
Már a szegediek is hallhatják 
Sebestyén Balázsékat, ugyanis 
a városban is elkezdett sugá-
rozni a Rádió 1.

12. oldal

November végén állítják a Du-
gonics térre a szelfizők kedven-
cét, ami még most szétszerel-
ve, egy raktárban fekszik.

9. oldal

Melegjogi beszélgetés helyett 
egyházgyalázást tartottak Sze-
geden, a lényegről szó sem 
esett, helyette a katolikus val-
lást húzták le.

3. oldal

Új hangok

Még pihen a szarvas

Pedofil teremtés
Körmendi Gábor

Három hete született meg, de már-
is hatalmas sztár lett a kis fehér 
oroszlán a Szegedi Vadasparkban. 
A csöppséget mesterségesen táplál-
ják, a gondozók tejpótló tápszerrel 
etetik őt, mivel az anyja – első vem-
hesség lévén – megunta a szoptatást. 
– Szerettük volna, ha teljes egészé-

ben az anyja neveli, de ilyen helyze-
tekben nekünk is be kell avatkozni, 
hogy az újszülött fejlődése zökkenő-
mentes legyen – tudtuk meg Veprik 
Róbert igazgatótól. A cicusnak 3–5 
hónapig lesz ilyen ellátásban része, 
ezután már követelni fogja a szilárd 
élelmet. Egyik szemünk sírhat, a 
másik viszont nevethet: ugyan egy-
éves korában elviszik egy másik ál-

latkertbe a fiatal oroszlánt, azonban 
mindenképpen jó hír, hogy beindult 
a vadaspark szaporító programja, 
így jövőre valószínűleg újabb kis 
jövevényt várhatunk az állatok ki-
rályának családjában. Addig pedig 
nincs más hátra: gyönyörködjünk a 
most született kicsiben!

Paprikás krumpli ruhá-
val – Biciklis „maffi-
ózók” jártak a Szűcs 
családnál, az önkénte-
sek étellel és ruhada-
rabokkal segítettek.

8. oldaluwuwu

Elviszik Szegedről az 
újszülött kisoroszlánt

SZEGED

 VIII. évfolyam 20. szám    
 2017. november 10.

Fotó: Kovács Ferenc

Cikkünk a 16. oldalon

9. oldaluwuwu

Százharminc áldozat – 
Két éve történt a párizsi 
mészárlás, melyet 
többgenerációs  
bevándorlók 
követtek el.
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Áramszünet Zsombón
Az áramszolgáltatás minőségének javítása érdekében há-
lózati munkákat végeznek Zsombón. Emiatt november 
20-án, hétfőn 7 és 16 óra között áramszünet várható a 
Csalogány utcán, a Bába, Lápastó és Ménesjárás dűlő-
kön, az Őszibarack utcában és a Szatymazi úton. 

Lakossági fórum Tiszaszigeten
Tiszasziget az építészeti, települési karakterének meg-
őrzése céljából elkészítteti Településképi Arculati 
Kézikönyvét és a hozzá tartozó rendeletet. A témában 
lakossági fórumot tartanak november 15-én, szerdán 18 
órától a Vedres István Faluházban.

Tesióra
A mórahalmi Szent László 
Katolikus Általános Iskola 
legidősebb tanulói heti két-
szer felfüggesztett edzőhe-
vedereket használnak. A cél 
az alapvető mozgásminták 
kialakítása és a kondicio-
nális, a koordinációs ké-
pességek fejlesztése. Ez a 
korcsoport az erőfejlesztés 
érzékeny időszakának kez-
detén van, a későbbiekben 
a megfelelő alapokra tud-
ják majd építeni a megfelelő 
„falakat”.

Aranykor
A polgárőrség Csongrád 
megyében is aranykorát 
éli – hangzott el Szege-
den, a polgárőrség el-
nöki találkozóján. Túrós 
András, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöke 
hangsúlyozta, a kor-
mányzati támogatásnak 
köszönhetően sokkal 
hatékonyabban tudják 
az egyesületek ellátni 
feladatukat. Batiz István 
megyei elnök a polgár-
őrök határvédelemben 
nyújtott teljesítményét 
emelte ki. B. Nagy Lász-
ló fideszes országgyűlési 
képviselő pedig most is 
rámutatott: a biztonság 
jelentheti Európában a 
legnagyobb értéket.

Mécsesekkel

Az 1956-os forradalom leverése miatti veszteségekre 
emlékeztek Szegeden. – Az akkori események letag-
lózták az elvtársakat. A népi demokrácia vastagnak 
hitt falain repedések keletkeztek, hiszen két nem-
zet fiai – a lengyelek és a magyarok – kiáltották azt, 
hogy elég volt – fogalmazott Biernacki Karol, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának 
igazgatója, Lengyelország tiszteletbeli konzulja. 1956. 
november 4. számára a magyar nemzet gyász napja, 
ekkor a szovjet tankok meggyalázták a nemzet szu-
verenitását. A kommunisták a „homo sovieticust”, a 
magányos, hontalan embert kívánták megteremteni. 
Biernacki úgy látja, önmagunk szövetségeseivé kell 
válnunk, hogy szilárd államot alapozzunk meg, hazánk 
világnézeti, vagy fizikai szférában történő megvédése 
érdekében. A résztvevők mécseseket gyújtottak az ál-
dozatok emlékére, majd szentmisén vettek részt a fo-
gadalmi templomban.

Segítség rászoruló fiataloknak

A Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot 
hirdet bordányi lakóhelyű, kedvezőtlen anyagi körülmé-
nyek között élő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező 
középfokú iskolai tanulmányokat folytató diákok támoga-
tására. Azok adhatnak be kérelmet, akiknél a családban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz a 28500 forin-
tot. Előnyt élvez az a tanuló, akinek az előző két félévben 
a tanulmányi eredménye elérte, vagy meghaladja a 3,5-ös 
átlagot. A pályázatban kérik megindokolni a támogatás 
szükségességét és a felhasználás célját. Csatolandó mellékle-
tek: iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás (rendszeres 
munkabér, nyugdíj, segély, 2016. évi adóbevallás), tanulmá-
nyi eredményről szóló igazolás, nyilatkozat a családban élők 
számáról. A pályázat november 20-ig nyújtható be. 

Kitüntették Janovákot
Janovák László kapta a Dél-Alföldi Inno-
vációs Díjat. Az SZTE Fizikai Kémiai és 
Anyagtudományi Tanszékének oktatója 
vízlepergető és fény hatására öntisztuló 
tulajdonságokat mutató funkcionális be-
vonat kifejlesztéséért érdemelte ki az el-
ismerést. A bevonat előnyösen alkalmaz-
ható olyan felületeken, ahol víz, jég, por 
és mikroorganizmusok jelenléte problé-
mát okoz. Hatására a felület nem nedve-
sedik, jegesedik vagy korrodál, fény ha-
tására pedig öntisztuló és antibakteriális 
tulajdonságokra tesz szert.

Ázsiai együttműködés
Kínai-magyar megállapodás 
született Szegeden, aminek ke-
retében aláírt egy együttműkö-
dési megállapodást a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a kínai Shaanxi 
Kereskedelmi Promóciós 
Bizottság. Elhangzott, mennyire 
fontosnak tartja mindkét ország 
a gazdasági együttműködések 
erősítését, fejlesztését és a közös 
befektetések megvalósítását. 

MOZAIK 
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Nem derült ki, hogyan lehetne jobbá tenni a szegedi melegek helyzetét

Egyházgyalázás a melegjogi beszélgetésen
Kibővítené esélyegyenlőségi 
programját a szegedi önkormány-
zat, ugyanis komolyabb támoga-
tásra van szüksége az LMBT(Q) 
közösségnek a városban. Ennek 
apropóján szervezett beszélgetést 
a szegedi Leszbikusok, Melegek, 
Biszexuálisok, Transzneműek 
közössége a Grand Cafe-ban. 
Végül inkább a katolikus egyházat 
fikázták, a szegedi melegekről 
keveset beszéltek.

Körmendi Gábor

Perintfalvi Rita katolikus teoló-
gus, a Magyarországi Teológusnők 
Ökumenikus Egyesületének elnöke, 
aki magát feminista teológusnak ne-
vezte, az est folyamán egyetlen konk-
rét gondolatot sem fogalmazott meg 
azzal kapcsolatban, hogy Szegeden 
miként lehetne jobbá tenni a mele-
gek helyzetét. Ferenc Pápára hivat-

kozva azt mondta, hogy Isten min-
denkit szeret. Kimondta: a Magyar 
Katolikus Egyház 100 évvel van le-
maradva a Nyugathoz képest és itt-
hon „ki vannak rekesztve a melegek 
és ez a helyzet még rosszabb lehet, 
mert a mi társadalmunk nem olyan 
fejlett az elfogadás terén, mint más 
nemzetek”. Cserháti Sándor lelkész, 

az SZTE vallástudományi óraadója 
párhuzamot vont a menekültek és 
a melegek között. Szerinte ugyanis 
Magyarországon ugyanúgy démoni-
zálják a migránsokat, mint a melege-
ket. Kifejtette azt is, hogy a homo-
szexuális család is lehet ugyanolyan 
„jó”, mint egy „normális”, heterosze-
xuális család. A csúcspont minden bi-

zonnyal az marad, amikor egy kér-
désre válaszolva Cserháti fejtegetni 
kezdte, hogy miért is Isten teremt-
ménye a pedofil. Az esemény után 
megkérdeztük a vitavezető Szabadkai 
Bálintot, hogy milyen most meleg-
nek lenni Szegeden, de azt mondta: 
fogalma sincs, mert ő nem szegedi 
és nem is meleg – csak egy aktivista.

A lényegről nem esett szó, a vallási vonalra húzták a vizes lepedőt

Fotó: Körmendi Gábor

Döbbenetes levelet írt a pártigazgató!
Nem gondolta komolyan a miniszterelnök-jelöltséget Botka Medgyessy Péter szerint

Velez Árpád Molnár Gyulát küldte 
el a francba, míg Medgyessy Péter 
Botka Lászlónak ment neki. A volt 
kormányfő hatalmasat csalódott a 
szegedi polgármesterben.

dSZ

Csodálatos levél került ki a sajtó-
hoz, amiben az MSZP egykori párt-
igazgatója a jelenlegi pártelnökkel 
veszekszik, és teszi felelőssé azért, 
amiért a baloldali párt gyakorlati-
lag megszűnt létezni. „A pártelnöki 
ígé reteidhez képest nem mentünk 
előrébb, sőt az MSZP társadalmi 
megítélésében, a kutatások számai-
ban, valamint a párttagok és aktivis-
táink hangulatában is nagy zuhanás 
következett be” – szemlézte a Válasz.
hu Velez Árpád Molnár Gyulának 
írt sorait. Kitért Botka László le-
mondására is. Úgy gondolja, Molnár 
itt sem vállalta a felelősséget és 

nem kezelte az ezzel járó válságot.  
Medgyessy Péter volt szocialista 
miniszterelnök pedig az Indexnek 
adott hosszú interjút, amiben simán 
beolvasott az MSZP-nek. Úgy látja, 
Orbán győzni fog, csak a Fidesz 
többsége a kérdés a jövő évi válasz-
tásokon. Elismeréssel illeti, hogy a 
kormányfő kerítést épített a határon, 
ő maga is felhúzta volna azt, ha 
ő a miniszterelnök. Ezzel némileg 
megint szembe ment az MSZP-vel 
és Botkával is, hiszen éppen az ő 
egyik fő üzenete volt, hogy ő lebon-
taná a határzárt. Botka Lászlóval 
kapcsolatban azt is kijelentette, hogy 
csalódott benne. Arra a kérdésre, 
miszerint a polgármester azzal indo-
kolta a visszalépését, hogy nem gon-
dolta volna, hogy a politikai maffia 
ennyire behálózta az ellenzéket, a 
volt miniszterelnök egészen egyenes 
választ adott: „Ha nem gondolta, 
akkor nem volt érett a feladatra”.Ha még nem lenne elég baja Botkának, Medgyessy is rúgott rajta egyet

Fotó: Gémes Sándor
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B. Nagy Lászlónak a gyermekei jutnak eszébe a Dóm Térről

Kellemes emlékek az ikertornyok tövéből
Az országgyűlési képviselő 
nagymamája 1968-tól lakott a Dóm 
mögötti házban, itt voltak csöpp-
ségek csemetéi, ennek okán örök 
nosztalgiával sétálgat errefelé.

Körmendi Gábor

A kormányzati fejlesztések bemuta-
tásának kapcsán exkluzív drónos ké-
pekkel fűszerezett videót forgattak 
az országgyűlési képviselő munka-
társai a szegedi Dóm Tér és a poli-
tikus kapcsolatáról. A kisfilmből ki-
derül, hogy B. Nagy rendkívül büsz-
ke erre a kétmilliárd forintos állami 
beruházásra, melynek köszönhető-

en Szeged legismertebb tere visszak-
apta régi arculatát. Ezen kívül egy 
személyes szál is kirajzolódik a vide-
óból. – 1968 óta a dóm másik olda-
lán lakott a nagymamám és utána én 
még tíz évig laktam itt a családom-
mal. A tér nekem és a gyermekeim-
nek is az igazi otthoni környezetet 
jelentette – meséli B. Nagy László. 
A politikus most is boldogan néz 
körül, hiszen a látvány nosztalgikus 
emlékeket ébreszt benne. – Még ki-
csik voltak a gyermekeim amikor 
itt laktunk, jó most is erre sétálni, 
hiszen mindig ők jutnak itt eszem-
be – zárja visszaemlékezését a fide-
szes politikus. A képviselő büszke arra, hogy a kormány felkarolta Szeged egyik látványosságát

Fotó: Gémes Sándor

G. Fodor Gábor bízik abban, hogy Szeged egyszer jobboldali város lesz 

Gyorsabban is erősödhetne Szeged
Az újságíró-politológus úgy gon-
dolja, új szemüveget kell húzni a 
városnak, ha ki akarja aknázni a 
rendelkezésre álló lehetőségeket. 

TóTh marcell

– Hogyan néz ki a 888.hu szerkesztő-
ségéből a Dél-Alföld szocialista „vég-
vára”?

– Szeged is Magyarország, és nyil-
ván rengeteg lehetőséggel rendelke-
zik. Létrejött egy nemzeti alap ar-
ról, hogy milyen kérdések tartoznak 
abba a közmegegyezéses rendszerbe, 
amibe az ország jelentős része – be-
leértve a szegedi polgárokat – egyet-
ért. Az, hogy szocialista polgármes-
tere van a városnak, csak baleset. De 
bízok benne, hogy ezek a traumák 
elmúlhatnak, és a város irányítása is 
nemzeti jobboldali kézbe kerülhet. 
– Mit gondol, Szeged gazdasági 
szempontból megfelelően kihasznál-
ja, hogy a hármashatár közelében he-
lyezkedik el, kapu a Balkán, kelet felé?

– Minden fejben dől el. Az a kér-
dés, hogy hogy tekintünk a lehető-
ségeinkre. Ha a város csak a korlá-
tokat nézi, akkor egy másik szem-
üveget javaslok Szegednek is, hogy 

még a nehézségekre is lehetőségként 
tekintsen. Ha az ország felfelé íve-
lőben van, akkor mindegyik ma-
gyar város, így Szeged is megtalál-
hatja a maga érvényesülési lehető-
ségét. Ha jobboldali, nemzeti kézbe 
kerül Szeged, akkor ezek a lehető-
ségek hatványozottan meg fognak 
jelenni a város életében.

– Mit ért az alatt, hogy „hatványozot-
tan meg fognak jelenni”? Mivel győzné 
meg egy Botka-szavazót, hogy mos-
tantól a Fideszre voksoljon? 

– Egy kicsit filozofálgatnék. Ez lel-
ki alkat kérdése. Nem szeretnék ál-
talánosítani, de mégiscsak van egy 
szocialista attitűd, amit röviden ta-
lán úgy nevezhetnénk, hogy „mer-

jünk kicsik” lenni. A jobboldali lelki 
alkat ennek az ellentéte. Azt mond-
ja, hogy miért ne próbálnánk meg. 
Fogjunk össze, teremtsünk egyet-
értést! Lehet, hogy nem tudok ré-
gi Botkára-szavazót meggyőzni ez-
zel az érveléssel, de sok mindenki 
mást igen. Ezért bízok abban, hogy-
ha Szeged valamikor majd jobbolda-
li város lesz. 
- Filozófiáról beszélt, de rákérdeznék 
arra, mi kell ahhoz a gyakorlatban, 
hogy a jobboldal sikeres legyen 2018 
tavaszán és 2019-ben Szegeden?

– Nem vagyok Szeged-szakértő. 
Szegedről most azt tudjuk, hogy sta-
bilan baloldali vezetésű. A jobbol-
dalnak az az érdeke, hogy ez meg-
változzon. Erről csak nagy alapigaz-
ságokat lehet kijelenteni: el kell vé-
gezni a munkát, szervezettségre van 
szükségünk, küzdelemre, és meg kell 
fogalmazni a tétet. Ha ez megtörté-
nik, jó esélye van annak, hogy le-
gyen Szegeden is változás.

Balesetnek tartja a politológus, hogy Botka irányíthatja a megyeszékhelyet
Fotó: Gémes Sándor

Mit mondott a választások tétjéről a SZE-
GEDma Klubban G. Fodor Gábor? Kattint-
son a SZEGEDma.hu-ra, olvassa el cikkün-
ket, nézze meg videónkat!
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Kényszergyógykezelés a szegedi gyilkosnak
Felmentette az emberölés vádja 
alól és kóros elmeállapota miatt 
elrendelte a kényszergyógykezelé-
sét a Szegedi Törvényszék annak 
a fiatal férfinak, aki tavaly egy 
szegedi sörözőben meggyilkolta 
alkalmi ismerősét.

mTi/dSZ

A jelenleg 25 éves vádlott tavaly 
február 1-jén ismerőseivel italozott, 
majd éjfél körül egy másik szegedi 
sörözőbe mentek át. Ott találko-
zott a későbbi sértettel, akivel végül 
kettesben maradtak, és folytatták 
az italozást. A férfi hajnali három 
óra körül a nadrágja zsebében ki-
nyitotta a mindig magánál tartott 
bicskáját, majd a késsel előzmény és 
ok nélkül nyakon szúrta a sértettet. 
A 7 centis pengét tövig beleszúr-
ta az áldozatba, majd 16 centimé-
teres sebet ejtve átvágta a torkát. 
A vádlott a jelenlévőknek annyit 
mondott, „ez csak egy maffiózó”, 
majd elhagyta a helyszínt, a rend-
őrök hajnali öt óra körül fogták el. 
A sértett - a jelen lévő vendégek 
segítségnyújtása ellenére - perce-

ken belül elvérzett. A vádlott az 
eljárás során arra hivatkozott, hogy 
a sértett fenyegette, így jogos vé-
delmi helyzetben volt. A bíróság 
előtt megtagadta a vallomástételt, 
de az egyik tanú szavait kommen-
tálva úgy fogalmazott, „nincs ben-
nem megbánás, mert nem vagyok 
bűnös”. A férfi korábban is kont-
rollálatlanul fogyasztott alkoholt, 
többször is detoxikálóba került, a 
bűncselekmény idején is ittas volt, 
véralkoholszintje 2,5–3 ezrelék kö-
zött lehetett. A vádlott - a szakértői 
vélemények szerint - súlyos elme-
betegségben, paranoid skizofréniá-
ban szenved, képtelen cselekménye 
következményeinek felismerésére. 
Az orvosok szerint gyógykezelése 
feltétlenül szükséges, bármikor be-
következhet nála ön- vagy közve-
szélyes állapot, elkövethet hasonló 
bűncselekményt. A döntés indok-
lása során Joó Attila tanácsvezető 
bíró kifejtette, a vádlott vallomá-
sán kívül semmi nem támasztja 
alá, hogy jogos védelmi helyzetben 
volt. A vádlott és védője három nap 
gondolkodási időt kért az esetleges 
fellebbezés bejelentésére.

Nem bánta meg a tettét a skizofrén

Pecabirodalom épülhet állami támogatással Szegeden

Mintegy 300 millióból építene 
horgászbirodalmat a városban 
a Szegedi Rendezvény- és Mé-
diaközpont Nonprofit Kft. Már ha 
nyernek egy pályázaton.

beTKó TamáS dávid

TOP-os pénzre pályázik Szeged, 
ha nyernek, akkor a Partfürdőben 
kishajó kikötő és horgász verseny-
pálya is lesz, két játszótérrel, vala-
mint strandfoci és strandröplabda 
pályával. Ha minden jól megy, és 
kormányzati támogatással megér-
kezik a pénz is, akkor jövő év végére 
fejezhetik be a munkát a területen. 
Vélhetően ezt a pályázatát is támo-
gatni fogja a kormány Szegednek, 
hiszen eddig körülbelül 100 milli-
árddal tolták meg a várost.

Fotó: Gémes Sándor

Tövig beleszúrta a késpengét áldozatába a 25 éves férfi.
Fotó: Kovács Ferenc



          2017. NOVEMBER 10.6 KÖZÉLET

Több tízmillió afrikai jön Európába
Nem Orbán Viktor mondja, egy Soros Györgyhöz is köthető nemzet-
közi szervezet figyelmeztetett erre a baloldali The Guardianben. Az 
Environmental Justice Foundation (a Környezeti Igazság Alapítvány) veze-
tője, Steve Trent beszélt arról a Guardiannek, hogy már most érdemes fel-
készülni arra, hogy több tízmillió afrikai fog elindulni Európába a követke-
ző tíz éven belül. A kiváltó okok között felsorolta a globális felmelegedést, 
s az ezt követő szárazságot, amely éhínségekhez vezethet. A mostani 
menekültválság eltörpül majd ahhoz képest, amikor „megindul 
Afrika” – közölték az alapítvány kutatásában résztvevő ameri-
kai katonai vezetők, tudósok és biztonságpolitikai szakértők. 
Trenték szerint az érkező menekültek a világ legszegényebb 
és leginkább rászoruló emberei lesznek. A nemzetközi 
szervezet éppen ezért már most új jogi keretrendszer kidol-
gozását szorgalmazza a világ országainak, hogy felkészülhes-
senek a klímamenekültekre.

A törvénynél fontosabb a Korán
A 2015-ben Ausztriába és Németországba érkezett migránsok 15-20 
százaléka dolgozik csupán. Nem beilleszkedni akarnak, hanem a saját 
világukat hoznák ide, nem adófizetői lesznek a társadalomnak, hanem 
eltartottjai – hangsúlyozta Kiszelly Zoltán politikai elemző kisteleki 
fórumán. Felmérésekre hivatkozva elárulta, az Európában élő musz-
limok több mint fele fontosabbnak tartja a Koránt, mint a befogadó 

ország törvényeit. A közvélemény már kezd átalakulni Nyugaton is: 
Finnországtól Bulgáriáig az emberek 80 százaléka nem támo-

gatja a bevándorlást. Az elmúlt hetek választásai igazolják, 
hogy Közép-Európában is egyre nagyobb a támogatása 
a kötelező kvótát elutasító politikának. Csehországban 
győztek, Ausztriában pedig több mint 60 százalékot 
kaptak a kvótát elutasító pártok, a korlátlan befogadást 
pártoló Zöldek pedig kiestek a parlamentből – magya-

rázta Kiszelly. Szerinte fontos, hogy minél többen küldjék 
vissza a konzultációs ívet, mert így Brüsszelben is erőtel-

jesebben tudja képviselni hazánk álláspontját Orbán Viktor.

Terroristákat támogatott Soros alapítványa
Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa több amerikai 
szervezettel együtt több millió dollárt adományozott olyan 
muzulmán egyesületeknek, amelyek terroristacsoportokkal 
is összeköttetésben állnak – írta a 888.hu a The Daily Caller 
amerikai hír- és véleményportálra hivatkozva. A The Daily 
 Caller közölte, a Middle East Forum elnevezésű aktivista-
csoport kutatói derítették ki, hogy 2008 óta 5,6 millió dollár 
áramlott az amerikai szervezetektől hét, radikális kötődésű 
iszlám csoporthoz. A Magyar Idők hozzátette, emlékezetes, 
hogy a Soroshoz köthető civil szervezetek a migrációs hullám 
idején hazánkban is segítették az illegálisan érkező beván-
dorlókat. A radikális iszlámhoz hű migránsok között olyan 
személyek is felbukkantak, akik később több európai nagyvá-
rosban terrorcselekményeket követtek el.
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Parádés szereposztás
2018. augusztus 10-én mutatják 
be az Apáca Show-t a Szegedi Sza-
badtéri Játékokon, de már most 
hihetetlen népszerűségnek örvend 
a készülő produkció, sosem látott 
ütemben kapkodják a jegyeket a ra-
jongók. A hat előadásra szóló belé-
pők fele már gazdára talált. Három 
sztár nevét is nyilvánosságra hoz-
ták: Alföldi Róbert gengszter, Feke 
Pál rendőrtiszt, Molnár Piroska zár-
dafőnöknő lesz a történetben. Már 
a várva várt musicalt is tartalmazó, 
kedvezményes, karácsonyi bérlete-
ket is megválthatjuk a Szegedi Sza-
badtérire. Az Apáca Showt először 
láthatja majd a magyar közönség. 

Régi gyümölcsfajták
A Déli Szent Erzsébet Út Egyesület Pusztamérgesen, 
majd Öttömösön várta a régi magyar gyümölcsfák 
iránt érdeklődőket. A bemutatóval egybekötött közös-
ségi faültetésen a résztvevők megismerkedtek például 
a mézkörte, a Piros Vilmos körte, a szomolyai fekete 
cseresznye, a gönci magyar kajszi, a feketicsi meggy és a 
fahéjalma gyümölcsökkel.

Állatvásár

Novemberben is tartanak 
Országos kirakodó és állat-
vásárt Mórahalmon. A hó-
nap harmadik vasárnapján, 
azaz 19-én reggel 6 órától 
várják az érdeklődőket a 
vásártéren, az 55-ös főút 
mellett.

A gyerekekért

A bölcsődei telítettség, 
az óvodai fejlesztőszo-
bák hiánya és a pályázati 
kiírás adott lehetőséget 
arra, hogy a Huncutha-
lom Gyerekvilág bölcső-
déje újabb 12 férőhelyes 
csoportszobával, altatás-
hoz beépített terasszal, a 
napköziotthonos óvoda 
pedig fejlesztőszobákkal 
bővüljön Mórahalmon. 
Immár 69 helyi kisgye-
rek járhat bölcsődébe 
és fejlesztőpedagógusok 
dolgozhatnak egy időben 
kulturált körülmények 
között az óvodában. 

Új időpont
Megváltozott a hulladék-
gazdálkodási közszolgál-
tató zsombói ügyfélszol-
gálati irodájának nyitva 
tartása. Ezen túl minden 
hónap első keddjén 14-
től 16 óra 30 percig vár-
ják a lakosság kérdéseit, 
panaszait – olvasható a 
település honlapján, a 
www.zsombo.hu-n. Retro bál

Tizedik alkalommal tart-
ják meg a Szülők-Nevelők 
Bálját Pusztamérgesen. A 
jótékonysági retro bulinak 
a művelődési ház ad otthont 
november 11-én, szomba-
ton 19 órától. Az 1970-es és 
’80-as évek zenéire rophat-
ják majd a mulatozók. A va-
csora után tombolasorsolás 
is lesz. Mottó: Nem csak a 
húszéveseké a világ!

Smink nélkül
Kis Gabriella a természetes szépséget előtérbe he-
lyező Nemzet Szépe versenyen lett első. A Szeretlek 
Magyarországnak azt is megmutatta, hogyan néz ki 
smink nélkül és bátran állíthatjuk, nem a kenceficék te-
szik gyönyörűvé a szegedi szépséget. – Ki tudok menni 
az utcára anélkül, hogy ki lennék festve, de szeretem, 
ha van egy olyan megjelenésem, amitől felfigyelnek 
rám – magyarázta az ápolónőként dolgozó lány. Azt 
is elmesélte, hogy reggelente mindössze két-három 
percet tölt a fürdőszobában szépítkezéssel, csak szem-
pillaspirált és korrektort használ, valamint megigazítja 
a szemöldökét. Mint mondta, szeret sminkes videókat 
nézegetni az interneten, de nem azért, hogy húsz kiló 
sminket magára pakoljon. – Próbálok tanulni a rövid 
oktatófilmekből, hogy ne kövessek el komolyabb hibá-
kat. Figyelek rá, hogy a smink természetes legyen, és ne 
essek túlzásokba. Szerencsére meg is szoktak dicsérni a 
sminkhasználatom miatt, de persze mindig van hová 
fejlődni – mesélte.

Szegedi fabagoly

Új fajt fedeztünk fel Szegeden, 
és ez nem tévedés! A Böl csé-
szet tudományi Kar mellett, az 
Egyetem utcában szúrtuk ki 
ezt a különleges fabaglyot a 
közelmúltban. A rajzolt ma-
dár ugyan nem tud repülni, 
de egészen biztosan nem fog-
ja magát egyedül érezni a sok 
bölcsész között, és a huhogá-
sától sem kell tartanunk.

Nyílt napok
Szegeden is várják a ren-
dészeti pálya iránt érdek-
lődőket. A helyi rendé-
szeti szakgimnáziumban 
december elsején 9 órá-
tól tartanak nyílt napot. 
A pályaválasztás előtt ál-
lók bepillantást nyerhet-
nek az iskola diákjainak 
mindennapjaiba, feltehe-
tik az őket foglalkoztató 
kérdéseket a rendőri hi-
vatással kapcsolatban. Márton napi ünnep 

November 11-én, szom-
baton a Márton napot ün-
neplik a szegedi Alsóvárosi 
Napsugaras Tájházban. 10 
és 14 óra között a gyere-
kek libát varrhatnak filcből, 
valamint libás könyvjel-
zőt, Márton-napi lámpást, 
emellett asztal- és ajtódíszt 
készíthetnek.

MOZAIK
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Rendőr akar lenni a paprikás krumplit majszoló Ferike

Bringás maffiózók vittek ebédet Szűcséknek 
Paprikás krumpli nokedlivel volt 
az ebédje a Szűcs családnak. Az 
ételt a Szeged Bike Maffia önkén-
tesei vitték el a rászoruló család-
nak. A jószolgálati munka célja: 
segíteni másokon, akik rosszabb 
helyzetben vannak.

Körmendi Gábor

Szűcsék szegényes, de nagyon tisz-
tán tartott otthonukban fogadnak 
minket. Vali elmesélte, már öt éve 
egyedül neveli gyermekét. – Beteges 
vagyok, néha ugyan el tudok vállalni 
valami könnyű alkalmi munkát, de 
ez nem mindig sikerül – mondja. A 
család javarészt az édesanya 29 ezer 
forintos nyugdíjából kénytelen élni. 
Éppen ezért nagyon nagy segítség 
számukra az, amit a szegedi brin-
gások nyújtanak nekik. Miközben 
Valival beszélgetünk, Ferenc, a fiú 
már ki is nyitja a dobozban szer-
vírozott nokedlis paprikás krump-
lit és falatozni kezd, közben pedig 
elbeszélgetünk. – A Dr. Csont és 
a Szellemekkel suttogó a kedvenc 
műsoraim a tévében, de az igazi 
kedvencem Cristiano Ronaldo és a 

Real Madrid – mondja, majd azt is 
elárulja, rendőr szeretne lenni, ha 
elvégzi az iskolát.

Hatvani Kata, az ebédhordó csapat 
koordinátora kedvesen el is beszél-
get Valival. Kiderül, hogy a családnak 
nincs hűtőszekrénye és egy jobban 

működő televíziónak is örülnének, 
de az asszonyt és fiát boldogság tölti 
el, amikor a kerekesek hátizsákjából 
előkerül néhány újszerű téli ruhada-
rab is. – Szeretnek minket a közvet-
len stílusunk miatt, kell néhány ked-
ves szó és meleg étel. Összetart min-

ket az ügy, ami annyiból áll, hogy 
segítsünk a rászorulókon, hogy ne 
sétáljon el mindenki mellettük az ut-
cán. Segíteni akarunk másokon, akik 
rosszabb helyzetben vannak – fog-
lalja össze küldetésüket Kata, a ke-
rékpáros szervezet vezetőségi tagja.

Alig harmincezer forintot kell beosztaniuk egy hónapra
Fotó: Körmendi Gábor

Semjén szerint az ellenzéktől is meg kell védeni hazánkat

Nem mindegy milyen templomokat építünk!
A miniszterelnök-helyettes szerint 
sincs szükség újabb mecsetek 
építésére. Semjén Zsolt úgy véli, 
minden esetben meg kell előzete-
sen kérdezni erről a helyi lakossá-
got. Tápéi fóruma előtt kérdeztük a 
KDNP-s politikust.

varGa anna

– Botka László, Szeged MSZP-s pol-
gármestere korábban a déli határon 
lévő határzár lebontását szorgalmaz-
ta. Ez reális elképzelés?

– Az egész baloldal és újabban a 
Jobbik is kerítéslebontás-párti lett, 
láthatóan az egész társaság beállt 
a brüsszeli, Soros György által fi-
nanszírozott érdekcsoport mögé. 

Ebben az a veszélyes, hogyha egy-
szer elrontjuk, s a migránsok töme-
ge invázió-szerűen betör Európába 
és Magyarországra, akkor tőlük töb-
bet megszabadulni nem lehet. Ezért 
kell most megvédenünk magunkat 
és határainkat!
– Nincs szükség újabb mecsetek építé-
sére hazánkban – hangoztatta Gulyás 
Gergely, a Fidesz frakcióvezetője. Egy-
etért ezzel?

– Egyetértek, a magyar nép kinyil-
vánította, hogy nem akar tömegesen 
együtt élni az iszlámmal. Bizonyos 
országokból érkező imámok ráadásul 
szélsőséges nézeteket hirdetnek, be-
leértve a terrorizmus támogatását is, 
vagyis egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen templom épül egy országban.A miniszterelnök-helyettes sem építene mecseteket a bevándorlóknak

Fotó: Gémes Sándor
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Két éve mészároltak a terroristák Párizsban
Két éve történt a párizsi terrortá-
madás, melynek során az Iszlám 
Állam terroristái több, összeh-
angolt támadásban összesen 
130 embert öltek, és kétszázat 
sebesítettek meg Párizsban. A ter-
rortámadás második évfordulójára 
készült cikkünkben összefoglaljuk 
a lényeget.

dSZ

2015. november 13-án este néhány 
perccel a francia-német focimeccs 
kezdete után robbanást lehetett hal-
lani a Stade de France stadion D 
kapujánál. 80 ezren voltak a stadion-
ban, a Guardian beszámolója szerint 
közülük sokan azt hitték, tűzijátékot 
hallanak. A mérkőzés is folytatódott, 
de nem tűzijáték volt, hanem egy 
öngyilkos merénylő robbantotta fel 
magát. Az Origo egy korábbi cik-
kében azt írta: a terrorista be akart 
jutni a stadionba, de a bejáratnál a 

biztonsági őröknek gyanús 
lett - egyes hírek szerint 

meglátták a robbanó-
mellényét, amikor 

átvizsgálták, mások 
szerint kést találtak 

nála - és nem en-
gedték be. Ezért 
elhátrált a ka-

putól, és felrobbantotta magát. Ezt 
követően három autóval indultak 
útnak a terroristák, hogy bárokban, 
kávézókban és pizzázókban gyűjt-
senek áldozatokat. A legtöbb em-
berrel, összesen 89 fővel a Bataclan 
színházban végeztek. Tíz perccel az 
első után újabb robbanás történt 
a Stade de France-nál, ezúttal a H 
kapunál robbantotta fel magát egy 
öngyilkos merénylő. A stadionban 
ülő nézők és játékosok még ekkor 
sem tudtak semmit, de a szintén a 
stadionban lévő Francois Hollande 
elnököt és Frank-Walter Steinmeier 

német külügyminisz-
tert kimenekítet-

ték. Hollande 

az 23:58-as televízióbeszédben 
rendkívüli állapotot hirdetett egész 
Franciaországra, és ideiglenesen ha-
tárellenőrzést vezetett be. Ez volt 
az első országos kiterjedésű rendkí-
vüli állapot a második világháború 
óta. A támadást az Iszlám Állam 
követte el, a terroristák AK–47-es 
gépkarabélyokkal és testükre erősí-
tett bombákkal támadtak. Az öss-

zesen tíz elkövető többgenerációs 
bevándorló volt, akik a Szíriában 
történtek miatt akartak bosszút állni 
Párizsban. A CNN több ezer oldal-
nyi, a terrortámadásokról szóló vizs-
gálati jegyzőkönyvet szerzett meg. 
Ezekből derült ki, hogy az eredeti 
terv szerint még ketten ott lettek vol-
na a terrortámadás éjszakáján, azon-
ban őket még hamis útlevelük miatt 
még Görögországban letartóztatták. 
Kiderült, hogy még több helyszínen 
támadtak volna: bevásárlóközpon-
tokban és egy szupermarketben is 
gyilkolni akartak.

Többgenerációs bevándorlók követték el a százharminc áldozattal járó borzalmat

TEK: 14 terrorista utazott át Magyarországon
A Terrorelhárítási Központ (TEK) adatai szerint 14 terrorista utazott át 
Magyarországon 2015 nyarán-őszén, akiknek közük volt a 2015. no-
vember 13-án Párizsban, illetve a 2016. március 22-én Brüsszelben 
elkövetett terrorcselekményekhez - mondta Majoros Csaba, a TEK Fel-
derítési Igazgatóságának alezredese. Elmondta: a terroristák néhány 
napot töltöttek az országban, a TEK adatai szerint ugyanakkor az Isz-
lám Államnak Magyarországra telepített kiterjedt hálózata nem volt.

Fotó: AP

Az Iszlám Állam terroristái Szíriáért gyilkoltak le embertömegeket a francia fővárosban
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Több száz monarchista katona nyugszik Szegeden

Komoly felújítás a világháborús temetőben
Kegyelettel és méltósággal adóz-
tak az első világháborúban elesett 
katonai áldozatok emléke előtt a 
szegedi szerb temetőben.

beTKó TamáS dávid

Az ott eltemetettek nagy része szerb 
nemzetiségű, de végső nyughelyre 
találtak oroszok, románok, ruszi-
nok, és még más nemzetiséghez tar-
tozó ortodox felekezetűek is, akik 
mindannyian az Osztrák-Magyar 
Monarchia katonáiként estek el. A 
Honvédelmi Minisztérium pályáza-
tának köszönhetően most lehetőség 
adódott az első világháborús sír-
kert felújítására. Pantelity Lukiján, a 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 
püspöke szerint minden temetőből 
a szomorúság és a gyász hangja 
hallatszik, különösen a katonai te-
metőkből, hiszen a bennük nyugvó 
fiatalok nagy része a szülőföldtől 
és otthonaiktól távol vannak, kik-
nek sírjait sem szüleik, sem gyer-
mekeik könnyei nem áztathatták. 
Hozzátette, kegyelemmel és mél-
tósággal emlékeznek rájuk, és nem 
feledik el őket. – A felújított sír-
kertben 564 elesett áldozat emlékét 

őrző kereszt és emlékmű előtt ró-
hatjuk le tiszteletünket, méltókép-
pen emlékezhetünk meg – mondta 
el  B. Nagy László  fideszes ország-
gyűlési képviselő, utalva arra, tíz 
évvel ezelőtt még egészen más ál-

lapotok uralkodtak ezen a helyen. 
Hangsúlyozta, felelősséggel tarto-
zunk elődeinknek, az első világ-
háború áldozatainak. Kiemelte, aki 
nem ismeri a múltját, annak bizony-
talan a jelene és kilátástalan a jövője. 

Holló József kegyeleti diplomáciáért 
felelős miniszteri biztos pedig arról 
szólt, hogy az elesett hősök előtti 
tisztelgésünkkel üzenjük az emberi-
ségnek: a hadisírok legyenek a béke 
nagykövetei.

Aki nem ismeri a múltját, annak bizonytalan a jelene és kilátástalan a jövője is – jelentette ki B. Nagy László
Fotó: Gémes Sándor

A telefont sem veszik fel, kerékpárt pedig végképp nem lehet kölcsönözni

Kidurrant a szegedi közbringa program
Leeresztett kerékkel pihennek 
tárolóikban a CityBike Szeged 
drótszamarai, a plázánál és a TIK-
nél egyaránt – jelezte olvasónk.

varGa anna

Szeged tucatnyi pontján 100 darab 
kerékpár áll rendelkezésre, azon-
ban a legtöbb kölcsönbringa ke-
rekéből teljesen elszökött a levegő, 
nem működik az automata sem, né-
melyik drótszamárról eltűnt a lám-
pa, szétment az ülése. Pedig tavaly 
nyáron még nagy tervekkel állt elő 
a rendszert bevezető cég, kártyás 
rendszerrel tervezte megkönnyít-

eni a kerékpárkölcsönzést a sze-
gedi CityBike-os csapat. A turis-
tákat és az egyetemistákat célozták 
meg közönségnek, és szállodákkal is 
megállapodást kötöttek, vendégeik 
kedvezményes áron kölcsönözhet-
ték a sárga bringákat. A rendszert 
egyébként pályázati forrás segítsé-
gével építették ki, 45 milliót nyert 
a célra a Sund Magyarország Kft., 
amit 21 millió forintos önerővel egé-
szítettek ki, hogy egy valóban nem-
zetközi szintű kerékpár-kölcsönzési 
rendszer legyen Szegeden. Szerettük 
volna megtudni, hogy miért is lett 
sikertelen a projekt, de nem értük 
el a cég képviselőit.Nagy reményekkel indult, mégsem vált be a CityBike

Fotó: Gémes Sándor



11DÉLI SZÓ  HÉT EMBERE

Jól néz ki az igazi szegedi cipő
Húsz éve készíti a cipőket Pintér Jácint, de még mindig tanul valami újat

„Csinálom, amíg élek” – vallja 
Pintér Jácint szegedi cipész, akit 
a tradicionális mesterség jelenéről 
és jövőjéről is kérdeztünk.

beTKó TamáS dávid

A szakma folyamatosan fejlődik, a 
technikai újításokkal igyekszik tar-
tani a lépést, ám a szakemberek 
utánpótlásának helyzetét kevéssé 
látja derűsen. – Mindig is érdekelt a 
cipőkészítés, nem volt kérdés, hogy 
ezzel szeretnék foglalkozni, noha 
a családban nem volt követendő 
példa, én választottam elsőként ezt 
a szakmát. Ősi mesterségek egyike 

a cipészet, ellenben a trendet – mint 
oly sok más szakma – mi is követ-
jük. Folyamatosan jelennek meg új-
donságok, ideértve az anyagfelhasz-
nálást vagy éppen a ragasztókat. 
Ezeket alkalmazom a repertoárom-
ban, de teszem mindezt úgy, hogy 
emellett törekszek a hagyományok, 
az ősi technika megtartására. Az 
újítások külföldről érkeznek, onnan 
veszi át a hazai szakma – ismer-
tette  Pintér Jácint. Elmondta, egy 
egyedi cipő elkészítése költséges-
nek mondható, a megrendelői kör 
szűk szegmenst tesz ki. Jellemzően 
menyasszonyi cipőket, egyéb ele-
gáns cipőket kérnek, olyan különle-

ges anyagok felhasználásával, mint 
például a szatén. – A hároméves 
iskolai rendszerben én végeztem 
utoljára a megyében cipészként, ez 
a képzés azóta már meg is szűnt. 
Ma jellemzően néhány hónapos 
tanfolyamokon képeznek cipésze-
ket, cipőjavítókat. Én idestova húsz 
éve foglalkozom ezzel, de még min-
dig tudok újat tanulni. A szakma 
fennmaradásának jövőjéről viszont 
nehéz nyilatkozni. A műhelyemben 
is jelentkeztek korábban fiatalok, 
akik érdeklődtek, szerettek volna a 
gyakorlatban belekóstolni a cipő-
készítés szépségeibe, de általában 
csak hirtelen fellángolásról volt szó. 

Egyik napról a másikra alábbha-
gyott a lelkesedésük, vagyis nem 
gondolom úgy, hogy a fiatalabb ge-
neráció ebben a mesterségben túl 
nagy perspektívát lát – fejtette ki 
Pintér Jácint. A cipész ottjártunkkor 
éppen egy néptáncos cipőn dolgo-
zott. Elmondta, egy egyedi lábbeli 
elkészítése csaknem harmincnapos 
munkafolyamat eredménye, amely 
magában foglalja többek között a 
kaptafa elkészítését is a megren-
delő méreteinek megfelelően. 
Megjegyezte, ma már elsősorban a 
cipők javítása teszi ki munkáinak 
jelentős hányadát, az új cipők meg-
rendelése háttérbe szorult.

Aggodalmát fejezte ki a mester, ugyanis a fiatalokat már nem mozgatja meg a lábbelik készítése
Fotó: Gémes Sándor



          2017. NOVEMBER 10.12 KULTÚRA

A dróton belülre lépni tilos, az őr 
felszólítás nélkül lő. Ez a mondat állt 
a csolnoki kényszermunkatábor ke-
rítésénél a cölöpökre szögezett táblá-
kon. A táborlakók szót fogadtak. Na 
ja! 1953-at írtak.

Teljes fordulaton pörgött a hír-
hedt munkatáborok termelése. Több 
mint huszonnyolcezer fogoly dolgo-
zott szénbányákban, kőfejtőkben, 
építkezéseken. Utánpótlásként bő-
ven volt „osztályellenség”: kulákok, 
megbízhatatlan értelmiségiek, egyko-
ri arisztokraták, papok, gyanús egye-
temisták, lázongó munkások… Ha a 
termelés nem volt elég hatékony, ment 

a feljelentőlevél. Titkos! Ez virít az 
irat felzetén, amely a régi szekreter 
fiókjából került elő. 1953 tavaszán 
küldte Tatabányára Gál István igaz-
gatónak a büntetés-végrehajtás pa-
rancsnoka, a „nagyemlékű” Garasin 
ezredes. Hat vádpontban fogalmazza 
meg a munkaszervezési hibákat; töb-
bek közt azt, hogy az elítéltek nem 
kapnak napi százalékos kimutatást, 
így „nem tudják szemmel kísérni a 
munkaverseny állását”. Bizony, nagy 
hiba volt kétségek közt hagyni a ver-
senyért aggódó elítélteket!

A mindenre figyelő Garasin 
Rudolf a negyvenes években a szov-

jet gulágokon szerzett tapasztalatot. 
Persze nem rabként. Akkor már régi 
csekista volt: fejlődőképes fiatalként 
lett az első világháború orosz foglyá-
ból a Vörös Hadsereg tisztje, a kijevi 
partizántanoda parancsnoka, majd a 
rettegett Belügyi Népbiztosság alkal-
mazottja. 1945-ben rövid időre ha-
zajött, de egy gazdasági „félrelépése” 
miatt hamarosan vissza kellett mene-
külnie. Ám az ország egy ilyen szak-
tudással bíró embert nem nélkülözhe-
tett: hazakérték, és a kényszermun-
katáborok megszervezését bízták rá. 
Kitűnően vizsgázott! Élete főművét 
alkotta meg. Külön érdeme volt a rab-

szőrüzlet felvirágoztatása. A fejlődő 
gyapjúipar irányítói áldották a ne-
vét: addig soha nem látott mennyi-
ségű szőrzetet keverhettek az alap-
anyagba. Mennyi remek ruhanemű 
készülhetett a lenyírt rabbozonttal 
dúsított gyapjúból!

1956 őszén rekordsebességgel ter-
melt a Garasin-gulághálózat. Ok tó-
ber 23-a után viszont egy csapásra 
elfogyott a munkaerő. A kiszabadí-
tott rabmunkások többsége a forra-
dalmárokhoz csatlakozott…

Várkonyi Balázs: A rabszőrüzlet mágusa

Így készült a Budapest Noir

Kulisszatitkok Anger Zsolttól
Visszatért egy este erejéig 
Szegedre a népszerű színész, aki 
exkluzív történeteket mesélt a 
legújabb magyar mozifilmről. 

TóTh marcell

– Furcsa, hogy a fű zöld, a Duna 
kék. Az ember szinte azt hiszi, hogy 
a II. világháborúban nagyapáink 
fekete-fehérek voltak – november 
másodikától játsszák a Budapest 
Noir című alkotást. A premier előtti 
szegedi vetítésén a rendőrkapitányt 
játszó Anger Zsolt beszélt az új film-
ről, amely – a kilenc évvel később 
játszódó 1945-tel ellentétben – na-
gyon is színesen adja vissza a kor-
szak miliőjét. – Nehéz az 1930-as 
évek Budapestjét láttatni. Azt gon-
dolnánk, hogy nem változott sem-
mi, közben meg egy „zokni eladó” 
feliratú tábla tönkretesz mindent 
– mondta a szegedi származású szí-
nész. Elárulta, ezért is találunk ke-
vés ismerős helyet a filmben, inkább 
a belső udvarokban, lépcsőházak-
ban vették fel a jeleneteket. Ötven 
napig forgattak, jóval többet, mint 
amennyit más magyar filmeseknél 
megszoktak a színészek.

A filmszínészet szerinte ugyanaz, 
mint az élet, nem más, mint önis-
mereti játék. Úgy látja, még a ma-
gyar művészek tanulják a hollywoodi 

kliséket, magát is inkább filmekben 
szereplőnek, s nem filmszínésznek 
vallja. Anger Zsolt még A függet-
lenség napjának a végén is el tudja 
sírni magát. Az amerikai alkotáso-

kat természetesebbnek érzi, de azért 
annak örül, hogy „végre a magyar 
filmeknél sem kell vágás nélkül egy 
percen keresztül nézni egy Skodát, 
amely a mezőn keresztül megy”.

Rádió 1 Szegeden

Már Szegeden is fogható a Rádió 
1 a 87,9 MHz-en, ahol Sebestyén 
Balázsék népszerű reggeli mű-
sora mellett a legjobb mai slá-
gereket és a legismertebb hazai 
lemezlovasokat is hallhatják a 
rádióhallgatók. A Rádió 1 2016-
os indulásakor azt a célt tűzte 
ki, hogy az ország minden me-
gyeszékhelyén elérhető legyen, 
így Szeged minden szempontból 
kiemelt fontosságú város – írja a 
Délmagyarország. Reggelente fél 
óránként, 10 órától pedig órán-
ként hallhatnak helyi híreket, 
programajánlót és információ-
kat a szegediek, hogy mindenről 
értesüljenek, ami a városban és 
vonzáskörzetében történik. Sze-
geddel együtt jelenleg 26 város-
ban szól a Rádió 1, mindenhol 
kiemelt figyelmet fordítva a he-
lyi hallgatók és természetesen a 
helyi hirdetők igényeire.

Rendőrt játszik a szegedi sztár az új filmben

Fotó: Gémes Sándor

Megújultunk!
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Koppenhágától Kolozsvárig ismerik a neves szobrászművészt

Egy évig dolgozott Szent István szobrán
November elején avatták fel Kligl 
Sándor szegedi szobrászművész 
alkotását a Bács-Kiskun megyei 
Jánoshalmán. 

TóTh marcell

Több mint húsz éve készítette az el-
ső szobrát az államalapítóról Kligl 
Sándor szobrászművész. Szent 
Istvánt és Gizellát ábrázoló alkotá-
sát 21 éve leplezték le, azóta is cso-
dálhatjuk a Széchenyi téren. Az el-
telt évek alatt több település is kö-
vette Szeged példáját, a sorban a leg-
utolsó Jánoshalma. November 5-én 

itt avatták fel az uralkodót ábrázo-
ló, két méter magas talapzaton álló 
bronz szobrot.
– Egy évig dolgoztam rajta – ter-
mészetesen más alkotások mellett. 
A koronázási palást mintái nagyon 
megtetszettek, így a megrendelővel 
együtt úgy döntöttünk, hogy olyan 
módon jelenítjük meg Szent Istvánt, 
hogy mindezek látszódjanak – nyi-
latkozta lapunknak Kligl Sándor. 
Elárulta, nem panaszkodhat, renge-
teg munkája van, a következő hóna-
pokban Koppenhágától Kolozsvárig 
avatnak általa készített köztéri al-
kotásokat. Két méter magas Kligl-alkotás került Jánoshalmára

Fotó: DSZ

Vizuális orgia és családon belüli házasság
„Semmi más nem számít, csak a hatalom!”

Összeesküvés, családon belüli 
házasság és bosszú. Brutális és 
hazug játszmák áldozata lett a 
János király színésze.

barTuS bella

– Semmi más nem számít, csak, 
hogy megkaparintsák a hatalmat 
– mondta el a Szegeden tartott 
közönségtalálkozón Keszég László 
főrendező. A franciák és az ango-
lok nem riadnak vissza a csalá-
don belüli házasságtól és a boss-
zútól sem. Két nagyhatalom öss-
zecsapása bontakozik ki Friedrich 
Dürrenmatt gunyoros szatírájában, 
ahol a hatalmi játszmák sokszínű-
ségét kendőzetlenül tárják a nézők 
elé. Hősei nem évszázados távla-
tokban gondolkodnak, hanem saját 
magukkal, belső konfliktusaikkal 
vannak elfoglalva. Így a drámai tör-
ténet egy szempillantás alatt komé-
diává válik.

– A szereplők csak a sakkjátsz-
ma következő lépését látják maguk 
előtt – fejtette ki Olasz Renátó a 
darab kapcsán, akire Falconbridge 
Fülöp, a Fattyú szerepét osztották. 
A férfiak a szerencsét, a nők a férfi-
akat és a pillanatnyi boldogságot ül-

dözik – tudtuk meg a színészektől. 
A darab címszereplője, János király 
valós történelmi személy, akit a kö-
zönség már jól ismerhet a Robin 
Hood filmek főgonoszaként. A for-

dulatos mű újszerű vizuális megol-
dásokkal, élő zenével kísérve, kivá-
ló szereposztással került a színpad-
ra a Kisszínházban. A hataloméhes 
főszereplő bőrébe Gyöngyösi Zoltán 

színész bújik, akit a szakma legígére-
tesebb pályakezdőnek választott az 
előző évadban. A János királyt no-
vember 10-én pénteken mutatják be 
a szegedi közönségnek.

A fordulatos mű kiváló szereposztással kerül színpadra a Kisszínházban
Fotó: Kovács Ferenc
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RuzSa
Rózsa utca 2. Tel: 0662/285-076
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől 
hétfő reggelig: 16–08 óra

MóRahaloM
Kölcsey utca 2. 0662/280-592, Tel: 
0662/280-592 Hétfő–péntek: 16–08 
óra • Péntektől hétfő reggelig: 16–
08 óra
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A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szom-
baton és vasárnap terjesztjük. Amennyiben nem kapja meg az 
újságot, kérjük, jelezze neve és címe megadásával hétköznap 
8 és 16 óra között a 0662/314-116-os telefonszámon!

SZEGED

Terjesztés

H O R O S Z K Ó P
Érvényes: november 11-től november 17-ig

  KOS (03.21.-04.20.)

BIKA (04.21. - 05.20.)

IKREK (05.21. - 06.21.)

RÁK (06.22-07.22)

OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)

SZŰZ (08.24. - 09.23.)

MÉRLEG (09.24-10.23.)

SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

NYILAS (11.23. - 12.21.)

BAK (12.22. - 01.20.)

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.20.)

HALAK (02.21. - 03 20.)

Tele van ambícióval, s 
ehhez nagyon jó lehe-
tőségeket kínál ez a hét. 
Karrierépítésre, és hoss-

zú távú terveihez biztonságos hátteret 
teremt. Ha nyitott szemmel jár, kellő 
odafigyeléssel, észre fogja venni, hogy 
a lehetőségeket tálcán kínálja önnek a 
sors, csak el kell vennie. 

Könnyen keveredhet kisebb 
nézeteltérésekbe, amelyek-
ből most nehezen tud nyer-
tesen kikerülni. Érdemes 

lenne a komolyabb beszélgetéseket a jövő 
hétre halasztani. Szinte egyáltalán nem 
képes megértetni magát környezetével s 
ez különösen karrierjére nézve jelenthet 
hátrányokat.

A héten bárkit könnyen 
lehengerel. A környeze-
tében élők nem tudnak 
nemet mondani önnek és 

ötleteinek. Ha van olyan régi álma, vá-
gya,  amellyel környezetét le tudja ven-
ni a lábáról, tegye meg a kellő lépése-
ket, most biztos, hogy nem fogja senki 
visszautasítani.

Végezze el azokat a dolgo-
kat, amelyekkel megbízzák. 
Nem teljesíthet mindent 
tökéletesen, ezt mások sem 

várják el öntől. Sok teher nyomja a vállát, 
de elérkezik lassan a nyugalom időszaka 
is. Ha még keresi a párját, a hét közepén 
találkozhat egy kedves, szintén magányos 
személlyel. 

Számos régen eltussolt, ki 
nem mondott probléma ke-
rülhet felszínre, ezek gyö-
kere ott keresendő, hogy 

nehezen hajlott az elmúlt hónapokban 
kompromisszumokra. Be kellene látnia, 
engednie kell ahhoz, hogy könnyeb-
ben megoldódjanak a nehézkes ügyek. 
Gondolja át, mik fontosak

Egy új álláslehetőség vagy 
egy lakáscsere, lehetősége 
merül fel. Mivel sürgősen 
szüksége lenne valami gyö-

keres változtatásra, gondolkodjon el eze-
ken a lehetőségeken, ne vesse el őket 
azonnal. A bizonytalanság igencsak rossz 
érzés, épp ezért mihamarabb értékelje át 
eddigi sikereit és kudarcait. 

A nagy problémák most 
messze elkerülik, nyuga-
lomban és harmóniában 
lesz része. Vállalkozásában, 

otthon, esetleg a tanulás táján is min-
den rendben van. Nem ártana, ha az 
önben összegyűlő és felhasználásra váró 
energiát alkalmazná mindennapjaiban, 
és emberi kapcsolatain javítana. 

Az elmúlt időszak több si-
kertelen eseménye miatt 
nem igazán van jókedvében, 
ez azt eredményezi, hogy 

megbánthat olyan embereket, akiket va-
lójában szeret. Igyekezzen türelmes ma-
radni! Esetleges problémái mihamarabbi 
legyőzésében nagy segítségére lehet társa.  

Megállapodásokat, új üz-
leteket köthet, új munka 
mellett kötelezheti el magát, 
de mindenképpen tovább 

építheti karrierjét. A most következő hét 
arra alkalmas, hogy beszélgessen társá-
val, a közös jövő témája válik aktuálissá. 
Szívügyeit is megnehezítheti egy-két ki-
sebb vita.

Kiemelkedően jó lehet a 
hét vége, jelentős fordula-
tot hozhatnak életébe, kü-
lönösen, ami a magánéletét, 

emberi kapcsolatait illeti. Ez nem feltétle-
nül szerelem, inkább egy családi kötelék 
megerősödése, egy régi konfliktus lezá-
rása. Ha környezetéből valaki szívességet 
kér öntől, ne utasítsa vissza. 

Több zavaró körülmény is 
felkavarhatja a hét közepét. 
Ennek oka például az, hogy 
egy-két fontos dolog elin-

tézését halogatta az elmúlt időszakban. 
Egyenként kezdje el megoldani ezeket a 
problémákat. Összetűzésekre adhat okot 
az eluralkodó feszültség, ez most nem 
tesz jót a párkapcsolatnak.

Rengeteg felesleges ener-
gia gyűlhet fel önben a hét 
első felében, s ezeket éssze-
rűen fel is kellene használ-

ni. Persze ne éljen vissza lehetőségeivel. 
Alkosson valami egyedit és páratlant. 
Régóta alvó ötletei megvalósításának 
végre eljött az ideje. Párkapcsolata terén 
is változtatnia kellene.
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Egy tucat ember, és egy daru segítségével keltik életre a szelfizők kedvencét

Fejvesztve várja a karácsonyt
55 éves Bengálik

1962 novemberétől egészen 
2011-ig szállították az utasokat 
a magyar gyártmányú sárga vil-
lamosok Szegeden. – Tudtuk, 
hogy jön, mert beleremegett 
az ötemeletes panelház – egy 
volt József Attila sugárúti la-
kos mondta ezt néhány évvel 
ezelőtt, amikor szóba kerültek 
a FVV CSM típusú villamosok, 
azaz a Bengálik. A Szegeder 
blog nyomán a SZEGEDma hír-
portál hívta fel a figyelmet, 
hogy már 55 éve csenghet is-
merősen a fülünkbe az ajtó be-
csukás zaja, amely a bóbiskolva 
felszálló iskolásokat felébresz-
tette a tanóra kezdetéig. A tí-
pust a fővárosban fejlesztették 
ki, de kapott belőle Szeged, 
Miskolc és Debrecen is. A Ti-
sza-parti városban a 80 lóerős 
jármű összes változata szolgált, 
egyetlen kivételt leszámítva. Az 
1930-as évek technikáját kép-
viselő villamost egészen 1975-
ig gyártották. Budapesten már 
a következő évtizedben kivon-
ták, de a szegediek csak 2011-
ben, a lengyel PESA-k beveze-
tése után inthettek búcsút a 
típusnak.

Ingyenes apróhirdetés a Déli 
Szóban! Közöljük az Ön fel-
hívását is, aminek maximum 
terjedelme 70 karakter le-
het. Várjuk hirdetményeiket 
a deliszomagazin@gmail.
com e-mail címre minden hé-
ten kedden 12 óráig. 90 ezres 
példányszámban Szegeden, 
illetve a környék 18 települé-
sén! Ingatlan, jármű, vegyes, 
munka – bármilyen hirdetést 
szívesen fogadunk. Használja 
ezt ki, és induljon a csere-be-
re. Bővebben a 17. oldalon.

Ingyenes apróhirdetés!

Idén lesz hatéves, azaz iskolás-
korú a Dugonics téri fényszarvas, 
melyet november utolsó napjaiban 
szállítanak majd az egyetem elé, 
és egészen január közepéig várja 
majd teljes pompájában a szelfizni 
vágyókat. A fénylő műtárgyat nyári 
szálláshelyén látogattuk meg.

Körmendi Gábor

A Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. telephelyén, egy ve-
gyes raktárban, zöld színű tartalék ut-
cai kukák mögött bújik meg a város 
kedvenc karácsonyi dísze, a fényszar-
vas. A legkedvesebb szegedi szelfi cél-
pont szétszerelve éldegél, feje a teste 
mellett, agancsai pedig a faránál áll-
nak. Nagy András, a köztéri építmé-
nyekért felelős csoport vezetője azt 
mondta, mindössze egyetlen délelőtt 
alatt össze tudják szerelni a díszt, ami-
nek a testén 9600 energiatakarékos 36 
voltos LED fénypont található. 

– A szarvas a télapó munkatársa, ez 
pedig önmagában egy hatalmas szar-
vas, aki mellé mindenki odaképzelhe-
ti a Mikulást. Biztos vagyok benne, 
hogy róla készül a legtöbb kép Szeged 
belvárosában – tette hozzá András

– Szétszedve, alkatrészenként szál-
lítjuk szarvasunkat a Dugonics térre, 
ahol 10-12 ember és egy speciális da-
ru segítségével egy délelőtt alatt le-
het összerakni – folytatja a szakem-
ber. Végül néhány konkrét paramé-
terét is elárulja a dísznek. 

– A szelfi-szarvas nagyjából 200 
kilogrammot nyom, 5 méter 30 centi 
a magassága és felállításához kell egy 
15 méter oldalszélességű daru, mert 
kézzel nem lehet mozgatni, hanem 
egyből be kell emelni a szökőkútba, 
és úgy tudjuk összeszerelni – pon-
tosít András. A szegedi fényszarvas 
élete sem csupa csillogás, néha bi-
zony karban kell tartani, mert van-
nak olyanok, akik leküzdhetetlen vá-
gyat éreznek arra, hogy felmássza-
nak a télapó munkatársának farára, 
így megrongálják a fénylő alumíni-
um látványosságot.

Idén ünnepli hatodik születésnapját a 200 kilós fényszarvas
Fotó: Kovács Ferenc
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Most még cumisüvegből táplálják a kis állatok királyát 

Búcsút int Szegednek a vadaspark sztárja
Ottjártunkkor 140 gramm macska 
tejpótlót kapott ebédre az újszülött 
nagymacska, mert anyukája tíz 
nap után megunta a szoptatást.

Körmendi Gábor 

Szépen fejlődik a három héttel ez-
előtt született fehér oroszlán kislány 
a Szegedi Vadasparkban. Ebéd köz-
ben látogattuk meg a kis jövevényt, 
akit gondozói nagy szakértelemmel 
etettek meg. A cicus 140 gramm 
macska tejpótló tápszert kapott. A 
tejport a gondozók forró vízzel és 
infúziós oldattal hígították, a kisál-
lat ezt lakmározta. Veprik Róberttől, 
a vadaspark igazgatójától megtud-
tuk, nagyjából 3–5 hónapos korá-
ig fogják így etetni az újszülöttet, 
utána már követelni fogja magának 
a szilárd táplálékot. A mesterséges 
táplálásra azért van szükség, mert az 
anyja tíz nap után megunta a szop-
tatást. Előfordul ez azoknál a nagy-
macskáknál, akik először ellenek, 

mert számukra még szokatlan lehet 
az anyaszerep. – Szerettük volna, ha 
teljes egészében az anyja neveli, de 
ilyen helyzetekben nekünk is be kell 
avatkozni, hogy az újszülött fejlődé-
se zökkenőmentes legyen – folytatta 

az igazgató. Kiderült az is, hogy a 
most még édesen cumizó csöppség 
nem a Szegedi Vadasparkban lesz 
majd nyugdíjas. – Nagyon kevés fe-
hér oroszlán él a világon, és nagyjá-
ból egyéves korában neki is találunk 

majd egy másik állatkertet, ahol to-
vább fejlődhet. Örülünk neki, hogy 
beindult a szaporító programunk és 
bízom benne, hogy jövőre újabb kis 
fehér oroszlán születhet nálunk – 
zárta beszélgetésünket Veprik.

Egyéves koráig csodálhatjuk meg a kisoroszlánt a vadasparkban
Fotó: Kovács Ferenc

Hatékonyabban írtják az erdőt, mint a motorosfűrész

A halálosztó gomba titkát kutatják Szegeden
Nagy László szerint evolúciós 
örökség rejlik a különleges gom-
bákban, amelyek az élő fákat is 
megtámadják.

dSZ

A kutató társaival a hazai erdőkben 
is gyakori tuskógombák genetiká-
ját vizsgálta, hogy kiderítse, milyen 
evolúciós örökség rejlik rendkívüli 
erdőkárosító képességeik mögött. A 
szegedi és soproni kutatók eredmé-
nyei hosszabb távon hasznot hoz-
hatnak a növénykárosító gombák 
genomevolúciójának feltárásában. 
Négy Armillaria-faj – köztük a ko-
rábban említett gyűrűs tuskógomba 
– örökítőanyagát elemezték, hogy 
tisztább képet kapjanak arról, mi hú-
zódhat meg e gombafajok rendkívü-
li sikerességének hátterében. A négy 

faj genomját 22 másik gombafajéval 
hasonlították össze. Az Armillaria-
fajok a fehérkorhasztó gombák közé 
tartoznak, vagyis képesek a növényi 
sejtfal minden komponensét bon-
tani. Emellett gyakran azzal tudnak 
versenyelőnybe kerülni más gom-
bákkal szemben, hogy az élő fákat 
is megtámadják, ügyesen kicselezve 
védekezési rendszerüket. A kutatás-
ból kiderült, hogy az evolúció során 
az efféle folyamatokért felelős gének 
ezeknek a gombafajoknak az örö-
kítőanyagában egyre több és több 
példányban jelentek meg, vagyis 
látszik, hogy a gomba az evolúció 
során „ráakadt” néhány hatékony 
eszközre. Az élő fák megtámadásá-
ban kulcsszerepet játszó gének és 
enzimek megismerése később akár 
védekezési lehetőséget is adhat az 
erdészek kezébe. Ha minden jól megy, megállíthatják az erdészek a pusztítást. Képünk illusztráció

Fotó: Kovács Ferenc



17DÉLI SZÓ  

Játsszon velünk mozijegyekért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg-
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema Citybe a 
Gyilkosság az Orient expresszen című filmre. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com 
e-mail címre vagy postai úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. no-
vember 15-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A 
belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Kiskert eladó Zákányszéken! 1250 m2 
HRSZ:1034 Tel: 0620/596- 56-58
Szegeden, a Merope Egészségközpont-
ban (Ybl M.u. 3.) rendelő helyiség kiadó. 
Tel:0620/369-45-56
algyőn, a Géza utcában 1000 m2-es te-
lek teljesen közművesítve és férfi kerék-
pár eladó. Tel: 0630/473-91-28
Röszkén, a falu központjában, 3 szobás, 
nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra, 
gazdálkodásra alkalmas melléképületek-
kel. Érd.: 0620/317-94-79 

5 tonna fixes magyar pótkocsi eladó. Tel: 
0620/317-94-79 
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár moz-
gáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315-
450

Vállalok kisebb asztalos-, lakatos jel-
legű munkákat, lakások festése, felújí-
tása utáni komlettírozó munkákat. Tel: 
0620/544-99-06

Samsung TV (hagyományos) eladó ere-
deti távirányítóval. Tel: 0630/308-00-03
eladó 4 darab vastartály. Méreteik: 0.7; 
1; 2 és 5.6 m3. Érd: 20/317-94-79
Vennék Babettát, elektromos kerékpárt, 
kerekeit is, barkács állványos fúrógépet, 
üvegajtós kályhát, 2 – 3 KW-os hőtárolós 
villanykályhát, üzemképtelent is. cuma-
morratio@gmail.com Szeged Postafiók 
2030
Irodai szék (gurulós) eladó. Tel: 
0630/481-45-77, 0662/655-947
használt, de használható tabletet sze-
retnék karácsonyra, valamint munkáért 
szállást szeretnék Szegeden. Jelige:  Rév 
utca 27.
hagyományos parketta rakása 2000Ft/
m2, csiszolása 3× lakkozva 3300 Ft/
m2, laminált parketta rakása 1000 Ft/
m2, PVC padló ragasztása 900 Ft/m2, 
szőnyegpadló ragasztása 900 Ft/m2, alj-
zatkiegyenlités 500 Ft/m2. Elérhetőség: 
0630/216-57-42, E-mail: mesarosga-
bor75@gmail.com
utánfutót keresek, nagy rakterűt, lap-
rugósat, külső kerekeset, jó állapotban 
megvételre. Tel.: 0630/723-1689
Ételhulladékot, maradékot keresek ku-
tyáim, cicáim etetésére. Tel.: 0630/723-
1689
a hazavarázs ajándékbolt Szegeden, a 
Feketesas u. 17. sz. alatt várja a magyaros 
és Szegedes ajándéktárgyakat kedvelő-
ket. Tel.: 0630/512-7789
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár el-
adó. Érdeklődni a 0630/214-3919-es te-
lefonszámon lehet.

INGATLAN

JÁRMŰ

MuNKA

VEGYES
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Segíti a gyermek fejlődését, ha 
korlátozzuk a különböző kütyük 
használatát – vallja Tari Anna-
mária klinikai pszichológus, 
pszichoterapeuta. A szakemberrel 
az online zaklatásról és a fiatal 
Youtuberekről is beszélgettünk.

TóTh marcell

– Azt lehet hallani egyes szülőktől, 
hogy már néhány évesen tableten 
játszik a gyermekük, s jobban ért a 

hároméves a számítógéphez, mint az 
egész család. Jó-e ez a folyamat?

– Nem jó. Érdemes tudni, hogy 
a szilícium-völgyi szülők a 14 éves 
kor alatti gyerekeiknek nem adnak 
semmilyen kütyüt a kezükbe. Akár 
az iPhone, akár az Android eszkö-
zök operációs rendszerei egyszerű-
en használhatóak – már preverbá-
lis korban. 15-18 hónapos gyerekek 
tudnak Youtube-on rajzfilmeket el-
indítani, sőt még a nyelvválasztót is 
megtalálják. Sok szülő azt gondolja 
ilyenkor, hogy egy zseni a gyermeke, 

pedig valójában nagy a baj. Az 
online tér és a közösségi 

média elkövethet egy 
hatalmas hibát: el-

veheti a gyermek-
kort. Nem lesz 

offline megta-
pasztalás, ki-
marad a ver-

balitás, a cselekvés, helyette képné-
zegetés, rajzfilmnézés, videókészí-
tés folyik.
– A képnézegetés, rajzfilmnézés nem 
meglepő, de a videókészítés annál in-
kább…

– Tízéves gyermekek a Youtube-
on több ezres követő táborral ren-
delkeznek, a szülők drága kamerák-
ra ruháznak be. Két-három éve még 
arra figyelmeztettek a kutatók, hogy 
az élmény átélése helyét ne annak 
megosztása vegye át. Ma viszont a 
nyaralóhely kiválasztásakor nem azt 
nézik a fiatalok, hogy legyen a wifi 
a szálláson, hanem azt, hogy Insta-
pozitív helyet találnak-e a környé-
ken, ahol lehet lőni egy jó képet. Ez 
egy olyan irányba tol el mindenkit, 
ahol nagyon könnyű elveszíteni a 
horgonypontot.
– Mit ért a horgonypont alatt?

- A horgonypont úgy szól: elfo-
gadható az információs kor és vív-
mányai, de egyelőre egy offline éle-
tünk van egy Föld nevű bolygón. Ha 
azt akarjuk jól élni, akkor ebből vala-
mennyit meg kell tanulni. Egy gyerek 
önértékelése, önbizalma, affinitása, 

hogy lesz-e kedve bármihez, tesz-e 
erőfeszítéseket, kíváncsivá válik-e a 
világra, az attól függ, hogy marad-e 
neki felfedezni való.
– A középiskolások között szinte 
minden osztályban megjelenik a cy-
berbullying, az internetes zaklatás. 
Képesek felelősségteljesen használni 
a korlátozottan cselekvőképes kisko-
rúak, azaz a 14 és 18 év közöttiek 
az internetet?

– Ha a szülő nagyon megijed, ak-
kor bagatellizál, ez az egyik azonnal 
életbelépő tudattalan hárítási manő-
ver. Nem is fogjuk fel, hogy ez mi-
lyen súlyossá válhat, s itt nemcsak 
azokra a hírhedtté vált történetek-
re gondolok, amelyeknek öngyilkos-
ság lett a vége. Az a szülő és az a 
tanár nem veszi komolyan ezt, aki 
úgy érzi, hogy ha felismeri, akkor 
azt is elismeri, hogy baj van a csa-
ládban, vagy az osztályban. Ahhoz 
kell nagyon nagy bátorság, hogy ki-
mondjuk, az osztályban szétszedik 
egymást a gyerekek, vagy azt, hogy 
bevallja valaki a családban, mások 
rémes történetei nem mindig má-
sok sztorijai. El kell ismerni, hogy 
ez bárkivel megtörténhet, nem min-
dig a leggyengébb, a legügyetlenebb, 
a kicsit elhízott, a butuska gyerek 
a célpont.

A pszichológus szerint hatalmasat hibáznak a szülők és nem is tudnak róla

Elveszi a gyerekkort az Internet

15–18 hónapos gyerekeket is „megfertőz” a modern technika – mutatott rá Tari Annamária
Fotó: Kovács Ferenc
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Harsog a média Gyurcsány hü-
lyeségeitől. A határon túli ma-
gyarok közül senki nem szavazna 
rá, mi több, meg is lincselnék, ha 
magyar lakta vidékeken felbuk-
kanna. Ezt ő nagyon jól tudja! 
Szavazati jogunkat vonja ezért 
vissza, mert reménykedik némi 
felkapaszkodásban a baloldal 
romjain és minden szalmaszál-
ba próbál belekapaszkodni, de 
ezek hiábavaló törekvések a ré-
széről – írja Paskó atya a joreg-
geltvajdasag.hu-n. Az, hogy ez 
az ember valamikor miniszterel-
nök lehetett, minősíti azokat is, 
akik rá szavaztak. Sokan hangoz-
tatják, hogy Gyurcsány Ferenc 
„nem a mi kutyánk kölyke”! A 
baloldal is szégyelli, szánalmas 
ripacsa a szocializmus eszmé-
jének. Az atya egyezik azzal 
is, amit sokan ki is mondanak, 
nem csak a határon túliak, hogy 
amit Gyurcsány most művel, az 
aljasság. A kommunista érából 
meggazdagodott, és mára senkit 
nem érdekel üzlettársain kívül, 
amit a többi liberális baloldali 
párttal művel. Gyurcsány vagy 
szocialisták? Vagy Momentum?  
Ugyanaz! Miért kell bántani az 
erdélyi, felvidéki, vajdasági és 
kárpátaljai embereket, akik-
nek a jelenlegi Magyarország 
reményt jelent? Ezek sokszorta 
megtiport, magyarságukért so-
kat szenvedett emberek, akik-
nek nem a pénz a fontos, hanem 
az, hogy van hova tartozniuk. 
Azonban büszkék arra, hogy tar-
toznak valahova! Nem felejtet-
tük el, hogy Gyurcsány hogyan 
kampányolt 2004-ben, azt sem, 
hogy ma mire szólított fel ben-
nünket. Ide hozzánk ne jöjjön, 
mert a határon túli magyarság 
„megbérmálja”!
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Gyurcsány bérmálása

Vakoknak ír verset a költőnő
Lélekcsicsergést szerveztek az irodalomkedvelőknek

Vassné Szabó Ágota szegedi 
költőnő volt a vendége az Irodalmi 
teaháznak, aki a verseken túl a 
Tisza-parti város szerelmese is.

dSZ

Különleges élményben volt része 
mindazoknak, akik részt vettek 
az Irodalmi esten a Csongor téri 
Közösségi Házban. Vassné Szabó 
Ágota költeményei hangulatokban, 
képekben, asszociációkban, jelennek 
meg a papíron, így szinte megfogha-
tó mindaz, amiről ír. Különjáró köl-
tőnek vallja magát, nem csatlakozott 

egyetlen irodalmi csoportosuláshoz 
sem, mert úgy érzi, ha elköteleződ-
ne, azzal béklyóba kötné önmagát. 
– Pesten születtem, ahol röntgen-
asszisztensként dolgoztam. Hat éve 
élek a napfény városában, a szerelem 
hívott ide, hiszen a férjem szegedi. 
Ideköltözésemkor ő segített megis-
merni a várost, ami olyan jól sike-
rült, hogy a férjem mellett Szegedbe 
is szerelmes lettem. Elfogadtam, be-
fogadtam Szegedet, tetszik a nyüzs-
gés, lüktetés, az állandó impulzivitás. 
Mostanra egyedül is járom a telepü-
lést, és úgy érzem, egyre mélyebben 
kötődöm ide – mondta Ágota. A 

költőnő verseit vakoknak szerkesz-
tett könyvekben Braille-írással is 
megjelenítik, hisz olyan érzelemdú-
san, szemléletesen fogalmaz, hogy 
a vak emberek, akik bár a külvilágot 
optikailag nem látják, a verseken ke-
resztül megtapasztalhatják, érzékel-
hetik, elképzelhetik azt. A közösségi 
ház programján a verseket Pappné 
Mészáros Ágnes és Németh Janó 
tolmácsolásában hallgathatták meg 
az érdeklődők. A közösségi házban 
havonta rendezik meg az Irodalmi 
teaházat, melyet Kothencz János hí-
vott életre, hogy egyre több ember-
hez jusson el a kultúra és a művészet.

Egy másik szerelme is van a férjén kívül Vassné Szabó Ágotának

Fotó: DSZ

Generációk találkozása a játszóházban 

Számtalan történet, mese, él-
mények, nyaralások, kedves 
múltidézés, és nagyon sok kérdés 
talált megválaszolásra a szegedi 
Csongor téri Ágota játszóházban, 
ahol egy finom süti és tea mellett 
beszélgettek és cseréltek tapasz-
talatot idősek és fiatalok.

dSZ

– Gyakran tapasztaljuk, hogy az ide 
érkező gyermekek csak a legszű-
kebb családjukkal tartanak kapcso-

latot. A család fogalma számukra 
apát, anyát és a testvért jelenti, hisz 
nincsenek rendszeres kapcsolatban 
nagyszüleikkel – mondta lapunknak 
Kolláth Enikő, a játszóház vezető-
je. Kiemelte, ennek okát számtalan 
magyarázattal lehet alátámasztani 
kezdve a mozaik és az egyszülős 
családokkal, továbbá számtalan más 
családi mintával. De sokszor az is 
felmerül, hogy a városban hamarabb 
találnak munkát a fiatalok, így a 
nagyszülő vidéken marad egyedül. 
Ugyanakkor az is tény, hogy nagyon 

sok nagyszülő él egyedül a városban, 
mert a gyermekeik kirepültek, más-
hol alapítottak családot. Kothencz 
János alapító elmondta, a generációk 
találkozása teljes mértékben összec-
seng az alapítvány célkitűzéseivel, 
hiszen a közösséggé formálódásnak 
egyik nagyon fontos eleme, hogy 
az emberek megismerjék egymást. 
A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, EFOP-os, ÁGOTA 
a közösségért és a társadalmi sze-
repvállalásért elnevezésű pályázat 
keretén belül valósult meg.
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Véget ért a pihenő, a szegedi 
súlylökő, Márton Anita november 
elején belevágott a munka javába, 
és megkezdte felkészülését a 
következő szezonra.

vajGely Pál

Máris a 2018-as szezon és az ab-
ban rejlő feladatok lebegnek Márton 
Anita szeme előtt: a békéscsabai szí-
nekben versenyző szegedi atléta az 
idei versenyév végeztével két he-
tet pihenhetett, ám november ele-
jén már újra az edzéseken volt a 
fő hangsúly. – Inkább aktív pihe-
nésről beszélhetünk, a párom na-
gyon szeret túrázni, öt napot töl-
töttünk Kékestetőn, Galyatetőn és 
Szilvásváradon. Körbejártuk a kör-
nyéket, szerencsére tökéletes időt 
fogtunk ki, szeptember végén pedig 
egy kis nyaraláson voltunk. Nem ki-
mondottan pihenésről szólt, inkább 
fejben kell kikapcsolnia az ember-
nek egy ilyen hosszú szezon után. 
Úgy érzem, ez sikerült is – mondta 

a Déli Szónak Márton Anita. A ri-
ói olimpián bronzérmet nyert súly-
lökő jövőre a márciusi fedettpályás 
világbajnokságra, valamint az au-
gusztusi szabadtéri Eb-re koncent-
rál. Mint hozzátette, a most elvég-
zett munka adhatja meg a követke-
ző évének alapját. Idén világbajnoki 
ezüstnek és fedettpályás Eb-címnek 
örülhetett, aki szezonját úgy össze-
gezte, mintegy kilencven százalék-
ban elégedett lehet 2017-el, csupán 
az a célja nem sikerült, hogy meg-
döntse egyéni csúcsát, és átlépje a 
húszméteres határt, azonban pozi-
tívan kezdett el újból dolgozni, és 
máris várja a jövő évi versenyeket.

– A formaidőzítésem is jól sike-
rült, helyezésben pedig azt sikerült 
hoznom, amit szerettem is volna. 
Az élsportban ez természetes, nem 
mindig sikerül fejlődni, nem vagyok 
elkeseredve – tette hozzá Márton 
Anita, aki még egy egyéni elisme-
rést is szerezhet, hiszen tavalyhoz ha-
sonlóan idén is jelölték az Év Női 
Atlétája díjra.

A Kékestetőn kapcsolt ki az olimpiai bronzérmes súlylökő

Túra után jöhet a munka Márton Anitának

Az egyéni csúcs még hiányzik - a húszméteres álomhatár a következő cél

Fotó: Gémes Sándor

Sorban jönnek a nehéz kihívások Juan Carlos Pastor csapata számára

A higgadtság lehet a PICK-sikerek kulcsa
Újabb hazai vár meccs a Bajnokok 
Ligájában a MOL-PICK Szeged férfi 
kézilabda-csapatára: a kékek két 
fájó vereség után a francia Nantes 
ellen bizonyítanának a szurkolók-
nak.

vajGely Pál

Nem a legszebb heteit éli a MOL-
PICK Szeged kézilabda-csapa-
ta, hiszen a Tisza-partiak előbb a 
Veszprémtől, majd a Rhein-Neckar 
Löwentől is sima vereséget szenved-
tek az újszegedi sportcsarnokban. 
Ritka, hogy kétszer egymás után 
is kikapjon a PICK saját közönsé-
ge előtt, arra pedig már roppant 
rég volt példa, hogy háromszor is 
megtegye ezt, azonban a szomba-
ti ellenfél, a Nantes bizony képes 
meglepetésre - már csak abból kiin-

dulva, hogy a két csapat első találko-
zóját a franciák nyerték. - A keddi, 
Komló elleni győzelem során is ér-
ződtek a csapaton a csúnya veresé-
gek. Próbáljuk túltenni magunkat 
ezen, tanulnunk kell a hibáinkből. 

Biztos vagyok benne, hogy feszült 
meccs lesz, nekünk nyernünk kell 
hazai pályán, és ki kell szolgálnunk 
a hűséges szurkolóinkat is. Nagyon 
jót tenne a lelkünknek ez a két 
pont, nyugodt fejjel kell játszunk, 

bármennyire sem lesz ez egyszerű - 
fogalmazott a Déli Szónak Bánhidi 
Bence, a csapat beállósa. 

A német bajnok elleni meccset 
megpecsételte a Szeged rossz kez-
dése, hiszen végig futhatott az ered-
mény után a gárda, ennek kapcsán 
a nemrég szerződését 2022-ig meg-
hosszabbító játékos elmondta, nem 
szabad úgy kezdeniük, mint a Löwen 
ellen, mert ez extra energiákat ve-
het igénybe a részükről. - Egy ve-
reségből mindig többet lehet ta-
nulni, kielemezzük a franciaországi 
meccset is. Régről ismerem Faluvégi 
Rudolfot, de nem szoktam ezzel kü-
lönösen foglalkozni: a meccs előtt 
beszélünk, de utána kizárom ezt a 
tényezőt - tért ki Bánhidi Bence ar-
ra, hogy az ellenfélnél korábbi csa-
pattársa is ott lesz.

A PICK beállósa tisztában van vele, többet is bukhatnak szombaton, mint két pont
Fotó: Kovács Ferenc
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Nívós élvonalbeli és nemzetközi meccsekre készül Kiss Olivér

Ismét Portugáliában fúj a szegedi játékvezető

SPORT

Jogosan utasította el a Győri ETO 
óvását az Európai Kézilabda Szö-
vetség, a szabályok viszont nem 
minden néző számára érhetőek. A 
szegedi nemzetközi játékvezetővel 
újabb kihívása előtt beszélgettünk.

vajGely Pál

Idén már tíznél több élvonalbeli mér-
kőzést vezetett, november hetedikén 
pedig a Balatonfüred-Veszprém férfi 
NB I-es mérkőzésen működöttv  köz-
re a szegedi kézilabda-játékvezető, 
Kiss Olivér, akinek Bíró Ádámmal 
alkotott párosa már lehozta első 
nemzetközi mérkőzését is. A debü-
tálás jól sikerült, a francia versenybí-
ró megdicsérte a magyar párost, akik 
kiegyensúlyozott teljesítményt hoz-
tak: ennek eredményeképp novem-
ber közepén a portugál Alavarium és 
a szerb ZJRK Challenge-kupa mér-
kőzéseit vezethetik. Mivel a szerb 
csapat lemondott pályaválasztói jo-
gáról, így két nap alatt, Portugáliában 
megrendezik mind a két találko-
zót. – Nem izgultuk túl a debütá-
ló meccsünket, megdicsért minket 
a versenybíró. Idén csak NB I-es 
meccseket kaptunk, már sok férfi 
rangadót vezethettünk le. A nőknél 
a Budaörs-Alba Fehérvár meccsen 

volt egy kritikus ítéletem a hajrában, 
de a szabály szerint jártam el, szem-
ből történt szabálytalanság után sza-
baddobást és két percet ítéltem, nem 
kizárást – mondta a Déli Szónak Kiss 
Olivér.  Az EHF-kategóriás játékve-
zetőt megkérdeztük a Győri ETO leg-

utóbbi óvásáról: a Bajnokok Ligája 
címvédője az orosz Rosztov Don el-
len kapott ki egy góllal úgy, hogy a 
végén az ellenfél kapusa nem rakta 
le a labdát két hátrapassz után, ám 
a Rába-partiak óvását elutasította a 
szövetség. – Az újságokban két per-

cet olvastam, de a szabály kizárást és 
hétméterest ír elő az utolsó fél perc-
ben. Itthon is ez a szabály, jogosan 
utasította el a kérelmet az EHF, mert 
játékvezetői ténydöntés ellen nem le-
het óvást benyújtani – mondta el vé-
leményét Kiss Olivér.

Itt még a kapuban - Kiss Olivér azóta sípot ragadott
Fotó: Gémes Sándor

Megkezdődik a téli szezon – gazdagodott a műjégpálya

Birtokba vehették a szegediek a 
Városi Műjégpályát, amely egy 
ideiglenes, gyakorlópályával is 
gazdagodott.

doroGi láSZló

Megnyitotta kapuit a Szeged Városi 
Műjégpálya a szegedi sportolópa-
lánták és a nagyközönség előtt, így 
a felújításokkal járó némi csúszás 
ellenére a Goodwill Pharma Szegedi 
Vízmű SC hokisai is lejátszhatták 
első hazai mérkőzéseiket a Tisza-
parti városban. Az állandó jégfelület 
mellé felépült egy ideiglenes, 20x30 
méteres gyakorlópálya is a csarnok 
mellett, ami a szabvány jégkorong-

pálya méretének az egyharmadával 
rendelkezik, ezzel biztosítva még 
több jégfelületet a jeges sporto-
lók felkészüléséhez. A Goodwill 
Pharma Szegedi Vízmű SC jelenleg 
öt iskolával áll szerződésbe, amely 
értelmében a testnevelés órák kere-
tein belül ingyenesen ismerkedhet-
nek meg a jégkorcsolyázás világával 
a gyerekek. Pápai Miklós, a klub 
elnöke elmondta, az infrastruktu-
rális fejlesztések a város és a kor-
csolyázó szövetség támogatásával 
valósultak meg és nagyon fontos 
szerepet játszanak abban, hogy még 
több gyereket tudjanak megnyerni a 
jégkorongnak, a gyorskorcsolyának 
vagy éppen a műkorcsolyának. Még több jégfelülethez jutottak a szegediek, elkészült a gyakorlópálya

Fotó: Gémes Sándor
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A Műjégpálya megnyitásával az SZKE gyorskorisai is 
hazai környezetben készülhetnek az előttük álló felada-
tokra, ám eddig sem tétlenkedtek. Dékány Bence 1500 
és 5000 méteren futott világkupa szintidőt, Révész Gergő 
az utánpótlás válogatottal járt Olaszországban, Ozsváth 
Lili, Somodi Maja, Jászapáti Péter és Liszli Gábor pedig 
a Danubia Kupa csehországi állomásán léphetett jégre.

Jégre lépve Lemondott Gólvágó a kapu előtt

Különleges, egyben eredményes hetek állnak az Ásotthalom 
TE mögött: a megyei I. osztályú együttes ugyan elvérzett 
a Magyar Kupában harmadosztályú ellenfelével szemben, 
ám a bajnokságban a nyitóforduló óta nem talált legyőzőre, 
miközben a sérüléshullám az első számú kapust, Czirják 
Tamást is elérte, így a gárda gólvágója, Baji Renátó állt be a 
homokhátiak kapujába. A csatár jól vizsgázott, nem kapott 
gólt sem az UTC, sem a SZVSE ellen, a hétvégén viszont 
már a korábbi kollégákat rémisztgette újból, és kulcsfon-
tosságú gólt lőtt a Csongrádnak. - Nem ismeretlen nekem a 
kapus poszt, évek óta résztvevője vagyok a Kapusháborúnak, 
büszke vagyok rá, hogy egyszer csak döntőben kaptam ki. 
Nekem is vannak kisebb-nagyobb sérüléseim, így amikor 
fájt, beálltam a kapuba edzéseken is, szerencsére jól le 
tudtam hozni ezt a két meccset - mondta Baji Renátó, aki 
hozzáfűzte, bár hét éve játszik Ásotthalmon, nem emlékszik 
arra, hogy le tudták volna győzni a Csongrádot, ez a sorozat 
azonban a hétvégén megszakadt. - Beszéltük is meccs előtt, 
hogy az első gól kulcsfontosságú lehet. Ezt mi lőttük, majd 
csapatként játszottunk jól. Amit elvett tőlünk a sors, gondo-
lok itt Andróczki Mátéra és Czirják Tomi apukájára, azt úgy 
érzem, a pályán visszaadja, az égiek is segítenek nekünk - fo-
galmazott a Déli Szónak az ásotthalmiak gólfelelőse. Kószó 
László együttese előtt még három találkozó áll a téli szünet 
előtt, és mint a csapat tízese kitért rá, ha a papírformának 
megfelelően hozzák ezeket a meccseket, akkor akár elsőként 
is karácsonyozhatnak.

Konténerek, munkagépek és földmunkák: ez a legújabb fejlemény a szegedi stadiont il-
letően. Már zajlik az építési munkálatok előkészítése a Dorozsmai úti Napfény kemping 
területén, azaz kimondhatjuk, megkezdődött az új szegedi futballstadion megépítésé-
nek folyamata, ezt a beruházó Szeged-Csanádi Egyházmegye vagyonkezelője, Emődi 
Sándor is megerősítette. A Szegedi Ifjúsági Centrummal kapcsolatos közbeszerzést a 
Market Építő Zrt. nyerte, a kivitelező 17 hónapos határidővel vállalta a komplexum 
megépítését, így várhatóan 2019 tavaszára elkészülhet az új, 8000 fő befogadására al-
kalmas labdarúgó-stadion, és hazatérhet a városba az évek óta Gyulán játszó, NB II-ben 
szereplő Szeged 2011-Grosics Akadémia együttese. 

Már nem Zubai Szabolcs 
a MOL-PICK Szeged 
csapatkapitánya: a beál-
lós kevés játéklehetősége 
miatt önként mondott le 
a posztról, az új kapitány 
Jonas Källman.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata

• NB II: Vasárnap 13.30: Szeged 
2011-Grosics Akadémia - Kisvárda 
Master Good. • NB III: Szombat 13.30: 
Mórahalom VSE - SZEOL SC, Makói 
FC - Budapest Honvéd-MFA II., Duna 
Aszfalt TVSE - Hódmezővásárhelyi FC. 
• Megyei I.: szombat 13.30: Tiszasziget 
SE – Algyő SK, Hódmezővásárhelyi FC 
II. – Sándorfalva SK, Ásotthalmi TE – 
FK 1899 Szeged, Deszk SC – Szentesi 
Kinizsi SZITE, Kiskundorozsmai ESK – 
Ujszegedi TC. Vasárnap 13.30:  Foliaplast-
Bordány SK – Szegedi VSE, Szóregi RSE 
– Csongrád TSE. • Megyei II.: szom-
bat 13.30: St. Mihály FC – Tömörkény 
KSE, Csanádpalota FC – Csengele KSE, 
Kiszombor KSK – Mindszenti SC, 
Apátfalva SC – Üllési ISE, Röszke SK 
– H-Fest Székkutas TC. Vasárnap 13.30: 
Szegedi VSE II. – Csanytelek SC, KSE 

Balástya – Nagymágocs SE, Móravárosi 
Kinizs – Makói FC II. • Megyei III., 
Homokháti csoport: Szombat 13.30: 
Zákányszék - Dóc, Kistelek - Pusztamérges, 
Csongrád II. - Mórahalom II. Vasárnap 
13.30: Ruzsa - Balotaszállás, Zsombó 
II. - Bordány II. • Megyei III., Tisza-
Maros csoport: Szombat 13.30: Csongrád 
III. - Baks, Pitvaros - Mártély, Szikáncs - 
Pázsit, Gyálarét - Fábiánsebestyén, Baktó 
- Kübekháza. Vasárnap 13.30: Nagylak 
- Szegvár. 

Konténerek a helyükön

A SZEGEDma.hu online közvetítései: 
Péntek 19.00: Alba Fehérvár - Naturtex-
SZTE-Szedeák (férfi kosárlabda NB I/A 
csoport). Szombat 13.30: Mórahalom 
VSE - SZEOL SC. 17.30: MOL-PICK 
Szeged - HBC Nantes (férfi kézilabda 
Bajnokok Ligája).
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Műhelymunka

Az egyéni sportágak terén 
szeptember hónap műhelyé-
nek választották a DÉMÁSZ 
Szeged Vízisport Egyesületet, 
a klub az Olimpiai Reménysé-
gek Versenyén mutatott ered-
ményei alapján szolgált rá az 
elismerésre. A csehországi Ra-
cicében megrendezett viada-
lon a szegediek kiválóan szere-
peltek, összesen tíz arany- és 
négy ezüstérmet szereztek, 
így a magyar kajak-kenu válo-
gatott aranyainak harmadát 
a Tisza-partiak szállították. A 
Magyar Olimpiai Bizottság, a 
Decathlon és az utanpotlas-
sport.hu közös elismerését 
Budapesten vehették át a klub 
képviselői, de a tehetséges fia-
talok, így az ORV-n öt aranyat 
nyert Zombori Dominik, vagy 
a három első helyet begyűjtő 
Nagy Bianka is ott volt az át-
adó ünnepségen.

Sakk-matt

Lékó Péterrel a soraiban ötö-
dik helyen zárta a magyar 
férfi sakkválogatott a Krétán 
megrendezett Európa-bajnok-
ságot. Lékó egy év kihagyás 
után tért vissza az előzete-
sen hetedik helyre rangsorolt 
csapatba, ám az Izland ellen 
megnyert találkozón még nem 
kapott szerepet. A második 
körben Romániát múlta felül 
3,5-0,5 arányban a nemzeti 
csapat, Lékó sötéttel remizett, 
három társa, Rapport Richárd, 
Almási Zoltán és Berkes Fe-
renc ugyanakkor nyert. A hol-
landok elleni remit követően 
nagy bravúrt hajtottak végre 
a magyarok, Erdős győzelmé-
vel múlták felül a címvédő 
oroszokat. Az ötödik körben 
ismét remizett a magyar csa-
pat, majd a veretlen horváto-
kat is legyőzte. Bár az azeriek 
ellen Lékó ismét remizett, a 
csapatgyőzelem nem jött öss-
ze, s nagyon hasonlóan alakult 
az ukránok elleni meccs is. Az 
Eb-t az angolok elleni fölényes 
sikerrel zárta a csapat.  

SPORT

Litvániában indulnak kontinenshódító útjukra a magyar kosaras lányok 

Versenyfutás az idővel
A Balti-államban kezdi meg 
Európa-bajnoki selejtezősorozatát 
a szövetségi kapitány-váltáson 
átesett női kosárlabda-válogatott. 
Székely Norbert stábjában helyet 
kapott a Szegedi KE edzője, Mé-
szárosné Kovács Andrea is, aki új 
feladatköréről is mesélt.

doroGi láSZló

– Júniusban a csehországi Európa-
bajnokság nyolcaddöntőjébe jutott a 
válogatott, ám a kontinenstornát kö-
vetően Stefan Svitek szövetségi kapi-
tány a távozás mellett döntött. Helyére 
Székely Norbertet nevezték ki, akinek 
stábjában Ön is helyet kapott. Mi a 
feladata a csapatnál?

– Elsősorban a játékosok feltér-
képezése a feladatom, hogy megta-
láljam, ki hogyan illeszkedik a csa-
patba, milyen formában van, milyen 
poszton mit lehet kihozni a játéká-
ból. Segédedzőként hárman segítjük 
a szövetségi kapitány munkáját, min-
den edzést közösen vezetünk, szeren-
csére mindenki nyitott, így nagyon 
jól működik a gépezet.
– A szép Európa-bajnoki szereplést 
követően lényeges változások történ-
tek mind az edzői stáb-
ban, mind pedig a 
keretben, a szövet-
ség kimondott cél-
ja pedig az, hogy 
Önök az utóbbi 
évek egyik legígé-

retesebb „alapanyagából” egy hosszú 
távon is eredményes együttest rakja-
nak össze. Ön jól ismeri a női kosár-
labda utánpótlását, milyen szerep jut-
hat az új selejtezősorozatban a fiata-
labb játékosoknak?

– Sajnos több nehézséggel is meg 
kell küzdenünk, Fegyverneky Zsófia 
és Nagy-Bujdosó Nóra is vissza vonult 
a válogatottságtól, őket pedig nehéz 
pótolni, hiszen hosszú éveken ke-
resztül meghatározó tagjai voltak 
a csapatnak. Kulcskérdés az irányí-
tó és a centerposzt betöltése, de az 
sem könnyíti meg a lányok helyzetét, 
hogy egy új stábbal kell dolgozniuk. 
A legnagyobb ellenségünk azonban 
az idő rövidsége, hiszen csupán né-
hány napunk van felkészülni az előt-
tünk álló nagyon fontos mérkőzések-
re, olyan az egész mintha gyorsított 
felvételben dolgoznánk. Hétfőn kezd-
tük a felkészülést Székesfehérváron, 
de csütörtökön már el kell utaznunk 
Litvániába. Érdekes megélnem, hogy 
olyan játékosok, akiket 15 éves ko-
rukban ismertem meg az utánpótlás-
ban, most néhány év elteltével már a 
felnőtt csapatban kapnak lehetőséget 
és abban is biztos vagyok, hogy nem 
szorulnak perifériára az előttünk ál-
ló sorozatban.

– Pénteken Litvánia ellen kezdik az 
Eb-selejtezőt, a továbbjutás szempont-
jából rögtön egy kulcsfontosságú mér-
kőzés vár a lányokra. Fel lehet készül-
ni ilyen rövid idő alatt a litvánok já-
tékából, vagy a saját taktika betartá-
sára törekszik a csapat?

– Szerencsére a kapitányváltás gör-
dülékenyen zajlott, Székely Norbert 
mindenben egyeztetett Svitek mester-
rel, azt a játékstílust próbáljuk tovább-
vinni, ami a csehországi Eb-kijutást 
is eredményezte. Nagyjából három-
négy edzés áll rendelkezésünkre, 
hogy a különböző játékelemeket be-
gyakoroljuk, nagyon fontos lesz, hogy 
igazi csapatként működjünk, és hogy 
mentálisan topon legyenek a lányok. 
Mivel idegenben lépünk pályára, a te-
her nem a mi vállunkat nyomja, de 
azt is át kell érezniük a játékosoknak, 
hogy a továbbjutás szempontjából ez 
egy nagyon fontos mérkőzés.
– A négyes csoportból az első két 
hely jelent kijutást, a litvánok mellett 
Oroszország és Albánia található még 
a kvartettünkben. Bízhatunk az újabb 
Eb-szereplésben?

– Az oroszok kiemelkednek a cso-
portból, de a második helyért nagy 
harcot fogunk vívni a litvánokkal. 
Nagyon fontos, hogy az albánok el-
leni hazai mérkőzésen érvényesít-

sük a papírformát jö-
vő héten, de a hosszú 

utazás miatt erőlte-
tett menet vár a lá-
nyokra ezekben a 
napokban.

Az utánpótlásban már sikerült, most a felnőttekkel lépne a siker útjára a szegedi tréner
Fotó: EYOF Győr 2017 – Havasi Melinda
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