vírusölő 
gyógyszernek tartanak, meg-
gátolhatja a Covid–19 sza-
porodását.

Február 6-án Kínában 
megkezdték a klinikai vizs-
gálatokat, de a szerrel a 
düsseldorfi egyetemi klinika 
is dolgozik. A Gilead nevű 
cég fejlesztését chicagói 
és houstoni kórházak hasz-
nálják biztató sikerrel: több 
esetben is néhány nap alatt 
enyhítette a koronavírusos 
betegek légzési nehézsége-
it és magas lázát. A Gilead 
egyelőre nem publikálta a 
remdesivir hatékonyságáról 
szóló tanulmányát, ezt má-
jus közepére ígérik, ugyan-
akkor több kutató is úgy 
nyilatkozott, hogy a szer a 
betegség korai szakaszában 
hatékony.

Fluvoxamin

A koronavírus okozta tüdő- 
gyulladást enyhíti és a tüdő 

hegesedését gátolhatja a 
fluvoxamin nevű szer, amely 
serkenti a sigma–1 recep-
tort, egy fehérjét. Ez a recep-
tor több szövet sejtjeiben is 
megvan, és az elmúlt évek-
ben egyre több betegség – 
depresszió, szív- és érrend-
szeri betegségek és egyes 
daganatok – kialakulásánál 
is felmerült a szerepe.

Fekete Andrea kutató-
csoportja a Semmelweis 
Egyetemen szabadalmazta-
tott egy eljárást, amely so-
rán antidepresszánsokkal 
serkentették a receptort, 
majd azokat megnövelt 
mennyiségben alkalmaz-
ták, s így csökkentette az 
oxigénhiányos állapotot az 
adott szövetekben, azaz 
meggátolta a szövetek el-
halását. Az egyik ilyen jól 
használható hatóanyag a 
fluvoxamin. A vele kezelt 
szövetben nem alakultak ki 
fibrózisok, más néven kö-
tőszöveti átépülések, azaz 
hegesedés.

A hegesedés megakadá-
lyozása azért fontos, mert 
a hegszövet, mint kötőszö-
vet, nem képes ellátni a 
tüdő szövetének feladatát: 
oxigént juttatni a véráram-

ba és eltávolítani onnan a 
szén-dioxidot. A hegese-
dés következtében a tüdő 
szövete veszít rugalmas-
ságából, és a szaporodó 
kötőszövet a gyulladáshoz 
képest is nehezebbé teszi a 
gázcserét. Ekkor a korona-
vírusos beteg már biztosan 
lélegeztetőgépre szorul, és 
a folyamat nem visszafordít-
ható. Ha azonban meg lehet 
gátolni a hegesedést, akkor 
a tüdő nagyobb eséllyel ké-
pes ellátni a funkcióját, és 
így a beteg is nagyobb esély-
lyel maradhat életben.

A kutatócsoport klinikai 
teszteket szeretne végrehaj-
tani, ehhez mintegy százmil-
lió forintra lenne szükségük. 
Szabadalmuk előnye, hogy 
egy már forgalomban lévő 
antidepresszánst, a fluvo-
xamint használnák, amelyet 
nem kell kifejleszteni és en-
gedélyeztetni sem.

BCG-oltás
Kutatók észrevették, hogy mintha kevesebben halnának meg azokban az országok-
ban, ahol kötelező a csecsemőkori BCG-oltás (Bacille Calmette-Guérin-oltás), amelyet 
a tuberkulózis megelőzésére adnak. Ahol a BCG-oltás soha nem volt kötelező (Olasz-
ország, Egyesült Államok), vagy évtizedekkel ezelőtt felfüggesztették (Spanyolország, 
Franciaország), esetleg csak későn vezették be (Irán), ott nagyon sok a koronavírusos 
beteg és halott. Magyarországon 1954 óta kötelező a BCG-oltás, ezért is féltik jobban 
a 65 évesnél idősebbeket a járványügyi szakemberek. Falus András akadémikus, a 
Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének korábbi igazga-
tója szerint elképzelhető, hogy a BCG-oltás valóban ad valamiféle védettséget a ko-
ronavírussal szemben – legalábbis az elmélet szerint. Merthogy a BCG-oltás nem ad 
élethosszig tartó védettséget, a kutatók szerint felnőttkorban már alig vagy egyáltalán 
nem véd.

81 szert tart jónak  
a magyar kutató

Barabási Albert-László (képünkön, 
fotó: hvg.hu), a bostoni Network 
Science Institute hálózatkutatója 
márciusban azt közölte, hogy ku-
tatócsoportjával az emberi fehérje 
és a vírusfehérje, valamint az em-
beri fehérje és a gyógyszer közti 

kölcsönhatásokat vizsgálták, így találtak 81 lehetsé-
ges hatóanyagot. Ezeket azonban még többféle kom-
binációban kell tesztelni ahhoz, hogy kiderüljön: me-
lyik és milyen mértékben hatásos.

A Pittsburghi Egyetemen tesztelt PittCoVacc nevű tapasz. 
Fotó: Pittsburghi Egyetem

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a napokban tetőzik hazánkban a járvány. Az egész-
ségügyisek a frontvonalban küzdenek, a kutatók a háttérben. Fotó: MTI/Bruzák Noémi 
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 A lélek útján – Bortól Abdáig, Radnóti Miklós nyomában
Tóth Péter Lóránt verszarándok gyalog és buszon követte a költő nyomait

– Tavaly augusztus 31-én 
Borból indultam, és szep-
tember 24-én érkeztem meg 
Abdára. 2019-ben ugyan-
is kettős évforduló kapcsán 
emlékeztünk meg Radnó-
ti Miklósról: 110 éve szü-
letett, és 75 éve halt meg. 
Ez is sarkallt, hogy nekivág-
jak, és mellette az is, hogy 
volt egy kitűnő általános is-
kolai magyartanárom, Bődi 

Szabolcs. A tanár úr, ami-
kor a tananyagban Radnóti-
hoz értünk, behozta a költő 
Bori noteszének hasonmás 
kiadását. Aki már a kezébe 
vette, az láthatta, hogy né-
mely írások elmosódtak, hi-
szen másfél évig pihent a 
sírban, ugyanakkor rengeteg 
sora olvasható. Ez engem 
akkor annyira megfogott, 
hogy valakiben ennyi élete-

rő, élni akarás, kitartás és 
küzdeni tudás rejlett. Kíván-
csi lettem, milyen az az út, 
amelyet Radnóti megtett – 
idézte fel Tóth Péter Lóránt, 
mi késztette a verszarándok-
latra. 

A gyerekkori álom óta 
eltelt huszonöt év, és tavaly 
Tóth Péter Lóránt útnak in-
dult. Fontosnak tartotta, 
hogy pontosan kövesse Rad-
nótiék erőltetett menetét, 
utánanézett a szakiroda-
lomban, történészekkel kon-
zultált. Közel féléves előké-
szület után 850 kilométert 
tett meg, ebből hétszázat 
gyalog, százötvenet pedig 
busszal – azért tömegköz-

lekedéssel, mert a munka-
szolgálatosokat is vagonok-
ban szállították Mohács és 
Szentkirályszabadja között. 
Három országon vitt keresz-
tül az útja: tizennyolc napot 
töltött Szerbiában, egyet 
Horvátországban, hatot pe-
dig Magyarországon. Végig 
egyedül gyalogolt, egykori 
tanára, Bődi Szabolcs pedig 
kisbusszal kísérte – abban 
éjszakáztak Bortól Belgrá-
dig, mely ritkán lakott vidék, 
és nem találtak magyarokat, 
akik szállást adhattak volna. 
Belgrádtól Abdáig viszont 
minden településen megállt, 
általában iskolások fogad-
ták, és együtt emlékeztek 
meg Radnótiról. 

– Mindenekelőtt nem 
sportteljesítményként fog-
tam fel ezt az utat, nem is 
magánjellegű zarándoklat-
nak, hanem közösséget sze-
rettem volna építeni köré. 
Hiszen a Borból elindult 
3200 munkaszolgálatos 
fele Abdáig meghalt, tehát 
hetvenöt éve halottak sze-
gélyezték az utat, én viszont 
tavaly élettel szerettem vol-
na megtölteni. Ez sikerült is, 
mert 3500-4000 emberrel 

találkoztam útközben. Előre 
megkértem a diákokat, hogy 
készüljenek versekkel vagy 
valamilyen műsorral. Példá-
ul a veszprémvarsányi temp-
lomban a helyi plébános ze-
nekara játszott, amelyben ő 
volt a gitáros és az énekes, 
így dübörgött a megzenésí-
tett Radnóti. Nemcsak Rad-
nóti miatt, hanem azért is ki 
kellett tartanom, mert annyi- 
ra várták a maiak a találko-
zást – mesélte Tóth Péter 
Lóránt. 

Borban, amely szerb vá-
ros, ugyanúgy él Radnóti köl-
tészete. A könyvtárban ka-
pott is a zarándok egy szerb 
nyelvű képregényt a költő 
ottani napjairól, melyben 
versek is találhatók, Danilo 
Kiš fordításában. Varga Imre 
Radnóti-szobrát is felkereste 
a településen. Úgy látta, az 
érintett falvakban és váro-
sokban mindenütt tudtak a 
hajdani erőltetett menetről, 
és hogy az adott helyen mi 
történt a munkaszolgála-
tosokkal. Lager Haidenau 
ugyan már nincs meg, a kö-
zelében a költő születésé-
nek százéves évfordulóján 
a szegedi radnótisok elhe-

lyeztek egy terméskövet. 
Tóth Péter Lóránt megnézte 
a belgrádi gettót is, ahol két 
éjszakát töltöttek a menete-
lők. Az egykori mohácsi get-
tó tégláit, amelyekre annak 
idején üzeneteket írtak a 
rabok, beépítették a későb-
bi könyvtárral szemben egy 
ház falába, úgyhogy ma is 
láthatók. 

A YouTube-on 
elérhető

A szabadkai Pannon 
Televízió 13 részes do-
kumentumfilm-soro-
zatot forgatott a vers- 
zarándoklatról. Márci-
ustól minden vasárnap 
este leadják egy részét, 
amely utána elérhető a 
YouTube-on is, Radnó-
ti nyomában címmel. 
Idén ősszel pedig ebből 
elkészül egy 100 per-
ces dokumentumfilm. 
A stáb tagjai: Herczeg 
Zsolt rendező, Szalai 
Adrián és Lukács Attila 
operatőr, Horvát Inesz 
vágó.

600 kilométert biciklizett Nándorfehérvárra

Tóth Péter Lóránt 40 esztendős, testnevelés–történelem szakon diplomázott. Kun-
szentmiklóson dolgozott testnevelő tanárként, ezzel azonban öt éve felhagyott a vers-
mondás kedvéért. Azóta rendhagyó irodalom- és történelemórákkal járja a Kárpát-me-
dencét. Szegeden is járt József Attilával, Arany és Petőfi barátságának történetével, és 
közreműködött a szegedi egyetem őszi kulturális fesztiváljának Vers délben sorozatá-
ban. Nagy útját két rövidebb előzte meg. 2017-ben, a Szent László-emlékévben Kun-
szentmiklósról legyalogolt a horvátországi Szentlászlóba, amely 260 kilométeres túra 
volt. Templomokban tartott előadásokat Szent László királyról. Bár jogosítvány híján 
addig is mindenhová tömegközlekedéssel jutott el, élvezte, hogy még jobban lelassí-
totta a gyaloglás, emberekkel találkozott, akik megszólították. 2018-ban pedig Kun-
szentmiklósról 600 kilométert biciklizett Belgrádba, az egykori Nándorfehérvárra; ott 
a Hunyadiakról tartott előadást. Azt az idei tervét azonban, hogy Trianon 100. évfordu-
lóján száz településen száz előadást tartson, keresztülhúzta a vírus. De nem adja fel, 
és amikor lehet, folytatja  a már megkezdett körutat, 2021. június 4-ig; bejárja a Fel-
vidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Baranyát, a Muravidéket és Burgenlandot. 

Tóth Péter Lóránt Žagubica fölött a hegyekben. Az operatőr: Lukács Attila. 

A zarándok Melocco Miklós Radnóti-szobránál, Győr és Abda között. 

1

Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.

1944. augusztus 30. A hegyek közt

2

Kilenc kilométerre innen égnek
a kazlak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő
apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.

Cservenka, 1944. október 6.

3

Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.

Mohács, 1944. október 24.

4

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf, – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

Szentkirályszabadja, 1944. október 31.

Radnóti Miklós

Razglednicák

A lélek útja címmel járta végig Radnóti Miklós és 3200 
munkaszolgálatos társa utolsó útját Bortól Abdáig Tóth 
Péter Lóránt. A versmondót a 850 kilométeres vándorlás 
során emlékező műsorokkal várták. A verszarándoklatról 
dokumentumfilm-sorozat készült, amely már látható az 
interneten, ősszel pedig egész estés dokumentumfilmet 
vetítenek róla.
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Szeged tudós művelő-
déstörténésze a közel-
múltben a „hetvenke-

dők” klubjába lépett. A kez-
det 1950. április 2-a, a hely 
Békéscsaba, s annak Jami-
na-telepe.  Munkáscsalád 
gyermekeként látta meg a 
napvilágot, és az iskolai ta-
nulmányok elvégzése után 
jutott el Szegedre, ahol tör-
ténelem–magyar szakos dip-
lomát szerzett. Végzettsége 
szerint tanár lett, de kezdet-
től fogva a könyvek, folyóiratok és ezeken ke-
resztül az emberi gondolatok világa vonzot-
ta. Munkahelyei (a régi Egyetemi Könyvtár és 
a Móra Ferenc Múzeum) főként a Szeged-ku-
tatásban segítették. Ezen belül az újságírás 
története, illetve a város irodalmi kiválósá-
gai (Móra, Tömörkény, Juhász) szellemi ha-
gyatékának gondozása és földolgozása érde-
kelte. Sajtótörténeti kutatása az, ami miatt 
pl. a Délmagyarország Lengyel Andrásban 
a szegedi újságírás leghosszabb életű napi-
lapja történetének első földolgozóját („Köz-
katonái a tollnak…” [1999]) tisztelheti. Iro-
dalomtörténeti munkái között vannak kuta-
tást segítő kéziratkiadások (A szegedi Egye-
temi Könyvtár Móra-kéziratai [1976], Móra 
Ferenc levelezéséből [1979]), valamint mű-
elemzések és irodalomszociológiai tanulmá-
nyok. Több írásában tárta föl Juhász Gyula 
líraiságának titkait, baráti és irodalmi kap-
csolatait, Tömörkény népismeretének forrá-
sait. Mindemellett is a szakma elsősorban 
József Attila-kutatóként tartja számon – jog-
gal, hiszen e területen alapvetően új ered-
ményekre jutott. Minden írására jellemző a 
szöveggel dolgozó filosz ténybeli alapossága, 

az empíriák tömegének föl-
használása. Ennek köszön-
hető, hogy akár személyről, 
akár jelenségről van szó, el-
kerüli a tartalmi egyoldalúsá-
gokat, igyekszik minden vizs-
gált kérdést a maga teljes-
ségében láttatni. Különösen 
jól mutatják ezt újabb megje-
lent könyvei (A mindennapok 
szemüvegkészítői [2011], 
Ellenkultúra, peremhelyzet-
ben [2016] és a legfrissebb: 
Ignotus Hugó-tanulmányok 

[2020]). Mindegyikben megfigyelhető a ko-
rábbiakhoz képest bizonyos tematikus súly-
ponteltolódás a kultúra és műveltség nem 
hagyományos társadalomformáló szerepe 
vizsgálatának irányába. 

Behatol a „szemüvegkészítők” mediati-
zált valóságába, mert – vonja le a tanulsá-
got – az újságírók funkciója a mindennapok 
világában meghatározó, cselekvést is befo-
lyásoló erővel bírt és bír. Az „ellenkultúra” 
– érdeklődésének legújabb területe – kap-
csán arra hívja föl a figyelmet, hogy a fősodor  
(mainstream) és peremhelyzet (marginali-
tás) történeti alakulások, amelyek szituáció-
függően helyet cserélhetnek, s messze nem 
a lényeges és lényegtelen alternatívájának 
szinonimái. 

Lengyel András életét ma testi gyenge-
ségek nehezítik, de tiszta látása és dolgozni 
akarása még terveket sző. Születése nap-
ján kívánjuk, hogy kutatói alkata, gyermekei 
iránti figyelme és barátainak kitartó szolida-
ritása segítse hullámzó hangulatát mindig a 
magasba tolni.

Kedves Bandi, Isten éltessen!    
Marjanucz László

9Aktuális

Postabontás

Tisztelt Olvasóink!

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot arra, hogy az észrevételeket, olvasói leveleket rö-
vidítve, szerkesztett formában adja közre.

Lengyel András  
70. születésnapjára

Egy kép, két mondat

A Csanádi utcai tízemeletes előtt Domokos Katalin és unokája piros szívekkel fejezi ki 
háláját a koronavírus-járvánnyal szemben az első vonalban küzdő egészségügyi dolgo-
zóknak. Ezzel a szép gesztussal kívánnak kitartást és jó egészséget mindenkinek. Fotó: 
Szabó Luca

Barátkozzunk! A békésen legelésző kecskére a béketelepi Régi posta úton lett figyelmes 
olvasónk, Benda Beatrix.

Nem tűnt el, csak átalakult. A Lomnici utcai poroló szebb napokat látott betonlábait színes-
re festették, most totemoszlopként magasodnak az egyik panelház előtt. Fotó: Víg Viktória.
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MÁJUSBAN BAJNOKOK LE-
HETNEK. Már május közepén 
megnyerheti a bajnokságot 
a Zengő Alföld Szegedi TE, a 
Magyar Teke Szakági Szövet-
ség ugyanis a legutóbbi elnök-
ségi ülésén úgy határozott: ha 
május 15-ig feloldják a koro-
navírus miatt bevezetett kor-
látozásokat, akkor a hónap 
végtől folytatódhat a bajnok-
ság, ám ha erre nem kerül 
sor, akkor a jelenlegi tabellá-
val ér véget a pontvadászat, 
ami a szegediek első helyét 
eredményezné. Ami a jövőt il-
leti: a Szegedi TE szóban meg-
állapodott korábbi játékosa, a 
világbajnok Zapletán Zsom-
bor visszatéréséről. A Bajno-
kok Ligájában sem vész el a 
klub négyes döntőbe jutása, a 
nemzetközi szövetség ugyanis 
a Final Fourt nem törölte, csu-
pán 2021 márciusára halasz-
totta.
JÓ HÍRT KAPTAK A VÁLO-
GATOTTAK. A magyar férfi-
kézilabda-válogatott kijutott a 
jövő januári, egyiptomi világ-
bajnokságra, a női csapat pe-
dig a decemberi, dán–norvég 
közös rendezésű Európa-baj-
nokságra, miután az európai 
szövetség törölte a két selejte-
zősorozat hátralévő meccseit 
a koronavírus miatt. A férfivá-
logatott egy oda-visszavágós 
párharc során Bosznia-Her-
cegovinával találkozott volna, 
míg a nők Montenegró ellen 
kétszer, Litvánia és Olaszor-
szág ellen pedig egyszer lép-
tek volna pályára. A szövetség 
mindkét szakág esetében a 
legutóbbi Eb végeredményét 
vette alapul a továbbjutók 
megállapításánál. Némileg 
módosul a 2022-es férfi Eu-
rópa-bajnokság selejtezőinek 
menetrendje is, itt azonban 
nem vagyunk érintettek, mivel 
a szlovákokkal együtt rende-
zői leszünk a tornának, rész-
ben Szegeden.
MEGINT HALASZTOTTAK. 
Kijelölték a súlyemelők má-
sodszor elhalasztott moszk-
vai Európa-bajnokságának 
őszi időpontját: az új kezdési 
dátum október 31. lesz, és az 
esemény november 8-ig zaj-
lik. Ugyanakkor nem kizárt, 
hogy ezt a periódust sem le-
het majd tartani, ha a járvány-
helyzet nem javul a megfele-
lő mértékben. Az Európa-baj-
nokságon az Eb-bronzérmes 
Nagy Péter, a Szegedi Lelke-
sedés SK ólomsúlyú sporto-
lója is indulási jogot szerzett. 
Az európai szövetség tisztújító 
kongresszusa egybeesett vol-
na a nyári dátummal, de azt is 
el kellett halasztani.

Sport

Pappék legyőzték 
a németeket

A magyar női sakkválo-
gatott simán, 12–4-
re legyőzte a német 

csapatot online mérkőzésen. 
A magyarok közül a szegedi 
Papp Petra nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt, ugyan-
is mind a négy partiját meg-
nyerte. Hoang Thanh Trang 
és Gara Tícia három-három 
pontot gyűjtött, míg Gara Ani-
ta kettővel zárta a négy mér-
kőzését. 

A két válogatott a Hello, 
Sakk! címmel nemrég életre 
hívott online sakkcsatorna 
szervezésében mérkőzött 
meg, a párharc során a csa-
patok négy-négy játékosa 
körmérkőzést vívott, rövidí-
tett idejű játszmákban. Papp 
Gábor, az esemény egyik 
szervezője, a magyar női 
válogatott szövetségi kapitá-
nya szerint a mérkőzés több 
szempontból is fontos volt. 
Mint mondta, a sakk talán 
az egyetlen sportág, amely 
online is ugyanúgy űzhető, 
mint „valós térben”. Jelezte, 
a hasonló események segí-
tik a sakk népszerűsítését, 
és jót tesznek a válogatott 
formában tartásának is. A 
koronavírus-járvány miatt a 
Magyar Sakkszövetség már 
korábban arra buzdította a 
versenyszervezőket, hogy 
az elhalasztott versenyek 
helyett szervezzenek online 
eseményeket. Az egyik ilyen 
kezdeményezés a kétheten-
te jelentkező Hello, Sakk! élő 
sakkcsatorna.

Blažević elköszönt, a BL elúszott
Mozgalmas hetei voltak a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának

nagyon szomorú vagyok, 
hogy a koronavírus miatt 
csak így köszönhetek el cso-
dálatos szurkolóinktól – írta. 
Blažević 2012-ben igazolt a 
Tisza partjára, a szegediek-
kel ezalatt egy-egy alkalom-
mal EHF Kupát, bajnoki cí-
met és magyar kupát nyert.

Radivojević a legjobb

A közelmúltban az EHF készí-
tett egy összeállítást, amely-
ben azt összegzi, ki volt a 
félbeszakított idény legjobb 

igazolása a Bajnokok Ligá-
jában. A lista élén a szegedi-
ek játékosa, Bogdan Radivo-
jević végzett. A szerb szélső 
kiemelkedő teljesítménnyel 
rukkolt elő, élete eddigi leg-
jobb formáját mutatta, ösz-
szesen 63 gólt dobott a so-
rozat csoportkörében. Ra-
divojević mögött a máso-
dik helyen Rasmus Lauge 
(Veszprém), a harmadikon 
Andreas Wolf (Kielce), majd 
Luka Cindrić (Barcelona) és 
Hugo Descat (Montpellier) 
végzett a rangsorban.

Az Európai Kézilabda 
Szövetség (EHF) vég-
rehajtó bizottsága a 

koronavírus-járvány miatt le-
zárta a férfi Bajnokok Ligája 
küzdelmeit, így a MOL-Pick 
Szeged számára befejező-
dött a szezon. 

Nem játszhatnak  
tovább

A bajnokságot és a magyar ku-
pát már korábban lefújták. A 
BL-ben nem lesznek meccsek 
a nyolcaddöntőben és a ne-
gyeddöntőben sem, ehelyett 
december végén Kölnben az 
A és B csoport első két helyén 
végzett négy csapat részvéte-
lével rendezik meg a 2019–
2020-as évad négyes döntő-
jét, amelyben így a Veszprém, 
a spanyol Barcelona, a francia 
PSG és a német Kiel lesz ott. 
A szegediek a nyolcaddön-
tőben a címvédő észak-ma-
cedón Vardar Szkopjéval talál-
koztak volna.

Csalódottak  
a döntés miatt

– Sajnálom, hogy ezzel a dön-
téssel nem a csapatokat és a 
szurkolókat vették figyelem-

be, hanem az EHF a saját ér-
dekeit tartotta szem előtt – 
nyilatkozta a klubhonlapon 
Szűcs Ernő Péter elnök.

– Felháborító, bízom 
benne, hogy ez valami tréfa, 
mert nem tudom hova tenni 
– értékelte a döntést Mikler 
Roland a közmédiának. – 
Ha már megrendezik, akkor 
rendezzék meg úgy, ahogy 
annak lennie kell, és akkor 
játsszák le azok a csapatok 
egymás ellen a mérkőzése-
ket, akik még eljuthattak 
volna a Final Fourba, hiszen 
az egész szezonban ezért 
küzdöttek. Miért veszik el a 
lehetőséget azoktól a csapa-
toktól, akiknek még nyitott 
lett volna a kapu?

Blažević elköszönt

A Veszprémbe szerződő Jor-
ge Maqueda után megvan a 
szegediek második távozója 
is: nyolc év után elköszönt 
Alen Blažević. A horvát vá-
logatott játékos felesége kö-
zösségi oldalán jelentette be 
a hírt.

– Köszönök minden 
emléket, Szeged, amelyet 
együtt éltünk át! Második 
otthonommá vált a város, 

Elhunyt Pádár László
A korábbi FIFA-játékvezető 76 éves volt

Hetvenhat éves korában 
elhunyt Pádár László 
korábbi FIFA-játékveze-

tő – tudatta honlapján a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség.

Pádár 1943. december 
21-én született Szentesen. 
Labdarúgóként harmadosz-
tályú csapatokban játszott, a 
Szegedi Dózsából vonult visz-
sza 1967-ben, itt is élt. A sport-
ághoz hű maradt, még abban 
az évben elvégezte a játékve-
zetői tanfolyamot. Közel nyolc 
esztendővel később, 1975. 
szeptember 10-én vezette éle-
te első NB I.-es mérkőzését, a 
Diósgyőr–Békéscsaba össze-
csapást.

Két évvel utána, 1977-
ben kerettag lett a Nemzet-
közi Labdarúgó Szövetségnél 
(FIFA), és egy évtizeden át 
fújhatta a sípot a nemzetközi 

keretben. Többek között részt 
vett az 1979-ben Japánban 
megrendezett U20-as világ-
bajnokságon, ahol a világ 
megismerte Diego Marado-
nát, és bíráskodott rangos vi-
lágbajnoki és Európa-bajnoki 
selejtezőkön is. Az 1979-es 
bázeli KEK-döntőben Palotai 
Károly partjelzője volt a Barce-
lona–Düsseldorf mérkőzésen, 
58 ezer néző előtt. Összesen 
48 meccset vezetett FIFA-ke-
rettagként a 45 éves korhatár 
betöltéséig.

Egy évvel később, 1988-
ban a Ferencváros–Pécs 
MK-döntő dirigense lehetett a 
Népstadionban, 20 ezer néző 
előtt. Utolsó NB I.-es mérkőzé-
se a Tatabánya–Újpest ranga-
dó volt abban az esztendőben 
– ez volt az általa vezetett 
174. élvonalbeli meccs.

Jég nélkül, de közösen edzenek
Újraindult a munka a korcsolyaválogatottaknál

A Magyar Országos Kor-
csolyázó Szövetség 
(MOKSZ) kötelékébe 

tartozó válogatott sportolók 
és edzők két hete megkezd-
ték a közös felkészülést a 
következő idényre.

„Az előírásoknak meg-
felelően a munka megkez-
déséhez két negatív koro-
navírustesztre van szükség 
személyenként, csak ezek 
birtokában indulhatott újra 
az élet a korcsolyaspor-
tokban” – írta a szövetség 
honlapja. A közleményből 
az is kiderült, hogy a teszte-
lésen a válogatott keretek 
valamennyi tagja, illetve a 
válogatottak mellett dolgo-
zó szakemberek egyformán 
részt vettek. 

Jelenleg a Szegedi Kor-

csolyázó Egyesület két olim-
pikonja, Jászapáti Petra 
és Kónya Zsófia tartozik a 
válogatott keretéhez rövid 
pályás gyorskorcsolyában. 
Jászapáti egy külföldi út mi-

att később csatlakozott a 
társaihoz, Kónya viszont már 
az újrakezdés legelejétől a 
társakkal edz Budapesten, 
egyelőre jég nélkül, a sza-
badban.

A mindig vidám Blažević nyolc év után köszönt el Szeged-
től. Fotó: MOL-Pick Szeged

Kónya Zsófia itt még a kutyáival „edzett”, két hete viszont 
már a társakkal közösen mozoghat. Fotó: Facebook/Kónya 
Zsófia

Sorozatban érkeztek a fontos bejelentések a MOL-Pick 
Szeged kézilabdacsapatánál az utóbbi hetekben. Az euró-
pai szövetség döntése értelmében az együttes lemarad a 
Bajnokok Ligája négyes döntőjéről, nyolc év után távozik 
Alen Blažević, míg Bogdan Radivojevićet az év igazolásá-
nak választották a BL-ben.
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Szeretne ajándék könyvet 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: május 8. A nyerteseket e-mailben 
vagy telefonon értesítjük.
Kedves Játékosunk! A rejtvény megfejtésének beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a sorsoláshoz szükséges adatait szerkesztőségünk az Európai Parlament és a Tanács vonatkozó 
adatkezelési rendeletének megfelelően kezelje és tárolja. Adatait legkésőbb három hónap múlva megsemmisítjük. 
Az előző számunkban megjelent rejtvény megfejtése:  Csizmadia György alapította a múzeumi  matinékat. A nyertes: Zergényi Jánosné. Gratulálunk!

Tarka-barka

SZEGEDEN HÁZASSÁ-
GOT KÖTÖTTEK április 17-
én: Kátai Sándor és Somo-
gyi Vanda; április 18-án: 
Papp Gábor Máté és Bíró 
Andrea, Papp Márton és 
Czindrity Karolina, Vidéki 
György és Vásáreczki Bian-
ka, Balogh Roland Attila és 
Rácz Lívia Petra, Váradi Ta-
más és Pelikán Nóra, Vigh 
Balázs és Jenei Judit Erzsé-

bet, Varga Krisztián és So-
mogyi Szilvia.
SZEGEDEN SZÜLETTEK: 
Kismárton Sándornak és 
Kismárton Glória Krisztiná-
nak 2020. 04. 18-án Leóna, 
Szekeres Péternek és Pap-
lógó Lillának 2020. 04. 18-
án Vanda, Kiss Ákosnak és 
Hodován Renátának 2020. 
04. 16-án Lili Anna, Nádas 
Jánosnak és Nádas-Kovács 

Máriának 2020. 04. 13-án 
Fanni Mira, Budai Lászlónak 
és Budainé Zádori Enikőnek 
2020. 04. 11-én Boglárka, 
Molnár Zsoltnak  és Molnár-
né Szőke Kittinek 2020. 04. 
11-én Viktória Csenge, Tóni 
Józsefnek és Vincze Nikolet-
tának 2020. 04. 11-én Lili-
en Nikoletta nevű gyermeke 
született.
GRATULÁLUNK!
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