
Sportpályát és játszóteret is 
kialakítanak a szegedi Klapka 
téren, az építkezések tavasszal 
érhetnek véget.

8. oldal

Robbantani készült, majd pen-
gét ragadt az a 63 éves nő, aki 
75 éves élettársát és saját ma-
gát is meg akarta ölni.

7. oldal

Megint tömi a város zsebét 
a kormány, ezúttal is állami 
pénzből lesznek fejlesztések a 
megyeszékhelyen.

8. oldal

Új Klapka tér

Gyilkos szándék

Milliárdok Szegednek

Amikor műt a rektor – 
Már gyógyulófélben 
van Larion Zoé. A szép-
ség csak a szülővá-
rosában volt hajlandó 
kés alá feküdni.

18. oldaluwuwu

SZEGED

 IX. évfolyam 1. szám    
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 11. oldaluwuwu

Lemondott koncertek – 
Ötven felett újra apa-
szerepbe bújik Lovasi 
András. A zenésznek 
nyáron születik újra 
gyermeke.

DSZ

Úgy tűnik, megéri a szegedi Vá ros
házán dolgozni, ugyanis a munká
ért a fizetés mellé magas jutalom 
is jár. 2007től 2017ig közel 170 
millió forintnyi jutalmat osztottak 
szét a polgármesteri hivatal dol
gozói között. A prémiumokat an

nak ellenére is bőkezűen adogatta 
a városvezetés, hogy egy időben 
csődközeli állapotban volt Szeged, 
amit csak az Orbánkormány tu
dott megoldani azzal, hogy átvál
lalta a település 28 milliárd forintos 
adósságát. A legtöbbet, csaknem 
15 milliót Mózes Ervin címzetes 
főjegyző kapta, de Szabó Sándor 

jelenlegi országgyűlési képviselő 
sem panaszkodhatott hivatali ideje 
alatt, ugyanis több mint 7 milliót 
tett zsebre. 
Részletes táblázatunkból kiderül, 
hogy összesen 61 fő részesült juta
lomban az elmúlt tíz évben.

Cikkünk a 3. oldalon

170 millió forintos 
jutalmat osztottak ki 
a szegedi Városházán

Fotó: Gémes Sándor
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Sorsdöntő év 2018

Ezt Orbán Viktor miniszterel-
nök mondta, aki szerint most 
kell megvédeni a schengeni 
rendszert, ha növelni akarjuk 
versenyképességünket. A mig-
rációs válság kapcsán arról is 
beszélt, hogy 2018 a népaka-
rat érvényre juttatásának éve 
kell, hogy legyen Európában. 
Kitért az EU külső határai meg-
védésének fontosságára is, va-
lamint arra, hogy a visegrádi 
négyekhez tartozó országok 
rendkívül dinamikusan növe-
kednek, 2030-ra utolérik a nyu-
gati ipari országokat, és nettó 
befizetői lesznek az EU költség-
vetésének.

Ismét nagypapa lesz

A második unoka érkezését 
várják az Orbán-családban. 
Orbán Viktor miniszterelnök 
lánya, a 23 éves Sára már a ne-
gyedik hónapban jár. Ezt a Sto-
ry magazin derítette ki, majd a 
Bors is megerősítette a hírt. A 
kormányfőnek 2016-ban szü-
letett meg az első unokája, Ti-
borcz Aliz.

Április 8-án választunk

1990-ben, az első szabad or-
szággyűlési választásokon ki-
nyilvánított népakarat április 
8-án vált véglegessé. Az azóta 
eltelt időszakban fiataljaink 
újabb és újabb nemzedékei 
váltak értékes és nélkülöz-
hetetlen részévé politikai 
nem zetünknek – olvasható 
a Köz társasági Elnöki Hivatal 
köz leményében. Magyaror-
szág polgárai immár nyolcadik 
alkalommal dönthetnek arról, 
hogy kikre bízzák az ország 
ügyeinek intézését. – Hazánk 
ötödik köztársasági elnökeként 
a 2018-as általános országgyű-
lési választásokat április 8-ára 
írom ki – hangsúlyozta a köz-
társasági elnök, Áder János.

Júliusig nem hajtják be a számvevőszéki bírságot

Először a kamerákkal, majd a munkahelyével bukott le

Haladékot kaptak a törvénysértők

Másodjára kapták hazugságon

Ne indítson behajtási eljárást és ne 
érvényesítsen inkasszót a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal az országgyű-
lési választásokat megelőzően 
az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
vizsgálatán fennakadó pártokkal 
szemben – ezt javasolta Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter.

DSZ

A Magyar Idők azt írja: egyez
tetést kezdeményezett Varga 

Mihály a NAVval és a Magyar 
Államkincstárral, hogy a szabályta
lan gazdálkodást folytató – pártok
nak csak a választások után kelljen 
befizetniük a rájuk kiszabott bün
tetést. A tárca közleménye szerint a 
MÁK féléves felkészülési időszakot 
biztosít, kérelemre pedig részletfize
tési lehetőséget ajánl fel – július 1jei 
kezdettel – az érintett pártoknak. A 
Jobbik átverésként értékeli mindezt. 
Vona Gábor pártelnök közölte: nem 
fizetik be a bírságot, de az erre a célra 

indított pénzgyűjtést folytatják. „Ha 
még mindig nem lenne egyértelmű, 
a Demokratikus Koalíció ismételten 
tájékoztat: egyetlen huncut fityinget, 
lyukas garast, megveszekedett forin
tot sem fizetünk az ÁSZnak. Sem 
egy összegben, sem részletfizetéssel, 
sem késleltetve” – reagált a balol
dali párt a lehetőségre. Az Együtt 
tagadta az ÁSZ megállapításait, míg 
a Liberális párt nem tartja kizárt
nak, hogy a Jobbikhoz hasonlóan az 
Alkotmánybírósághoz fordul. 

Márki-Zay Péter néhány hete neve-
zett be a közéletbe, de annyit máris 
lehet tudni róla, hogy notórius 
hazudozó – írja az Origo. 

DSZ

A portál cikke szerint a hódmező
vásárhelyi polgármesteri székre pá
lyázó, szuperhős ellenzéki jelöltnek 
beállított politikusról most éppen az 
derült ki, hogy nem egészen úgy bo

csátották el a munkahelyéről, mint 
ahogy azzal telesírta az ellenzéki 
propagandamédiát.
MárkiZay azt állította, hogy de
cember 15én bocsátották el az ál
lásából, közvetlenül azok után, hogy 
bejelentette, elindul a polgármesteri 
székéért. Valójában már októberben 
megszületett az erről szóló döntés  
derült ki a Legrand Magyarország 
Zrt. közleményéből. Az elektrotech
nikai cég foglalkoztatta legutóbb a 

jelöltet.  Mindez azt jelenti, hogy a 
politikust egy héten belül már má
sodjára kapták hazugságon. Ezen 
kívül ugyanis azt is mondta, hogy a 
jelöltség elvállalását követően térfi
gyelő kamerát szereltek fel az utcá
jába, hogy minden lépéséről tudjon 
a hatalom. Mint kiderült, ez nem 
csak az ő utcájában következett be, 
hanem a város más pontjain is egy 
hét évvel ez előtt elfogadott program 
keretén belül.

Varga Mihály egyeztetést kezdeményezett, hogy a szabálytalanul működő pártok a választások után fizessenek
Fotó: MTI
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Bőkezűen osztogatták a pénzt egymásnak
Százhetven milliót osztottak szét a szegedi Városházán

Messze a legtöbb pénzt a jegyző 
markolta fel: közel 15 millió forint 
szerepel a neve mellett. Plusz 
poén, hogy akkor is jutalmazták 
egymást a Városházán, amikor 
szinte csődben volt a város a sok 
adósság miatt. 

DSZ

Egy városházi kimutatás jutott el 
hozzánk, ami döbbenetes adatokat 
tartalmaz. Eszerint igen bőkezűen 
honorálták a napi munkát a szegedi 
Városházán: több tízmillió forintos 
jutalmak képében. Kiderül a do
kumentumból, hogy 61 városházi 
ember számláján landoltak százez
rek, az elmúlt tíz évben összesen 
170 millió forintnyi jutalompénzzel 
lett könnyebb a polgármesteri hiva
tal kasszája. Az igen jelentős, fejen
ként akár sok százezres plusz pén
zek mindannak ellenére röpködtek 
a szerencsések között, hogy Szeged 
2014ig szinte csődben volt: a város 
28 milliárd forintos adósságot tudott 
összehozni, amit végül az Orbán
kormány átvállalt. Ezért abban az 
évben, tehát 2014ben szerényen 
csak 12,3 millió forint ment el jutal
makra. Botka László második pol
gármesteri ciklusában szaladt meg 
leginkább a szekér jutalomügyben, 

2007ben ugyanis igen durva öss
zegeket szórtak ki dicséretre (pré
miumra) a Városházán. A hivatal 
ugyanis 32,8 milliót költött jutalom
ra csak abban az évben. A következő 
év 200 ezerrel szerényebb volt, akkor 
„csak” 32,6 millió forintos pulyka
pénzt osztottak szét a Városházán. 

A legkeményebben Mózes Ervin 
jegyző dolgozhat, az ő neve alatt 
ugyanis közel 15 millió forintos juta
lom szerepel (14.589.100 ft. egészen 
pontosan). Szabó Sándor jelenlegi 
országgyűlési képviselő sem járt 
rosszul hivatali idejében, neki 2013
ig kabinetvezetőként és önkormány

zati főtanácsadóként 7 millió 190 
ezer forintnyi jutalmat szignáltak ki. 
A VIPparkolóbotrányban is érintett 
Kalmár Gábor kabinetvezető nagy
szerű munkáját 4,7 millióval ismer
ték el, de Vécsey Ágnes sajtófőnök is 
derekasan dolgozhatott, mert neki 5 
069 655 forint pulykapénz járt.

Úgy tűnik a fizetésen felül bőven jutalmazzák a hivatalnokokat

Szeged MJV Polgármesteri Hivatalban 2007-2017 között jutalomban részesültek listája
Név 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dr. Mózes Ervin 2 717 600 2 853 600 1 426 800 2 853 600 1 426 800 813 400 150 000 749 100 1 598 200
Dr. Herédi Edit 1 375 000 1 155 000 866 250 1 732 500 866 250 677 500 150 000 100 000
Kalmár Gábor 492 667 420 000 1 000 000 420 000 310 000 500 000 150 000 840 000 600 000
Dr. Molnár Mária Katalin 100 000 150 000 290 000 100 000
Ökrös Tamás István 150 000 290 000 100 000
Dr. Pancza Zoltán 190 000 230 000 330 000
Szabó Sándor 1 600 000 1 680 000 840 000 1 680 000 900 000 490 000
Vécsey Ágnes 717 200 753 000 176 955 1 506 000 376 500 390 000 490 000 150 000 410 000 100 000
Ácsné dr. Gunda Judit 900 000 945 000 672 500 945 000 472 500 472 500 572 500 150 000 496 100 100 000
Dr. Börcsök Judit 660 000 985 000 420 000 627 000 429 000 330 000 430 000 150 000 346 500 100 000
Dobóné dr. Molnár Terézia 1 125 000 472 500
Dr. Gál Andrea 1 200 000 1 260 000 704 000 1 260 000 756 000 604 000 150 000 100 000
Dr. Igaz Ágnes 1 000 000 840 000 620 000 1 260 000 630 000 420 000 520 000 150 000 441 000 100 000
Dr. Kaprinayné dr. Rádi Gizella 900 000 945 000 672 500 945 000 472 500
Kardos János 1 400 000 840 000 620 000 840 000 420 000
Kovács Béla 790 000 870 000 620 000 840 000 420 000
Dr. Molnár László 800 000 840 000 620 000 840 000 420 000 420 000 520 000 150 000 441 000
Novkov Veszelinka 800 000 840 000 620 000 840 000 630 000 420 000 520 000 150 000 441 000 100 000
Papp Gábor 572 500 150 000 100 000
Pappné Tombácz Ildikó 800 000 840 000
Dr. Szabó Pálné 708 750 672 500 1 181 250 472 500
Dr. Végh Ferenc 803 200 855 000 486 000 687 000 472 500 572 500 150 000 100 000
Dr. Zombory Pál 900 000 945 000 672 500 945 000
Balla Erzsébet 380 600 401 400 497 800
Dr. Balla Sándor 390 000 250 000
Bereczky Judit 710 000 696 000 344 000 557 700 310 000
Dr. Czobor Anita 315 000 415 000
Csermák József 100 000 150 000 367 300 100 000
Csuzdiné dr. Deák Ildikó 660 000 750 000 480 000 518 550 330 000
Füri Klára 570 000 565 000 300 000 380 000 300 000
Dr. Gaál Zoltán 725 400 842 000 469 000 687 000
Gogánné dr. Kollár Irén 360 000 405 300 150 000 100 000
Dr. Gombos Izabella 218 400 270 600 370 600
Dr. Görög Tibor 803 600
lváncsicsné dr. Tesbér Anna 400 000 150 000
Kerekes Attila 710 000 710 000 357 000 577 780
Kéri József 650 000 320 000 447 324 275 000
Kiss Magdolna 269 150
Kocsis Mária 830 000 878 700 520 200 705 500 370 000
Dr. Kocsis Zsolt 400 000 150 000 315 000 100 000
Kormos Anita 270 600 270 600 270 600 100 000
Kósa János 466 960 310 000 300 000 400 000 150 000 315 000 100 000
Dr. Maczelka Gabriella 530 000 555 000 272 000
Márta Zoltánné 320 000 100 000
Martoncsikné Hegedűs Judit 622 000
Dr. Mózesné Csernus Mária 722 000 758 000 413 800 515 400
Dr. Muhari Éva 1 050 000 1 102 500 517 500 918 750 551 250 367 500 467 500 150 000 385 900 100 000
Nemesné Kocsis Ildikó 650 000 325 000 425 000 150 000 341 300 100 000
Dr. Orosziné dr. Polner Kinga 860 000 730 000 405 000 570 000 370 000
Dr. Petrovszki Edit 315 000 465 000 630 000 315 000
Dr. Pintér Aladár 817 040 897 000 492 000 700 000 440 000
Szegfű László 850 000 827 000 430 800 760 840 363 880 330 800 330 800
Dr. Szikszay Adrienn 100 000
Tapasztó Sándor 273 000
Dr. Tárai Éva 600 000
Tari Csaba 330 000 430 000 150 000 346 500 100 000
Tornyai Tibor 700 000 696 000 373 000 673 400 368 000 346 000 446 000 150 000 363 300 100 000
Tóth János 640 000 672 000 556 000
Varró László 472 000 775 000 418 500 310 000 410 000 150 000 325 500 100 000
Vaskeba György 714 400 690 000
Zádori Balázs 930 160 861 300 387 100 574 200 315 810 300 000 400 000 150 000 335 000 100 000

Fotó: Gémes Sándor
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Szerb Kulturális Központ épül
Aláírták a mórahalmi Szerb Kulturális Központ építési 
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződést – olvasható 
a morahalom.hun. Az ünnepélyes alapkőletételt január 
27én, szombaton tartják. A központ átadására előrelát
hatólag egy év múlva, 2019 januárjában készülhetünk.

Új falugazdász Röszkén
Papp Tamara lett a határ menti település falugazdásza, 
akihez új ügyfélfogadási időben fordulhatnak a helyiek. 
A szakember heti két alkalommal, szerdán és csütörtö
kön 8 órától 16 óráig, a Röszkei Teleházban áll a mező
gazdászok rendelkezésére.

Erdei suli
Zajlik a mórahalmi Erdei 
Iskola és Zöld Kö zös
ségi Ház energetikai fel
újítása a Terület és Te le
pü lésfejlesztési Operatív 
Program keretében. Az 
építési vállalkozó a hom
lokzat kivitelezését végzi. A 
meglévő fa nyílászárók mű
anyagra cserélése januárban 
fejeződik be. A fejlesztés 
által csökkennek az erdei 
iskola fenntartásának költ
ségei – olvasható a település 
honlapján. 

Az állattartásról
Állatvédelmi képzést 
hirdet a Szegedi Cica-
mentők Állatvédő Egye-
sülete. Január 27-én, 
szombaton 9 és 15 óra 
között a szegedi Senior 
Centerben egész napos 
ingyenes szemináriu-
mon sajátíthatják el 
a résztvevők a felelős 
állatvédelem legfon-
tosabb ismereteit. Szó 
lesz az aktuális állatvé-
delmi törvényekről, az 
állatmentés tudnivaló-
iról és a legfontosabb 
állatvédelmi ügyről, a 
kóborállat-problémáról, 
annak megoldási lehe-
tőségeiről. A részvétel 
regisztrációhoz kötött, 
támogató a Magyar Ál-
latvédők Országos Szer-
vezete.

Ingyen jogsi

A Csodás Hagyatékunk Kulturális és Hagyományőr 
Egyesület Akadémiája olyan 18 és 22 év közötti fiata-
loknak kínál ingyenes komplex képzést, akik már le-
érettségiztek, de jelenleg nincs tanulói jogviszonyuk 
és bejelentett állásuk. A fél éves program első turnusa 
februárban indul. Ennek része egy elméleti alapképzés, 
amely bevezet a társadalmi felelősségvállalás és a civil 
szféra világába, többek között gazdasági, pénzügyi, jogi 
és vezetéselméleti kurzusok segítségével. A tanulók a 
gyakorlati képzés részeként egy 100 órás angol nyelvi 
képzést teljesíthetnek vagy B kategóriás jogosítványt 
szerezhetnek. Mindezeken felül motoros kishajóveze-
tői felkészítésben is részt vesznek. A cél, hogy a részt-
vevők meglássák a civilségben és az önkéntességben 
rejlő gazdasági és társadalmi lehetőségeket. Részletes 
tájékoztatást január 26-án 15 órától a Somogyi könyv-
tárban kaphatnak az érdeklődők.

Segítsen Ön is a Rabi családon!

Fődi József és Adamik István polgárőrök kezdeményezésére 
és szervezésében közadakozást kezdeményeznek a zákány
széki József Attila utcában élő fiatal Rabi család megsegíté
sére. Az apa hosszabb ideje súlyos beteg, és állandó, egész 
napos felügyeletet igényel. A két óvodás gyereket nevelő 
család eddig is nehéz körülmények között élt, de jelen ál
lapotban a helyzetük súlyosabb annál, hogy az sorokban 
leírható lenne – olvasható a zakanszek.hun. Arra kérik 
a település lakosait, hogy akik együtt éreznek a családdal 
és anyagilag is megengedhetik maguknak, azok pénzado
mánnyal támogassák a családot. Január 8tól a Művelődési 
Házban Zombori Istvánné intézményvezető irányításával 
kezdődött a gyűjtés, hétfőtől péntekig munkaidőben 8 és 
16 óra között. Bővebb információ az adakozás védnökénél, 
Adamik István önkormányzati képviselőnél kérhető.

Szabadságot Ahmednek?
„Azonnali szabadságot Ahmed H.-nak!” 
– ezt írta valaki a szegedi Szentháromság 
utcában az egyik ház oldalára. A migráns-
barát graffitis becsületére legyen mond-
va, legalább követi a híreket. A „röszkei 
terroristának” ugyanis a héten újabb tár-
gyalásai voltak. A Cipruson élő szír állam-
polgár a vádirat szerint 2015. szeptember 
16-án Röszke-Horgosnál az egyik felbuj-
tója volt annak, hogy a migránsok meg-
próbálják kidönteni a kerítést és kövekkel 
dobálják a magyar rendőröket. Bővebben 
a 5. oldalon.

Az óvodáért mulatnak
A Pusztamérgesi Hétszínvirág 
Óvoda január 20án, szombaton 
rendezi meg tizenhatodik jóté
konysági bálját. A mulatságnak a 
Művelődési Ház ad otthont, ahol 
a vendégeket 19 órától fogadják. 
A zenéről a Jaffatrió gondosko
dik, éjfélkor pedig tombolasorso
lás is lesz, melynek fődíjaként egy 
wellnes utalványt lehet megnyer
ni. Sültes tál és desszert csillapítja 
majd az éhséget. 
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Megint összezavarodott a bíróság előtt 
Folyamatosan ellentmondásokba kerül a „röszkei terrorista”

Többször is ellentmondásba keve-
redett vallomása során Ahmed H. 
az ellene a röszkei közúti átkelő-
nél 2015 őszén történt tömegza-
vargás ügyében folyó, megismételt 
elsőfokú eljárás újabb tárgyalási 
napján, a Szegedi Törvényszéken.

DSZ/MTI

Kóbor Jenő tanácsvezető bíró 
Ahmed H. mintegy 150 oldalnyi 
nyomozati vallomását ismertette, és 
a vádlottat kikérdezve igyekezett fel
oldani az abban található ellentmon
dásokat. A vádlott vallomása szerint 
akkor, amikor megérkeztek az átkelő 
szerb oldalához, ő azt hallotta, hogy 
a határ zárva van, de majd kinyitják. 
Az volt a célja, hogy a családját mi
nél kevesebb kockázattal továbbvi
gye. Később a tömeg az kérte, hogy 
egy angolul értő ember menjen előre. 
Állítása szerint kétszer beszélt a ma
gyar rendőrökkel, tisztelettel fordult 
hozzájuk, arra kérte őket, hogy nyis
sák ki a kaput a háború elől mene
külő, békés emberek előtt, akik kö
zött gyerekek is vannak. Azt vallotta, 
hogy egy afgán férfi vette el tőle a 
hangosbeszélőt, amellyel a tömeghez 
szólt. Úgy fogalmazott, mérges volt 

a kődobálókra. A tárgyaláson előbb 
azt mondta, ő maga nem dobált, ké
sőbb azt állította, a vele konfliktus
ba keveredő afgán férfit dobta meg, 
aki szidalmazta is. Egy videofelvé
telt megtekintve korábban a férfi el
ismerte, hogy a kerítéstől kicsit távo
labb követ tört, de a mostani tárgya
láson erre annyit mondott, elképzel
hető, hogy így történt, de nem tud 
erre magyarázatot adni. Majd arról is 
beszélt, a könnygáz miatt elvesztette 
az önuralmát, nem tudott tiszta fejjel 
gondolkodni, köveket kapott föl és a 
tömeg más tagjaihoz hasonlóan do
bált. Újabb kérdésekre azt mondta, 
nem emlékszik a történtekre. Arról 
is ellentmondóan nyilatkozott, hogy 
értettee a helyszínen dolgozó rend
őrségi tolmács által elmondottakat. A 
vádirat szerint a férfi volt azok egyike, 
akik ultimátumot adtak a magyar ha
tóságoknak a határ megnyitását kö
vetelve. A tárgyaláson azt állította, 
legfeljebb segítségként, figyelmezte
tésképpen mondhatta a rendőrök
nek, hogy a tömeg le fogja dönteni 
a kerítést, azt határozattan tagadta, 
hogy a határ megnyitását követelte 
volna. A per szerdán és pénteken a 
helyszíni felvételek levetítésével foly
tatódott.

Az illegális bevándorló azzal védekezik a vádlottak padján, hogy nem emlékszik már a történtekre
Fotó: MTI
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B. Nagy László: az ellenzék hetente változtat az álláspontján

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

– Végéhez közeledik az országgyűlé-
si ciklus, lejár az Ön mandátuma is. 
Elégedett a képviselői teljesítményével? 

Erről a választóknak kell dönteni 
áprilisban – a szavazás mondja majd 
meg, hogyan vélekednek az elmúlt 
négy évben végzett munkámról. A 
parlamenti mandátum végén még-
is érdemes visszagondolni a ciklus 
történéseire. Úgy vélem, Szeged és 
a homokhátsági települések érdekeit 
sikerült eredményesen képviselni az 
ország házában. 2014-ben, a választá-
si győzelemnek nem sokáig örülhet-
tünk, hiszen az éppen lábadozó ma-
gyar gazdaságot és a lakosságot egy-
aránt sokkolta a meginduló migrán-
sáradat. 2015-ben a déli határszakaszt 
lerohanó 300 ezer illegális bevándor-
ló rémálommá változtatta a homok-
hátságiak mindennapjait. A hatósá-
gokat is váratlanul érte és hihetetle-
nül leterhelte a migránsok azonosí-
tása, ellátásuk élelemmel, az orvosi 
vizsgálat vagy az utaztatás biztosítása. 
Ha visszaemlékezünk az ideiglenes 
táborokra, az utcán, a pályaudvaro-
kon tapasztalt áldatlan állapotokra és 
most elhaladunk a tranzitzóna mel-
lett, csak azt lehet mondani, hogy az 
Orbán-kormány példásan kezelte és 
megoldotta ezt a megoldhatatlannak 
látszó feladatot. Egyrészt az itt lakók, 
másrészt az ország és egész Európa 
élvezi a határvédelmi rendszer kiépí-
tésének áldásait. Nagyon elismerésre 
méltó teljesítmény, hogy ebbe nem 
roppant bele a gazdaság, hanem to-
vább tudott épülni, fejlődni az or-
szág és benne szűkebb környeze-
tünk is. Büszkeséggel tölt el, hogy 
Szeged és a Homokhátsági telepü-
lések tervei sorra megvalósulhatnak 
az uniós és a hazai forrásoknak kö-
szönhetően. Ráadásul olyan mér-
tékű állami támogatással, amelyre 
eddig nem volt példa: a Széchenyi 
2020 keretében eddig elnyert forrá-
sokból Csongrád megye települése-
in több mint 400 milliárd forintnyi 

beruházás valósulhat meg a követ-
kezendő években. A folyamatot nem 
csak országgyűlési képviselőként kí-
sérhettem figyelemmel, hanem a tör-
vényalkotási bizottság tagjaként min-
den fontos döntésre volt ráhatásom, 
a megye fejlesztési biztosaként pedig 
kifejezett feladatom a pályázati fo-
lyamat felügyelete és segítése – eb-
ből az következik, hogy minden fej-
lesztési elképzeléssel meg kellett kö-
zelebbről ismerkednem. Szeged fej-
lesztésére a TOP-os forrásokból 33,8 
Mrd, a Modern Városok Program ke-
retében több mint 100 milliárd forint 
jut a jövőben. A Modern Városok 
Program előkészítési, megvalósítá-
si szakaszaiban való részvétel egyre 

több feladatot jelent, folyamatos az 
egyeztetés a tárca nélküli miniszterrel 
és kollégáival. A forráselosztás lehe-
tővé teszi, hogy „kisebb” beruházások 
– bár ezek is milliárdos nagyságren-
dűek, mint például a szegedi bölcső-
dék, orvosi rendelők, iskolák felújítá-
sa, az újszegedi Liget megújulása, a 
sportfejlesztések, az itteni kerékpár-
hálózat fejlesztése éppúgy megvaló-
sulhat, mint az ELI melletti inkubá-
torház, a Belvárosi híd rekonstruk-
ciója vagy a szegedi tömegközleke-
dés elektromos alapokra helyezése. 

Sokan kérdezték már, melyik be-
ruházást tartom a legfontosabbnak. 
Úgy vélem, egyetlen forintot sem 
költünk majd el feleslegesen, min-

den cél hasznos. De amit kiemel-
nék azok, amelyeket közvetlenül a 
választóim kérésére sikerült elér-
nem. A Gyálaréti Holt-Tisza reha-
bilitációját több ezren kérték: alá-
írást gyűjtöttek, személyesen keres-
tek meg az ott lakók az élhetetlen kör-
nyezet miatt. Nagyon jó érzés, hogy 
ennek köszönhetően hamarosan el-
kezdődik 2,9 milliárd forint érték-
ben a terület rendbe tétele és meg-
szűnnek a problémák. A homokhát-
sági gazdák érdekében pedig a fúrt 
kutak bejelentési kötelezettsége miatt 
emeltem szót, és kezdeményezésem-
re ezt a haszontalan szabályozást si-
került megváltoztatni. Komoly ered-
ménynek érzem ezt is, hiszen sok száz 
növénytermesztőt sikerült felesleges 
anyagi tehertől megmenteni.

Mozgalmas volt tehát az elmúlt 
négy év, és a rengeteg eredmény és 
kézzel fogható siker mellett folya-
matos küzdelmet vívtunk az ellen-
zék belső és külső támadásaival. Az 
eddigi Orbán kormányoknak mindig 
kijutott a nehéz feladatokból:   kilá-
baltunk az adósságcsapdából, növe-
kedési pályára állítottuk a gazdasá-
got, és milliárdokat juttattunk vissza 
az adófizetőknek. Mi azt mondjuk: 
most van esély arra, hogy hosszú tá-
vú fejlődésre rendezkedjen be az or-
szág. Közösen dolgoztunk meg ezért 
a sikerért. Ezt tenné tönkre az ille-
gális bevándorlók kötelező szétosz-
tása. Az ellenzék egyértelműen ki-
szolgálja azokat a liberális erőket, 
akik kényszer betelepítésre készül-
nek. Ezért Nyugat-Európából és itt-
honról továbbra is támadni fognak. 
Én nagyon bízom a választópolgá-
rok józan ítélőképességében és hiszek 
az eddig elvégzett munkánk értéké-
ben. Az áprilisi országgyűlési válasz-
tásokon kialakuló eredmény ugyan-
akkor kihatással lesz Szeged jövőjé-
re is, hiszen a következő feladat már 
a választások éjszakáján elkezdődik: 
meg kell kezdeni a felkészülést a jö-
vő évi önkormányzati választásokra. 
Ha újabb négy évre bizalmat szavaz-
nak nekünk, azt már most megígér-
hetem, hogy 2019 őszére a Fidesz-
KDNP egy teljesen új, Szegedért ten-
ni akaró, okos és intelligens csapat-
tal fog felállni. 

www.facebook.com/bnagylaszlo

Fotó: Gémes Sándor
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Mátyás Emlékév
Mátyás király Emlékévnek hirdették 
meg 2018-at az igazságos király meg-
választásának 560. és születésének 
575. évfordulója alkalmából. A meg-
nyitót január 12-én, a szegedi egyez-
mény aláírásának 560. évfordulóján 
tartják. Délelőtt 9 és délután 5 óra 
között a dóm környékén korabeli 
eszközökkel, viseletekkel és zenékkel 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
Tizenegy órától  emlékező szentmisét 
celebrál dr. Kiss-Rigó László szeged-
csanádi püspök. Ünnepi beszédet 
mond Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár. Közre-
működik a Renaissance Consort és a 
Tabulatúra együttes .

Antológia Üllésen
Január 22én, hétfőn 17 órakor mutatják be az Üllési Írói 
Klub első könyvét a Déryné Kulturális Központban. Az 
Antológia versekből és novellák áll. A könyvet a szerzők 
a helyszínen dedikálják is. Írók: Fodor Antal, Gyuris 
Zsófia, Hunyadvári István, Juhász Hédi, Juhász Sándor, 
S. Dudás Mária, Seres Lajos, Soós Ottó, Szabó László, 
Szabó Piroska. 

Farsangi est 

Február 3án, 18 órakor 
Farsangi est kezdődik Zá
kány széken. Az eseményt a 
helyi művelődési házban ren
dezik meg, a szervezésben a 
Zákányszéki Nőegylet tagjai 
jeleskednek. Mindenkit sze
retettel várnak. 

Megújult fürdő

Megújult környezetben 
csobbanhatnak a Szent 
Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdőben. A FER-
ROÉP ZRT. kivitelezésé-
ben megvalósuló beru-
házás lehetővé tette a 
fürdővendégek fogadási 
feltételeinek javítását, 
elősegítve a pénztárak, 
illetve beléptető kapuk 
kapacitásnövelését. Az 
új fogadócsarnokban le-
egyszerűsödött a belép-
tetés, bővült az öltöző-
kabinok és a ruhatárak 
száma, valamint a hát-
tériroda helyiségek mel-
lett helyet kapott egy 
büfé és egy üvegtetős 
belső díszkert is. 

Femina Kör
Január 17én, 17 órától 
tartja idei első összej
övetelét a Femina Kör 
„A siker alapja a helyes 
kommunikáció „ címmel 
Ruzsán. A helyi művelő
dési házban mindenkit 
várnak, akit érdekel a 
téma és tenni szeretne a 
boldogulásáért.

Véradás
Január 17én, szerdán 8 és 
11 óra között véradást tar
tanak Kiskundorozsmán. A 
Petőfi Sándor Művelődési 
Házba érkezőknek arcképes 
igazolvány, lakcímigazoló 
kártya és TAJ szám szüksé
ges. A véradás fontosságát 
mi sem bizonyítja jobban: 
egy ember egy alkalommal 
három másik életet menthet 
meg!

Gyilkos szándék
Az életének akart véget vetni az a 63 éves asszony, aki 
idősebb barátjával élt együtt Szentesen. A 75 éves férfi 
súlyos beteg, ágyhoz van kötve, önállóan nem is tudja 
magát ellátni, gondozni kell. A nő nem bírta tovább 
ezt az életet, és kétszer is megpróbált végezni a férfival, 
illetve önmagával is még 2016 decemberében. Először 
megpróbálta felrobbantani a házat: kinyitotta a gázt, 
gázolajjal locsolta le a könyveket, de még a gázpalackot 
is bevetette. A várva várt robbanás azonban elmaradt. 
A nő másnap újra próbálkozott, ezúttal egy borotva
pengével vágta meg bénult élettársa csuklóját, átvágta 
az ereket is. Ezután saját magával is végezni akart, de 
újból kudarcot vallott, ugyanis pont akkor jelent meg a 
házban az ápoló, aki megmentette a férfi életét. A nőt 
a Szegedi Törvényszék bűnösnek mondta ki emberölés 
kísérlete miatt, ezért 4 év 6 hónap börtönben végrehaj
tandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. Az ítélet még nem jogerős. (A fotó illusztráció)

Fenyőfagyűjtés

Január 16án és 23án, ked
den történik a kihelyezett fe
nyőfák begyűjtése Zsombón 
– olvasható a település hon
lapján. A zsombo.hu tájékoz
tatása szerint az ingatlanok 
elől a Négyforrás Nonprofit 
Kft. szállítja el a hulladék
nak minősülő fákat. Kérik, 
hogy a lakosok helyezzék ki a 
növényeket.

Zöld Város
Mórahalmon, a Tö mör
kény utcában az ingatla
nok földkábeles átterhe
lése és a kábeltévés háló
zat áthelyezése megtör
tént a Zöld Város prog
ram keretében. Az utca 
és a Röszkei út között 
kialakuló új tömbbelső 
kandelábereinek műsza
ki átadása megtörtént, 
a lámpákat üzembe he
lyezték, így nem kell már 
tartani balesetveszélytől.

Kincskereső
Idén is folytatja Tájházi 
Kincs kereső programsoro
zatát a SzegedAlsóvárosi 
Tájház. Az első foglalkozás 
január 13án, szombaton 
lesz, téma: ötletek spatulára. 
Spatulából készítenek ceru
zatartókat, fényképtartókat, 
könyvjelzőket, különféle 
állatokat.
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Nagyszabású infrastruktúra fejlesztés valósulhat meg

30 milliárdos állami támogatást kap Szeged
Inkubátorházra, versenyuszodára 
és kézilabdacsarnokra mintegy 30 
milliárd forint állami támogatást 
hagyott jóvá a kormány Szegednek 
– derül ki a Magyar Közlönyből.

DSZ

Az első beruházás az “ELI” Science 
Park területén kialakítandó inku
bátorház fejlesztése lesz, ehhez a 
2019es költségvetésből 500 millió 
forintot hagyott jóvá a kormány.
A második projekt egy  10 pályás, 
50 méteres versenymedencét, egy 
25×15 méteres bemelegítő meden
cét és egy 20×12,5 méteres tanme
dencét, valamint a  szükséges infra
struktúrát tartalmazó új verseny
uszoda lesz.  Ennek a költsége 10 
milliárd 642 millió forint. Az idei 
költségvetésből 508 milliót, a jövő 
éviből 4 milliárd 546 milliót, míg 
a 2019esből 5 milliárd 588 millió 
forintot hagyott jóvá a kormány.
A harmadik egy 8000 férőhelyes, 
nemzetközi kézilabda mérkőzé
sek megrendezésére is alkalmas 
multifunkcionális csarnok lesz, 
ami 16,2 milliárd forintba kerül. 

Erre az idei költségvetésből 1 mil
liárd, a jövő éviből 4 milliárd, a 
2019esből pedig 11,2 milliárd jut. 
Az említett beruházások megvaló
sításához kapcsolódóan a Szillér
BaktóiFertőifőcsatorna és a  Tápéi 

főcsatorna  rekonstrukciójára to
vábbi 750 millió forint szerepel a 
kormányhatározatban.
S bár a közelmúltban a helyi önkor
mányzat saját online médiafelüle
tén megjelent nagyinterjúban Botka 

László szocialista polgármester saját 
érdemeiként igyekezett feltüntetni a 
Szegedre érkező forrásokat, valójá
ban azonban szinte minden a ma
gyar kormány támogatásából épül, 
fejlődik a városban.

Hiába a szocialista városvezetés, a kormány készséggel támogatja a települést
Fotó: Gémes Sándor

Nagy átalakításon esik át a Klapka tér Szegeden

Sportpálya és játszótér is helyet kap a téren
Új megjelenéssel és valamennyi 
korosztályt kielégítő funkciókkal 
ruházzák fel a Klapka teret. A 
szegedi beruházás a tervek szerint 
tavasszal készülhet el.

BeTkó TaMáS DávID

– A városvezetés és a környékben 
élők régi vágya teljesülhet – emelte 
ki Szabó Sándor országgyűlési kép
viselő Szegeden. A felújítás ismer
tetésekor elhangzott, az egykoron 
szebb időket is megélt területen 
igazi sport és családi szabadtéri 
központ épül.
Nagy Sándor alpolgármester hang
súlyozta, az új park tervezésénél 

valamennyi korosztály igényeit fi
gyelembe vették, így körbekerített 
kézilabda pálya, köztéri edzőgépek, 
valamint modern játszótér és pihe
nőpark segíti majd a környékbeliek 
kikapcsolódását.
A körzet önkormányzati képvi
selője, Binszki József elmondta, a 
Klapka téren a szabadidő hasznos 
eltöltését szolgálják majd a kihe
lyezett sportelemek, utcai bútorok, 
a felfrissített zöldterület, emellett 
a parkolókat is felújítják. A teret 
munkaterületté nyilvánították. A 
százmillió forintot kitevő, önkor
mányzati forrásból megvalósuló 
beruházás eredményét tavasszal 
már élvezhetik a lakók.Minden korosztályra gondolnak a beruházás során

Fotó: Kovács Ferenc
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Óriási az áprilisi választások tétje

Új csapattal áll fel a szegedi Fidesz
A szegedieket sokkal jobban 
érdekli, hogy ki lesz a Fidesz 
polgármester-jelöltje 2019-ben, 
mint hogy kikre lehet szavaz-
ni 2018-ban az országgyűlési 
választáson – mondja a jelenlegi 
fideszes országgyűlési képviselő. 
A szegedi esélyektől a helyi Fidesz 
átalakításáig kalandoztunk B. 
Nagy Lászlóval. 

körMenDI GáBor

– Bár országosan jók a számok, az el-
lenzék szerint Szegeden nem fog győz-
ni a Fidesz.

– Szerencsére ezt nem az ellenzék, 
hanem a szegediek fogják eldönte
ni: rajtuk múlik, hogy melyik párt
nak szavaznak majd bizalmat. Én 
egyet tudok, keményen kell dolgoz
ni minden nap a szegediekért, ezt is 
teszem. Az biztos, hogy a mostani or
szággyűlési választások tétje óriási. 
Szabad Magyarország maradunke, 
szabad magyarokkal; vagy egy olyan 
„szolga ország” leszünk, amelynek 
bárki – akár egy amerikai milliárdos 
dirigálhat. És az sem mindegy, hogy 
Alinak és Muhammadnak, vagy 
Józsinak fogjáke hívni a szomszé
dunkat. Ezért is szeretném megkö
szönni mindazoknak, akik elmond
ták a véleményüket és részt vettek a 
konzultációban.

– Hogy látja, jól áll most a Fidesz Sze-
geden?

– 2014hez képest jobban állunk. 
Szegeden van az a speciális helyzet, 
hogy az emberek az országos vá
lasztásra is a helyi személyek alap
ján néznek és mondanak véleményt. 

Bárkivel beszélek, mindenki azt kér
dezi, „de mi lesz Szegeden, ki lesz 
a polgármesterjelölt, kik lesznek a 
képviselőjelöltek?” Mikor mondom 
erre, hogy ez most országgyűlési vá
lasztás, azt mondják, hogy jó, értik, 
de mi lesz Szegeden?

– És mi lesz Szegeden?
– Mindenkinek az az érdeke, hogy 

olyan polgármester, és olyan önkor
mányzati képviselők legyenek majd 
az önkormányzatban, akik képesek 
megváltoztatni azt a stagnálást, ami
be belecsúszott a város gazdasági
lag az MSZP miatt. Szeged sajnos 
évek óta egy helyben áll, miközben 
a környező városok növekednek és 
gazdagodnak. Ehhez nem a jelenle
gi városvezetésre jellemző demagóg 
politika kell, hanem egy nyílt, len
dületes, jövőbe mutató szemlélet. És 
persze a kormány barátsága. Ehhez 
azonban a városi Fidesznek is ala
posan meg kell változnia, mert fino
man fogalmazva sincs jó híre a he
lyi szervezetnek Szegeden.  Ez saj
nos igaz, de már jó ideje dolgozunk 
azon, hogy ezen változtassunk, még 
ha egyelőre keveset is beszélünk er
ről. Annyit elmondhatok, 2019 őszé
re a FideszKDNP egy teljesen új, a 
városért tenni akaró, okos és intelli
gens csapattal fog felállni. Azt a ke
szekuszaságot pedig végleg el kell 
felejteni, ami jellemezte a szegedi 
Fideszt az elmúlt években.
– Ön lesz a Fidesz új, szegedi elnöke?
Ha felkérnek, és megszavaznának 
a tagok, akkor vállalnám. Erről 
azonban még nem beszéltünk. A 
Fideszben ugyanis munkát, és nem 
pozíciót osztogatnak.

B. Nagy László szerint el kell felejteni az eddigi kesze-kuszaságot

Fotó: Gémes Sándor

A napfény városába érkezik szinte a legtöbb pénz

Megújul a szegedi mentőállomás 
Több mint 18 millió forintot fordít 
erre a kormány – olvasható a 
Magyar Közlönyben.

DSZ

A Délmagyarország cikke szerint 
összesen 21 mentőállomás felújítá
sáról vagy építéséről döntött a kor
mány: a határozat alapján mintegy 
266 millió forintot különítenek el 
erre a célra a központi költségve

tésből. A szegedi mentőállomás is 
a támogatottak között szerepel: a 
határozat 18 millió 693 ezer forin
tot különít el a bontási, bővítési és 
építési munkálatokra, több részletet 
azonban nem árul el erről. A köz
löny 2018. május 31ét írja a beru
házás határidejének. A lap szerint 
a szegedi a harmadik legnagyobb 
támogatási összeg, ennél nagyobb 
mértékben csak a gödöllői, valamint 
a zalaegerszegi új mentőállomást 
támogatja a kormány.A kormány támogatása által jutnak milliók a bázisra

Fotó: Gémes Sándor
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Gyorsan és hatékonyan békéltetnek Csongrád megyében

A lábbelik és a parkolás miatt panaszkodtak

A számok alapján is hatékony és 
gyors segítséget biztosít a fogyasz-
tóvédelmi panaszok kezelésének 
alternatív formája, a békéltetés 
– adta hírül a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. 

DSZ

A kamara mellett működő Független 
Békéltető Testület mutatói alapján 
az ország legjobb, ezen a területen 
dolgozó szervezetei közé sorolható. 
Az év elején Horváth Károlyt, a 
Csongrád megyei testület elnökét 
kérték meg, hogy értékelje a 2017es 
munkájukat.

– Az elmúlt évben országos vi
szonylatban dobogós, 3. helyen sze
repelt a békéltető testületünk az 556 
fogyasztói panaszos ügyszámmal. 
Idén 558 panasz érkezett. Közel azo
nos számban kerestek meg bennün

ket a személyesen, telefonon vagy 
email levél útján. Ezeknek kisebb 
részében a tanácsadás elegendőnek 
bizonyult, többségében viszont kér
ték a békéltető eljárás lefolytatását 
az érintett vállalkozásokkal szem
ben. Tapasztaljuk, hogy az ügyek 
több, mint harmadában a fogyasz
tók a honlapunkról töltik le a kére
lem formanyomtatványt és azt kitölt
ve emailen küldik be – emelte ki, 
hozzátéve, ez nagyon meggyorsítja 
az ügyek kezelését, hiszen ha az ügy 
megoldásához hiányzik információ, 
vagy egy dokumentum, akkor ema
ilben kérik a hiánypótlást is. A bé
kéltető testület általában 3035 nap 
alatt hoz határozatot, tehát ismerve 
a hatóságok ügyintézési idejét a bé
kéltetés nagyon gyors eljárás.

Elmondta, a sláger téma változat
lanul a lábbeliket érintő panaszok, 
az összes ügyeken belül az arányuk 

18 százalék. Hozzájuk már csak ak
kor jutnak el a cipős ügyek, ami
kor az eladó vállalkozás elutasítja a 
fogyasztó panaszát. Tehát arra utal 
ezzel, hogy a vállalkozások az ese
tek többségében teszik a dolgukat 
és a fogyasztói panaszt helyben or
vosolják. Találkoztak olyan esettel, 
amikor néhány hetes használat alatt 
a cipő deformálódott. A vállalkozás 
arra hivatkozott többek között, hogy 
az „egyéni járásmód” miatt történt a 
deformitás. – Sláger téma volt ez év
ben is a parkolásos panaszos ügyek 
száma, 17 százalékos volt az öss
zes ügyekhez viszonyított arányuk. 
Többnyire Szeged városában történő 
parkolásos panaszos ügyek voltak a 
jellemzőek. Igyekeztünk ezekben az 
ügyekben is a felek közötti egyez
ségben közreműködni, de a parko
lásra kötelező erejű városi rendelet 
van érvényben, és ha nem tartják 

be a fogyasztók a rendeletben fog
laltakat, akkor méltányosság gyakor
lására már csak egészen szűk körben 
van lehetőség – emelte ki.

A vállalkozások panaszosok
hoz való hozzáállásáról elmondta, 
a vállalkozások magatartása jelen
tősen változott a fogyasztóvédelmi 
törvény módosítását követőn, jele
sül, amikor kötelezővé vált a fogyasz
tói panaszra vállalkozás által adandó 
írásos érdemi válasz. Itt a hangsúly 
az „érdemi” válaszon van. Továbbá 
a békéltető testületi ülésen kötele
ző a vállalkozásnak olyan képvise
lőt biztosítania, aki egyezség meg
kötési joggal is fel van hatalmazva. 
Tapasztalatuk szerint sok esetben 
már az eljárás kezdetén – a tárgya
lás kitűzés előtt – egyezséget ajánl 
a vállalkozás a fogyasztó számára és 
ilyen esetekben a fogyasztó is hajla
mosabb a kompromisszumra.

A Független Békéltető Testület az ország egyik legjobbjának számít

Fotó: DSZ
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Gyermeke születése miatt nem koncertezik
Rendszeresen keresi az ellenzék a megmondó zenészt

Az apaszerepről, a politikai 
nyilatkozatairól, és a megmondó-
emberségről beszélgettünk Lovasi 
Andrással szegedi koncertje előtt. 
A Kiscsillag frontemberéről 
kiderült, nem is utálja a Fideszt, 
titkolják feleségével az érkező 
baba nevét, de a gyerekszoba 
azért már megvan.

körMenDI GáBor

– Tudsz olyan Aréna koncertet pro-
dukálni, hogy még az Index, de még 
a 444 sem ír rosszat rólad. (Lovasi 
András tavaly novemberben tartotta 
50 éves jubileumi koncertjét.)

– Aranyosak velem. Nézd, sok 
munka van benne, sok lelkesedés 
és némi profizmus, amit ennyi idő 
alatt összeszedett magára a zenekar. A 
Lévai Balázs egy hiú ember, így meg
említem, hogy szükség volt egy külső 
szemre, és relatíve jó döntések szü
letnek. Aztán megemlíteném Balogh 

Zsoltot, aki a vizuált tervezte, azt 
szinte mindenki dicsérte. Barátaim 
és ismerőseim is úgy jöttek el, hogy 
féltek, mi lesz és tök jó volt.
– Olyan ötvenéves volt. Nem volt 
olyan pörgős, mint a Kispál 20 éves 
koncertje.

– Nem is az volt cél. Azt gon
dolom, ha egy ember egy viszony
lag hosszabb koncertre készül, akkor 
akaratlanul kimarad egykét fontos
nak gondolt dal, amit én beraktam 
volna. Lévai ebben is segítségemre 
volt, ő keményebben tudott bánni 
a dalokkal.
– Továbbra is igazi megmondóem-
bernek számítasz, a szavaidat szinte 
minden lap szemlézi. 

– Nagyon kevés ember van, aki a 
politikáról, vagy a közéletről megnyi
latkozik, és nem professzionális poli
tikus, és nem akar valamit a politiká
ban. Abba is hagytam ezt, mert ki a 
fenének hiányzik. A szemlézéssel az a 
legnagyobb probléma, ha egy ember 

egy hosszú interjúban a saját stílu
sában, saját humorával végigvisz egy 
beszélgetést, az abban a kontextusban 
sokkal inkább érthető. A politikusok 
ezt nyilván megtanulják, nekem ez
zel eddig nem kellett foglalkoznom. 
A legjobb példa a Narancs interjú 
volt, amit az Aréna koncert előtt ad
tam. Ekkor valami olyasmit mond
tam, hogy „a tököm tele van, vagy 
kurvára utálom – viszonylag rosszul 
megválasztott fordulattal mondtam, 
hogy nem szeretem a közéleti kér
déseket, de egyébként én is azt gon
dolom, hogy ennek a kormánynak 
már rég el kellett volna menni, és 
azt gondolom, hogy a következő x 
évben úgy néz ki, itt maradnak és 
ezekkel kell majd leélnem valószí
nűen a maradék életemet, amit na
gyon szomorúan konstatálok, ha itt 
maradok ebben az országban.”
– Ilyesmi volt és ez már úgy jelent 
meg, hogy Lovasi kurvára utálja a Fi-
deszt, ami egyébként nem feltétlenül 

van messze a valóságtól, de nyilván 
az ember nem így beszél.

– Nem a Fideszt utálom, hanem 
azt a rendszert, ami kezd kiépülni 
egyre durvábban, egyre furcsább mó
don. Én nem erre szerződtem annak 
idején ezzel az országgal.
– Hogyan készülsz az újbóli apa sze-
repre?

– Az ember ilyenkor még lelki
leg készül. Egyelőre nem vettünk kis 
csizmát, kis sapkát, meg kiságyat; in
kább csak készülgetünk. Nem va
gyunk a finisben. Már megvan a 
gyerekszoba, igaz még nincs ben
ne semmi.
– Felkészültél a hajnalban kelésre és a 
sírásra? 

– Szerintem most vagyok abban a 
korban, amikor már a kettő nem ver
senyez egymással, már nem az van, 
hogy hú, a zenekar, hú a karrier, mint 
’92ben, amikor született az első kis
lányom. Most már az van, hogy le
mondtuk a koncerteket a baba szü
letése körüli időpontokban. Próbálok 
rá egy picit jobban készülni, hogy 
minden fontos pillanatban ott tud
jak lenni. Remélem elég sokáig élek 
ahhoz, mert viszonylag későn leszek 
apa. Ilyenkor szokták mondani, hogy 
legalább még az érettségit de jó len
ne megélni. Legalább ad egy prog
ramot az ember nyugdíjas éveinek.
– Mikor születik majd a gyermek?

– Június elején.
– Mi az, ami még motivál? Gondol-
tál-e ellenzéki politikai szerepre? 

– Mindig megkeresnek szegények, 
de nem. Semmilyen közéleti szerep
re nem vágyom. Ha valaki megkér
dez, szívesen elmondom a vélemé
nyemet a magyar közállapotokról, 
ha már mindenki annyira kussol, de 
nem vágyok ilyen babérra. Jól elva
gyok azzal, amit csinálok. Az, hogy 
mi történik az emberben, mint alko
tóban, és ebből mi látszik kifelé, arra 
a legjobb példa, hogy azokat a dalo
kat, amit idén a Semmi konferenci
án megjelentettünk, azokat nagyjá
ból nyolc tíz éve írom, vagy nyolc 
tíz évig gyűjtögettem, mert ez egy 
koncept album. Ezek a dalok majd
nem mindegyike hatnyolc éve is volt 
valamilyen állapotban.

A Kiscsillag énekese nem vágyik közéleti szerepre, jól érzi magát jelenleg

Fotó: Gémes Sándor
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A falu legszélén is túl lakott egy-
kor. Arrafelé szinte csak őzek, nyu-
lak, fácánok jártak. Télidőben olykor 
fél nap eltelt, mire valami mozgást 
észlelt. Reggel a kis szomszéd lányo-
kat motorral iskolába fuvarozta ma-
májuk, utána némaság terítette be 
a környéket, aztán a kora esti ha-
zaértük ismét jelezte, hogy arrafelé 
azért van élet.

A köztes idő, a csönd kedvezett 
a munkának. Számítógép fölött gör-
nyedt, néha pihentetésül a ház körül 
tett-vett. Egyszer a kályhába valót ap-
rította. Szünet, leült a hasogató tus-
kóra. Hallgatta a csöndet. Furcsa ér-

zése volt, mintha nem egyedül lenne. 
A háta mögé pillantott. Apró szem-
pár szegeződött rá: egy őzsuta a ke-
rítés túloldalán!

Aztán az őz nekiindult, nyo-
mában egy gida, nyugodt léptek-
kel. Valószerűtlen volt az egész tü-
nemény. Fölocsúdott, az őzek már 
messze jártak, átment a szomszéd 
kertbe. Kerítése annak nem volt, 
könnyű volt a bejárás. A hosszú 
telek közepe táján dús kontyú fát 
talált, földig hajló ágakkal. Belesett. 
A homokon kifeküdt mélyedés: lomb 
takarta őzpihenő. Hát ez a jelenés 
titka!

Jobbára az esti vagy a reggeli szür-
kületben pillantotta meg ismét őket. 
A látványra felderült, jó érzéssel néz-
te, ahogy lassú menetben átvágnak 
a senkiföldjén, az egykori tó kiszá-
radt medrén, ráérősen, embertől se 
űzve. Hát persze, itt, a csöndvidéken 
ki háborgatná őket? Az elvadult ná-
dast kerülve a gazdátlan legelő felé 
tartottak, ahol már senki sem legeltet, 
s ahol csak a vadnyulakkal kell kö-
zösködniük. Ott, a messzeségben el-
tűntek a szem elől. Egy idő után, saj-
nos, nem csak egy időre: végleg. Nem 
tudta, miért, hát átballagott megint a 
szomszédba. Szembesült a pusztítás-

sal. Valaki – mesélte egyik ismerőse 
– fát gyűjtött télire, s vitt mindenün-
nen mindent, letarolta, amit csak tu-
dott. Kivágta az őzmenedék védett-
séget adó fáját is. A telek rég elholt 
gazdája, az egykori belsőépítész már 
nem tiltakozhatott…

Emberünk jó egy éve a városba 
költözött. Most, karácsony előtt a ré-
gi faluja közelében volt dolga. Vitte 
a busz, s Dorozsmát elhagyva a ho-
moklapályon csapatnyi őzet látott. 
Szentül hitte, ott vannak köztük az 
„övéi” is.

Várkonyi Balázs: Az őzmenedék sóhajnyi krónikája

Már fél évvel a darab előtt teltház van – pótelőadást kellett szervezni

Már most nincs jegy a Hegedűs a háztetőnre
Lázas izgalommal várják a nézők 
a 2018-as Szegedi Szabadtéri 
Játékokat. Már most elfogytak a 
jegyek a Hegedűs a háztetőn eddig 
meghirdetett előadásnapjaira, így 
plusz dátumot kellett hirdetnie a 
Szegedi Szabadtéri Játékoknak 
Alföldi Róbert rendezéséből.

DSZ

Nem csak az Apáca Showra fogynak 
őrült ütemben a belépők  már közel 
80 százalékuk talált gazdára , a 2018 
nyarán szintén új produkcióként 
színre kerülő Hegedűs a háztetőnre 
is nézők ezrei váltották már meg 
jegyüket. Eredetileg két előadást hir
detett a legendás zenés darabból a 

fesztivál, most viszont plusz estét 
kell beiktatniuk a műsorba. Pár jegy 
híján ugyanis már most, fél évvel az 
idei szezon kezdete előtt teltházas a 

darab, az érdeklődés azonban még 
mindig óriási Alföldi Róbert rende
zése iránt. Július 5én, csütörtökön is 
láthatja tehát Anatevka polgárainak 

kalandjait a Szabadtéri közönsége. 
Erre az előadásnapra már lehet vá
sárolni a jegyeket, sőt, négy új bér
lettípust is kínálnak. A Rómeó és 
Júliával valamint A Notre Damei 
toronyőrrel került párba a Hegedűs a 
háztetőn. Szinte hihetetlen, de min
den idők egyik legkedveltebb musi
calje most szerepel először a 87 éves 
szabadtéri műsorán. Végre a Dóm 
téri nézők is együtt dúdolhatják a 
szereplőkkel a Ha én gazdag lennék 
című slágert. A Zikkurat Ügynökség 
produkciójának főbb szerepeit töb
bek közt Stohl András, Csákányi 
Eszter, Hevér Gábor, Éder Enikő, 
Tóth Gabi, Bánfalvi Eszter, Fehér 
Tibor, Makranczi Zalán, Náray 
Erika alakítják.

Minden idők egyik legkedveltebb musicaljét most először mutatják be Szegeden

Fotó: Szegedi Szabadtéri Játékok
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Az idei év is izgalmas programokat tartogat

Jól indult az újév a tápai kultúrában
Szórakoztató programokkal 
indítják az évet Tápén, a Heller 
Ödön Művelődési Házban. Lesz 
kiállítás megnyitó, de zenés esttel 
is készülnek a szervezők.

BeTkó TaMáS DávID

A Tápé, mint egyedülálló érték 
című előadássorozat keretén be
lül „Tápéi szatyor és győri páros” 
címmel előadást tart január 12én, 
pénteken Kerekes Ibolya néprajz
kutató, amelynek alcíme: hatások és 
párhuzamok két gyékényfeldolgozó 
hely között. Az előadás után gyé
kényezéssel kapcsolatos filmvetítés 
és étel kóstoló lesz a Heller Ödön 
Művelődési Házban. Ezt követően 
január 19én, pénteken 16.00 órától 
„A Tisza és Tápé fotókon” címmel 
tartják meg Schmidt Andrea fotó
művész kiállításának megnyitóját. 
Ezután pedig „Jézus kezében kész 
a kegyelem” címmel Lázár Csaba 
színművész előadásában Arany 
János balladái szólalnak meg. Az 

előadás alatt gitáron közreműködik: 
Laczó Zoltán Vince. Az irodalmi est 
Zichy Mihály vetített, a balladákat 

értő módon ábrázolt illusztráció
ival, egy izgalmas időutazás Nagy 
Lajos XIV. századi erős és hatalmas 

Magyarországába és a XIX. század 
utolsó harmadának rohamosan át
alakuló Magyarországába.

Tápén minden évszakban válogathatunk az események között
Fotó: Kovács Ferenc

A komolyzene világába invitálták a szegediek az algyőieket

A Szeged Classic Trio szórakoztatott
Magas színvonalú zenei műsort 
hallgathattak meg az érdeklődők 
Algyőn, a faluházban a Szeged 
Classic Trio előadásában újév 
alkalmából.

BeTkó TaMáS DávID

A Csongrád megyei településen már 
hagyománnyá vált újévi koncertet 
ezúttal is elismert művészek tették 
emlékezetessé. A szegedi egyetem 
oktatói már régóta játszanak együtt. 
A Varga Laura fuvola, Vizsolyi Lívia 
fagott és Klebniczki György zongo
raművész alkotta Szeged Classic Trio 
nyújtott át zenei örömöket január 
elején az Algyői Faluházban.
– Változatos műsorral készültünk 
az algyőieknek, a kora barokktól 
egészen a huszadik századi zenékig, 

a klasszikusoktól a romantikusokon 
át vittünk műveket. Az újévi kon
certeknek különleges hangulata van, 
felderíti a lelkeket. Mindhárman 
a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karának oktatói va
gyunk, évek óta zenélünk együtt, 
Algyő nem ismeretlen a számunk
ra. Rendszeres fellépői vagyunk a 
helyi óvodának, iskolának, továbbá 
templomi koncertet is adtunk már 
ott – mondta el lapunknak Vizsolyi 
Lívia fagottművész.
Az egyetemi oktató kiemelte, bí
zik abban, sikerült az algyői érdek
lődőknek emlékezetes pillanatokat 
szerezniük. A trió a 2017es évben 
számos koncertet tudhatott a háta 
mögött, a művészek az idei eszten
dőben is szeretnének minél többször 
együtt a színpadra állni.A Szeged Classic Trió klasszikus és modern dallamokat is játszott

Fotó: Gémes Sándor
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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: 0024h
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 62558150, 
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: január 13tól január 19ig

  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.)

Fáradtabb lehet a héten, és a 
megterheléseket is kevésbé 
bírja. Fektessen sokkal na
gyobb gondot az egészséges 

étrendre, a mozgásra és szedjen vitamin 
készítményeket. A gyógyteák is haszno
sak lehetnek. Ha egyedül van, egyedül él, 
most találkozhat valakivel akivel komo
lyabbra fordulhat a kapcsolata! 

Itt az ideje, hogy rálépjen 
a realitások talajára. Az út 
akkor vezet valahová, ha el
indulunk rajta. Amíg csak 

gondolkodik rajta, addig nem jut el se
hová.  Lehet, hogy most kicsit nehezebb 
döntéseket is meg kell hoznia. Mindegy 
mi lesz a döntése vége, az ezzel járó fele
lősség az öné.

Komoly eredményeket ér
het el ezekben a napokban. 
Jobb pozíciót, esetleg jutal
mat is kézbe vehet. Párja 

kellőképpen értékeli figyelmességét a 
mindennapokban. Vigyázzon, nehogy 
elszürküljön, unalmassá váljon élete. 
Tegye szórakoztatóvá a hétköznapokat, 
meglátja, sokkal jobb lesz így!

Egyfajta önigazolás remé
nyében hajtaná az időt, az 
eseményeket. A héten még 
a legőrültebb ötletével is 

siker arathat. Párkapcsolatában az érzé
kiség lesz a legfontosabb. Töltsék szabad
idejüket a hét végén egy kis panzióban! 
Egy romantikus hétvégétől feltöltődhet
nek, egy időre.

A munkahelyi előrelépése 
ebben a periódusban ki
zárólag az ismeretségeken 
múlik. A baráti kapcsolatok 

az életében központi helyet képviselnek. 
A héten számtalan flörtre is alkalma 
nyílik. Önön múlik, hogy kihasználjae 
az adódó lehetőségeket? Ne feledkezzen 
meg a vitaminpótlásról.

Munkája mellett az új isme
retei bővítésével foglalkoz
zon a következő napokban. 
Ha most a munkájára és a 

tanulásra is koncentrál, megalapozhatja 
jövőjét. Családi konfliktusai is megszűn
hetnek. Ragyogó napja lehet a héten a 
vasárnap, amikor a szinglikre új szerelem 
is várhat.

Új munkaajánlat van kilá
tásban. Az ajánlattal több 
munkája adódna, és ebből 
kifolyólag kevesebb szabad

ideje lehet, de emelkedne a jövedelme. 
Önön múlik a választás. Otthonát tekint
ve esedékes lenne egy alapos felújítás. 
Nagyon gondolja át, mit tesz. Vonja bele 
párját is a döntésbe.   

Nagyon szerencsés kézzel 
nyúl a pénzhez, most ér
demes valamiféle vállalko
zásba kezdenie. Különösen 

érdemes bátrabbnak lennie, ha már fog
lalkozik valamiféle üzlettel. A hét közepe 
igen kellemes napokat, órákat ígérnek.  
Meghívások, baráti találkozók, egy kel
lemes vacsora… esetleg még ajándék is.  

Egyre jobban igényt tartana 
arra, hogy visszavonuljon 
otthona nyugalmába. Arra 
vágyik leginkább, hogy ki

pihenje magát. Üzleti tárgyalásait csak 
ezért ne mondja le, mert később gondjai 
lehetnek. Iktasson be munkája során egy
egy pihenőnapot, s máris jobban fogja 
magát érezni. 

Dédelgetett vágyai válhat
nak valóra ezekben a na
pokban. Mintha csak ma
guktól hárulnának el az 

akadályok ami szokatlan így év elején. 
Új erőre kapva szárnyalhat! A párkap
csolatban nem árt, ha összehangolják 
igényeiket minden téren. Az őszinteség 
sokat számít az együttélésben.  

Elképesztően sok elfoglalt
sága lehet a héten. Minden 
napja energikusan telik. 
Nem árt első lépésként 

tisztázni magában, hogy mit is szeretne 
elérni munkahelyén. Ha eldöntötte az 
irányvonalat, akkor igyekezzen tűzön
vízen át keresztülvinni elképzeléseit célja 
elérésében.

Ha jó a viszonya munka
társaival, akkor könnyebben 
juthat előre a ranglétrán. Így 
az újév kezdetét nagy igé

nye támadhat a romantikára. Nem fog 
csalódni. Kedvezően alakulhat szerelmi 
élete. Érdemes azonban elgondolkodnia 
azon, hogy az új szerelem felelősséggel és 
kötöttségekkel járhat.
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Filmajánló 

Két közelgő premier előtti ve-
títése is lesz hamarosan a sze-
gedi Belvárosi Mozinak. Szász 
János drámáját A hentes, a 
kurva és a félszemű című fil-
met január 18-án vetítik le 
a nagyérdeműnek. A tavalyi 
alkotás az első világháború 
utáni Magyarországon játszó-
dik, ahol egy kiskirályként élő 
hentes, egy kegyvesztett rend-
őrtiszt és egy prostituált külö-
nös találkozása bontakozik ki 
a vásznon. Majd január 24-én 
Jeles András A rossz árnyékát 
vetítik. A dráma főhősei egy 
különös képességgel megál-
dott huszonéves fiatalember 
és restaurátor apja. A szimboli-
kus film központi motívuma ifj. 
Hans Holbein reneszánsz festő 
emblematikus alkotása, a Kö-
vetek, melyről barátja meg-
rendelésére másolatot készít a 
restaurátor. A kép megalkotá-
sa egy titkokkal teljes kutatás. 
Mindkét vetítés után beszélge-
tés lesz a film rendezőjével.

A nem kívánt szaporulat visszaszorításáért is küzdenek

Dolgos év a cicamentőknél

A Szegedi Cicamentők Állatvédő 
Egyesület elkötelezett felvilágosító, 
állatvédő munkájának fontossá-
gát az is jelzi, hogy a múlt évben 
telefonos, internetes ügyeleti 
szolgálatuk több mint 400 lakossá-
gi bejelentést fogadott.

DSZ

A társaság kicsiny, de lelkes civil kö
zösséget alkot. Egyesületük munká
ját 11 tag végzi, mellettük 2017ben 
tizenegy szerződéses, közérdekű ön
kéntes, hat önkéntes, és a közösségi 
szolgálat keretében sok diák segítette 
őket. Egyesületük vezetősége, tagjai 
a munkát önkéntesen, ellenszolgál
tatás nélkül végezték.
A 2017es évben eredménye
sen folytatták ivartalanítási pro
jektjüket. Saját erőből 50 macs

kát, a Susy Utzinger Stiftung für 
Tierschutz svájci alapítvány támoga
tásával 130 macskát ivartalanítottak. 
Programjuk keretében szociálisan 
rászorulók és hajléktalanok cicáin, 
valamint kóbor állatokon végeztet
ték el a beavatkozást a nem kívánt 
szaporulat megelőzése érdekében. 
Több városi macskakolóniát 100 szá
zalékban ivartalanítottak, egészségi 
állapotukat azóta is folyamatosan 
figyelemmel kísérik.
Szegeden az Állatok Világnapját 
egyesületük önálló szervezésben, 
nyolc hasonló profilú társszervezet
tel közösen ünnepelték az Árpád 
téren, immár második alkalom
mal. Az egész napos rendezvényt a 
Nemzeti Együttműködési Alap pá
lyázati támogatása tette lehetővé. A 
gyermekeket játékos tudáspróbával, 
a felnőtteket állatvédelmi tanács

adással, és sok más színes program
mal várták. Gyermekrajzversenyük 
eredményhirdetését is ekkor tartot
ták meg.
Ősszel online cicaszépségversenyt 
rendeztek, amelynek csaknem 300 
résztvevője volt. Megválasztották a 
Cicamentők szépét, és a közönség
szavazatok alapján díjazták a leg
szebb macskákat. A cicák képeiből 
jótékonysági naptárat állítottak öss
ze decemberi gyűjtésük segítésére. 
Emellett még számos akciót szer
veztek, továbbá különösen fontos
nak tartották, hogy ebben az év
ben is eljutottak hátrányos helyzetű 
gyermekhez. Munkájuk során egy
re több állatorvossal alakítottak ki 
hatékony és örömteli együttműkö
dést az óévben. Az egyesület ha
sonló elszántsággal idén is folytatja 
feladatellátását.

SZEGED

Ingyenes apróhirdetés a Déli 
Szóban! Közöljük az Ön fel-
hívását is, aminek maximum 
terjedelme 70 karakter lehet. 
Várjuk hirdetményeiket a de-
l iszomagazin@gmail .com 
e-mail címre minden héten 
kedden 12 óráig. 90 ezres pél-
dányszámban Szegeden, illet-
ve a környék 18 településén! 
Ingatlan, jármű, vegyes, mun-
ka – bármilyen hirdetést szíve-
sen fogadunk. Használja ezt ki, 
és induljon a csere-bere.

Ingyenes apróhirdetés!

Az új évben sem változott a cél: minden macska méltó körülmények között éljen
Fotó: DSZ
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Huszonöt pályaműből hirdet győzteseket a Szegedi Vadaspark

Két kategóriában választják ki a legjobb fotót
A zsiráfot etető kislány, vagy 
éppen a puszilkodós fóka fény-
képe gyűjti a legtöbb szavazatot? 
Esetleg más?

DSZ

A Szegedi Vadaspark pályázata a 
kreativitást szolgálja, hiszen olyan 
fotókat vártak, amelyek az emberek 
és állatok kapcsolatát mutatják be az 
állatkertben. Nem számított, hogy 
látogatót vagy állatkerti dolgozót, 
az állatokkal közvetett vagy köz
vetlen kapcsolatukat jeleníti meg 
a fotó. Két kategóriában hirdetnek 
győztest, a közönség szavazatai és a 
vadaspark választása alapján.
A felhívásra az óév végéig huszonöt 
fotó érkezett, így január 12e után 
közülük kerülhet ki a két kategó
riagyőztes. Az olvasók voksolni a 
vadaspark honlapján keresztül tud
nak. A beküldött képek legtöbbjén 
gyermekek láthatóak állatokkal ete
tés közben, vagy éppen egy vicces 
szituációban. Szemmel láthatóan a 
park állatai szeretnek a reflektor
fényben lenni, rutinosan pózolnak a 
képeken. Korábban megírtuk, a játé
kon való részvétel menete egyszerű 
volt: csak a Szegedi Vadasparkban 
készült fotókkal lehetett pályázni, 
akár korábban készült képeket is 
beküldhettek a park látogatói. A park állatai nem szégyenlősek, szeretnek a középpontban lenni

Fotó: DSZ

Szokatlan dolgokat hoz magával a meleg tél

Kinyíltak az első hóvirágok Szegeden
A tavaszias időjárás miatt a 
megszokottnál idén korábban 
bontogatják szirmaikat a kikelet 
első hírnökei.

BarTuS Bella

Egyelőre a szokatlanul enyhe tél 
szebbik oldalát élvezzük, rügyeznek 
a fák, kinyíltak az első hóvirágok. Az 
üröm az örömben viszont az, hogy 
a kártevők és a rovarok is könnyen 
áttelelhetnek és később hatalmas 

pusztításokat végezhetnek. Most is 
ismert nevével először 1783ban ta
lálkozhattak az olvasók Benkő József 
Nomenclatura Botanica című művé
ben. Eredetileg februártól áprilisig 
találkozhatunk a hóvirággal. Sokáig 
a nőnapi köszöntés egyik szimbólu
mának számított, 2005ben azonban 
eltűnt a virágárusok portékái közül, 
ugyanis védetté nyilvánították. így 
hát a védtelen virágot ne tépjük le, 
ha nem akarunk több tízezer forin
tot fizetni egy pár szálas csokorért.Eredetileg februártól áprilisig virágoznak

Fotó: Kovács Ferenc
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg-
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahal-
mi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai 
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2018. január 17-ig az elérhetőségek 
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé-
günkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Szeged-Kiskundorozsmai nagybani pi
actól 5 kilométerre ipari övezetben lévő, 
3124 m2es, 1200 m2ig beépíthető telek 
eladó. Tel: 0630/630-73-02
Szeged-Tarjánban 53m2es, felújí
tott, 2 szobás, erkélyes lakás eladó a 4. 
emeleten. Irányár: 13,3 millió Ft. Érd.: 
0670/504-42-44

Női 28-as Schwinn Csepel kerékpár 
felújított állapotban, új külső belső gu
mikkal eladó. Érd.: 0630 473 7837
Kiváló opel Astra gépjármű  akár moz
gáskorlátozottnak - eladó. Tel: 0662/315-
450

Vállalok kisebb asztalos, lakatos, 
ill. ezermester jellegű munkákat. tel.: 
0620/544-9906

az egészséges életért! Kiscsoportos be
szélgetések. Merope Egészségközpont. 
Tel: 0620/369-45-56
egyszemélyes fedett sírhely az újszege
di temetőben eladó 130 ezer forintért. 
Tel: 06306808929
eladó 5 részes világos szobai szekrény
sor és 50 cmes hagyományos Samsung 
tv távirányítóval. Tel: 20\2201442
Kettő darab masszív fakönyöklős, mo
gyorószínű kárpitos fotel eladó Szege
den. Tel: 0670/542-48-28
Berci konditerem akár 1995 Ft/hó, 0 Ft 
edzésterv, fehérje (78%) 3500 Ft/kg. Tel: 
0670/947-77-88
www.pontvonal.hu  Egyedi grafika  
Design – Rajzoktatás. Van képem hoz
zád! Tel: 0620/214-07-25
eladó  bizsu  és  ezüst ékszerek; köves es 
kő nélküli fülbevalókgyűrűk medálok 
kar es nyakláncok. Beeman Hurrican 
légpisztoly, Üveg poharak, 46 darabos 
készletek. Hollóházi kávéskészlet. Por
celán figurákdíszek. Üveg   es   majoli
ka vázák. Tel: 0620/584-80-78.  E-mail:   
jpbiro@live.com
Vasrács (ollós) eladó: két részből áll, 
2,40 m magas és a két része kb. 7 mé
terre nyitható. Kapunak, kerítésnek, 
üzletre, akár az egyik része is eladó. Érd: 
0630/409-59-43
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!
Terem kiadó – oktatás,előadás, Szeged 
Kárász utca 11. Tel:30/7261063

INGATLAN

JÁRMŰ

VEGYES

MUNKA
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A szegedi rektorjelölt tudásában bízott Larion Zoé

Orrműtétet végeztek a szegedi szépségen

A szegedi szexbomba műtétjének 
részleteiről beszélt a Déli Szónak, 
majd azt is elárulta, miként tekint 
szülővárosára.

körMenDI GáBor

A szépség elmondta, öt évvel ez
előtt Rovó László, az SZTE Fül
OrrGégészeti és FejNyaksebészeti 
Klinika tanszékvezető egyetemi ta
nára cisztát távolított el a nyakáról. 
Ekkor a leendő szegedi rektor fel
hívta a figyelmét az orrsövényferdü
lésre. Zoé megfogadta, csakis Rovó 
doktor szikéje alá fekszik be, amenn
yiben rászánja magát a műtétre. A 
beavatkozást most megejtették, így 
éppen gyógyulófélben van a szegedi 
szépség, aki hozzátette, imádja szü
lővárosát, szívesen költözne egyszer 
ide vissza. Szülővárosában lábadozik a szépséges modell

Fotó: Körmendi Gábor

Prezentációs Technikák vetélkedőt hirdet az SZTE Tehetségpont

Bizonyítsd be, hogy lehet a tudo-
mány látványos, sőt, hatásos – áll 
a Szegedi Tudományegyetem 
felhívásában.

DSZ

Az SZTE Tehetségpont és a 
Toastmasters idén is megrendezi a 

Perentációs Technikák nevű vetél
kedőjét, amely során értékes nyere
ményre és versenyképes ismeretek
re tehetnek szert a karok és az egye
tem legjobb hallgatói. Az universi
tas bármely hallgatója jelentkezhet 
a megmérettetésre, ahol minden 
tudományág képviselője megmu
tathatja: kutatása, kedvenc témája 

igenis érthető, sőt, élvezetes. A pre
ziversenyen a látványos és hatásos 
előadások készítésével fejleszthetik 
a hallgatók előadói képességüket, 
majd bővíthetik szakmai referen
ciáik sorát. A sztárelőadók termé
szetesen a 100 ezer forintos fődíj 
mellett értékes nyereményekért és 
szakmai lehetőségekért is versen

genek amellett, hogy közönségük 
szívébe lophatják magukat. A kari 
fordulókat február 5. és március 5. 
között tartják, az összegyetemi for
dulót áprilisban rendezik. Bővebb 
tájékoztatás a  www.facebook.com/
SZTE.Tehetsegpont  vagy a szte
hetseg@gmail.com email címen 
kapható.
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Futballpalánták csaptak össze
Vajdaságiak örülhettek a teremtorna végén Bordányban

Az U14-es korosztály mérte össze 
futballtudását a helyi sportcsar-
nokban.

DSZ

A Start 2018 Kupán benépesült szü-
lőkkel és szurkolókkal a Bordányi 
Sportcsarnok. A település honlapján 
részletezték, összesen 96 labdarúgó 
lépett január elején pályára. A 2004-
2005-ös születésű fiúk nyolc csa-
patban mérték össze erejüket. Az A 

csoportban végig kiélezett küzdelem 
folyt, még az utolsó meccs is tarto-
gatott izgalmakat, ennek leginkább 
a SZEOL SC csapata örült, hiszen 
az Üllés-Hajdukovo meccs döntet-
lenjének köszönhetően kerülhettek 
Tóth Lukács fiai a döntőbe.
A másik csoportban szintén szo-
ros találkozókat vívtak a gyerekek. 
A csoportelsőségért a Bordány a 
Temerinnel csapott össze, a találko-
zó a vendégek sikerével ért véget. A 
döntőben a vajdasági csapat legyőzte 

a SZEOL SC-t, így a Temerin örül-
hetett az elsőségnek.
Január 13-án az  U12-es,  január 27-
én az  U9-es,  február 3-án az  U19-
es,  február 24-én az  U11-es kor-
osztály csapatai, míg  február 25-én 
a  felnőtt női  csapatok versengenek 
a kupáért. 
A mérkőzések minden nap reggel 
9-kor, a megnyitót követően kez-
dődnek, 2x10 perces játékidő mel-
lett. A Bordányi Sportkör minden 
érdeklődőt vár a sportcsarnokba.

Közel száz gyermek rúgta a bőrt a sportcsarnokban
Fotó: bordany.com

Mórahalmi lett A Hónap Hotele

Az Elixír Hotel lett A HÓNAP 
HOTELE decemberben a közönség-
szavazáson az alföldi régióban, 
így ebből a régióból a mórahalmi 
szálloda indulhat AZ ÉV HOTELE 
címért – olvasható a morahalom.
hu-n.

DSZ

Az Elixír Hotel a Dél-Alföld leg-
újabb medical wellness szállodája, 
mely Mórahalom központjában 
helyezkedik el. A Szent Erzsébet 

Gyógyfürdővel összeépült három-
csillagos superior hotel elsősorban 
az egészségturisztikai szolgáltatá-
sokra fókuszál, saját orvosi rende-
lőkkel, kezelőhelységekkel, terápiás 
medencével rendelkezik. Az egész-
ségügyi részleg ötvözi a modern 
orvostudomány és a wellness szol-
gáltatásokat. A családbarát szál-
loda, elnyerte a Magyar Turizmus 
Minőség Díjat és a Zöld Szálloda 
minősítést is. A HÓNAP HOTELE 
cím elnyeréséért járó díjat Berta 
Zsolt ügyvezető, valamint a szál-

loda csapata vette át Mórahalmon. 
2017 májusa és decembere között 
minden hónapban egy-egy ma-
gyarországi régió legjobb szállodá-
ját választották meg. Decemberrel 
meglett a nyolcadik hotel is, így 
végleges a döntő, azaz AZ ÉV 
HOTELE szavazás végső mezőnye. 
AZ ÉV HOTELE megválasztására 
2018. január 7-21. között kerül sor. 
Érdemes lesz ismét voksolni, hiszen 
a főnyeremény egy egyhetes pihenés 
lesz AZ ÉV HOTELE címet elnyert 
szállodában!

Az elmúlt ünnepek rohanásai 
és pihenései kettősségében so-
kaknak volt ideje az újévet a 
legkülönfélébb fogadalmakkal 
megkezdeni. Erre reagálnak az 
üzletláncok kínálatai is, hiszen 
fitnesz gépek áradatát kínálják 
különféle akciókban. Miért is? 
Nem idegen tőlünk a túlsúlyunk-
kal való foglalkozás, főként az 
ünnepeket követően. Megfo-
gadjuk, hogy többet sportolunk, 
intenzív diétákkal próbáljuk meg 
az elképzelt, vagy áhított for-
mát elérnünk. Telnek, múlnak a 
napok, a hetek, a hónapok, és 
valahogy csak lejjebb és lejjebb 
engedjük a lécet – írja a joreg-
geltvajdasag.com. Idővel sokan 
fel is adják a kitűzött célt, meg-
szegjük a saját fogadalmainkat. 
Az új esztendő elején igen fon-
tos, hogy a még előttünk álló 
évet a magunk megismerésével 
kezdjük meg. Ki is vagyok és 
hol is tartok? Mik a céljaim és 
hogyan tudnám megvalósítani 
őket? Látok-e magamon kívül 
másokat is, vagy csak én léte-
zem magam számára? E néhány 
kérdés azért fontos, mert a kér-
désekre adott válaszok fedik fel, 
lesz-e valamiféle értelme is az 
új évnek, vagy megmarad olyan 
„megfogadós-feladós” játéknak, 
melyben a léc egyre és egyre 
csak süllyed, lejjebb kerül, majd 
idővel eltűnik teljesen. Aztán rá-
jöhetünk, nem az az elsődleges, 
amit a falon függő tükör mutat, 
hanem sokkal inkább a léleknek 
a tükre, mely felfedi, mi is az 
igazság és a valóság „odabent”. 
Ekkor kezdődhet el az új, legyen 
az év, vagy élet, mely építéssel 
teljes. Most az alapozás állhat 
előttünk.   
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Merre csúszik a léc?
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A hónap utolsó hétvégéjéig marad a díszkivilágítás a megyeszékhelyen

Még ünnepi fényárban úszik a belváros

A hét közepétől kezdték meg a 
kihelyezett fenyők összegyűjtését 
a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. munkatársai Szege-
den. A fényszarvas és a Klauzál 
téri hatalmas karácsonyfa lebontá-
sa még várat magára.

BeTkó TaMáS DávID

Vízkereszt már elmúlt, a hagyo
mányt követve legtöbben ekkor sza
badították meg díszeitől karácsony
fájukat Szegeden is. A kukák tövében 

meglapuló, fenyővé visszafokozott 
növényeket január 10től szállítják 
el a városban. – Sokan szaloncuk
ros papírral együtt, vagy nejlonba, 
kukás zacskóba húzva teszik ki a 
fájukat, megnehezítve ezzel munka
társaink dolgát. Kérjük a lakosokat, 
a teljesen lecsupaszított fákat a kuka 
mellé helyezzék el, illetve jó lakóte
lepi gyakorlat, hogy szélvédett, félre 
eső helyeken, egy kupacba állítva 
teszik ki azokat. Minden szerdai na
pon február közepéig különjárattal 
gyűjtjük össze a kirakott fenyőket, 

ezt követően szelektálva szállítjuk ki 
a komposztáló üzembe bezúzásra – 
mondta el Makrai László, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, hozzáté
ve, később azt gyalogutak beszórá
sára használják fel. Hangsúlyozta, 
a fenyőzúzalékot savassága miatt 
az ágyások borítására nem tudják 
alkalmazni.
Még néhány napjuk van a szegediek
nek kiélvezni a díszkivilágítás pom
páját, a hangulatos fények közötti 
sétákat a belvárosban. Makrai László 
ismertette, január 28a után kezdik 
el a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. munkatársai leszedni 
a város ünnepi díszeit, lebontani a 
város karácsonyfáját és a fényszar
vast is. Még az év végi készülődés 
előtt  utánajártunk, a már hat éve 
Szeged karácsonyi jelképét jelentő 
fényszarvast az önkormányzati cég 
telephelyén, egy vegyes raktárban 

tárolják a „szolgálati idején” kívül. 
A város fenyője idén egy több mint 
tíz méter magas jegenyefenyő volt, 
amelyet egy helyi lakos felajánlá
sa nyomán az újszegedi Orsova 
utcából szállítottak át trélerrel a 
Belvárosi hídon keresztül, egészen 
a végső helyét jelentő Klauzál té
rig. A terebélyes növény felemelése 
és helyreállítása nem volt egyszerű, 
viszont annál látványosabb mutat
ványt jelentett.
Korábban arról is  tájékoztattuk  ol
vasóinkat, hogy most karácson
kor még szebb látvány tárulhatott 
a belvárosba látogatók elé, hiszen a 
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. 
szakemberei a Tisza Lajos körúton 
új világítást építettek ki. A Kiss Ernő 
utcától a REÖK palotáig tartó sza
kaszon több mint ötven fa törzsére 
és ágaira helyeztek fel fényfüzéreket, 
amelyek teljes hossza mintegy 16 
ezer méter volt.

A szarvas hamarosan ismét egy raktárban várja az újabb bevetést

Fotó: Kovács Ferenc
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Több mint egymilliárd forintot költenek a munkálatokra

Felújítják a szegedi dómot, de vajon ki?
Csobogóval, díszvilágítással, sőt 
még egy közel 12 méteres lifttel is 
felturbózzák a templomot.

BarTuS Bella

A SzegedCsanádi Egyházmegye 
nyílt közbeszerzést írt ki a 
Közbeszerzési Értesítőben a dóm 
felújítására. A becslések szerint 
mintegy 1 milliárd 252 millió forint
ból gazdálkodhat az, aki a felújításra 
vállalkozik: pontosabban az, akit ki
választanak. A pályázat nyertesének 
többek között fel kell újítania a tel
jes homlokzatot, restaurálni kell 210 
négyzetméter ólomüveg ablakot, a 
Páduai Szent Antal szobor előtti 
vizes medencét ki kell egészítenie 
egy csobogóval – és díszvilágítással, 
valamint a hang fény és látvány
technikát is fejlesztenie kell. De a 
püspöki sekrestye bejárata mellett 
egy egyedi kivitelű új, 4 megállós, 
közel 12 méteres liftet is beújítanak. 
Az ajánlattevőknek az elmúlt öt évre 
visszamenőleg több referenciát is fel 
kell mutatniuk. Február 19ig lehet 
jelentkezni a pályázatra. Február közepén dől el, ki végezheti el a nemes feladatot

Fotó: Gémes Sándor

Felvételeket is megtekintettek, hogy kiderüljön az igazság

Februárban lesz ítélet a lökdösődő ügyében
Szabó Bálint állít, az önkormány-
zat munkatársa tagad. Az ügy 
végére még nem került pont.

BarTuS Bella

H. Tibor, a Szegedi Közterület  
felügyelet biztonsági vezetője ellen 
indult eljárás a Likvid Kontroll Kft. 
ügyvezetőjének feljelentése nyomán, 
mely szerint 2017 tavaszán a szege
di közgyűlésen tettleg bántalmazta 
Szabó Bálint ügyvezetőt, akinek az 
elmondása szerint H. Tibor többször 
meglökte, egész testével nekiment, 
majd a kezében lévő petíciót kilök
te, végezetül pedig arcon ütötte őt 
tenyerével.  A tárgyaláson a vádlott 
tagadta, hogy arcon ütötte volna az 

ügyvezetőt. Szabó Bálint magánvád
ló bizonyítékként indítványozta a 
helyszínen készült sajtóorgánumok 
kamerafelvételének megtekintését, 
melyet a bíróság lejátszott a bizo
nyítási eljárás során. A felvételek 

megtekintése után indítványozta to
vábbi tanúk meghallgatását, illetve 
további felvételek lejátszását, mellyel 
bizonyíthatja állítását. A bíróság a 
magánvádló által előterjesztett meg
tekintésére irányuló indítványát és 

tanúk kihallgatását elutasította. Mint 
azt korábban megírtuk, súlyos bal
héval köszöntött be a tavalyi tavasz 
a Szegedi Közgyűlésen, ahol Botka 
László nem volt hajlandó átvenni 
a károsultak petícióit a Szeviép
botrány kapcsán. A márciusi köz
gyűlésen Szabó Bálint a karzatról 
kérte a polgármestert a petíció átvé
telére, miközben biztonságiak vet
ték körül. A károsultakat képviselő 
jogászt végül a rendőrök bilincsben 
vitték el. Szabó Bálint a Csongrád 
Megyei Rendőrfőkapitányság kizá
rását kérte az ügyből, elfogultságra 
hivatkozva. A bíróság határozat a 
megküldése végett elnapolta a tár
gyalást. Az ügyben a következő tár
gyalást február 5én tartják.

Szabó Bálintot a tavaly márciusi közgyűlésről vitették el

Fotó: Kovács Ferenc
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Eredményesen csúsztak január első hétvégéjén a szegediek

Érmekkel indították az új évet a korisok
Az ünnepek alatt is nagy erővel 
készültek a Szegedi Korcsolyázó 
Egyesület tagjai. 

DSZ

Az év első rövidpályás gyorskorcso
lya versenyét január első hétvégéjén, 
Debrecenben rendezték. Az SZKE 
tizennégy sportolója vett részt a há
romnapos versenyen, összesen 116 
sportoló állt rajthoz. Az egyesület 
tagjai kilenc érmet hoztak haza, eb
ből egy arany és kettő ezüstérem 
született egyéni versenyszámban, 
még a CDE korcsoportosok részé

re megrendezett váltó versenyben 
mindkét nemnél összesen tizen
egy váltó csapat közül az SZKE I. 
fiú csapata és a lány csapata is az 
ezüstérmet szerezte meg. A verseny 
eredményei és az ott futott húsz 
egyéni időrekord is bizonyítja, hogy 
a szegedi korcsolyázók nagyszerű 
formában vannak. A következő 
megmérettetés az olimpiai keret
tag Kónya Zsófia és Jászapáti Petra 
számára az olimpiát megelőzően az 
Európabajnokság lesz a hétvégén, 
még a csapat többi tagjára január 
végén a Danubia Kupa sorozat 5. 
állomása vár. 

A Szegedi RSE a Palota RSC 
otthonában nyert és zsebelte be a 
három pontot.

DSZ

Január 6án rendezték meg a sze
gedi egyesület számára az első baj
noki mérkőzést a 2018as évben, 
a két hetes pihenőt követően női 
felnőtt csapat Budapestre látoga
tott. A női NB IIes bajnokság 14. 
fordulójában a Palota RSC U21 
csapata otthonában szerepeltek. A 
hazai csapat kezdett jobban, már 
107re is meglépett az ellenfél, de 
Molnár Dóra blokkjainak és a re
mek nyitásoknak is köszönhetően 
zsinórban hat pontot szerezve meg
fordította az állást a Szegedi RSE. 
A szett hátralevő részében kevés 
hibával játszottak a Tiszapartiak, 
és a kulcsfontosságú labdamene
tekben sem remegett meg a kezük, 
így magabiztosan szerezték meg a 
vezetést. A második játékrész ele
jén a sok szegedi pontatlanságot 
remekül használta ki a Palota, de 
11:11nél utolérte a Szeged. Ezután 
fejfej mellett haladtak a csapatok, 
majd három vendégpontnak kö
szönhetően átvették a vezetést Vass 

Violettáék. A szett végéig lelkesen 
küzdő budapesti csapat kicsit viss
zazárkózott ugyan, de végül ezt a 
játszmát is az SZRSE nyerte meg. A 
harmadik etap két szegedi ponttal 
indult, azonban a Palota juniorjai 
hamar átvették a mérkőzés irányí
tását. Magabiztosan játszva 15:9re, 
majd 17:10re is elhúztak a hazaiak, 
innen sikerült 20:18ra zárkózniuk 
Fürdök Lilláéknak, majd Kovács
Fiskus Fanni bombájával 21:21
re egalizált a Szegedi RSE. Ekkor 
ismét fellelkesültek az otthoniak, 
majd előbb a szegediek 24:23nál, 
majd a Palota 24:25nél hárított 
szettlabdát. Az izgalmas végjáték
ban végül a Szegedi RSE szerezte 
meg a szettgyőzelmet, ezzel 3:0ra 
megnyerte a mérkőzést.

Izgalmak közepette, de végül sikeresen kezdték 2018-at a szegedi lányok

Győzelem az év első tétmérkőzésén

A néhány hiba ellenére sem tudták megállítani a Tisza-partiakat
Fotó: Kocsis Alíz

Az eredmények alapján kiváló formában vannak a kis reménységek
Fotó: DSZ

Palota RSC U21 –  
Szegedi RSE

0:3

(14:25

22:25

25:27)
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Két helyi egyesület fiatalja várja a voksokat

Sporttehetségeknek segíthet egy kattintással

A DIGI Sport játékában olyan fiatal 
tehetségeket mutat be, akik tel-
jesítményükkel, eredményeikkel 
kiemelkednek a kortársaik közül.

BeTkó TaMáS DávID

A videósorozattal és a játékkal a fi
atal sportolók mellett a nézők meg
ismerkedhetnek a sportággal és a 
versenyző eredményeivel. Härtlein 
Ákos versenytáncos a junior I. kor

osztály C osztályában országos baj
noki címet tudhat magáénak párjá
val, Farkas Grétával. A Forma TSE 
versenyzői a nemzetközi világrang
listán a második helyet foglalják el 
korosztályukban. Ákos hétéves ko
rában kezdett el táncolni, elmondása 
szerint a tánc nem volt szokványos 
korosztálya körében, ez is motiválta 
őt abban, hogy ezt a mozgásfor
mát válassza, majd képezze magát. 
Kovács Árpád első osztályos volt, 

amikor megismerkedett az atlétiká
val, nővére is kiváló versenyző. A 
Titán TC csapatának fiatalját a futás 
kikapcsolja, a 60 méteres sprint és a 
távolugrás a kedvenc versenyszáma. 
A diákválogatott tagjaként korosztá
lyos nemzetközi versenyeken szer
zett aranyérmeket.
A szegedi versenyzőkre szavazni a 
www.anaphose.digisport.hu oldalon 
lehet rövid regisztrációt követően 
vasárnap estig. A játék első heté

ben Kocsis Ádám, a Démász Szeged 
VE kenus tehetsége, valamint Pocsai 
Richárd, a Biketrial Szeged ext
rém kerékpárosa volt versenyben 
Szegedről, végül nem sikerült kellő 
mennyiségű szavazatot gyűjteniük 
a továbbjutáshoz. A kiírás során a 
nézők hétről hétre megszavazzák „A 
hét hősét”, majd közülük kerül ki „A 
hónap hőse”, egy év múlva pedig a 
tizenkét „A hónap hőse” közül meg
választják „Az év hősét”.

Hartlein Ákosra és Kovács Árpádra lehet szavazni
Fotó: DSZ

Gyermekek álma válhat valóra a Pick Szeged jóvoltából

Így mehetsz a kézilabdás sztárral iskolába!
A Pick Szeged a felhívására 
általános iskolás szegedi diákok 
jelentkezését várja.

DSZ

A feladat egyszerű: küldj magadról 
egy fotót, amelyen vagy MOLPick 
Szeged mezben, sálban, vagy va
lamilyen relikviával szerepelsz, és 
akkor bekerülsz a sorsolásra, akik 
közül egy szerencsést csapatunk já
tékosa, Zubai Szabolcs elvisz majd 
az iskolába – áll a  szegedi egye
sület felhívásában. A szervezők 
kiemelték, a képeket a MOLPick 
Szeged Facebookoldalán keresztül 
üzenetben várják. A fotókat január 

14én, vasárnap 20 óráig fogadják 
el, másnap, január 15én kora este 
sorsolnak.
Egy éve Stas Skube Babinszki Ádám 
Márkot vitte el az iskolába, a 11 éves 
kisfiúnak és osztálytársainak hatal
mas élmény volt, hiszen a szlovén 
játékos egészen az osztályteremig 
kísérte Ádámot, ahol beszélgetett a 
gyerekekkel. A korábbi játékban 36 
név, 36 MOLPick Szeged szurkoló, 
36 gyermek várta izgalommal a sor
solást, hogy kit visz majd iskolába 
Stas Skube. A szegedi csapat már 
elkezdte a felkészülést, első edző
meccsét január 19én, pénteken 17 
órakor vívja hazai pályán a szerb 
Metaloplastika Sabac ellen.A legszerencsésebb kis szavazót Zubai Szabolcs kíséri el suliba

Fotó: Kovács Ferenc
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