
Zsinórban a negyedik világver-
senyén diadalmaskodott Szuk-
nai Zsuzsanna. A szegedi kick-
boxos olyan eredményt ért el 
a sportágban, amit eddig még 
senki.

23. oldal

Tízezer forint értékű Erzsébet-
utalvánnyal segít az Orbán-
kormány a nyugdíjasokon ka-
rácsony előtt, amit hamarosan 
kézbesítenek a közel 3 millió 
lakosnak.

3. oldal

Kétszáz köztisztviselő nyújtot-
ta karját a Véradó héten. Nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, 
miért fontos segíteni ember-
társainkon. 

10. oldal

A világ tetején

Ajándék a kormánytól

Vérrekord
TóTh Marcell

Szegedi városvédők álltak ki egy le-
bontásra ítélt századfordulós polgári 
ház mellett, amely a Boldogasszony 
sugárút és a Liliom utca sarkáról 
tűnik el. Hosszú évekkel ezelőtt 
az egész sugárúton ehhez hason-

ló épületek tündököltek, és a leg-
szebb díszítéssel ellátott házak közé 
tartozott az, amelyik mellett most 
a Szögedi Védegylet tagjai és más 
városvédők is demonstráltak egy 
villámcsődületen. Már korábban is 
több ilyen akciót szerveztek a me-
gyeszékhely épített értékeinek meg-

őrzése érdekében. Sokan úgy vélik, 
a régi épületek helyére unalmas, 
trendi társasházak kerülnek, amik 
abszolút nem vonzzák a turistákat. 
Ha ez így folytatódik, szépen lassan 
elkophat Szeged öröksége.

Aláírásgyűjtés – Min-
den szegedihez be-
kopognak a közeljö-
vőben. A Fidesz és a 
KDNP a migráció ve-
szélyeire figyelmeztet.

3. oldaluwuwu

Darabonként adják el 
Szeged belvárosát

SZEGED

 VIII. évfolyam 21. szám    
 2017. november 17.

Fotó: Gémes Sándor

Cikkünk a 10. oldalon

4. oldaluwuwu

Stabil közösség – Fi-
desz-alelnök lett a sze-
gedi születésű Novák 
Katalin, szerinte a párt 
egy olyan stabil erő, 
amihez jó tartozni.
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Domaszéki disznóságok
November 25-én, szombaton tartják a XIX. Domaszéki 
Böllérnapot és Katalin-bált. Délelőtt böllércsapatok be-
mutatója, pecsenyesütő verseny és helyi termelők kispi-
aca is lesz. Az esti bált a helyi sportcsarnokban tartják, 
ahol Márió, a harmonikás is fellép majd. 

Családi nap a REÖK-ben
Családi múzeumpedagógiára várja a szegedi REÖK a 
gyermekeket és felnőtteket, akik november 18-án 14 
órától közösen elmélkedhetnek és alkothatnak az ak-
tuális kiállítás, a Káosz és Rend termeiben. Ale Ildikó 
festőművész izgalmas programelemekkel készül a napra. 

Keresztelő
Névadó pályázatot hirdet a 
Szegedi Vadaspark, a nem-
rég született kisoroszlánt le-
het elkeresztelni. Nem cuki 
név kell, mivel a kölyök egy-
szer felnőtt lesz. Hosszú, ne-
hezen kiejthető ötletek sem 
nyerők, hiszen ezen a néven 
kell majd sokszor szólíta-
niuk őt a gondozóiknak. A 
javaslatokat november 19-ig 
várják az info@zoo.szeged.
hu e-mail címre. A nyertes 
ajándékcsomagot kap.

Millió karakter
A budapesti könyvbe-
mutató előtt egy nappal 
Szegeden ismerkedhe-
tett meg a közönség 
Romsics Ignác egyete-
mi tanár új kötetével, 
a Magyarország törté-
netével. Az 543 oldalas 
munka elsősorban a 
nagyközönség, s nem a 
szakemberek számára 
készült. A szerző összev-
etette Magyarországot 
és Európa más részeit, 
így derült ki, hogy szinte 
teljes történelmünk so-
rán utolérni próbáltuk a 
Nyugatot. A XX. század 
pedig egyáltalán nem 
segített ebben, sőt, a 
szocializmus alatt pont 
az ellenkező irányba ha-
ladtunk.

Mesteravatás

Összesen 47 új mestert avatott a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara. A mesterlevelek átadása 
előtt Nemesi Pál, a kamara elnöke köszöntőjében arra 
kérte a képzést elvégzőket, hogy ne elégedjenek meg 
a most megszerzett tudásukkal, igyekezzenek tovább-
ra is fejleszteni magukat, mivel a most szakmát tanuló 
fiatalok oktatásában így tudnak ők is a leghatékonyab-
ban részt venni, és tudásukat átadni az újabb generáci-
óknak. Két kozmetikus, tizenkét pincér, tíz kereskedő, 
hat autószerelő, három villanyszerelő, három cukrász, 
négy szakács, hét gázfogyasztóberendezés- és csőháló-
zatszerelő vehette át oklevelét. Ők ünnepélyesen foga-
dalmat is tettek, miután elvégezték a kamara 180 órás 
képzését. Nekik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal 
kellett rendelkezniük, hogy megkezdhessék az elméleti 
és gyakorlati modulokat is tartalmazó oktatást. A kép-
zés márciustól októberig tartott.

Mindig legyünk résen

Az év végéhez közeledve megnövekszik a zseblopások 
száma, amiket leginkább az utcán, tömegközlekedési eszkö-
zökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követnek el. 
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy éppen ezért a pénzt, 
bankkártyát, más értékeket már akkor biztonságos helyre 
kell tenni, amikor otthonról elindulnak. Megfelelő védel-
met csak a kabát belső, lehetőleg zárható zsebei nyújtanak. 
Értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, hogy tömegköz-
lekedési eszközön például a tárcájukból pénzt vesznek ki, 
vagy a nagy értékű mobiltelefonjukat, tabletjüket látványo-
san használják. Vásárlás közben a pénztárcájukat és a kézi-
táskájukat ne tegyék a bevásárlókosarakba. Az ékszerekre, 
az általunk használt telefonra szintén felfigyelnek a tolvajok, 
ezért célszerű ezeket diszkréten, a ruha alatt viselni. A már 
megvásárolt ajándékokat ne hagyják felügyelet nélkül.

Terítéken a borászat
Mórahalmon tartott előadást Maurer 
Oszkár. A borász a ma már Szerbiához 
tartozó Hajdújáráson él. A Dél-Csongrádi 
borvidékhez tartozó szőlőültetvényeinek 
egy része is itt, a másik része pedig a Sze-
rémi borvidéken található. Szőlőfajtái a 
kadarka, furmint, szerémi zöld, kövidin-
ka, bakator, mézes fehér, sárga musko-
tály, bánáti rizling, vadfekete, rajnai riz-
ling, pinot noir, kékfrankos. 15 hektárnyi 
szőlőterületéhez tartozóan ő gondozza a 
világ legrégebbinek ismert, 1880-ban te-
lepített kadarkaültetvényét is.

Dominika lett az Év hőse
Egy éven át havi 100 ezer fo-
rintos sportösztöndíjban ré-
szesül a Digi Sport jóvoltá-
ból a Tornádó Team Szeged 
versenyzője, Gardi Dominika. 
A fiatal görkorcsolyázó meg-
nyerte a sportcsatorna által 
indított Év hőse közönségsza-
vazást, így összesen 1,2 millió 
forintos ösztöndíjban részesül, 
amely nagyban segíti további 
eredményes szereplését.

MOZAIK 



3DÉLI SZÓ  KÖZÉLET

Karácsonyi ajándék

A kormány az elmúlt évhez 
hasonlóan az idén is minden 
nyugdíjasnak, illetve nyug-
díjszerű ellátásban részesü-
lő polgárnak biztosít 10 ezer 
forint értékű Erzsébet-utal-
ványt. Mintegy 2,7 millió em-
ber részesül a támogatásban, 
mindazok, akik 2017 decem-
beréig nyugdíjba mentek vagy 
mennek. A juttatást a stabil 
pénzügyi helyzet, a jó költség-
vetési gazdálkodás és a gazda-
sági növekedés teszi lehetővé. 
November 24-én kezdik meg 
kézbesíteni az utalványokat, 
és várhatóan a karácsonyi ün-
nepek előtt mindenki megkap-
ja azokat. Ezzel a gesztussal is 
szeretnék kifejezni, hogy meg-
becsülik az időseket és szeret-
nének ilyen módon is hozzájá-
rulni az ünnepi készülődéshez, 
vásárláshoz.

Bukóban az MSZP
Botka László lemondása óta 
még egy helyet hátracsúszott 
a támogatottsági listán az 
MSZP, amit már az LMP is le-
előz. A szegedi polgármester 
október elején hátrált meg a 
miniszterelnök-jelöltségtől, 
az óta még lentebb csúszott 
a szocialista párt: a biztos 
pártválasztók mindössze hét 
százaléka rokonszenvezik az 
MSZP-vel, míg szeptemberben 
ugyanez a szám 11 százalék 
volt – írja a Magyar Nemzet. 
A Jobbik-közeli Iránytű Intézet 
legfrissebb felmérése alapján 
a Fidesz-KDNP népszerűsé-
ge októberben hat százalékot 
nőtt, és jelenleg 49 százalékon 
áll. Az Iránytű ugyanakkor még 
soha nem mérte ennyire ala-
csony támogatottságúnak az 
MSZP-t, a szocialisták ugyanis 
mindössze félmilliós táborral 
bírnak.

A migránsok betelepítéséről mondhatunk véleményt Szegeden

Mindenkihez becsengetnek

„Akarja-e ön, hogy Botka László 
segítségével közvetlen környeze-
tébe migránsokat telepítsenek?” 
– ezt kérdezi a szegediektől az 
ellenzék.

Varga anna

Aláírásgyűjtést indított útjára a sze-
gedi Fidesz és a KDNP, az illegális 
migrációról kérdezik a lakosokat. 
Nemcsak a pártirodában vagy az 
utcai standolásokon van mód a vé-
leménynyilvánításra, hanem min-
den egyes háztartást személyesen is 
felkeresnek a kérdéssel. Lapunknak 
Nógrádi Tibor, a nagyobbik kor-
mánypárt szegedi elnöke elmondta, 
az aláírásgyűjtés első üteme novem-
ber 18-ától december 17-ig tart, utá-
na januárban folytatódik, egészen 

addig, amíg a teljes lakosságot el 
nem érik. Haág Zalán, a KDNP sze-
gedi elnök-frakcióvezetője emlékez-
tetett, hogy Botka László szocialista 
polgármester 2015-ben, amikor il-
legális migránsok ezrei vonultak ke-
resztül Szegeden, azt állította, hogy 
az itt élőket nem zavarják a mig-
ránsok, nem is találkoznak velük az 
utcákon. Hozzátette, az sem vélet-
len, hogy Martin Schulz, az Európai 
Parlament korábbi elnöke Botka 
Lászlóval folytatott megbeszélését 
úgy összegezte,  hogy Szeged, egy 
„elkötelezetten baloldali város, oda 
bármelyik menekültet el lehet külde-
ni”. Haág azt is közölte, hogy a szege-
di közgyűlés érdemben sosem tudott 
foglalkozni az illegális migráció kér-
désével, ugyanis Botka és a ballibe-
rális többség még a napirendre vételt 

is megakadályozta minden egyes al-
kalommal. A szocialista városvezető 
idén tavasszal arról beszélt, hogy 
lebontatná a kerítést a déli határon, 
ezen felül az utóbbi időben felerő-
södtek azok a hangok, amely szerint 
a migránsok betelepítésének „célvá-
rosa” Szeged lehetne, ezért időszerű 
kikérni a választópolgárok vélemé-
nyét. Kérdésre válaszolva a KDNP-s 
politikus leszögezte, kérdésük nem a 
menekültekre vonatkozik, akik kö-
zül csak idén Magyarország eddig 
ezret fogadott be, hanem az illegális 
migránsokra, a gazdasági bevándor-
lókra, akik milliószámra érkeztek a 
kontinensre, s akiknek szétosztását 
tervezi az Európai Unió a Soros-terv 
alapján. Ezt a helyi Fidesz és a KDNP 
nem támogatja, éppen ezért kérdezik 
meg erről a szegedi lakosságot.

Nógrádi Tibor és Haág Zalán szerint Botka miatt a közgyűlés soha nem tudott foglalkozni a migrációval

Fotó: Gémes Sándor
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Magyarok kapcsolták le a Röszkénél is lázongó szír terroristát

Robbantania kellett volna Ahmednek
A Szegeden fogvatartott szír 
férfi terrorcselekményre készült 
Párizsban, bizonyíthatóan dzsiha-
dista, aki az ISIS oldalán harcol 
– közölte Katona Nasrin kül- és 
biztonságpolitikai elemző. 

DSZ

A szakértővel a Figyelő készített 
interjút, amelyben Ahmed H.-ról 
döbbenetes állítások hangoztak el. 
Katona Nasrin elmondta, a szír férfi 
ellen terrorcselekmény a vád, és a 
Tabligh Dzsamaat dzsihadista szer-
vezet pakisztáni táborában kapott 
fegyveres kiképzést nehézfegyverek 

használatára is. Kiképezték, hogy – 
külföldi szakhatóságok jelzése sze-
rint – Szíriában, az Iszlám Állam 
oldalán harcoljon, majd tesztelje a 
schengeni külső határokat, végül pe-
dig, ha nem tartóztatják le Győrnél, 
a párizsi csoporthoz kellett volna 
csatlakoznia, hogy ott robbantáso-
kat hajtson végre. Adatok vannak 
rá, hogy Budapesten, a Keletinél 
többször találkozott Abdeslammal, 
a párizsi robbantóval. Katona azt is 
állította, maga is találkozott harc-
edzett, kiképzett „menekültekkel” 
Magyarországon, valamint, hogy a 
radikális iszlámnak dolgoznak az 
embercsempészek is. Ha nem állítják meg, már lehet, hogy merénylet fűződne a nevéhez

Fotó: Kovács Ferenc

Novák Katalint is megválasztotta a nagyobbik kormánypárt

Szegedi alelnöke lett a Fidesznek
A párt budapesti tisztújító kong-
resszusán újraválasztották Orbán 
Viktor kormányfőt a Fidesz elnö-
kének. Alelnöknek választották a 
Szegeden született Novák Katalint, 
továbbá Gulyás Gergelyt, Kubatov 
Gábort és Németh Szilárdot.

DSZ

Novák Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának csa-
lád-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért 
felelős államtitkára – aki az euró-
pai számvevőszéki taggá választott 
Pelczné Gáll Ildikót váltja az alelnöki 
poszton – 1297 szavazatot kapott a 
küldöttektől. Az eredmény kihirde-
tése előtt arról beszélt, hogy azért 
dolgoznak, a munka ne lehessen a 
gyermekvállalás, a gyermek pedig a 
munkavállalás akadálya. Ezért for-
dítanak többek között jövőre két-
szer annyit családtámogatásra, mint 
nyolc éve, s ezért támogatták mint-
egy 60 ezer család otthonteremtését 
a csok-on keresztül, valamint adták 
vissza a gyes harmadik évét, hogy 
aki teheti, a meghatározó években 
otthon maradhasson a gyermekek-
kel. Kitért arra is: számára a Fidesz 

a katedrálist építők közössége, aho-
vá jó tartozni.

– Amikor azt mondjuk, „védjük 
meg Magyarországot”, akkor azt hir-
detjük: meg kell védenünk a munkát, 
a családot, a biztonságot, a törvények 
uralmát, az eredményeket, a magyar 
kultúrát és a jövőnket – hangsúlyoz-
ta Orbán Viktor. A miniszterelnök 
szerint a „Soros-birodalom” fenye-

geti Magyarországot, mert útjában 
állunk annak a tervnek, amely a 
nemzeteket fel akarja számolni, és 
kevert népességű Európát akar lét-
rehozni. Hozzátette: „Soros NGO-i” 
behálózták az európai döntéshozatal 
összes meghatározó fórumát, jelen 
vannak egyes magyar pártok hát-
országaiban is, és úgy viselkednek, 
mint egykor a szovjet kommunista 

párt agitációs és propagandaosztá-
lyának aktivistái, de „mi, vén csa-
talovak már szagról megismerjük 
őket”. A pártelnök még elmondta, 
a „Soros-tervnek” a migráció csak 
az eszköze, hogy megadja a kegye-
lemdöfést a keresztény kultúrának. 
de amit nem tűrtünk el a szovjet bi-
rodalomtól, azt nem fogjuk eltűrni 
a Soros-birodalomtól sem.

Csaknem 1300-an támogatták Novák Katalint abban, hogy alelnök legyen
Fotó: Gémes Sándor
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A képviselő válaszol

B. Nagy László országgyűlési 
képviselő a Déli Szó hasábjain 
válaszol néhány kérdésre, melyek 
a választókerületi fórumokon, a 
Facebook-oldalán keresztül vagy 
a mindennapi ügyintézés közben 
merültek fel. 

DSZ

– Hogyan értékeli a FIDESZ Kong
resszust és mit szól Novák Katalin al
elnökké választásához? 

– A kongresszus az a legfőbb szer-
vezete a pártnak, amelynek ülésén a 
küldöttek megválasztják a főbb tiszt-
ségviselőket. Az ilyen összejövetelek-
en mindig komoly programbeszéde-
ket lehet hallani, de az itt elhangzott 
Orbán-beszéd más volt, mint az ed-
digiek. A szervezet újraválasztott el-
nöke a polgári kormányzás és a nép-
párt munkáját egy egészen más szem-
pontból kiindulva értékelte, mint 
eddig. Arról a szellemi és lelki tar-
talomról beszélt, amely ezt a közös-

séget nem csak megtartotta, választá-
si győzelemre vitte, hanem még arra 
is elegendő erőt adott, hogy a gaz-
dasági és morális csőd széléről viss-
zahozza és újraépítse az országot. Ez 
nem ment volna az erős elkötelezett-
ség nélkül, amit úgy fejezett ki a mi-
niszterelnök, hogy Magyarország a 
közös szenvedélyünk. Ezt a szenve-
délyt ölte ki belőlünk a kommuniz-
mus 50 éve azzal, hogy nem a saját 
nemzetünket, nem a saját országun-
kat kellett építeni, hanem az inter-
nacionalizmust, a nemzetköziséget. 
Hihetetlen nagy teljesítménynek 
tartom az államadósság visszaszor-
ítása, a pozitív gazdasági mutatók, 
a GDP növekedés mellett azt, hogy 
ma már egyre többen ragaszkodnak 
a magyarságukhoz, a kultúránkhoz, 
a nyelvünkhöz, tárgyi és szellemi ér-
tékeinkhez. A nemzetben gondolko-
dás új értelmet kapott az elmúlt hét 
évben. Az alelnökök személyét egy-

től-egyig jó választásnak tartom, na-
gyon örülök és szívből gratulálok a 
szegedi Novák Katalin alelnökké 
választásához. Büszke vagyok arra, 
hogy az elnökség egyetlen női tag-
ja a vidékünk szülötte, minden bi-
zonnyal erős kapocs lesz a Dél-alföld 
és a főváros között!  
– Hogy áll a nemzeti konzultáció? 
Mennyire foglalkoztatja ez a téma a 
választókat?  

– Bármennyire is próbálják az 
ellenzéki sajtó képviselői és a véle-
ményvezérek lesajnálni a kormány 
kezdeményezését, az eddig vissza-
küldött több mint egymillió kérdő-
ív is egyértelműen igazolják, hogy ez 
a téma, nemcsak hogy foglalkoztatja 
az embereket, hanem a szavukat is 
hallatják. Bármerre járok is, csak azt 
hallom, abban erősítenek meg az em-
berek, hogy örülnek a határzárnak, 
köszönik a nyugalmat, nem kérnek a 
nyugat-európai állapotokból. Persze, 

tudjuk, hogy Brüsszel mire készül – 
ezt jó előre meg is mondtuk, hogy 
nem fognak megállni a kisebb létszá-
moknál, hanem a felső határ nélküli 
betelepítés a cél. Ezt a magyar kor-
mány meg fogja akadályozni, még 
akkor is, ha a Brüsszel sorosista bü-
rokratái mindent el fognak követni 
ennek érdekében. A határozott fel-
lépéshez és kiálláshoz azonban ma-
gunk mögött kell tudnunk az ország 
állampolgárainak támogatását ezért 
arra kérek mindenkit, aki még nem 
töltött ki és küldte vissza a kérdő-
ívet, ne mulassza el jövő hét péntekig!  

Fotó: Gémes Sándor

www.facebook.com/bnagylaszlo

Cél az értékteremtő cselekvés ösztönzése
Elstartolt a kistérség nagy ifjúsági projektje

A Mórahalmi Járásban élő fiata-
loknak szervez képzéssorozatot a 
bordányi Kulturális és Szabadidős 
Egyesület a Morajlás program 
keretén belül.

BartuS Bella

A fiatalok bevonásával mind hely-
ben, mind a térségben ifjúsági prog-
ramok, rendezvények valósulnak 
meg. A cél a különböző települé-
sek fiatalja közötti párbeszéd, kö-
zös gondolkodás, és értékteremtő 
cse lekvés ösztönzése. – A homok-
hátsági kistérség 12 településén 
ifjúsági klubok indulnak, ezért sze-
retnénk több 15–29 év közötti fia-
talt is bevonni a három évig zajló 
programba, annak érdekében, hogy 
minél többen magukénak érezzék 
a Mórahalmi Járást – mondta el la-
punknak Masir Norbert, a bordányi 
Kulturális és Szabadidős Egyesület 
ifjúsági referense. Kiemelt feladat-
nak tekintik az egyedülálló módon 

megalakított és azóta is működő 
Homokhátsági Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzatok együttműködésé-
nek újraszervezését, az általuk szer-
vezett térségi találkozók, illetve az 
ezekre épülő szabadidős rendezvé-
nyek által. Sőt, a csatlakozó fiata-
lok saját elképzeléseik alapján közös 
együttműködésben minden évben 
megszervezhetnek egy-egy térségi 
ifjúsági összművészeti kis fesztivált 
is, amely formabontó a maga nevé-
ben. A hat hétvégéből álló képzés, – 
amely októberben kezdetét vette – a 
jövő év márciusáig fog tartani.

– A fiatalok olyan ingyenes elő-
adássorozaton vehetnek részt, amely 
a települési ifjúsági munkát erősí-
ti – tette hozzá az ifjúsági referens, 
aki szerint a helyi önkormányzatok 
munkáját is segíthetik az összefo-
gással. A fiatalok számára a részvétel 
teljesen ingyenes, hiszen az ellátás, 
a szállás, és képzés díját a Széchenyi 
2020 pályázatnak köszönhetően biz-
tosítani tudják a szervezők. Március végéig tart az ingyenes előadássorozat a fiatalok számára

Fotó: Facebook/DSZ
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Megyei jövőkép
Egészen 2030-ig ad támpontokat a 
most készülő Csongrád Megye Gaz-
dasági Jövőképe Program, amely a 
lehetséges kitörési pontokat a szak-
képzés aspektusából is vizsgálja. A 
megyének, s azon belül Szegednek 
is sajátos helyzete, nem feledkezhe-
tünk meg mezőgazdasági adottsága-
inkról vagy épp az egyetemről, ami 
egészen az általános iskolai szintig 
kifejti hatását. A kamarai székházban 
műhelybeszélgetésre invitálták a vál-
lalkozások vezetőit, HR-es munkatár-
sait, a szakképzési centrumok főigaz-
gatóit, a tagintézmények igazgatóit, 
a felnőttképzésben érintetteket és a 
települések képviselőit.

A középpontban: Ruzsa
Jó példákkal mutatkozott be Ruzsa a Nemzeti Művelődési 
Intézet országos látóútjának helyi állomásán. A progra-
mon 27 főt, többnyire az északi országrészről érkező 
polgármestereket, közművelődési szakembereket fo-
gadták. Ruzsa fejlesztéseiről, számos pályázatáról és a 
Hetedhét Cekkeres kezdeményezésről számoltak be a 
megjelenteknek. 

Böllérnap

November 18-án, szom-
baton rendezik meg a 
Böllérnapot Zákányszéken. 
A nap 6 óra 30 perc-
től disznóvágással indul 
a Művelődési Házban. A 
böllérbál 18 órától lesz a 
sportcsarnokban

Csellengők

November 27-én, hétfőn 
17 órakor Incze Zsuzsa 
televíziós műsorvezető 
lesz a Zákányszéki Mű-
velődési Ház és Könyvtár 
vendége. „A Csellengők 
hídja” című interaktív 
közönségtalálkozón em-
beri sorsokról, elveszett 
és megkerült felnőttek-
ről, gyerekekről beszél 
vetítéssel egybekötött 
előadásán – olvasható a 
zakanyszek.hu-n. Nagyon 
fontos, hogy a gyerekek 
halljanak az őket fenye-
gető veszélyekről, a fel-
nőttek pedig megismer-
jék ezeket. Ehhez nyújt 
segítséget Incze Zsuzsa 
előadása.

Nyílt ülés
Az üllési képviselőtes-
tület november 21-én a 
Polgármesteri Hivatalban 
nyílt ülést tart. 17 órá-
ra várják a lakosságot. 
Téma: a helyi általános 
iskola fenntartása és mű-
ködése, illetve a nagyköz-
ség 2018. évi belső ellen-
őrzési programja.

Adománygyűjtés
Eben az évben is elindít-
ják a szeretetcsomag gyűj-
tést „Tápláló Szeretet” cím-
mel Domaszéken.  A helyi 
könyvtárba nyitvatartási 
időben, vagy klubnapokon 
a Sárkányhegyi Közösségi 
házba várják december 13-
ig a felajánlásokat. A rászo-
ruló családoknak december 
15-ig szeretnék eljuttatni az 
adományokat. 

Újabb tárgyalás
Tanúmeghallgatással folytatódott a Szeviép-ügy tár-
gyalása, ezúttal egy néhány hónapig a Zrt.-nél feladatot 
ellátó személyt hallgattak ki Szegeden. N. Imre tanú 
elmondása szerint 2010 elején mintegy három hónapot 
töltött a Szeviépnél. Vezető tisztségviselő volt, aláírt 
munkaszerződéssel nem rendelkezett, így fizetést sem 
kapott. Úgy fogalmazott, a feladatellátásra egy akkor 
nehéz helyzetben lévő céghez hívták azzal a céllal, hogy 
a korábban szerzett munkatapasztalataira támaszkodva 
segítse a működést, az „életben tartást”. Hangsúlyozta, 
amikor oda került, akkor még nem indult csődeljárás, 
rövidesen viszont bekövetkezett. N. Imre elmondta, 
véleménye szerint ezután aligha lett volna elkerülhető 
a későbbi felszámolás, ezért döntött a távozás mellett. 
A következő tárgyalást az ügyben december 15-én 
tartják. Mint korábban megírtuk, még 2015 áprilisában 
emeltek vádat a három volt Szeviép-vezér ellen külö-
nösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést 
eredményező csődbűntett vádjával. 

Virág bál

November 25-én, szom-
baton 18 órától Virág bált 
rendeznek Ruzsán. A helyi 
művelődési házban 18 órá-
tól kezdődik a zenés-táncos 
mulatság. Az est  folyamán az 
is kiderül, melyik a település 
legvirágosabb háza, emellett 
operett műsor, vacsora és tánc 
is lesz. A talpalávalót a Ravasz 
Együttes biztosítja.

Fürdőfejlesztés
A Szent Erzsébet Mó ra-
hal mi Gyógyfürdő fej-
lesztése november 24-ig 
befolyásolja a belépést. A 
Szegedi út felőli főbejárat 
ideiglenesen zárva tart, a 
belépésre a Millennium 
sétány felőli Kistérségi 
E gész ségügyi Központ 
gyó gyászati bejáratánál 
lesz lehetőség. A meg-
újult főépület teljes kö-
rűen december 25-én fo-
gadja a vendégeket. 

Kórustalálkozó
Nemzetközi Kórustalálkozót 
rendeztek Mórahalmon. A 
ház igazda Mórahalmi Par-
aszt kórus kilenc dalkört hí-
vott az eseményre. Az ese-
ményen Sári Klára gátsori 
ke ramikus selyemképeinek 
kiállítását lehetett megtekin-
teni. A tárlat az Aranyszöm 
Rendezvényházban szaba-
don látogatható.

MOZAIK
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Új pályázatok nyújthatnak mentőövet
A már sikeres vállalkozók be is mutathatták termékeiket Szegeden

A fiatal vállalkozók hetén ország-
szerte ingyenes előadásokkal 
inspirálták a fiatalokat. A 18–40 
év közötti vállalkozók érdekfeszítő 
ujdonságokkal találkozhattak egy 
héten keresztül.

BarTuS Bella

A többnapos rendezvényen tuti 
tippekről és a Csongrád megyét 
jellemző gazdasági környezetről 
kaptak hiteles információkat a fi-
atalok a Csongrád Megyei Kor-
mány hivatalban. Az álláskeresők 
vál lalkozóvá válását segítő állami 
forrásokról, a megyei települések 
fejlesztési elképzeléseiről, a modern 
városok programban megvalósuló 
beruházásokról lehetett bővebb in-
formációkhoz jutni. B. Nagy László 
országgyűlési képviselő, megyei 
fejlesztési biztos előadásában ki-
tért a Modern Városok programra, 

amelynek keretén belül több hazai 
nagyváros létesítménye is megújul-
hat. Kiemelte, ha az elkövetkezendő 
években a jelenlegi kormányzat ma-
rad, akkor a megyei jogú városokon 
kívül a kisebb falvak és városok 
is modern településekké válhatnak. 
Ezen kívül a jelenlévő fiatal vál-
lalkozók megtudhatták, milyen pá-
lyázati lehetőségek vannak jelenleg, 
majd egy egyedülálló vállalkozás is 
bemutatkozott, amely a kutatásfej-
lesztés terén számít példaértékűnek. 
B. Nagy László felajánlotta segítsé-
gét azoknak a fiataloknak is, akik 
egyenlőre nem tudnak kiigazodni 
a pályázatok világában. Ők a me-
gye fejlesztési biztosának a mun-
katársától kérhetnek segítségét a 
kormányhivatalban. 

Az eseményen több, már sikeres 
fiatal vállalkozó is bemutatta termé-
keit, közülük néhányat meg is lehe-
tett kóstolni, ki is lehetett próbálni.B. Nagy László is utat mutatott és segítséget ajánlott az érdeklődőknek

Fotó: Kovács Ferenc
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A civilek rombolás helyett megőrzést akarnak

Darabonként adják el Szeged belvárosát
Szegedi városvédők álltak ki egy 
lebontásra ítélt századfordulós 
polgári ház mellett.

TóTh Marcell

Lebontják a Boldogasszony sugárút 
és a Liliom utca sarkán álló század-
fordulós polgári házat. Egykor az 
egész sugárutat ehhez hasonló épü-
letek szegélyezték, a legszebb díszí-
téssel ellátott házak közé tartozott 
az, amelyik mellett most a Szögedi 
Védegylet tagjai és más városvédők 
is kiálltak egy villámcsődületen. – 
Az nem működik, hogy mindenki 
építkezni akar, s közben eltűnik 
Szeged belvárosa. Igen, azok a 
telkek a legdrágábbak, ame-
lyek a városközponthoz közel 
vannak, de az nem lehetsé-
ges, hogy nincs műemlék-
védelem – mondta Farkas 
Árpád, aki már korábban 
is szervezett demonstrá-
ciót a város épített ér-
tékeinek megőrzése ér-
dekében, most azonban 
csak mint résztvevő 

jött el a flashmobra. Szerinte csak 
a kiskörúton belüli házakat védik, 
pedig találhatóak máshol is értékes 
épületek, amelyek helyére trendi, 
unalmas társasházak kerülnek. – A 
turisták nem azért jönnek, hogy 
ezeket a szürke-fehér házakat meg-
nézzék, hanem mert tudják, Szeged 

egy szép város. Nem a villamostól, 
nem a troliktól, hanem az épüle-
tektől szép – vélekedett. Azt 
üzente, nem engedhetjük, 
hogy eltűnjön Szeged 
öröksége.

Több mint kétszázan vettek részt a Véradó héten

Vérüket adták a hivatalnokok
A megyei kormánytisztviselők 
közül egyre többen adnak vért. A 
hivatalnokok a megye több pontján 
csatlakozhattak az akcióhoz.

TóTh Marcell

A Véradó hét keretein belül éven-
te kétszer, nyár elején és ősz vé-
gén csatlakoznak a kormánytiszt-
viselők a kiszállásos vagy az inté-
zeti véradásokhoz. – A korábbi idő-
szak legjobb évében 116-an adták 
le vérüket a régióközpontban, de 
most előzetesen is 150-nél többen 
jelentkeztek Szegeden, és még 50-en 
a megyében – nyilatkozta Szekeres 

Veronika, a Szegedi Regionális 
Vérellátó Központ régióigazgatója 
a Déli Szónak a 16. Véradó hét al-
kalmából. Stílusosan véradás köz-
ben beszélt lapunknak az akcióról 
Holubán Csilla, a járási hivatal veze-
tője. Elárulta, állami tisztviselőként 
fontos számukra, hogy honfitársai-
kon segíthessenek, s egyben példát 
mutassanak. Kantó Gyula személyes 
indíttatásból jött el. – A lányomon 
egy öt óra hosszáig tartó műtétet 
hajtottak végre, rengeteg vért kapott, 
kötelességem ezt visszaadni – fogal-
mazott lapunknak. A hivatal mun-
katársa 18 esztendős kora óta évente 
három-négyszer segít vérével.Holubán Csilla hivatalvezető is fontosnak érezte, hogy karját nyújtsa

Fotó: Gémes Sándor

Ha a folyamatot nem fordítják vissza, Szeged idegenforgalmi szempontból is jelentősen visszaeshet
Fotó: Gémes Sándor
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Dübörgő fesztiválok helyett valódi kultúrát
Bálint Sándor Szegedjét kívánja vissza Zatykó atya

Hetven éve született, ötven 
évvel ezelőtt tette le az egyszerű 
fogadalmat Zatykó László szegedi 
ferences szerzetes. Alsóváros 
jellegzetes alakja nemcsak élet-
útjáról beszélt, hanem elárulta, 
mit gondol a menekültügyről és a 
migrációról, a helyes keresztény 
útról.

KiSS erVin

– Ilyenkor az ember biztosan készít 
egy számvetést az elmúlt évtizedek-
ről. Visszatekintve az elmúlt hetven 
évre, milyen meghatározó eseménye-
ket emelne ki? 

– Biztos, hogy kellett volna ké-
szítenem valamilyen számvetést, de 
nekem inkább az elmulasztott kö-
telezettségeim miatt fáj a fejem, a 
rám váró feladatok foglalkoztatnak.  
Azonban elgondolkodtam azon, 
hogy mennyi mindenért kell hálát 
adnom a Jóistennek. Szerencsés va-
gyok, hogy egész életem során nagy-
szerű emberek vettek körül. A kez-
dő ferences éveimet Esztergomban 
töltöttem, itt tettem egyszerű fo-
gadalmat 1968-ban, majd kezdtem 
meg a teológiai tanulmányaimat. A 
szentendrei gimnáziumunkban taní-
tottam tizenhárom éven át, voltam 
magiszter is. Később több társammal 
közösen megalapítottuk a Kárpátaljai 
Ferences Missziót. Amikor Románia 
is felszabadult a kommunizmus alól, 
akkor Erdélyből rengetegen jelent-
keztek ferencesnek, és az erdélyi 
Szent István provincia ide küld-
te Szegedre a növendékeit, ide hív-
tak magiszternek. 13 évet töltöttem 
Alsóvároson, majd ismét visszaker-
ültem Pasarétre. Ott még két-három 
évet voltam az örökfogadalmas test-
vérek magisztere, majd 2010-ben új-
ból Szeged felé vezetett az utam. 
– Korunk túlzottan is szekularizált vi-
lágában mi lehetne a helyes kereszté-
nyi út? Egy magyar fiatal hogyan tud-
ja megélni a hitét úgy, hogy közben 
ezért ne nézzék ki a társai? 

– Azt hiszem, mindenkinek el 
kell döntenie, hogy kinek a tetszé-

sére akar élni. Ha azzal akar foglal-
kozni, hogy a társai kiröhögik, ki-
gúnyolják, és akkor aszerint táncol, 
ahogyan ők fütyülnek, akkor ho-
mokra építi a házát. „Aki a korszel-
lemmel házasodik, hamar megözve-
gyül” – mondja a dán filozófus, teo-
lógus Kierkegaard. De ha arra a meg-
győződésre jut, hogy sikeres – azaz 
szeretetben gazdag – emberi életet 
az evangéliumra, Jézusra építve lehet 
élni, akkor egyetlen tetszést keres, 
a Jóistenét, és akkor sziklára építi 
a házát. Döntenünk kell, hogy kit 
választunk: a „Koristent” (Szerb 
Antal), vagy az Örökkévalót, az 
igaz Istent. 
– Régóta ismert a pápa állás-
pontja a migránskérdést illető-
en. Önnek, mi a személyes véle-
ménye ezzel kapcsolatban?   

– Ferenc pápa pápasága kez-
detén kijelentette, hogy ő meg 
akarja reformálni a pápaságot 
is, és szerintem – elődei nyom-
dokán – sikeresen halad ezen 
az úton. Szent XXIII. Jánostól a 
pápák igyekeztek, hogy a pápa-
ságot ember közelibbé tegyék. 
A pápa nem bírálhatatlan kis-
isten, hanem egy közülünk, 
krisztusi megbízatással. Mi, ka-
tolikusok csak akkor és abban 
valljuk tévedhetetlennek a pá-
pát, amikor a Szentlélektől ve-
zetett hívő közösség szócsöve-
ként az anyaszentegyház egye-
temesen hitt hitigazságait hir-
deti ki. Ha viszont egy politikai 
kérdésben nyilvánít véleményt, 
akkor ő is csak egy a politi-
kusok közül, egy „politikus” a 
Vatikán élén, akire persze ér-
demes odafigyelni, véleményét 
megfontolni, s aztán eldönteni, 
hogy el tudjuk-e fogadni, vagy 
sem. A menekültek befogadásá-
val kapcsolatban az anyaszent-
egyház tanítása nagyon tiszta 
és nagyon világos: aki az életét 
menti, azt be kell fogadni, mind-
addig, amíg az életveszély fennáll. 
És nemcsak a menekültek jogai-
ról, hanem a kötelességeiről is tanít 

ez a Katekézis. Nyilvánvaló, hogy a 
menekültkérdésben a pápának is ezt 
kell képviselnie. A zavart az okozza, 
hogy hiányzik a fogalmak, a termi-
nusok tisztázása. Minden menekült 
migráns, de nem minden migráns 
menekült.
– Végezetül, milyen zárógondolatot 
üzenne a szegedi polgároknak? 

– Az után sóvárgok, hogy Szeged 
újra olyan legyen, amilyennek Bálint 
Sándor leírta: „A csendes tiszai vá-
ros”, amelyben nincs annyi daj-daj, 
dübörgő fesztivál, nem tombol a zaj-
szemét uralma, terrorja, ahol a nyi-
tott ablakú klinikák betegeinek kín-
ját nem tetézi a zaj ártalom, ahol a 
csendes, alkotó, elmélyült életre vá-
gyók is otthon érezhetik magukat, 
ahol magasabb a kulturális élet és az 

élet kultúrájának a színvonala.

A migrációs zavart az okozza, hogy hiányzik a fogalmak tisztázása – véli a 70 éves ferences szerzetes
Fotó: Gémes Sándor
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Régi emlék: budapesti redak-
ció, főszerkesztői szoba, a polcokon 
könyvek, a falon grafikák, középütt 
Széchenyi István gróf portréja. 

Eltelik egy év, vezetőváltás, főszer-
kesztői szoba, a polcon konyakosüveg, 
a fal üres, vagyis… három kép: a fő-
szerkesztő portréja. Mindjárt három 
kiadásban.

Minapi emlék: ismerős-jelölés ér-
kezik a közösségi portálon. De ki is 
ő, hisz a memória megcsalhat, és – 
a költővel szólva „… az élet / Egy 
összezsúfolt táncterem, / Sürög-forog, 
jő-megy a népség / Be és ki, szűnes-
szüntelen. / És a jövőket, távozókat / 

Ki győzné mind köszönteni!”– Arany 
János: Kertben, 1851, részlet.

Hát lássuk, milyen az arcél, amely 
feldereng a múltból…

Fényképek. Az Ismerős épp Dél-
Tirolban van. Most már Palermóban. 
Újabb nap – Nizzában. És München, 
meg Brüsszel, Eisenstadt, Calabria, 
Ventimiglia – a térkép lassan kis 
pöttyökkel tele, ismerősünk tehát 
világutazó. Nem főhivatású, csak 
afféle műkedvelő, mert munkája 
Budapesthez köti. Ám szeret jönni-
menni, olykor még itthon is: vélet-
lenszerűen Eger, Győr is megjelenik 
a fotókon.

És vajon mit csinál hősünk e nagy 
vándorlás során? Hát eszik. Meg iszik. 
Fehérbor Modenában. Vörösbor 
Milánóban. Ugyanaz Calabriában. 
Wiener Melange – Bécsben, natür-
lich. Szlovén bor Lendván. Céklás ri-
zottó – nagy kár, nem tudni, hol…   

Hevenyészett statisztika: száz-
ból kilencvenhárom a nagy utazó 
portréja, kilencvenegy fotón boros- 
vagy pezsgőspohár, ötvenkettőn tá-
nyér polippal, pisztránggal, tenger 
gyümölcsivel vagy spagettivel. És 
megannyi városkép, egy-egy szak-
rális épület, kegyhely, de a főhang-
súlyos mindenütt a Nagy Utazó, a 

többi csak díszlet a portréjához. De 
ne legyünk elfogultak, mert például 
Cefalú szépséges katedrálisából vagy 
a Kaiserstadt történelmi épületeiből is 
olykor látszik valami, épp csak a hát-
térben, hitelesítő effektusként a fárad-
hatatlan utazó képéhez, aki magát 
mutatja, számolatlanul. Iszik itt, iszik 
ott. Eszik itt, eszik ott. Végigeszi a vi-
lágot Rómától Klagenfurtig, Berlintől 
Kiskundorozsmáig… ja, Dorozsma 
sehol sincs, húzzuk is ki! 

Ismerős megismerve.

Várkonyi Balázs: Portré borospohárral, céklás rizottóval

Összefogással segítenek dél szomszédunk oktatásán

A szegediektől tanulnak a szerbek
A balkáni országnak több európai 
egyetem segít, hogy létrehoz-
hassák saját intézményvezetői 
továbbképzésüket. A 2013 de-
cemberében elindított négy évig 
tartó programban a szegediek is 
jelentős szerepet vállalnak.

TóTh Marcell

Egy Európai Unió által finanszí-
rozott programnak köszönhetően 
tanulhat 20–25 szerb iskolaigazgató 
a városban. A Kragujeváci Egyetem 
a fő pályázó, őket segíti több in-
tézmény, így a Szegedi Tu do mány-
egyetem Közoktatási Vezető képző 
és Továbbképző Intézete (SZTE 
KÖVI) is.

– Az volt feladatunk, hogy tapasz-
talatunkkal, kutatási tudásunkkal se-
gítsük, hogy a szerbek egy saját igaz-
gatói mesterképzést kifejlessze nek – 
magyarázta a Déli Szónak Baráth 
Tibor az SZTE KÖVI vezetője. A 
szegediek hozzájárultak a program 
belső értékeléséhez, valamint a mi-
nőségbiztosítás kidolgozásához. A 
munka sikerrel járt, 2016-ban elké-
szült a program, Szerbiában akkre-
ditálták, s megkezdődött a kipróbá-
lása. Ez utóbbi részeként, a képzés 
zárásaként jöttek el városunkba, ahol 
egy hétig abban segédkeztek az egye-
tem kutatói, hogy az iskolafejlesztés-

ben gyarapíthassák tudásukat a szerb 
tanárok. A balkáni állam pedagógu-
sai két-két szegedi alapfokú és közép-
fokú közoktatási intézményben jár-
tak, ahol gyakorlati tapasztalatokról 

is konzultálhattak. Az iskolák részt 
vettek a tanulószervezeti programfej-
lesztésben, hosszú távon elköteleződ-
tek a program mellett, így a kockáza-
tok és az eredmények is felmérhetőek.

20-25 igazgató érkezett a napfény városába
Fotó: DSZ

Királyi példakép

Szent László a hit bajnokaként 
máig karakteres példaképként 
állhat a magyarság, valamint 
Közép-Európa népei előtt. Az 
emlékét őrző vándorkiállítás no-
vember 21-ig a szegedi dóm lá-
togatóközpontjában tekinthető 
meg. – Szent István idejében a 
keresztény hit ugyan megjelent 
a magyarok körében, de ekkor 
még inkább hasonlított egy fiatal 
facsemetére, amelyet egy ide-
gen talajba ültettek el, nem volt 
lehetősége megerősödni. Szent 
László uralkodása alatt már erős 
gyökeret vert, a magyarságra 
jellemző jegyekkel vérteződött 
fel. Napjainkban hajlamosak a 
tőlünk nyugatabbra fekvő tár-
sadalmak identitásukat feladni, 
gyökereiket megtagadni. László 
király példája segíthet bennün-
ket abban is, hogy mi magyarok 
ne így tegyünk, hanem meg-
őrizve identitásunkat erős kö-
zösséget alkossunk – mondta el 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyéspüspök a kiállítás meg-
nyitóján. A tárlatot kiegészítet-
tek két bronzszoborral is.
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Az idén alakult zenekar első albumát adta ki

Szegedről üzennek a világnak
Különös módon születnek a dalok 
a szegedi Future Rhapsodynál. 
Vidóczy-Lövey János zeneszer-
ző-producer, Erdei Enikő dalszö-
vegíró-énekes és Szűcs Balázs 
fordító meséltek a csapatról.

TóTh Marcell

– Nehéz besorolni minket, több 
műfajt érintünk: industrial, down-
tempo, szintipop, dubstep elemek. 
Eljutottam oda, hogy nem szeretek 
tiszta zenei stílusokról beszélni, min-
den keveredik – nyilatkozta lapunk-
nak Vidóczy-Lövey János. Enikő el-
árulta, először János írja meg a zenei 

alapot, elmondja, hogy milyen témát 
akar elmesélni, majd erre ő ír szö-
veget magyarul, amelyet Balázs le-
fordít. Szűcs Balázs hozzátette, jóval 
nagyobb kihívás lefordítani a dalszö-
veget, mint bármely más írást, de 
pont ezt szereti benne: jogi szerző-
désnél nem kell, hogy rímeljenek a 
sorok, itt igen. A nyolc dal felvételé-
hez elég volt néhány óra, a lemezük 
már kapható. – Szeretnénk, ha min-
denhova eljutnának az üzeneteink, 
s főleg azok a dalok, amelyek nem 
csak a magyaroknak szólnak. Eddig 
szerencsére nagyon pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk a közönségtől – 
mondták a zenekar tagjai. Nehéz műfajilag besorolni a bandát, mert szerintük ma már minden keveredik

Fotó: DSZ

Akinek varázsszoba a versírás
Nívós díjat kapott a szegedi ügyvéd-költő

A szegedi Császi Zsüliet ügyvédnő 
nyerte el „Az év jogász költője” 
verseny második helyezését Leltár 
című versével.

TóTh Marcell

Az Irodalmi Rádió szerkesztő-
sége ez év elején több országos pá-
lyázatot írt ki Az év jogász írója és 
költője, Az év orvos írója és költő-
je, valamint Az év pedagógus író-
ja és költője címmel. A versenyben 
kettős sikernek örülhetnek a szege-
diek, ugyanis Bátyi Zoltán mellett - 
aki Az év jogász írója lett -, jól sze-
repelt Császi Zsüliet ügyvédnő is A 
fiatal alkotó a Leltár című versével 
kategóriájában a második helyezést 
érte el. – A lírai énem létösszegző 
verseként tekintek a Leltárra. Ez in-
kább egy negatív összegzés, azt so-
rolja fel, hogy mi az, ami hiányzik. 
Azonban nemcsak rólam szól, ha-
nem szinte minden emberről, hi-
szen nincs olyan, akinek valami ne 
maradt volna ki az életéből – fogal-
mazott a ügyvédnő. Úgy érzi – más 
költőkhöz hasonlóan –, hogy sok-
kal könnyebb írni a szomorúságról, 
a fájdalomról írni, mint a boldogság-

ról. 2012-ben szerezte meg a SZTE 
Állam- és Jogtudományi Karán dip-
lomáját, 2016 óta egyéni ügyvédként 
dolgozik, költőként azonban hoss-
zabb pályára tekint vissza, tíz éve ír 

verseket. – Olyan számomra a vers-
írás, mint egy varázsszoba, ekkor ki 
tudok mozdulni a munka légköréből. 
Az idő, az emberi kapcsolatok külö-
nösen érdekelnek, de szinte minden 

témában alkotok – nyilatkozta Császi 
Zsüliet. Egyelőre még csak különbö-
ző antológiákban jelentek meg ver-
sei, de tervei szerint jövő év máju-
sában jelenik meg első önálló kötete.

Az idő és az emberi kapcsolatok – ez a két kedvenc témája Császi Zsüliettnek
Fotó: Facebook/DSZ
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Déli Szó – közéleti hetilap

SzegeD

ALAPELLÁTÁSI FELNŐTT 
ÉS GYERMEK SÜRGŐSSÉGI 
ÜGYELET:
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-
17. (Szilágyi utca felől)
Hétköznap: 16–07.30 óra • Hétvégén: 
08–20 óra Tel: +36 62/433-104

BALESETI SEBÉSZETI 
FELNŐTT ÜGYELET:
Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Hétköznap és hétvégén: 00-24h
Tel: +36 62/ 544-000
Járóbetegeknek:
Hétköznap: 6721 Szeged,
Tisza Lajos krt. 97.  07–19 óra
Hétvégén: 6725 Szeged,
Semmelweis utca 6.  00–24 óra

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS:
Sürgősségi betegellátó
önálló osztály
6720 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: +36-62/561- 377
Minden nap: 00–24 óra

FOGÁSZATI ÜGYELET:
Fogászati Klinika
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64., • 
pihenő és munkaszüneti napokon: 
07–13 óra • Tel: +36 62/345 283

S.O.S LELKISEGÉLY 
SZOLGÁLAT: A megye egész terü-
letéről ingyenesen hívható telefon-
szám: 06/80-820-111

GYóGYSZERTÁRI ÜGYELET 
SZEGEdEN
Vasas Szent Péter Gyógyszertár
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 62.
Telefonszám: +36 62-558-150, 
0670/377-13-87 Ügyelet: naponta  
21–07 óra között

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

KIKAPCSOLÓ

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 18-től november 24-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.)

Bármibe kezd, nemcsak a 
végére tud érni még a héten, 
hanem sikereket könyvel-
het el, és a hétvégén jut idő 

a kikapcsolódásra, szórakozásra is! Ha 
magányos, most bárkit le tud venni a lá-
báról, jó eséllyel indulhat párvadászatra. 
Ha pedig van párja, mutassa ki érzelmeit, 
meglátja, jobb lesz így.

Szép, emlékezetes napok-
nak néz elébe: sikeres, jól 
érzi magát a bőrében, s en-
nek környezete is csak örül-

ni tud. Könnyedén veszi az akadályokat, 
s még egy nagyon jó megállapodást is 
köthet, mindezt úgy, hogy egy nem várt 
lehetőséget aknázhat ki. Jól teszi, hogy 
energiáit a munkába fekteti.  

Valami, vagy valaki nagyon 
kizökkenti a nyugalmából. 
Emiatt nemcsak a munkáját 
nem tudja elvégezni, hanem 

a családjával vagy épp a barátaival is 
össze akaszthatja a bajszát. Ők pedig iga-
zán nem tehetnek semmiről! Érzelmi té-
ren is figyeljen oda, mit mond és hogyan, 
különben itt is konfliktus alakulhat ki.

Túlterhelt, és a megoldatlan 
problémák mellé még be-
vállal néhány nehéz felada-
tot. Ezzel kicsit túlfeszítheti 

a húrt, s ennek sem a munkatársai, sem 
a főnöke, de a családtagjai sem örül-
nek. Cselekvésével, hozzáállásával csak 
felbőszítheti környezetét, ami hatalmas 
zürzavarhoz vezethet.

Munkája terén számíthat 
némi kellemetlenségre, egy 
apró félreértésnek köszön-
hetően. Ha hajlandó tisztáz-

ni a dolgot, kedvezően alakulna a hely-
zet, de valahogy, mintha nem is akarná 
rendezni ezt az ügyet. Pedig muszáj lesz, 
különösen mivel akár az állása is múlhat 
ezen az ügyön! 

Új álláslehetőség vagy egy 
lakáscsere lehetősége merül 
fel. Mivel a hét igazán kivá-
ló arra, hogy újra tanuljon, 

vagy éppen saját vállalkozásba kezdjen. 
Ha ilyesmin nem töri a fejét, de esetleg 
munkahelyet váltana, arra is nagyszerű 
lehetőség adódik a héten. Készülhet a 
hétvégére tervezett programokra is.

Karrierje nem mozdul, 
szinte unalmasan telnek a 
napok, legszívesebben ott-
hagyna csapot-papot, de 

sajnos nem lehet. Legyen türelmes, eljön 
az ön ideje is, hamarosan fordul a kocka, 
addig is legyen körültekintő és alapos 
a munkában és otthon egyaránt. Mint 
ismert, a türelem rózsát terem.

Jó az esély arra, hogy plusz-
pénz álljon a házhoz, vagy 
akár egy kiemelkedően jó 
munkaajánlat is érkezzen. 

Ne beszéljen másoknak a felkínált lehe-
tőségről, mert váratlanul és hirtelen sok 
irigye teremhet emiatt. Sikereket köny-
velhet el a munkában, elismerésre szá-
míthat élet több területén is.

Vegyen ki néhány nap sza-
badságot az év végi őrület 
megkezdése előtt, hogy vég-
re kipihenhesse az elmúlt 

hetek fáradalmait. Utána majd kicsattan 
az energiától! Kellemetlen pillanatok ne-
hezíthetik életét. A feszültséggel teli idő-
szak miatt most nehezen nyílik meg egy 
új szerelem felé.

Hangulata kissé változé-
konnyá válhat a hét elején, 
próbálja ezt okosan kezelni. 
Minden apróságot magá-

ra vesz, s olyan vitákba is keveredhet, 
amelyekbe máskor sosem menne bele. 
Egy néhány napos pihenéssel, s néhány 
őszinte beszélgetéssel gyorsan orvosolha-
tó lenne a helyzete. 

Akármennyire is nem tet-
szik, ideje rendeznie pénz-
ügyeit. Bár általában rend-
ben vannak anyagi ügyei, 

de van valami, amiről valószínűleg el-
feledkezhetett, s ez okozhat most némi 
fejtörést. Ha szükséges, kérje környezete 
segítségét. A hétvége nem úgy alakul, 
ahogy tervezte!  

Hullámzó, változó érzel-
mekkel teli napokra számít-
hat, sok konfliktus nehezít-
heti a mindennapi teendő-

it, de szerencsére néhány pozitív dolog 
kárpótolja mindezért. Bel- vagy külföldi 
utazásnak is kedvez ez a hét, ha ilyen irá-
nyú tervei lennének, ne halogassa tovább 
a készülődést!
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A szegedi ebek tényleg hasonlítanak a gazdijaikra

Amilyen a kétlábú, olyan a kutya
Önkéntes rettegés

„Unalmasak már a horrorfil-
mek? Ha csak egy képernyőn 
keresztül nézed, már nem 
is ijesztő? Valami rettegésre 
vágysz? Testközelből akarod 
megtapasztalni, amit egy hor-
ror főhőse átél? Ha ezek iga-
zak rád, akkor jó helyen jársz!” 
– állt a felhívásban. Mintegy 
harminc segítő dolgozott a 
feladatsor és a kellékek életre 
hívásán. Az Új Nemzedék Köz-
ponton belül öt helyiségben 
várták játékos próbatételekkel 
a jelentkezőket, megnehezítve 
a dolgukat a hátborzongató 
hangulatot teremtő hangeffek-
tekkel, beöltözött, félelmet 
keltő statisztákkal. A legráter-
mettebb csapatok minden fel-
adatot követően egy „totem-
mel” gazdagodhattak, az egyik 
szobában például egy mágus 
önmozgó iránytűje fedte fel 
annak hollétét. Az első, kísérle-
ti jelleggel megvalósított ingye-
nes programon több száz fiatal 
tette próbára bátorságát.

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!

Láttak már kis testű, hurkás ebet 
pufók gazdival andalogni? Esetleg 
gazellatestű vékony hölgyet agarat 
vezetni? Ha igen, nem véletlen a 
hasonlóság!

BarTuS Bella

– Kétféle kutyatartó van, az egyik, 
aki „szerelem első látásra” alapon 
olyan kutyust választ maga mellé, 
amelyik hasonlít rá. A másik eset-
ben pedig a saját magával szem-
ben igényes gazdi a kis kedvencét 
is ugyanúgy kényezteti, ápolja, mint 

saját magát – mondta el lapunknak 
Putnik-Mayer Yvette, a Gazdiképző 
című könyv szerzője. Yvette több éves 
megfigyelései azt mutatják, a négylá-
búak viselkedése sok esetben idomul 
a gazdi természetéhez, ezért van az, 
hogy egy „medveölő” kaukázusi ju-
hászkutya is kezes báránnyá válhat 
egy kiegyensúlyozott, nyugodt tem-
peramentumú ember mellett. Sőt, 
sokan kihívásként élik meg, hogy a 
„beskatulyázott” kedvencekből tehet-
séges, okos kutyát faragjanak. Nem 
volt ez másként az ő esetében sem, 
hiszen három keverék boldog tulaj-

donosa, mint mondja, egyfajta lut-
ri volt, mit tud kihozni az ebekből.

– Hiszek abban, hogy minden ku-
tya a gazdája tükörképe – folytatja. A 
fiatal családanya a Szegeden sokak ál-
tal közkedvelt Kutyafuttában Nap ke-
retén belül számos alkalommal ren-
dezett már „Kutya – Gazdi hasonmás 
versenyt”, ahol sokak számára meg-
döbbentő volt látni a „négylábú em-
berkéket” futkározni a gazdájuk mel-
lett. De felhívta arra is a figyelmet, 
hogy bizony a város utcáin is belebo-
tolhatunk egy-egy, szinte a megszóla-
lásig hasonlító gazdi-kutya párosba.

Türelem, törődés és elkötelezettség kell ahhoz, hogy különleges kapocs alakuljon ki az emberek és kutyák között

Fotó: Kovács Ferenc
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Jobban kihúzza a pénzt a zsebünkből az online rendelés

Kevesebbszer, de többet vásárolunk a neten
Az interneten történő vásárláskor a 
kosárérték akár 20-40 ezer forintot 
is elérheti, ennek ellenére sokan 
átláthatóbbnak és biztonságosabb-
nak tartják a webes árubeszerzést.

BarTuS Bella

– Az online vásárlás gyakorlatilag a 
mindennapjaim része. Szabadidőt 
és pénzt is megtakaríthatok vele, 
hiszen sokkal átláthatóbbá válik a 
különböző termékek listája, nem 
utolsósorban pedig a „kosárba” tör-
ténő beemeléskor az addig elköl-
tött értéket is feltüntetik. Míg egy 
hagyományos bevásárláskor gyak-
ran csak a kasszánál szembesülök 
a végösszeggel. Általában havi 1-2 
alkalommal költök egy nagyobb 
összeget az élelmiszerek bevásárlá-
sánál. Meglátásom szerint a külföldi 
vállalatok sokkal nagyobb válasz-
tékban teszik elérhetővé a terméke-
iket a webes felületen, mint a hazai 
cégek. Magyarországon nem élnek 
ezzel a lehetőséggel annak ellenére, 
hogy ma már a vásárlók egy igen 
nagyszámú tábora otthonról szeret-
ne vásárolni – mondta el lapunknak 
Szabó Mária. Az interneten történő 

élelmiszerek vásárlása esetén a ko-
sárérték akár a 25–40 ezer forintot 
is elérheti, amely háromszorosa a 
hagyományos bolti bevásárlások 
összegének – írja a Világgazdaság. 
A cikk szerint a nagyobb áruházak 
az online kereskedelem dinamikus 

fejlődésére számítanak az elkö-
vetkező években. Az Auchan ma-
gyarországi leányvállalata a lapnak 
elmondta: a webes vásárlói kosár 
összetétele nem tér el fizikai áruhá-
zakban tapasztalttól, mivel hasonló 
arányban található benne friss áru, 

háztartási termék, tartós élelmiszer, 
elektronikai cikk. A kifizetendő 
összegben azonban jelentős az el-
térés. A hipermarketek kosárértéke 
általában 7 ezer forintot tesz ki, 
ezzel szemben az online rendelés a 
20–21 ezer forintot is eléri. 

A webes vásárlás lehet a jövő, habár még sokan inkább a hagyományos módszert választják
Fotó: DSZ

A vlogolás egyre nagyobb népszerűségnek örvend

A fiatalok a TV helyett a YouTube-ot választják
A magyar videós közösség nagyon 
változatos és izgalmas időszakát 
éli – mondta el Plesovszki Nándor 
szegedi vlogger.

BeTKó TaMáS DáViD

– Maga a videózás és a filmkészítés 
már egészen fiatalkorom óta ér-
dekel, középiskolában részt vettem 
videós szakkör munkájában is. A 
YouTube-ra 2016 nyarán kezdtem 
el videókat készíteni, a szabad-
időm hasznos eltöltése volt a cél 
– emelte ki a Pleshow–Sorozatok és 
Filmek  csatornát létrehozó szegedi 
videós. Plesovszki Nándor a Déli 

Szónak ismertette, filmekből és so-
rozatokból merít témát.
Az ötletből kiindulva a kész pro-
dukció elkészítését hosszas kutató-
munka, tervezés előzi meg, majd 
csak azután következik a felvétel, 
vágás, utómunka. Szerinte sokan 
nem is gondolnák, mennyi belefek-
tetett idő és munka van egy pro-
duktum mögött. Kiemelte, például 
a Trónok Harca egy nagyon hálás 
téma, hiszen az emberek a legki-
sebb ehhez kapcsolódó hírre is ug-
ranak, ugyanakkor a csatornáján 
törekszik megtalálni az egyensúlyt 
a népszerű és a személyesen favori-
zált témák között. Változtak a szokások, a televízió egyre inkább háttérbe szorul

Fotó: DSZ
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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 22-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A 
belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Szeged, Göndör sor „A”szektorban 15 
m2-es garázs a Lugas utcai lejárónál el-
adó! Ár:2,2 MFt. Érd:+36/20/521-81-18
Röszkén, a falu központjában, 3 szobás, 
nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra, 
gazdálkodásra alkalmas melléképületek-
kel. Érd.: 0620/317-94-79

Kerékpár 26-os férfi, 18 sebességes mtb. 
Shimanó váltós tökéletes állapotban, 
kihasználatlanság miatt eladó. Érd: 06-
20/430-5286
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár moz-
gáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315-
450
2018. november 18-ig érvényes műsza-
kival 96/12 gyártású,1389 cm3-es Opel 
Astra eladó. Tel: 06 20/355-45-19

Önállóan dolgozni tudó, víz,- gáz,- fű-
tésszerelőket azonnali kezdéssel fel-
veszünk, szegedi munkavégzésre. Fi-
zetés: Nettó 280.000 Ft,- Érdeklődni: 
0630/555-0307 illetve csakanygabi@
gmail.com
gyermek felügyeletet vállal bármely 
korosztályból sok unokás, diplomás na-
gyi. Telefon: 0630/928-46-47
Vállalok kisebb asztalos-, lakatos jel-
legű munkákat, lakások festése, felújí-
tása utáni komlettírozó munkákat. Tel: 
0620/544-99-06

4 méter georgette sötétkék, egyszínű 
ruhaanyag eladó. Ár: 1200 Ft/m. Érd: 
0630/422-30-24
eladó négy darab vastartály. Méreteik: 
0.7, 1, 2 és 5,6 m3. Egy ciklonos László-
daráló is eladó. Tel.: 20/317-94-79
Konvektor, szobanövények, virágtartók, 
vállfák. Telefonszám: 0670/22-00-574
gáztűzhelyet keresek ingyen vagy jel-
képes összegért. Rászoruló néninek 
kellene, az elszállítást megoldom. Tel: 
06-20/430-52-86
Ciklonos László-daráló és egy 5 t fixes 
magyar pótkocsi eladó. Tel.:0620/317-
9479
eladó egy új benzines láncfűrész: 45 cm 
vágáshossz, 52 köbcenti, 3 lóerős motor. 
Tel:0620/336-79-44
Szőnyeg 1 db 160×250, 2 db 40×80,1 db 
50×100 centiméteres eladók. Egyszínű 
fehér. Érd:0630/422-30-24
eladó digitális kijelzős lávakőmelegítő 
edény Szegeden! Tel:+3630/35-76-576
Porcelán, Majolika falitányérok, vázák, 
kávéskészlet, poharak, tányérok, régi 
pénz, festmények, képkeretek, antik 
karórák eladók. Email: jpbiro@live.com, 
Tel: 0620/584-80-78

INGATLAN

JÁRMŰ

MuNKA

VEGYES
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Mindkét félnek jelentős előnyei származnak a közös munkából

Gyümölcsöző nemzetközi együttműködés

Színészek jártak a karolinás diákoknál

Rendhagyó műsorral ünnepelték 
a magyar nyelv napját a szegedi 
Karolina-iskolában. Rómeó és Júlia 
történetét öt különböző fordítás-
ban mutatták be a Szegedi Nemzeti 
Színház színészei, kiemelve ma-
gyar nyelvünk sokszínűségét és ér-
tékét. – Az előadás szövege egy-
aránt tartalmazott részleteket Szász 
Károly 1871-es, és Varró Dániel 

2006-os fordításaiból, valamint 
Nádasdy Ádám, Mészöly Dezső 
és Kosztolányi Dezső fordításai is 
szerepet kaptak – nyilatkozta he-
tilapunknak Barnák László szí-
nész-rendező. A karolinás diákok 
egy-egy jelenetet több nyelvezeten 
is meghallgathattak, így érzékeltet-
ték számukra az egyes fordítások 
jellegzetességeit.

Sokan nincsenek tisztában a cukorbetegséggel

A cukorbetegség jelenlétére és ve-
szélyeire hívták fel a figyelmet a 
diabétesz világnapján, Szegeden. 
A József Attila Tanulmányi és 
Információs Központban orvostan-
hallgatók és segítők információk-
kal, tanácsadással, receptötletekkel 
és különböző tájékoztató játékok-
kal várták a látogatókat. Miskolczi 

Ágnestől, a kongresszusi központ 
vezetőjétől megtudtuk, a Szegedi 
Orvostanhallgatók Egyesülete és 
az SZTE TIK Green Team közös 
szervezésében a prevencióra nagy 
hangsúlyt fektettek a nap során, to-
vábbá szó esett például a diabétesz 
felismeréséről és a kezelési lehető-
ségekről is.

Hároméves a Senghor Egyetem 
és a Szegedi Tudományegyetem 
együttműködése, a két intézmény 
keresi a lehetőségeket a kapcso-
latok bővítésére, a közös képzések 
fejlesztésére.

DSZ

Az SZTE és az önálló intézmény-
ként és egyben az afrikai francia 
nyelvű felsőoktatás hálózataként 
is működő Senghor Egyetem 2014 
szeptemberében kötött részletes 
együttműködési megállapodást. 
Ennek köszönhetően indulhatott 
el a frankofón felsőoktatási in-
tézmény első európai kihelyezett 
képzése Szegeden. Az SZTE im-
már harmadik éve hirdeti meg a 
francia nyelvű nemzetközi tanulmá-
nyok szakon Európa-Afrika fejlődés 
specializációt, amelynek keretében 
jelenleg is több mint ötven hall-
gató tanul a Tisza-parti városban. 
Jean-Dominique Assié, a Senghor 
Egyetem kihelyezett képzéseiért fe-
lelős igazgatója elmondta, a kiváló 
kapcsolatok fenntartása és erősítése 

mellett keresik annak lehetőségeit 
is, miként bővíthető az együttmű-
ködés, hozzájárulva ezzel mindkét 
intézmény hírnevének növeléséhez, 
oktatási színvonalának emeléséhez. 
A szakember hangsúlyozta, az intéz-
ményi együttműködésben vannak 

olyan lehetőségek, melyekkel erősít-
hető a Szegedi Tudományegyetem 
elismertsége és szerepválla-
lása az afrikai kontinensen. 
Daniel Jouanneau, egykori nagykö-
vet, a Senghor Egyetem egyetemi 
tanácsának tagja kifejtette, a közös 

képzésen az SZTE húsz és harminc 
közötti afrikai hallgatónak ad ok-
levelet minden évben, akik most 
kezdnek majd visszatérni szülőföld-
jükre. Ezek a fiatalok egykori sze-
gedi hallgatóként fontos pozíciókat 
töltenek be majd hazájukban.

Hasznos tudnivalókkal térhet haza országába az, aki a szegedi egyetemen tanul
Fotó: Bobkó Anna
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Családok tucatjain segítenek
Tüzelőosztással is készülnek a zimankóra

Üllés hárommilliót nyert a Belügy-
minisztérium szociális tüzelő-
anyag-pályázatán, míg Mórahalom 
városa teljes mértékben saját 
erőből támogatja a rászorulókat a 
téli hónapokban.

Varga anna

Idén várhatóan 200 mázsa fát oszt 
szét a mórahalmi önkormányzat, s 
ahogy Nógrádi Zoltán polgármes-
tertől megtudtuk, a szociális bizott-
ság dönt a tüzelő odaítéléséről fo-
lyamatosan, a beérkezett kérelmek 
alapján. – Van saját fenntartású er-

dőnk, az ott kitermelt fát kapják meg 
a rászorulók – mondta el lapunknak 
a településvezető. Hozzátette, 25–30 
családnak nyújtanak ilyen módon 
segítséget folyamatosan, s azért sa-
ját erőből, mert a Homokhátság 
gyöngyszeme nem tud indulni 
a Bel ügy mi nisztérium szociális 
tü zelőanyag-pályázatán.

Üllés azonban nyert, méghozzá 3 
millió forintot, amiből 178 erdei köb-
méter tűzifát tudnak vásárolni. Nagy 
Attila Gyula polgármester elmondta, 
családonként nagyjából egy utánfu-
tónyi jut, s így több mint 100 család-
nak segítenek. Ezen felül a dűlőútjaik 

karbantartása során kivágott fákat is 
szétosztják a rászorulók között igény 
esetén. Kérdésünkre a település első 
embere elmondta, a szociális ellátá-
sokban részesülők száma az elmúlt 
néhány évben csökkent, ami szerin-
te biztató jel. Üllésen egyébként no-
vember 27-étől lehet igényelni szo-
ciális tűzifát. A kormány 2011-ben 
döntött arról, hogy az ötezer fő alatti 
települések téli tüzelőanyag beszer-
zésének támogatására keretet külö-
nít el. Akkor 800 milliót, tavaly pe-
dig már 3 milliárdot fordítottak er-
re a célra, és az idei költségvetésben 
is ekkora összeg szerepel.

Mórahalom és Üllés is fontosnak tartja, hogy hozzájáruljon az otthon melegéhez

Fotó: Gémes Sándor

Nyugat-Magyarországra is eljutott Bordány híre

Az ország több megyéjéből láto-
gattak polgármesterek, közműve-
lődési szakemberek Bordányba, 
hogy megismerjék többek között a 
település értékeinek megtartására 
alkalmazott jó gyakorlatot is.

DSZ

A Nemzeti Művelődési Intézet 
(NMI) Heves, Fejér, Somogy, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-

Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megyéből érkező, polgármesterek-
ből és közművelődési szakembe-
rekből álló delegációját fogadták 
Bordányban. Az NMI tapasztalati 
tanulási programjának célja, telepü-
lésfejlesztési, település megtartó ké-
pességet javító, közösségi kezdemé-
nyezéssel létrejövő jó gyakorlatok 
megismerése. Olyan településeket 
választanak, ahol az önellátás, a te-
lepülési értékek megőrzésében ked-

vező tapasztalatokat halmoztak fel. 
Tanács Gábor bordányi polgármes-
ter az önkormányzat népességmeg-
tartó erejének növelése érdekében 
tett intézkedéseket, a falu jövőképét 
és a sikeres helyi programokat mu-
tatta be.

A huszonkét fős delegáció megte-
kintette a Homokhátság Szíve Szoc-
iális Szövetkezet Zöldség-gyümölcs 
feldolgozó üzemét, valamint a 
Hermina tanyát is.

A Vajdasági Magyar Szövetség 
befejezte az akcióját. Felkeres-
ték azokat a vajdasági magyar 
polgárokat, akik feltehetően 
rendelkeznek magyar állam-
polgársággal. Azzal a szándék-
kal csöngettek be hozzájuk, 
hogy segítséget nyújtsanak a 
névjegyzékbe vételi kérelem 
kitöltésében, hogy a tavaszi 
magyarországi választásokon 
ők is szavazhassanak. Külhoni 
magyarként – írja a joreggelt-
vajdasag.com. A portál azt írja: 
a meglátogatottak meséltek 
arról, hogy ők magyarként szü-
lettek, hogy már egyszer voltak 
magyar állampolgárok. Beszél-
tek arról is, hogy csak magyar 
nyelvű tévéműsorokat néznek, 
és a délutáni kávézásokkor is 
megmondják a szerb szomszéd-
asszonynak, hogy ők bizony 
büszke magyarok. Vajdasági ma-
gyarok. A főutca végén lakó idő-
sebb házaspár pedig fél órába 
sűrítve igyekezett elmesélni az 
egész életét. Egymást kiegészít-
ve, olykor túlkiabálva mondták 
el azt, hogy mennyire büszkék a 
lányukra, aki szerb férfihoz ment 
hozzá, de ennek ellenére az uno-
kák magyar iskolába járnak. És 
katolikusok. A szövetség több 
családot és számtalan sorsot 
megismert. Voltak, akik külföl-
dön elő unokáikat mutogatták a 
fényképeken, és olyanok is, akik 
sajnálták, hogy nem beszélik fo-
lyékonyabban a magyar nyelvet. 
De valahogy, valamiért, mind-
annyian egyek voltak. Moso-
lyogva helyeseltek, fájdalmasan 
bólogattak. Nemzetben gondol-
kodnak.
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Büszke vajdaságiak
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November végén játszhat először hazai medencében a szegedi pólócsapat

Még egy mérkőzést kell kibírniuk
Ha minden a terv szerint megy, 
november huszadikától vissza-
térhet az újszegedi sportuszodába 
a ContiTech Szeged férfi vízilab-
da-csapata, a hónap végén pedig 
újra hazai medencében játszhat 
mérkőzést.

Vajgely Pál

Többszörösen nehezített helyzet-
ben van a ContiTech Szeged, hi-
szen a mellett, hogy  a nyáron a 
húzóemberek helyére szinte csak 
fiatal játékos érkezett, az újszegedi 
sportuszoda felújítása miatt edzeni 
sem tudott Szegeden a pólócsapat, 
miképp a mérkőzéseit is kénytelen 
volt rendre idegenben játszani. Ezt 
a nehéz időszakot zárhatja le szom-
baton a csapat Miskolcon, hiszen a 

létesítményt az ígéret szerint hétfő-
től újra használhatja, és a Tatabánya 
ellen november 29-én lejátszhatja 
szezonbeli első hazai mérkőzését is.  
– Hódmezővásárhelyen ugyan re-
mek körülmények között készülhe-

tünk, de az utazás rengeteg időt és 
energiát igényel, egyetlen másod-
percet sem edzett még a csapat a 
szegedi uszodában. Páran mintha 
bele is fáradtak volna ebbe a játéko-
sok közül, érezhető, hogy megviseli 

a játékosokat a szituáció. Bízunk 
abban, hogy a Miskolc ellen lezárul 
ez a periódus, de időre lesz még 
szükség, mire ez a csapat hazai me-
dencének érezheti majd az újsze-
gedi sportuszodát - mondta a Déli 
Szónak Varga Péter, a ContiTech 
Szeged vezetőedzője. 
Az eddig lejátszott hat bajnokiját 
egyaránt elveszítette a szegedi csa-
pat, a tréner kitért rá, legnagyobb 
probléma a rutintalanságuk, a szük-
séges tapasztalatokat azonban csak 
a tétmérkőzéseken szerezhetik meg. 
– Egy edzőmeccsen sem lehet lemo-
dellezni azt a feszültséget, ami egy 
bajnokit jellemez. Ahogy haladunk, 
egyre tapasztaltabbak leszünk, és 
bízom abban, hogy elérjük végső 
célunkat, és bent maradunk az OB 
I-ben – tette hozzá Varga Péter.

Hétfőtől visszatérhet otthonába, és belakhatja azt a ContiTech Szeged
Fotó: Kovács Ferenc

A Nantes ellen sem sikerült kijaví-
tani az elmúlt hetekben elszenve-
dett zakókat a MOL-PICK Szeged-
nek: a hétközi bajnoki siker után 
egy újabb embert próbáló feladat 
előtt a szegedi kézisek.

Vajgely Pál

Zsinórban harmadjára kapott ki 
hazai pályán a MOL-PICK Szeged 
férfi kézilabda-csapata az elmúlt 
vasárnap a francia Nantes-tól a 
Bajnokok Ligája csoportkörében: 
Zubai Szabolcsék kedden ugyan 
hozták a kötelezőt a Balatonfüred 
ellen az NB I-ben, viszont novem-
ber 19-én egy újabb komoly felada-
tot kellene megoldania a PICK-nek 
annak érdekében, hogy a Tisza-parti 
szurkolókat kárpótolja az elmúlt 
időszak eredményeiért. - Ez a há-
rom meccs még mindenkiben ben-
ne van, nem tűnt el nyomtalanul. 
Háromszor kellett megnyernünk 
a Balatonfüred elleni meccset, de 
akkor fogunk igazán megnyugod-
ni, ha legalább pontot szerzünk a 

Barcelona ellen - fogalmazott a Déli 
Szónak Bodó Richárd, a MOL-PICK 
Szeged átlövője. A PICK kilencese 
kitért rá, most eltérő szituációban 
vannak, mint a franciák elleni meccs 
előtt, hiszen ott mindenki bizonyí-
tani akart, ám az akaratnak végül 
nyögés lett a vége. - A papírforma a 
Barca sikerét ígéri, de ugyanez volt 

a Vardar ellen is, akkor is megmu-
tattuk, mire vagyunk képesek. Jonas 
Källman is azt hangsúlyozta a meccs 
után, együtt kell lennünk, és közösen 
ki tudunk jönni ebből a helyzetből. 
Sokat beszélgetünk az edzések előtt, 
alatt és után is, hogy miben tud-
nánk segíteni egymásnak, fontos, 
hogy higgadtak maradjunk. Lehet, 

hogy a Barcelona meglép majd, de 
képesek vagyunk ebből a helyzet-
ből is felállni - ugyanakkor remélem, 
hogy nem is jutunk el idáig, ezért 
fogunk küzdeni, hogy ne kerüljünk 
kényelmetlen helyzetbe – így Bodó 
Richárd, aki úgy zárta: főképp a sta-
bil védekezésre kell figyelniük a ka-
talán sztárok ellen.

Három vereség után a katalán gigász áll a PICK előtt

Csak közösen lábalhatnak ki a helyzetből

A Barcelona elleni pontszerzés helyreállíthatná a szegedi lelkeket
Fotó: Kovács Ferenc
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Ördögh Kristóf az utolsó percben döntött a Székkutas ellen

A hetediket is behúzta a Röszke

SPORT

Kilencedik győzelmét szerezte 
meg a Röszke SK a megyei II. osz-
tályban: az újonc gárda kiválóan 
szerepel osztályában, és minden 
esélye megvan rá, hogy második-
ként teleljen.

Vajgely Pál

Az utolsó pillanatokig izgalmas, 
egyben igen forró meccset vívott a 
Székkutassal a Röszke a megyeket-
tő legutóbbi fordulójában. A vendé-
gektől három embert is kiállítottak, 
ennek ellenére is úgy tűnt, nem hoz 
gólt a derbi, azonban a végén érke-
zett a slusszpoén: Ördögh Kristóf 90. 
percben szerzett, szezonbeli hetedik 
góljával megnyerte a meccset csa-
patának, így ötpontos előnybe ke-
rült az üldöző Móravárossal szem-
ben Pördi Péter csapata. – Paprikás 
meccs volt, ráadásul az első félidő-
ben kihagytunk egy tizenegyest és 
egy nagy helyzetet is. A szünet után 
inkább az ellenfelünk dominált, de 
végül fontos győzelmet szereztünk 
– tekintett vissza Ördögh Kristóf. 
A Röszke ezzel hetedik hazai mér-
kőzését nyerte meg, így hazai pá-
lyán továbbra is pontveszteség nél-
kül áll. – A szezon előtt a közép-
mezőny volt a célunk, és úgy szá-

moltunk, inkább hátrafelé kell majd 
nézelődnünk. A hazai pályánk vala-
hogy mindig segít, de semmit sem 
csinálunk másképp, mint egy ide-
genbeli meccsen – fogalmazott a 
Déli Szónak a fiatal futballista, aki 
a nyáron tért haza szülőfalujába, mi-

után a Tisza Volánnál tanulta meg a 
sportág alapjait. Bár több megyei I. 
osztályú csapat is megkereste a nyá-
ron, saját települése csapatát válasz-
totta, mert nem szeretett volna to-
vább ingázni. Kristóf tavaly február-
ban egy kardiológiai beavatkozáson 

is átesett sportorvosi javaslatra, ám 
ez karrierjére nem lett kihatással. A 
Röszke újoncként a második hely-
ről várhatja az őszi hajrát, ám a 19 
éves futballista úgy látja, a 9 pont-
tal előttük álló Makó II-t már nem 
tudják megelőzni.

Bevehetetlen erőd eddig a röszkei pálya, pontot sem vesztett odahaza az újonc
Fotó: Röszke SK

Asztali-labdarúgásban az élmezőnyhöz tartoznak a szegediek

A futballpálya kicsinyített másán, 
de nem „kispályás” szinten ját-
szanak a szegedi gombfocisták.

BeTKó TaMáS DáViD

Taktikáztak, céloztak és mérta-
ni pontossággal lőttek a játékosok 
ottjártunkkor. A szegedi Asztali-
Labdarúgó Club Közhasznú Sport-
egyesület három elnökségi tag-
ja,  Deme Gyula, Papp-Takács 
Sándor  és  Gyenes Gábor  vezetett 
be a sportág rejtelmeibe. – A játék-
idő 2×13 perc, nincs les, ezenkívül 
a gombfoci szabályai szinte meg-
egyeznek a nagypályás futballéval. 
A rutinos játékosok passzolgatva 

vezetnek formás támadásokat az 
asztalon, itt éppúgy számít a takti-
ka, olykor csibészség, mint a rendes 
futballpályán. A világon elsőként 
hazánkban alakult meg a szövetség 
1989-ben. A városi asztali-labdarú-
gás már közel negyven éves múltra 
tekint vissza – ismertette lapunkkal 
Deme Gyula elnök.

A szegedi egyesületet eredményei 
alapján hazánk élmezőnyében jegy-
zik, az NB I-II-III-as bajnokságok-
ban egyaránt a dobogós helyekért 
küzdenek, jövőre pedig két első osz-
tályú csapattal kezdheti meg a sze-
zont az ALC KSE Szeged. Az ered-
ményekről természetesen beszámo-
lunk majd a Déli Szó hasábjain. A pályaviszonyok nem jelentenek akadályt - kevesen tudják őket megállítani

Fotó: Kovács Ferenc
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Ezúttal nem tudta megnehezíteni a BVSC dolgát a SZTE 
Taylor&Nash női vízilabda-csapata: bár eltiltás és sérülés 
is nehezítette dolgukat, de Molnár Péter együttesének 
sorsa a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzé-
sén eldőlt, hiszen 22–3-as veresége után másnap húszgó-
los győzelemre lett volna szüksége a zuglóiak ellen, ám 
végül kettős vereséggel intett búcsút a sorozatnak. 

Kupabúcsú a szegedi lányoktól Marad Kick-boxos éremcunami a vb-n

Parádés eredménnyel zárta a hazai rendezésű WAKO Kick-
box Világbajnokságot Magyarország válogatottja, s ebből a 
kiváló szereplésből a Csongrád megyei sportolók is vastagon 
kivették részüket. A budapesti világversenyen hatvan ország 
közel ezerháromszáz versenyzője mérettetett meg a kick-box 
valamennyi szabályrendszerében. A magyar válogatott az 
összesített éremtáblázaton csupán Oroszországot nem tudta 
megelőzni, de a 19 arany-, 13 ezüst-, és 12 bronzérem egé-
szen imponáló eredménysor. Zsarkó Dániel Péter, a Combat 
„D” SC korábbi többszörös Európa-bajnoki és világbajnoki 
érmes versenyzője 74 kilogrammos súlycsoportban light-
contact szabályrendszerben bronzéremmel zárta a vébét. 
Stricz Richárd tanítványa kick-light szabályrendszerben 
is felállhatott a dobogóra, ott egy ezüstéremmel gazdago-
dott. Az egyesület másik versenyzője, a junior Európa-, és 
világbajnok Nagy Rita élete első felnőtt világbajnokságán 
léphetett a küzdőtérre Budapesten. Tóth Gábor tanítványát 
egyáltalán nem nyomta sem a hazai pálya, sem a felnőttek 
közti debütálás terhe. A fiatal amazon 60 a kilogrammos 
súlycsoportban kick-light szabályrendszerben állhatott fel 
a dobogó második fokára. A legnagyobb sikert azonban 
a Boxvilág SE versenyzője, Szuknai Zsuzsanna érte el. A 
szegedi versenyző a veterán nők 65 kilogrammos súlycso-
portjában light-contact és kick-light szabályrendszerben is 
tatamira lépett és egyik kategóriában sem talált legyőzőre, 
így kétszeres világbajnokként zárta a világbajnokságot.

Fölényes győzelmet aratott 
a PC Trade Szeged KKSE a 
női kézilabda NB I/B Keleti 
csoportjának szegedi rang-
adóján. Bakó Botond lányai 
egy percig sem adtak esélyt 
a Kézilabda Szeged SE együt-
tesének, végül huszonegy 
góllal, 38-17 arányban diadal-
maskodtak. Az idei szezonban 
hullámzó teljesítményt nyújtó 
SZKKSE ezzel a tabella hatodik 
helyét foglalja el kilenc mér-
kőzést követően, de hogy mi-
lyen kiegyenlített a mezőny, 
az is jól jelzi, hogy csupán két 
győzelemnyire vannak a lista-
vezető Kispest együttesétől. A 
KSZSE szintén kilenc lejátszott 
találkozót követően a tabella 
tizenegyedik helyén tanyázik 
öt pontjával, ami máris több, 
mint amit tavaly szereztek az 
NB I/B-ben. 

Nem lesz az NB I-es 
Haladás vezetőedzője 
Supka Attila. Bár a Szeged 
2011-Grosics Akadémia 
mesterét megkereste a 
szombathelyi együttes, 
nem fogadta el a felkérést.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 13.00: BFC Siófok - 
Szeged 2011-Grosics Akadémia. • NB III: 
Vasárnap 13.00: SZEOL SC - FC Dabas, 
Hódmezővásárhelyi FC - Rákosmente KSK, 
Paksi FC II. - Makó FC, Budapest Honvéd-
MFA II. - Mórahalom VSE. Megyei I.: 
Péntek 19.00: FK 1899 Szeged - Szőregi 
RSE. Szombat 13.00: Hódmezővásárhelyi 
FC - Kiskundorozsmai ESK, Algyő SK - 
Deszk SC, Zsombó SE - Ásotthalmi TE, 
Csongrád TSE - Foliaplast-Bordány SK, 
Szegedi VSE - Ujszegedi TC. vasárnap 
13.00: Sándorfalva SK - Tiszasziget SE. • 
Megyei II.: szombat 13.00: St. Mihály FC 
- Röszke SK, Tömörkény KSE - Szegedi 
VSE II., Üllési ISE - Kiszombor KSK, 
Mindszenti SC - Móravárosi Kinizsi SK, 
Csengele KSE - H-Fest Székkutas TC. 
14.00: Makói FC II. - KSE Balástya. va-

sárnap 13.00: Csanytelek SC - Apátfalva 
SC, Nagymágocs SE - Csanádpalota FC. • 
Megyei IV., Homokháti csoport: szombat 
13.00: Csanytelek SC II. - Kiskundorozsmai 
ESK II. vasárnap 13.00: Tömörkény KSE 
II. - Csengele KSE II.-U19, Öttömös SE - 
Domaszék SK, Móravárosi Kinizsi SK II 
- Szatymaz SE. • Megyei IV., Tisza-Maros 
csoport: szombat 13.00: FC Szegvár II. - 
Fábiánsebestyén-Eperjes. vasárnap 10.00: 
Kecskés - Derekegyház SK, Nagymágocs 
SE II. - Földeák TC U19, Maros-menti 
UFC Duocor - Szentesi Kinizsi SZITE 
II. 13.00: Ujszegedi TC II-Tanárképző - 
Maroslele SE. • Megyei női, A csoport: 
szombat 10.00: Nagymágocs - Újszentiván 
SE. vasárnap 10.00: Hódmezővásárhelyi 
FC - Wanted Békéscsaba. 13.00: Székkutas 
TC - Szentesi Kinizsi SZITE.

Lesimázták a városi derbit
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Díjeső

Négy különdíjat is nyert a DÉ-
MÁSZ Szeged VE a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség egri sze-
zonzáró gáláján. A szegedi klub 
versenyzői közül az Olimpiai 
Reménységek Versenyén is ki-
váló eredményt, három arany-
érmet hozott Nagy Bianka az 
év ifjúsági női kenusa kitün-
tetést vehette át, míg az idei 
világbajnoki hatodik helyezett 
Varga Katalin az év női parake-
nu versenyzőjének választot-
ták. Szintén 2017 legjobbjának 
tartotta a testület a Racicében 
két világbajnoki ezüstérmet 
nyert Suba Róbertet, aki a pa-
rakenusok között lett az év férfi 
versenyzője. A szakmai stáb is 
elismerésben részesült az ese-
ményen: a szegedi parasporto-
lók edzőit, Csamangó Attilát és 
Győrfi Tamást választották az 
év edzőinek a parakenu szak-
ágban, így ők is átvehették az 
idei év legjobbjának járó címet.  

Harcban Dél-Koreáért

A Szegedi Korcsolyázó Egye-
sület versenyzője, Dékány 
Bence élete első világkupáján 
állhatott rajthoz a hollandiai 
Heerenveenben, ahol két ver-
senyszámban lépett jégre. Az 
olimpián Dél-Koreában debü-
táló tömegrajtos versenyszám-
ban az elődöntő jelentette a 
végállomást a fiatal szegedi 
korisnak, így nem tudott a leg-
jobb 16 közé kerülni, de elmon-
dása szerint nagyon élvezte a 
versenyzést és sok tapasztala-
tot gyűjtött. Ebben a verseny-
számban a 24 olimpiai kvótát a 
világkupa-pontverseny alapján 
osztják ki és lesz még lehető-
ség a javításra. Dékány más-
nap 5000 méteren állt rajthoz 
és korizott egyéni csúcsot, ami 
a 31. helyéhez volt elegendő. 
Mindeközben Jászapáti Petra 
és Kónya Zsófia Kínában lép-
tek jégre világkupa versenyen. 
Jászapáti minden versenyszá-
mában megtartotta olimpiai 
kvalifikációt érő pozícióját, míg 
váltóban az ötödik helyen zár-
tak a lányok.

SPORT

Zsinórban negyedik világversenyén diadalmaskodott Szuknai Zsuzsanna

Boldogság duplán töltve
Második helyen zárt Magyaror-
szág a budapesti WAKO Kick-box 
Világbajnokság éremtáblázatán, 
amihez az Ökölvívó SE versenyző-
je, Szuknai Zsuzsanna két arannyal 
járult hozzá. A szegedi versenyző 
elsőként tudott duplázni a masters 
kategóriában.

Dorogi láSZló

– Milyen érzés kétszeres világbajnok-
ként visszatérni Szegedre?

– Mindenekelőtt hadd mondjam 
el, hogy nagyon jó volt hazai közön-
ség előtt nyerni. Szerencsére nekem 
ez már második alkalommal adatott 
meg, hiszen a 2005-ös szegedi vébén 
is küzdhettem a ringben. Masters ka-
tegóriában még senki nem tudott két 
aranyérmet begyűjteni egy vébén, 
kick-light szabályrendszerben pedig 
még nem is volt magyar arany eb-
ben a kategóriában. Szerencsére min-
den összeállt, nagyon boldog vagyok.
– Light-contact és kick-light szabály-
rendszerben ért fel a csúcsra. 

– A full-contacttal ellentétben ná-
lunk mindkét küzdelem páston zajlik. 
A küzdelem folyamatos, csak szabály-
talanságnál vagy kilépésnél áll meg 
az óra. Nálunk nincs leütés, de az 
öv fölötti rúgások és ugyanazok az 
ütések megengedettek, mint az ököl-
vívásban. Rúgni szemből és oldalról 
is lehet, a kick-light kategória pedig 
ezekhez képest annyival egészül ki, 
hogy ott van combrúgás is.
– Rögös út vezetett a döntőkig?

– Címvédőként kiemelt voltam, így 
az első körben nem kellett küzdenem, 
ráadásul, akik korábban mindig dön-
tőbe, elődöntőbe jutottak, most egy 
súlycsoporttal lejjebb indultak. Ez zsi-
nórban már a negyedik év, hogy si-
került egy világversenyt megnyernem 
masters kategóriában.
– Az utóbbi időben számos nagysza-
bású világversenynek adott otthont 
Magyarország, milyen tapasztalatai 
vannak a szervezéssel kapcsolatban?

– Ez a világbajnokság különösen 
kiemelkedik, hiszen a kick-box törté-
netében most először rendezték meg a 

sportág hat kategóriájának versenye-
it egy helyszínen. Hatalmas létszámú 
versenyzőt kellett mozgatniuk a szer-
vezőknek, hat páston és három szorí-
tóban ment egész héten a küzdelem. 
A Magyar Kick-box Szövetség biztosí-
tott számunkra mindent, a vébé előtt 
az egész csapat kategóriától függetle-
nül tatai olimpiai központban készül-
hetett kiváló körülmények között. A 
világbajnokságon pedig minden gör-
dülékenyen zajlott, nem voltak csú-
szások, remek kiszolgálásban része-
sültünk, a szervezők nagyon profi 
munkát végeztek, talán az egyik leg-
jobbat.
– Lesz hatása ezeknek a sikereknek a 
jövő generációjára?

– Mindenféleképp fontos, hogy 
ilyen eseményeket rendezünk, de ami 
még fontosabb, hogy ezek a versenyek 
megfelelően bekerüljenek a médiába, 
hiszen azon keresztül jut el a gyere-
kekhez. Biztos, hogy számít a sikeres 
világbajnoki szereplés és remélhető-
leg egyre több gyereket vonzanak be 
ezek a sikerek. 

Történelmet írt a budapesti vb-n - Szuknai Zsuzsanna az első duplázó
Fotó: DSZ
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