
Egymás után játssza a csúcs-
mérkőzéseket a szegedi lab-
darúgó, Vágó Fanny, aki válo-
gatott mezben és a Bajnokok 
Ligájában vitézkedik.

20. oldal

Sajátos ajánlattal fordult a bal-
oldali pártokhoz az MSZP mi-
niszterelnök-jelöltje, ám azok 
hallani sem akarnak az inkább 
zsaroló elképzelésről.

4. oldal

Sztárok között

Beintettek Botkának

Pintér M. Lajos – Varga anna

Szomorú és sajnálatos közjátékról 
marad emlékezetes a szegedi köz-
gyűlés szeptemberi ülése. A Botka 
László szocialista polgármester, az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje irá-
nyította balliberális városvezetés 
ugyanis előbb kizárta a karzatról, 

majd a városházáról is kivezettette 
azokat a lakosokat, akik Móraváros, 
Szentmihály és Kecskés István-telep 
feliratú tábláikkal a 76-os és a 13-as 
buszok ügyében kívánták demonst-
rálni. Az érintett városrészek lakói 
igazságtalannak, ésszerűtlennek, 
dilettánsnak tartják az egy éve be-
vezetett buszmenetrendet. Botkáék 

nem először csúfolják meg a nép-
felség elvét, korábban például a 
Cserepes sori kereskedőket is eltá-
volították a közgyűlésről. Nógrádi 
Tibor, a Fidesz frakcióvezetője sze-
rint Szegeden végleg megszűnt a 
demokrácia.

Baloldali bűnügyi 
teleregény – Botka és 
Gyurcsány ügyvédje 
diákokat és felnőtteket 
is kisemmizett. Mene-
kül a kártalanítás elől.

3. oldaluwuwu

Lelakatolt demokrácia

SZEGED

 VIII. évfolyam 14. szám    
 2017. szeptember 29.

Fotó: Gémes Sándor

11. oldaluwuwu

Orbán irányt mutat – 
Nógrádi György szerint 
hiába kritizálják hazán-
kat, mégis a mi módsze-
reinket alkalmazzák 
a nyugatiak.

Cikkünk az 4. oldalon

Megújultunk!
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Ébredő hagyomány Ásotthalmon
A néptáncot szeretnék megerősíteni Ásotthalmon, így 
októbertől a helyi önkormányzat támogatásával nép-
táncfoglalkozások kezdődnek a Művelődési Házban. 
Ötéves kortól lehet jelentkezni a csoportba, melyet Vas 
Brezovszki Tímea vajdasági néptáncoktató vezet majd.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rókákkal 
kapcsolatos vakcinázást végez Csongrád megye több 
térségében. Szeptember 30-tól október 20-ig ezért az 
érintett települések teljes területén a hatóság legeltetési 
tilalmat és ebzárlatot rendelt el.

Állatvédelem

Szegeden tartotta meg 
első óráját a helyes és fe-
lelős állattartásról az 
Országos Állatvédelmi 
Alapítvány. A Tömörkény 
István Gimnázium diákjai 
a háziállatok helyes ápolá-
sát, tartását és gondozását 
ismerhették meg. Az ala-
pítvány elsődleges külde-
tése a megelőzés, ami ál-
tal kevesebb lehet a kóbor 
állat, kevesebb kutya vagy 
cica kerülhet menhelyekre, 
állatotthonokba.

Drog az autóban
A Csongrád Megyei Fő-
ügyészség az előzetes 
letartóztatását indítvá-
nyozta annak a monte-
negrói állampolgárnak, 
aki szeptemberben har-
minc csomag marihuá-
nát hozott be az ország 
területére Röszkénél. 
Az autóban kialakított 
rejtekhelyen összesen 
mintegy harminckét ki-
logramm kannabisz la-
pult. A kábítószer tiszta 
hatóanyag tartalma a 
gyanú szerint megha-
ladja a különösen je-
lentős mennyiség alsó 
határát. A gyanúsított 
és a védője fellebbezést 
jelentett be, így a vég-
zés nem jogerős.

Múzeumi nívódíj

Rangos szakmai elismerést kapott a szegedi múzeum: 
az ország legelismertebb múzeumpedagógiai díját, a 
Múzeumpedagógiai Nívódíjat ítélték oda a Móra Fe-
renc Múzeum aktuális időszaki kiállításának. A „Lát-
hatatlan – Elődeink tárgyai a sötétből” című tárlat 
múzeumpedagógiai programját jutalmazták a díjjal, 
melyet Szentendrén, az Országos Múzeumpedagógiai 
Évnyitón vettek át ünnepélyes keretek között az intéz-
mény képviselői. A kiállítás célja kettős: egyrészt látás-
sérültekkel szeretné megismertetni a bemutatott nép-
rajzi tárgyakat, másrészt a látók számára is lehetőséget 
kínál, hogy kipróbálhassák, milyen is az egyik legfon-
tosabb érzékszervünk nélkül felfedezni egy tárlatot. A 
kiállítást audionarrációval látták el, mely tovább segíti 
a megismerést. A „Láthatatlan – Elődeink tárgyai a sö-
tétből” a Szeged Első Lions Klub támogatásával való-
sult meg, és december 31-ig látható a múzeumban.

Felmentették a szegedi villamosvezetőt

Egy szegedi villamosvezető hölgy még 2014. augusztus 26-
án hajtott ki a Pulcz utcai kocsiszínből, amikor a villamos 
menetkapcsolóját nullás állásba helyezte, de az előírások 
ellenére az irányváltó kapcsolót nem állította át, és az 
áramkört megszakító kulcsot sem vette magához. A men-
tőkapcsolót véletlenül első fokozatba tette, majd leszállt. A 
jármű mindeközben elindult, és néhány perc alatt annyira 
felgyorsult, hogy a nő nem tudta utolérni. A villamos 700 
méteren keresztül száguldott. Az elszabadulást a figyel-
metlenség mellett műszaki hiba is lehetővé tette. A Szegedi 
Járásbíróság a héten felmentő ítéletet hozott a vezető ügyé-
ben, akiről ugyanakkor megállapították, hogy szabálysértést 
követett el. Mivel azonban több mint két év eltelt, így az ügy 
elévült, felelősségre vonásnak már nincs helye. A büntetőel-
járás során felmerült költségeket az állam fizeti.

Célba ért az üzenet
„Közös út, közös jövő” mottóval írták ki 
idén az Európai Mobilitási Hetet, amely-
nek Magyarország is évről évre a részese. 
A nemzetközi megmozduláshoz mintegy 
2500 önkormányzat csatlakozott. A kor-
many.hu összegzése szerint a részt vevő 
ötven ország közül Ausztria és Spanyolor-
szág mögött végzett hazánk a több mint 
200 településsel a harmadik helyen. Az 
idei kiíráshoz Csongrád megyéből csatla-
kozott Bordány, Csongrád, Forráskút, Hód-
mezővásárhely, Mindszent, Mórahalom, 
Sándorfalva, Szeged és Szentes is. 

Szüret Forráskúton
Szüreti mulatságot szerveznek 
Forráskúton szeptember 30-án. 
A vendégek 13 órától gyülekez-
nek a Művelődési Háznál, ahol 
borokat kóstolhatnak, illetve sza-
vazhatnak a legjobb ízű nedűre. 
14 órakor lovaskocsis felvonulás 
indul a Molnár család szőlőbir-
tokára, ahol a fiatalok leszürete-
lik az idei termést. A borkirály-
nő-választást 17 órakor tartják, 
majd vacsora és bál kezdődik.

MOZAIK 
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Csak ígérget a diákoknak a szocialista politikus, de nem adja meg elmaradt bérüket

Fizessenek a gazdagok, fizessen Czeglédy!
Sajtótájékoztatón jelentette be 
Szabó Bálint, hogy a diákok mel-
lett már a felnőtt dolgozók is kö-
vetelik a Czeglédy Csaba vezette 
cégtől elmaradt bérüket. Több ezer 
károsult – diák és felnőtt – van 
már most is, számuk még nőhet.

tóth MarceLL

– Megengedhetetlen, hogy az or-
szág gazdagabbik fele tartozzon a 
szegényebbik felének – fogalmazott 
Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. 
ügyvezetője a Szegedi Törvényszék 
épülete előtt. Ismert, a megyei 
ügyészség hárommilliárdos adócsa-
lással gyanúsít egy bűnszervezetet, 
amelynek a vád szerint Czeglédy 
Csaba, Botka László ügyvédje, 
szombathelyi MSZP-s képviselő, a 
Humán Operátor Zrt. vezető tiszt-
ségviselője is tagja lehetett. 

Rengeteg embert nem fizetett ki 
a Czeglédyhez köthető cég, legalább 
ötezer károsultja van az ügynek, sőt 
elképzelhető, hogy ennek duplája a 
teljes szám. Olyan súlyosnak tart-
ja a problémát, hogy szerinte ezzel 
kormányzati szinten kell foglalkozni. 
Az érintettek többsége nyugat-ma-
gyarországi, Fiák István a diákként 
dolgozókat, a Likvid Kontroll a fel-
nőtteket képviseli. Szabó Bálint 395 
személyt érdekeit segíti, többségük 
Vas és Zala megyei gyári munkás, 
akik a Humán Operátor Zrt. közve-
títésén keresztül dolgoztak az üze-
mekben. A károsultak leveleiből – 
nem azonosítható módon – idézett 
is az ügyvezető, sokan már lemond-
tak arról, hogy valaha látni fogják 
munkájuk ellenértékét.

– Czeglédy Csaba ügyvédjén ke-
resztül a börtönből azt kérte a diá-
koktól, hogy szedjék össze követelé-
seiket, majd engedményezés segítsé-
gével a lefoglalt pénzből a NAV kifi-

zetheti a diákokat – mondta Szabó 
Bálint. Fiák ügyvéd azonban hiába 
gyűjtötte össze ingyen a diákokat és 
a kár összegét, Czeglédyék mégsem 
reagáltak semmit. Az ügyvezető be-
jelentette, a kárigényfolyamathoz a 
felnőttek is csatlakoznak.

Szabó Botka Lászlónak, az MSZP 
miniszterelnök-jelöltjének szlogen-
jét idézte: „Fizessenek a gazdagok!”, 
azaz az ország leggazdagabb emberei 
közé tartozó Czeglédy Csaba. Arra 
kérte magát Botka Lászlót is, hogy 
segítsen igazságot tenni az ügyben. 
Ezt csak a sajtón keresztül üzente a 
szegedi polgármesternek, azonban 
személyesen is megvárta egy másik 
tárgyalásra tanúként hozott szom-
bathelyi MSZP-st. 

Czeglédy Csaba határozottan ki-
jelentette, Szabó Bálintnak nem kí-
ván válaszolni arra a kérdésére, hogy 
megteszi-e, s ha igen, mikor a kár-
talanítást.

Törlesszen Botka és Gyurcsány
Falusi Vajk, a Fidelitas országos alelnöke felszólította az MSZP-t és a DK-
t, Botka Lászlót és Gyurcsány Ferencet, ha továbbra is közösséget vál-
lalnak Czeglédy Csabával, fizessék ki a bizalmasuk által megkárosított 
diákokat. Úgy fogalmazott, a baloldalnak színt kell vallania: a magyar 
diákok vagy egy adócsaló – ráadásul egy titkos osztrák széfben arany-
tömböt rejtegető –  haver mellé állnak.

Czeglédy hamis ígérete
A Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövet-
sége ingyenes jogsegély keretében felvállalta a Czeglédy Csaba cége ál-
tal megkárosított diákok pénzügyi követeléseinek behajtását. Közölték, 
hogy a szocialista politikus ígéretet tett, hogy kifizeti a diákok elmaradt 
bérét, ami a mai napig nem történt meg.

Milliárdok a pártkasszában?
Felmerül a gyanúja annak, hogy a Gyurcsány és Botka ügyvédje által 
költségvetési csalással megszerzett csaknem 3,5 milliárd forint jelentős 
része az MSZP és a DK pártkasszájába került –  mondta Budai Gyula. 
A fideszes országgyűlési képviselő szerint lehet az oka annak, hogy az 
MSZP és a DK „hallgat és továbbra is falaz” a több mint három hónapja 
költségvetési csalás gyanújával előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy 
Csabának.

Botka László és Gyurcsány Ferenc ügyvédje hónapok óta van előzetesben, milliárdos költségvetési csalással gyanúsítják

Fotó: Gémes Sándor

Bűnügyi teleregény
Baloldali bűnügyi teleregénynek nevezte az Országgyűlésben Szatmáry 
Kristóf fideszes képviselő Czeglédy Csaba ügyét, amelyhez az MSZP és 
a DK is asszisztál. Emlékeztetett: a politikust már 2005-ben jogerősen 
pénzbírságra ítélték csalásért, azonban mégis közös baloldali jelölt lett 
Szombathelyen, Gyurcsány Ferenc és Botka László pedig „házi jogász-
ként” alkalmazta. 2013 és 2016 között aztán közel 3,5 milliárd forint 
járulékot nem fizetett meg diákok foglalkoztatása után, több ezer di-
ákmunkás bérét nem fizette ki, miközben ő maga havi bruttó 2,5 millió 
forint jövedelmet szerzett.
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Komolytalannak tartják az ellenzéki pártok a szocialista ajánlatot

Orrba verték Botka Lászlót
Fodor Gáboron kívül senki sem 
akar összefogni a lejtmenetben 
lévő Magyar Szocialista Párt egyre 
tanácstalanabb miniszterelnök-
jelöltjével, aki gáláns ajánlatnak 
tűnő zsarolással állt elő. 

Pintér M. Lajos

Szabadesésben zuhan az MSZP, 
amióta Botka László miniszterel-
nök-jelöltnek nyilváníttatta magát, 
minden felmérés szerint hónapról 
hónapra csökken a párt támogatott-
sága. A kutyaszorítóból nagyvona-
lúnak tűnő ajánlattal – valójában 
politikai értelemben zsarolással – 
igyekezett kimászni a szegedi pol-
gármester, de a balliberális kispár-
tok válogatott eszközökkel hajtották 
el melegebb égtájakra. Botka azzal 
állt elő, hogy aki nem saját vagy 
pártja túlélésére hajt 2018-ban, 
az mind azonnal összefog vele, és 
esetleges közös baloldali választási 
lista helyeinek közel felét kínálta 
fel ehhez. Aki nemet mond, azt 
Molnár Gyula pártelnökkel együtt a 

„Fideszt támogatók” falára szögelik. 
Egyedül Fodor Gábor, a mérhetet-
len Liberálisok vezetője ugrott fel a 
süllyedőben lévő hajóra, a többiek, a 
DK, az LMP, az Együtt, a Párbeszéd 
és a Momentum azonnal jelezték, 
nem kérnek az önhatalmúlag elő-

terjesztett ötletelésből. Többen azt 
hangoztatták, 2010 előtti politikai 
szereplőkkel – és Botka is ilyen – 
nem kívánnak közösködni. További 
nem is oly apró bökkenő, hogy 
Botka javaslata a saját pártján belül 
is zavart okozott, tekintettel arra, 
hogy az MSZP illetékes testületein 
sem futtatta azt keresztül. Lattmann 
Tamás nemzetközi jogász pedig az 
ATV-n elárulta, a balliberális el-
lenzék eredetileg a civileket akarta 
helyzetbe hozni, és ő lett volna a 
közös kormányfőjelölt, majd megje-
lent Botka, és felrúgta a formálódó 
egységet. Úgy fogalmazott: Botka 
László politikája csak rosszat tett 
az összefogásnak, és az ellenzéknek 
kínált legújabb ajánlata is elhibázott.

Szeged fura urai lakatot tettek a demokráciára

Szentmihály, Móraváros és 
Kecskés István-telep buszközle-
kedéséért szerettek volna kiállni 
a lakosok a szegedi közgyűlésen, 
Botka Lászlóék kivezettették őket 
a városházáról.

Pintér M. Lajos – Varga anna

A zömmel nyugdíjas demonstrá-
lókat annyira veszélyesnek ítélte 

meg a Botka László-féle városve-
zetés, hogy nem engedték fel őket 
a karzatra, majd kitessékelték a vá-
rosházáról. Az érintett városrészek 
közössége követeli vissza a 76-os 
régi útvonalát és a 13-as körjára-
tot, hiszen a Botka és Nagy Sándor 
(Együtt) alpolgármester nevével 
fémjelzett menetrendet igazságta-
lannak, ésszerűtlennek, dilettáns-
nak tartják, ugyanis elvágja tőlük az 

orvosi rendelőket, a kórházakat, az 
iskolákat, a kereskedelmi központo-
kat. – Megszűnt az önkormányzati 
demokrácia Szegeden, mert Botka 
László, az MSZP miniszterelnök-
jelölte lakatot tett rá – így érté-
kelte a történteket Nógrádi Tibor, 
a Fidesz-L.É.T. frakcióvezetője, aki 
azt ígéri, továbbra is minden jogi és 
politikai eszközzel küzd a szegediek 
érdekeiért.

Repedést jelez a rezsimen, hogy 
a fideszes és a KDNP-s képviselők 
mellett a Botka-párti Kardos Irén, 
Móraváros képviselője sem fogad-
ta el Nagy Sándor válaszát, amit 
Haág Zalán (KDNP) interpelláció-
jára adott a 76-os és a 13-as buszok 
átszervezésével kapcsolatban. Az al-
polgármester ugyanis közölte, hogy 
nincs kompromisszum, nem lesz to-
vábbi menetrend-módosítás.

Politikai prostitúció
„Botka László […] kerítőnek 
állt, hat ‚demokratikus leány-
nak” ajánlotta fel, hogy futtatja 
őket. A szocialisták reklámar-
ca immár nem programokról 
egyeztet, hanem egyszerűen 
parlamenti helyeket kínál az el-
lenzéki vezéreknek, ha elfogad-
ják őt madámnak. Az MSZP a 
politikai prostitúció új szintjére 
lépett. […] immár nem progra-
mokról egyeztetnének a nagy-
szerű demokraták, nem arról, 
hogy mit és hogyan csinálnának 
az országban, ha hatalomra jut-
nának. Az alku tárgya már csak 
a parlamenti szék, a csácsi fi-
zetés négy évre” –  fogalmaz a 
PestiSrácok.hu.

Levesbe ment lista
„Ha az ellenzéki pártok elfogad-
nák Botka ‚ajánlatát’, azzal köz-
vetlenül az MSZP-hez kötnék a 
saját választási eredményüket! 
Szanyi beszól valami barom-
ságot két héttel a választások 
előtt, vagy kiderül egy újabb 
Simon Gáborról márciusban, 
hogy százmilliókat rejteget kül-
földi bankszámlán, és az egész 
lista megy a levesbe. Nyilván 
nem fogják ezt elfogadni azok 
a pártok, akik épp a szocialisták 
viselkedése, ‚tehetsége’ és mo-
rálja ellenében jöttek létre 2010 
után. Az MSZP-féle [...] trükk 
lényege, hogy méltánytalan és 
eleve teljesíthetetlen feltételek-
hez kösse az együttműködést, a 
végén pedig Botka moshassa a 
kezeit, hogy nem miatta bukott 
el 2018” – írja a Nyugati Fény.

Érthető a polgármester idegessége, a hajó tovább süllyed
Fotó: Gémes Sándor

Reménytelen kiégettség
„Botka László ajánlatának mintha az volna a célja, hogy az azt elutasító-
kat jó előre felelőssé tegye a várható tavaszi kudarcért. Az MSZP, illetve 
általában a megújulni képtelen, kiégett, jobb híján baloldalnak nevezett 
politikai tábor vergődése nem magyar sajátosság. Martin Schulz német 
szociáldemokratái a reménytelenség kampánya után landoltak a pad-
lón vasárnap. Innováció, megújulás, a múlt tévedéseivel való őszinte 
szembenézés híján esély sincs a politikai sikerre. Egyelőre csak helyez-
kedésről, politikai túlélésről, véges számú mandátum elosztásáról szól a 
történet [...]” – foglalja össze a Magyar Nemzet.
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Brüsszel bünteti a haza védelmét

Az Európai Bizottság migránson-
ként 78 millió forinttal fizettetné 
meg azokat az uniós tagországo-
kat, akik nem hajlandóak elfogad-
ni a kötelező betelepítési kvótát. 

DsZ

Az elmúlt másfél-két évben kon-
zervatív becslések szerint is mint-
egy másfél millió illegális beván-
dorló érkezett Európába, ami Soros 
György terve alapján 45 milliárd 
eurós, azaz évente a magyar GDP 
40 százalékának megfelelő költség-
gel járna. A magyar származású 
amerikai milliárdos terve alapján 
két év alatt összességében 30 ezer 
euróval, vagyis mintegy 9 millió 
forinttal kellene segíteni fejenként 

az illegális migránsok integrációját. 
Kovács Zoltán felhívta a figyelmet: 
ez az összeg a havi nettó bér százhat-
szorosa, vagyis egy minimálbért ke-
reső magyar ember 9 év alatt kereshet 
annyit, amennyit Soros György egy 
migráns integrációjára akar költeni. 
A kormányszóvivő azt is kifejtet-
te, hogy az Európai Bizottság egy 
2016-os javaslattervezetében kez-
deményezte, hogy minden át nem 
vett migráns után fejenként 78 mil-
lió forint úgynevezett szolidaritási 
büntetést fizessenek azok az uniós 
tagállamok, amelyek nem hajlandók 
részt venni az illegális bevándorlók 
befogadásában. – Ez a 78 millió 
forint egy magyar ember esetében 
sokszor talán több is mint egy élet 
munkája – mondta Kovács Zoltán.

Megvesztegetett, beépített tolmácsok

Tavaly tíz tolmácstól vált meg 
elfogultság miatt a bevándorlási 
hivatal, miközben a Soros György 
által támogatott szervezetek 
próbálják befolyásolni a fordítókat.

DsZ

Migránsokkal foglalkozó szakem-
berek, szociális és államigazgatá-
si területen dolgozók, családsegítő 
központok, gyermekjóléti szolgá-
latok és civil szervezetek munka-
társai, idegenrendészeti feladatokat 
végzők, egészségügyben dolgozók, 
önkéntesek számára hirdetett kép-
zést a Soros György nevéhez köt-
hető Menedék Migránsokat Segítő 
Egyesület – írta cikkében a Magyar 
Idők. A lap szerint nem új a gya-

korlat a Soros-szervezetek között, 
hogy igyekeznek hatást gyakorolni 
bírákra és tolmácsokra. Kiemelték 
ezen személyek egyéni felelősségét, 
valamint azt, hogy a hatósági eljá-
rásban gyakran a migráns előadása 
és annak fordítása az egyedüli, ami 
alapján dönteni lehet a menekült- 
vagy oltalmazottkénti elismerésről. 
A tolmácsok azonban akár a vallo-
más átköltésével is támogathatják a 
migránsokat.
Mindezek tekintetében kiemelt je-
lentőséget kap az a hír, hogy ta-
valy tíz tolmáccsal szakította meg 
az együttműködést a Bevándorlási 
és Menekültügyi Hivatal, amiért 
helyzetükkel visszaélve megpróbál-
tak segítséget nyújtani az eljárás alá 
vont bevándorlóknak.

Egymillió bevándorlót hozna Európába Soros

Hét kérdésre vár választ tőlünk a kormány
Október elejétől indítják az új 
nemzeti konzultációt Magyaror-
szágon. A kormány a lakosság 
támogatását várja a kvóta elleni 
harcához.

DsZ

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda parlamenti államtitká-
ra arról tájékoztatott, hogy 
érintik majd az egymil-
lió bevándorló eu-

rópai betelepítésére és a határzárak-
ra vonatkozó javaslatokat, emellett 
kitérnek majd a Soros-tervre is. A 
politikus utóbbi kapcsán arról be-
szélt, hogy Soros György magyar 
származású amerikai milliárdos üz-
letember 2015 szeptemberében tet-
te közzé az elképzelését, amelyben 
javaslatot tett évi egymillió mene-
kült befogadására. Ez „megihlette” 

az uniós döntéshozókat, és 2016-
ra már elkészült egy javas-

lat, amely felső 

határ nélküli elosztásról szól, illet-
ve arról, hogy milyen szankciókkal 
sújtják azokat az országokat, amelyek 
nem hajlandóak ebben részt venni. 
Dömötör Csaba jelezte, német kor-
mányzati forrás szerint egy beván-
dorló havi 770 ezer forintnyi euró-
jába kerül a német adófizetőknek. – 
Brüsszel ezeket az anyagi és egyéb 
terheket, kockázatokat akarja szétte-
ríteni az országok között – tette hoz-
zá. Az államtitkár véleménye szerint 
különbséget kell tenni a menekültek 

és a gazdasági bevándorlók között. 
Magyarország minden olyan me-
nekültnek segítséget nyújt, akit ül-
döznek, de a statisztikák szerint az 
Európába érkezők nagy része gaz-
dasági bevándorló, aki nem ritkán 
hamis papírokkal menekültnek ál-
lítja be magát, és kijátssza az érvé-
nyes szabályokat – zárta az állam-
titkár. A konzultáció postai úton is 
elküldhető, valamint az interneten 
is kitölthető.

A nemzeti konzultációval ismét kinyilváníthatja a magyar nép, hogy nem kíván bevándorlókkal együtt élni
Fotó: Gémes Sándor
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Büntették a választók a migránspárti német kormányt
Angela Merkel német kancellár migránsokat üdvözlő 2015-ös Wilkommenskulturja 
két évvel később meghozta gyümölcsét, százezrek üzenték pártjának, a CDU-nak: „Auf 
Wiedersehen”, azaz viszontlátásra! A CDU ugyan megnyerte a választást, de történelmi 
mélypontra süllyedt támogatottsága a pártnak, valamint volt koalíciós partnerének, a 
Szegedet a migránsok számára ideális lakhelynek tekintő Martin Schulz vezette szociál-
demokrata SPD-nek. 
– Mindenképpen figyelmeztető jel Angela Merkel számára, hogy az AfD a vártnál jobb 
eredménnyel, a harmadik legnagyobb frakcióval került be a Bundestagba, míg a 2013-as 
választáson még csak 4,7 százalékos eredményt ért el a jobboldali, bevándorlásellenes 
párt – nyilatkozta Deák Dániel elemző a 888.hu-nak. Az új párt nagymértékű erősödése 
főként annak köszönhető, hogy az AfD az utóbbi két évben a berlini vezetés bevándorlás-
politikájának éles bírálatára és a szélsőséges iszlamizmusként, valamint terrorveszélyként 
azonosított iszlám elutasítására építette politikáját, így a CDU-től, sőt az SPD-től is sok 
szavazót szipkázott el.

Botka: Nincs helye a kerítésnek!
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje még májusban beszélt arról, hogy nem 
építette volna fel a magyar határt védő kerítést, s legszívesebben minél 
hamarabb lebontaná. Azonban hiába állnak ki a magyar emberek – sőt az 
unió polgárainak jelentős része – a déli határvédelem mellett, Botka László 
nem változtat véleményén. 
– Nincs ott a helye – állította a kerítésről néhány napja Győrben a szegedi 
polgármester. Szerinte a Fidesz célja, hogy elterelje másról a figyelmet, azaz 
a szocialista Kunhalmi Ágnes 2015-ös égéséből nem tanult, aki a bevándor-
lást egy álproblémának nevezte, miközben tízezrek meneteltek a zöldhatá-
ron át. Ez csak az eltüntetni kívánt jogi és fizikai határzár felépülése után 
változott meg, ezt a világot hozná vissza a balliberális oldal.
Botkához hasonlóan a kerítésbontás és a migránsok betelepítésének tá-
mogatói a szocialista képviselőjelöltjeként Szeged térségében induló Joób 
Márton és Szabó Sándor is, akik egyetlen alkalommal sem határolódtak el 
Botka vagy éppen Soros György gondolataitól. 

Betelepítésre készül az ellenzék?
Nemcsak Brüsszel, hanem a bevándorláspárti 
ellenzék is kész a migránsok betelepítésére – 
fogalmazott Hollik István kereszténydemokrata 
országgyűlési képviselő. Soros György amerikai 
üzletember 2015-ben hozta nyilvánosságra ter-
vét: évente egymillió bevándorlót kell betelepíteni 
Európába, s minden tagállamba küldeni kell a 
migránsokból, azaz be kell vezetni a kötelező szét-
osztási kvótát. Botka László többször nyilatkozott 
arról, hogy a kerítést le kell bontani, és Molnár 
Gyula MSZP-s pártelnök is úgy vélekedett, 

Magyarországnak ki kell vennie a részét a beván-
dorlók szétosztáshoz kapcsolódó kötelezettségek-
ből. Arra is még sokan emlékeznek, Gyurcsány 
Ferenc örömmel fogadott házába egy afgán csalá-
dot, valamint a határzár ellen is tiltakozott. Nem 
jobb azonban az egykor radikális jobboldali Jobbik 
sem, pártelnökük, Vona Gábor egy kereskedelmi 
televízióban azt mondta korábban, el lehet gon-
dolkodni néhány ezer migráns betelepítésén.

Fotó: Gémes Sándor
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Bűnmegelőzés a suliban
Kézzelfogható, valódi alternatívát 
kapnak a szegedi Béke Utcai Általá-
nos Iskola diákjai, hogy szabadide-
jükben ne rossz úton induljanak el. 
Az intézmény alapítványa csaknem 
nyolcmillió forintból gazdálkodhat, 
ugyanis támogatást nyert egy bűn-
megelőzési projekt megvalósítására. 
Egy olyan program kidolgozására és 
bevezetésére vállalkoznak, amelynek 
segítségével újszerű köntösbe bújhat 
az iskola nevelési-oktatási tevékeny-
sége. A tanulók számára új, tartalmas 
elfoglaltságokat szeretnének nyújta-
ni, amellyel hozzájárulhatnak a bűn-
elkövetés, illetve az áldozattá válás 
esélyének csökkentéséhez.

Ásotthalmi búcsúünnep
80 évvel ezelőtt szentelték fel az ásotthalmi Back-
kápolnát, melyet Back Bernát szegedi üzletember és 
politikus emeltetett korán elhunyt fia, Begavári Back 
Ottó emlékére. Ennek apropóján október 8-án, 13.30-
kor rendeznek szentmisét, azt megelőzően pedig Felletár 
Zsolt tart előadást. 14 órától Benyik György celebrálja a 
búcsúünnep szentmiséjét.

Véradás Tápén

A Heller Ödön Művelődési 
Házba települ ki a Szegedi 
Re gionális Vérellátó Köz-
pont szep tember 30-án. A 
vér adókat 11 és 14 óra kö-
zött várják. Arcképes iga-
zolvány, valamint lakcím- és 
TAJ-kártya szükséges.

Ifjúsági találkozó

A Szeged-Csanádi Egy-
ház megye Ifjúságpaszto-
rá ciós Irodája ismét 
megszervezte a Szent 
Gellért Ifjúsági Talál-
kozót az egyházmegye 
védőszentjének, Gellért 
püspöknek ünnepén. A 
rendezvénynek a Sze-
ged-Alsóvárosi Ferences 
Templom, továbbá a Ka-
rolina Általános Iskola 
és Gimnázium adott ott-
hont. Az idei téma a ki-
tartás volt. A több mint 
negy ven te le pü lés ről 
ér kező 450 fiatalt flash-
mob, imád ság, elő adás, 
cso port foglalkozások, 
kö zös szent ségimádás és 
szentmise várta.

Hulladékgyűjtés
Október 11. és 13. kö-
zött őszi hulladékgyűj-
tést tartanak a röszkei 
Orbán Dénes Általános 
Iskolában. A három leg-
jobb osztály értékes nye-
reményben részesül. A 
gyűjtésből befolyt pénz-
összeget iskolai progra-
mok támogatására for-
dítják az intézményben.

Szent Mihály-nap
Szeptember 30-án, szomba-
ton 18 órakor Szent Mihály-
nap kezdődik Üllésen. A 
Vásártéren máglyagyújtást, 
íjászbemutatót, kutyaügyes-
ségi parádét, közös kör-
táncot, ostorpattogtatást és 
szalonnasütést is tartanak. 
Karvallyal és héjával is lehet 
majd barátkozni. Eső esetén 
a rendezvény elmarad. 

Őszi fesztivál
Az SZTE Kulturális Iroda idén októberben huszon-
kettedik alkalommal rendezi meg az Őszi Kulturális 
Fesztivált. A több mint egy hónapig tartó esemény 
célja, hogy az egyetemen működő művészeti cso-
portok és művészi ambíciókkal rendelkező hallgatók 
mellett neves előadók és alkotók mutatkozhassanak 
be az universitas és Szeged közönsége előtt. A prog-
ramokat évről évre úgy állítják össze, hogy minél 
szélesebb kultúrkörből merítsenek, és minden kor-
osztálynak, érdeklődési körnek nyújtsanak lehetősé-
get. A műfaji sokszínűség mellett másik legfontosabb 
szempont az igényesség, az értékközvetítés, a kultu-
rális élményeken alapuló közösségépítés. A kínálat 
között éppúgy megtalálhatók a komoly és könnyűzenei 
koncertek, mint a színházi előadások, közönségta-
lálkozók, könyvbemutatók vagy sportrendezvények. 
A megnyitót október 2-án 18 órától tartják az SZTE 
rektori épületben. Az átriumban ekkortól látható 
Szentgyörgyi Anna és Datki Zsolt László fotókiállítása.

Forgalomkorlátozás 

Csatornahálózat felújí-
tási munkálatok folynak 
Szegeden,  a Szilléri sugár-
úton, a Fecske és Debreceni 
utca kereszteződésében. Ez 
bontással is jár, ami ezért a 
forgalmat időszakosan aka-
dályozhatja. A munkálatok 
várhatóan november 30-ig 
fejeződnek be, közlekedjenek 
óvatosan az arra járók. 

Gyakorlat
Idén is fogad egyetemi 
hallgatókat a Szegedi 
Törvényszék szakmai 
gyakorlatra. Jelenleg 
nyolc tanuló három hó-
nap során ismerkedik az 
ott zajló munkával. Ők 
tárgyaló tanácsokhoz 
beosztva teljes „mun-
kaidőben” dolgoznak, 
a tanulmányaikat pedig 
egyéni tanrend alapján 
teljesítik.

Szüreti mulatság

Október 7-én, szombaton 9 
órakor fogatos felvonulást 
rendeznek Domaszék utcá-
in, majd 13 órától a helyi 
sportcsarnok mellett szüreti 
bemutató lesz borkóstoló-
val és szőlőmustkészítéssel. 
A gyermekeket ugrálóvárral 
és játszóházzal várják.  

MOZAIK
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Munkahelyteremtés kormányzati támogatással

Megnyílt a BP szegedi központja
Egy évvel a bejelentést követően 
valósággá vált az elképzelés: 
megnyílt a British Petrol szegedi 
üzleti szolgáltatóközpontja. Most 
több mint 270-en dolgoznak itt, 
azonban a tervek szerint 2020-ra 
ötszáz főre növelik a létszámot. 

tóth MarceLL

Tavaly szep-
tember végén 
jelentette be 
Szijjártó Péter 
külgazdasági 
és külügymi-
niszter, hogy a 
British Petrol 

(BP) 500 új munkahelyet hoz létre 
Szegeden. A miniszter kiemelte: a 
fiatalok itthon maradásának lehe-
tőségét, a versenyképes jövedelmet 
biztosító beruházáshoz a magyar 
kormány 1,9 milliárd forint támo-
gatást nyújt. A központot körül-
belül 8 milliárd forintos összegből 
alakították ki, így kívülről megőriz-
te eredeti értékeit, belülről viszont 
teljesen átalakult, 21. századivá 
vált az épület: négy és fél hónapot 
bontottak, ugyanennyit építet-
tek. B. Nagy László országgyűlési 
képviselő a beruházás bejelentését 
követően kiemelte, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium, valamint 
a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
előkészítő szerepe nélkül nem 
jöhetett volna létre a beruhá-
zás. Úgy látja, a BP döntése 

annak is köszönhető, hogy a kor-
mány Budapest és Dunántúl he-
lyett Kelet-Magyarország helyzet-
be hozását kívánja elősegíteni. A 
kormány ezért cserébe azt várja el, 
hogy komoly szolgáltató centrum 
alakuljon ki, amely az innovatív 
fiatalokat megszólítja. Úgy tűnik, 
a remények beigazolódtak, a BP 
szegedi centrumában a pénzügy, a 
könyvelés, az adózás, a beszerzés, 
HR, tőzsdei kereskedés támogatás 
és az ügyfélszolgálat területére vár-
tak és még mindig vár-
nak dolgozókat.

Politikai pi-
kantériája is 
van a beruhá-
zásnak Magyar 
Levente, a Kül-
gazdasági és 
Kül ügy mi nisz té-
ri um parlamenti 
államtitkára szerint, 
azonban az ellentéteken 
felülemelkedtek azért, hogy Szeged 
és tágabb környezete is sikeres le-
gyen. Kiemelte, ez a szektor a har-
madik legjobban fizető a banki és 
az IT-s után. Örül, hogy a Kossuth 
Lajos sugárúti, egykori ruhagyár 
századfordulós épülete végre újból 
hasznossá válhatott a könnyűipar 
két évtizeddel ezelőtti összeomlás-
át követően, s egyben szimbolizálja 
azt a gazdaságtörténeti utat, amelyet 

az ország bejárt az elmúlt száz év-
ben. Hangsúlyozta, Szeged és 

az egész ország munkája benne van 
az új szolgáltatóközpontban, hiszen 
az utóbbi években soha nem látott 
mértékben nőtt a beruházások szá-
ma, felére csökkent a munkanélkü-
liség.

– A világ egyik vezető energeti-
kai vállalataként 72 országban van 
jelen a BP Alaszkán keresztül az 
Amazonas-vidékén át Ausztráliáig – 
fogalmazott Richard Hookway, a BP 
Global Business Services és IT ügy-
vezető igazgatója. Az új szolgáltató-

köz pont megnyitásá val a fog-
lalkoztatottak létszámát 

tekintve Magyarország 
a BP számára az öt 
legfontosabb ország, 
Szeged pedig a tíz leg-
jelentősebb város kö-
zé került. A BP tevé-

kenységét támogatják, 
a szegedi munkatársak 

számítanak a cég ütőeré-
nek. Többször hangsúlyozta, 

hogy milyen fontos a sokszínűség 
számukra, a Szegeden dolgozó em-
berek 50 százaléka Magyarországon 
kívülről származik, 75 százalékuk 35 
év alatti, 35 százalékuk pedig nő. A 
szegedi szolgáltatóközpontot is a BP 
értékei mentén hozták létre. Brian 
Puffer, a BP GBS alelnöke hozzátet-
te, a helyi és az országos kormány-
zat nélkül mindez nem sikerülhe-
tett volna.

KÖZÉLET

Pedig minden olyan szépen indult! 
A terv működni látszott. A honi po-
litika doyenje, a választási rendsze-
rek Alexander mágusa, a telitalálat 
nélküli jós, az egykori MSZMP-s 
Botka-mentor Lengyel László az 
Népnek szavában papírra vetette, 
hogy aszondja: káosz vagy kiút! 
A exmarxista-neoliberális szuper-
titkos szupertanácsadó megfújta 
a harci kürtöt, magasba emelte a 
kékbe borult vörös zászlót, és elkiál-
totta magát: megállapodás, egység, 
kojalíció, de tüstént, a ballibdem 
ellenzéknek be kell fejeznie „egy-
más és önmaga” legyilkolását, hogy 
„kitörjön a gettóból”. A holtpontról 
pediglen az MSZP, pontosabban: 
Botka, a csodafegyver mozdítsa el!
A kudarcokon őszült Lengyel szál-
fatermetű hőse értett a szóból. 
Másnap mestertervet lengetett be. 
Olyan összefogást, hogy aki mögé 
áll, az vérbeli európai demokrata, 
aki nem, az meg szimpla, kisstílű 
politikai túlélő (áruló). 
Harmadnapra virradva robbant a 
Fields-citromdíjra érdemes mate-
matikai elmélet. Mágnestáblázás 
elméletbeli listás helyekről, úgy jól 
megharmadolva, ködös százalé-
kokról, messziről bűzlő arányszá-
mokról. A „stábnak” persze nem 
kell sokáig osztani, szorozni, a 
kétszer kettő ezúttal sem lett öt. 
Villámtempóban érkeztek a hatá-
rozott fityiszek a gettóból. Onnan, 
ahol még mindig a káosz az úr.
Persze ez nem is lesz másként, amíg 
Botka és a hasonszőrű balliberá-
lisok a népképviseletből éppen a 
népet felejtik ki. Amíg minden a re-
ménybeli koncról, a pénzről, pozíci-
ókról, mentelmi jogokról szól. Amíg 
az agymosott globalista érdekkör-
nek akarnak megfelelni, nem a 
nemzetnek. Régen rossz úton jár, 
akinek a konzultáció lezárt kar-
zatokban, megtagadott lakossági 
fórumokban, bojkottban merül ki.
Leülhet, elégtelen.

Elégtelen

Pintér 
M.  

Lajos

A tervek szerint a szegedi egyetemen végzett fiatalok elhelyezkedését is segíti a beruházás
Fotó: Gémes Sándor
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Növekvő bérek

A bérek 55 hónapja folyamato-
san az infláció felett emelked-
nek – mondta Varga Mihály. 
A nemzetgazdasági miniszter 
hozzátette: az elmúlt egy évben 
a bérnövekedés pont azokban 
a megyékben volt a legmaga-
sabb, ahol a legalacsonyabbak 
voltak az átlagkeresetek. – A 
térség országai között Magyar-
ország – Lengyelországot kivé-
ve – a legmagasabb bérnöve-
kedést tudta megvalósítani, 
ugyanakkor a magyar bérek 
még messze vannak a német-
től és az osztráktól – jegyezte 
meg Varga Mihály, aki azt is ki-
jelentette: a gazdaság jó pályán 
halad, hiszen a gazdaság növe-
kedésével párhuzamosan nő a 
munkahelyek száma. Emelked-
nek a keresetek, és bővülnek a 
beruházások is.

A versenyképességért

Hatékonyabb a mostani ciklus-
ban az uniós források felhasz-
nálása, a megítélt és leszerződött 
támogatások kétszeres javulást 
mutatnak a 2014–2020-as idő-
szakban az előző, 2007–2013-as 
fejlesztési periódushoz képest. 
Vitályos Eszter államtitkár is-
mertette, valamennyi fejleszté-
si programban meghirdették a 
2014–2020-as időszak 9400 mil-
liárd forint keretét 2017. márci-
us végéig, ebből 6700 milliárdot 
már odaítéltek, az a terv, hogy 
év végére a kötelezettségvállalás 
szintje a teljes keret 85 százalé-
ka legyen. Véleménye szerint az 
intézményrendszer rendelkezik 
azzal a képességgel, hogy az idei 
évre meghatározott 2700 milli-
árd forint kifizetési célt teljesítse. 
Kitért arra is, hogy a koráb-
bi időszak értékelései azt mu-
tatják, hogy az uniós források 
felhasználásával Magyarország 
külső stabilitási többletet nyert. 
Az elnyert összegekkel az ország 
versenyképességének növeke-
déséhez, elsősorban az állami 
hatékonyság és a humántőke 
javulásához, valamint a kutatás-
fejlesztés ösztönzéséhez tudnak 
hozzájárulni.

Kakas Béla szerint a kerítés hazánkat és Európát is védi az ártól

Ismét végvári vitézek vagyunk
Soha nem felejti el, amikor egy 
helikopteren ülve azzal szembe-
sült: több ezer migráns özönlik át 
ellenőrizetlenül a magyar–szerb 
határon – elevenítette fel Kakas 
Béla. A Csongrád Megyei Köz-
gyűlés elnökével annak kapcsán 
beszélgettünk, hogy közel három 
éve, 2014 novemberében választot-
ták meg a posztra.

Megyeri jóZsef

– A 2014-19-es ciklus feléhez érkez-
tünk. Mit tart az eddigi legnagyobb 
eredményeknek, amik jelentősen befo-
lyásolhatják a jövőben a Csongrádban 
élők mindennapjait?

– A fő feladatunk a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program tervezése és koordinálá-
sa. A TOP által összesen 73 milli-
árd forintnyi forrás érkezik a megyé-
be: a két megyei jogú városba, azaz 
Szegedre 33 és Hódmezővásárhelyre 
10, a további 58 településre pedig 30. 
Gazdaságfejlesztést, energetikai kor-
szerűsítéseket, valamint városreha-
bilitációt, óvodák felújítását és tu-
risztikai projekteket végezhetnek az 
önkormányzatok. December 31-ig 
tervezzük az utolsó elbírálások be-
fejezését. A cél, hogy 2018-ban és 
19-ben, azaz a ciklus végére meg-
valósuljanak a TOP-os beruházások.
– Többször is beszámoltunk arról, 
hogy Csongrád megye és a kínai 
Shaanxi tartomány között gazdasági 
együttműködés kezdődött meg. A kö-
zelmúltban ismét a távol-keleti ország-
ban járt egy megyei delegáció. Hol 
tartanak most az egyeztetések?

– Csongrád megye és Shaanxi 23 
éve ápol testvérmegyei kapcsolatot, 
ami most új lendületet kapott. Orbán 
Viktor még május végén aláírta az 
„Egy övezet, egy út” programot, mely 
Magyarország és Kína közös érdekein 
alapszik. Mezőgazdasági és ipari szán-
dékot is jeleztek már felénk, illetve a 
keleti és a nyugati gyógyászat közös 
megjelenítésére is van igény.
– Az Országgyűlés előtt a döntés, hogy 
Csongrád megyét 2020. június 4-től 
Csongrád-Csanád megyére nevezzék 
át. Miért szükséges ez?

– A névváltoztatás egy alulról jö-
vő kezdeményezés, ugyanis Lázár 
János miniszter egyik lakossági fó-
rumán merült fel először. Csanád me-
gye székhelye Makó volt, és az ott, 
valamint a környező településeken 
élőknél ez nap mint nap elhangzik. 
A megyei közgyűlést véleménynyil-
vánításra kérték fel, és mi történészi 
alátámasztás és egy kulturált 
vita után támogattuk a mó-
dosítást. Az időpont sem 
véletlen: a trianoni bé-
kediktátum századik 
évfordulójától hív-
ják majd máskép-
pen a megyét.
– Két éve, hogy az 
egész országot 
lázban tart-
ja az illegá-
lis beván-
dorlás. 

Csongrád megyét kiemelten érintet-
te és érinti a migráció. A megyei ön-
kormányzat hogyan vélekedik a be-
vándorlásról?

– 2015 nyarán egy addig értelmez-
hetetlen szituációval találkoztunk. 
Sosem felejtem el, amikor egy heli-
kopteren ülve néztünk ki az ablakon, 
és azt láttuk, hogy több ezer ember 
özönlik át ellenőrizetlenül a magyar–
szerb határon. A magyar kormány 
mérte fel először a valós helyzetet: 
határzár nélkül nem lehet megállíta-
ni az illegális migrációt. A kerítéssel 
továbbra sem csak Magyarországot, 
hanem egész Európát védjük. A tör-
ténelem során nem először hárult 
már ránk a végvári vitézek felada-
ta. Természetesen folyamatosan ér-
nek bennünket támadások, de meg-
nyugtató, hogy egyre többször szem-
besülünk azzal, kezdik elismerni a be-
vándorláspolitikánkat.

Az Orbán Viktor által aláírt szerződés nyomán a megyei elnök is aktívan dolgozik a kínai kapcsolatok bővítésén
Fotó: Kovács Ferenc
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Betelt a pohár a szegedieknél

Büdös, sárga, gusztustalan a csapvíz
Hónapok óta az ivóvízre panasz-
kodtak a szegedi lakosok, pedig 
Botka Lászlóék 3,3 milliárdot 
költöttek a minőség javítására 
EU-s és állami pénzből. A vízmű 
tavasz óta állítja, csak átmeneti 
a probléma, amely néhány hónap 
után megoldódik.

tóth MarceLL 

„A fehér kád lesárgul, akármi-
vel próbálkozom, nem jön le!”, 
„Alsóvároson inkább büdös, olyan 
vér/vasszagú. Június óta szinte ilyen 
[…]Szegény macsekom is a szén-
savmentes vizet issza, ő is érzi, hogy 
büdös a csapvíz, és azt nem haj-
landó lefetyelni.” „Rókuson lakom 
és már többször jeleztem a vízmű-
nek, hogy még főzésre sem alkal-
mas ez a büdös mocsárszagú sárga 
víz, de úgy tűnik, amíg a médiá-
ban nem jelenik meg a panaszunk, 
addig nem történik semmi!” – a 
SZEGEDma hírportál Facebook-
oldalán több tucatnyian adtak 
hangot a napokban elégedetlensé-
güknek a szegedi ivóvízellátással 
kapcsolatban. Korábban Algyőről, 
Tarjánból, Alsó- és Felsővárosból, 
legutóbb Újszegedről, Rókusról és 
Kiskundorozsmáról is jelezték la-
kosok a felmerülő negatív tapasz-
talataikat. Pedig uniós és állami 

támogatások segítségével tavasszal 
befejeződött a Szegedet és Algyőt 
érintő 3,3 milliárd forintos projekt, 
melynek kedvezményezettje a két 
önkormányzat társulása. A Szegedi 
Vízmű Zrt. szerint az új technoló-
giával megtisztított víz összetétele 
megváltozott az eddig megszokott-
hoz képest, ami miatt a városi és 

a házi vízvezetékrendszerek faláról 
leoldhatja a lerakódásokat, emiatt 
az ivóvíz sárgás színű, zavaros, és 
kellemetlen szagú lesz. A tisztítá-
si technológia indításakor az ivó-
vízhálózatban az áramlási irányok 
is többször változnak, ami szintén 
„megmozgatja” a vezetékhálózat fa-
lán lévő lerakódásokat. 

A víz intenzív folyatás, öblítés és 
ülepítés után fogyasztásra alkalmas. 
Állítják, ez egy átmeneti időszak, 
ami szükséges ahhoz, hogy „be-
álljon” a rendszer, és kialakuljon 
egy üzemelési egyensúly, a folyamat 
azonban több hónapot is felölel-
het. Kérdés, kitart-e addig a lakosok 
türelme…

Van, ahol már a macskának is ásványvizet adnak

Fotó: Gémes Sándor

A Nyitra utcaiak megállították a favágó munkagépet

Tovább pusztítják az erdőt Újrókuson
Megálljt parancsoltak a dühös 
Nyitra utcaiak a fákat ledaráló 
munkagépnek a hét elején, és fe-
lesleges pusztításról beszélnek, az 
áramszolgáltató szerint azonban 
mivel 132 kilovoltos vezeték húzó-
dik ott, nincs más választásuk.

Varga anna

– Őzek, mókusok, vadnyulak, és 
legalább tízféle madárfaj él itt, ezért 
sem szeretnénk, hogy kipusztít-

sák az erdőt – mondta Kontraszty 
Éva, aki harminc éve él az újrókusi 
Nyitra utcában. Hozzátette, a közeli 
kőfeldolgozó, valamint a vonatok 
zaját is felfogja a növényzet, ezért is 
ítélik el a DÉMÁSZ által megrendelt 
munkálatokat. A körzet képviselő-
je, Ménesi Imre az áramszolgáltató 
munkatársaival tartott egyeztetés 
után arról tájékoztatott, hogy a 132 
kilovoltos vezeték környezetében 
nem lehet olyan növény, amely 4 
méternél magasabbra nő meg, ezért 
irtottak ki mindent, és még további 

fakivágásokra is kell számítani a 
vezetékek környezetében.

A szolgáltató közleményében azt 
írta, a gallyazási munkák befejezé-
sét követően az áramszolgáltató és 
az önkormányzat közösen végzik el 
a terület újraparkosítását. A kiirtott 
növényzet helyére olyan fákat ültet-
nek, amelyek nem nőnek 4 méternél 
magasabbra, így nem veszélyeztetik 
a vezetékhálózatot. 

A DÉMÁSZ közleménye arra 
nem tér ki, hogy a cserjéket milyen 
okból kifolyólag vágták ki.

Fotó: Gémes Sándor
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A Nyugat csendben követi a magyar példát
Nógrádi György szerint senki sem kér a migránsokból

HÉT EMBERE

Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő úgy látja, más bevándor-
lási célterületek sokkal szigorúb-
ban lépnek fel az illegális migrá-
ció ellen, mint az öreg kontinens. 
Azt tapasztalja, hogy habár mindig 
kritizálják a nyugati politikusok 
Orbán Viktort, mégis néhány 
hónappal később csendben az ő 
tanácsait követik.

tóth MarceLL

– Kilenc nappal a kerítés felépítése 
előtt javasoltam ezt a megoldást. 
Előző nap még hihetetlenül okosnak 
számítottam, másnap már öt médi-
um szerint hülye voltam. Kiderült, 
egy publikációm sincsen, pedig 
minden évben rendszeresen írok, 
Párizstól Varsóig adok elő – nyilat-
kozta Nógrádi György biztonság-
politikai szakértő a Déli Szónak. Az 
ismert egyetemi tanár a hamarosan 
induló nemzeti konzultáció apro-
póján látogatott a megyébe, a tervek 
szerint hét kérdést tesz fel a kormány 
a bevándorlásról és a kötelező kvó-
táról, így elsősorban a világot érintő 
migrációs folyamatokról beszélt.

Nem leányálom

– Három globális játékos van a vi-
lágpolitikában: az Egyesült Államok, 
valamint tőle messze lemaradva 
Kína és Oroszország – mondta. 
Rámutatott, a világon összesen négy 
irányt céloznak meg a bevándor-
lók. Az első Ausztrália, itt azon-
ban szigorú a határvédelem, s egy 
olyan szigetre szállítják az elfogott 
migránsokat, ahol az „életfeltétele-
ik – kulturáltan fogalmazva – sem 
nevezhetőek túl jónak”. A második 
a Perzsa-öböl szunnita arab államai, 
amelyek nem fogadnak be politikai 
okokból érkezőket. Példaként emlí-
tette, hogy Dubajban egy pakisztáni 
sofőr dolgozott neki, akinek még a 
nagyapja jött ide munkát vállalni, és 
habár soha nem járt Pakisztánban, 
mégis ottani útlevele volt, mert ál-
lampolgárságot nem kaphatott.

USA a biztonság mellett 
Szintén sokan szeretnének az 
Amerikai Egyesült Államokba be-
jutni. – Szeptember 11. után az USA 
úgy döntött: fontosabb számára 

a biztonság, mint a szabadságjo-
gok. Európa viszont ezt a jelenlegi 
helyzetben kezdi mondani – ma-
gyarázta. Obama évente százezer 
embert engedett be, ez a kvóta le-
csökkent a felére Trump elnöksé-
gével. Többségük Közép- és Dél-
Amerikából érkező spanyolajkú me-
nekült. A legutolsó célterület maga 
Európa. Két útvonalon keresztül ér-
keznek a migránsok: Törökországon 
és a Földközi-tengeren át. A törökök 
ravasz módon nem engedik tovább 
azokat a menekülteket, akik rendel-
keznek szakmával, diplomával. Úgy 
fogalmaznak, azok küldik Európa 
felé, „akik a leginkább rászorultak”. 
– A beígért hárommilliárd euró-
nak kevesebb, mint az egyharma-
dát adtuk oda Törökországnak – 
jegyezte meg Nógrádi. Problémát 
jelent, hogy Ankara és Brüsszel köl-
csönösen egymást vádolja, hogy a 
migránsok feltartóztatására kötött 
egyezményt nem tartja be.

Már látják, hogy baj van
– Európának el kell döntenie, hogy 
mit akar. Nincs olyan tagállam az 

Európai Unióban, amely migrán-
sokat kíván befogadni – fogalma-
zott Nógrádi György. Úgy gon-
dolja, a migránskérdés megoldása 
Németország nélkül nem lehetséges. 
Emlékeztetett rá, 2015-ig folyama-
tosan nőtt az Európába érkező ille-
gális bevándorlók száma. Nem is-
mert, hogy mennyien vannak, maga 
Berlin is csak becsülni tudja ezt, 
körülbelül 1,1–1,5 millió migráns 
jött be, akikből mintegy 300 ezer el-
tűnt. Bonyolította a helyzetet, hogy 
a tartományok informatikai rend-
szerét csupán néhány héttel ezelőtt 
kötötték össze, addig az illegális 
bevándorló a különböző egységek-
ben más-más személyazonossággal 
jelentkezett be, s mindenhol felvette 
a neki járó pénzt.

Komoly problémák mutatkoznak 
a németeknél Nógrádi szerint. – Most 
először ismerték el, hogy a migrán-
sok eltartása jóval többe kerül, mint 
amennyi hasznot potenciálisan hoz 
– mondta a biztonságpolitikai szak-
értő. 226 500 migránst kívánnak ki-
utasítani, ez azonban bonyodalmak-
ba ütközik, ugyanis ezt a lépést nem 
az ország, hanem az adott tartomány 
teszi meg. Ez azt jelenti, hogy ahol 
zöldpárti politikus van a helyi kor-
mányban, ott a lépést nem engedik 
meg. Eközben 115 ezer embert még 
mindig nem bíráltak el. Ennek ellené-
re fontosnak tartotta leszögezni, hogy 
Berlin hazánk legfontosabb partnere.

Elismert a védelmünk
Kitért végül a magyar helyzetre is. 
Szerinte hiába kritizálják a magyar 
déli határvédelmet, akkor is a kerí-
téssel védtük meg az EU-t és a viseg-
rádi államokat. Megjegyezte, Orbán 
Viktor bármit is tesz, a nyugati po-
litikusok nekimennek, majd szépen 
csendben követik a példáját – utalt 
az osztrák „kapukra” szárnyacskák-
kal, azaz az ottani kerítésre. Nálunk 
alacsonyabb a terrorfenyegetettség, 
mint Európa más térségeiben, en-
nek köszönhetően az európai la-
kosság elismerte a magyar kormány 
eredményeit, tisztelik a magyar mi-
niszterelnököt az unióban.A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, ma már tisztelik Orbán Viktort Európában

Fotó: Gémes Sándor
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Különleges bemutatókkal és 
gálaműsorral ünnepel a társulat, 
amely az elmúlt három évtizedben 
Szeged kulturális nagyköveteként 
28 országban öregbítette a város 
hírnevét. 

Bartus BeLLa

A Szegedi Kortárs Balett idén ünnep-
li alapításának harmincadik évfordu-
lóját, ezért a bemutatóik nem a szok-
ványos keretek között zajlanak. A kö-

zönség szeptember 30-án két külön-
álló táncjátékot láthat Juronics Tamás 
művészeti vezető koreografálásában. 
Christoph Willibald Gluck Don Juan 
és Antonio Vivaldi A négy évszak 
című műve az emberi sors fordulatait 
szemléltetik. Utóbbi Nagy Kriszta 
Tereskova Feminizma című írásának 
iránymutatásával párhuzamba állítja 
az évszakok képletes múlását az em-
beri életút fejlődésével. Az avantgárd 
művész szereti borzolni a kedélyeket 
műveivel. A magyarországi feminista 

mozgalom élharcosaként a női sor-
sot helyezte írásának központjába. A 
produkció különlegessége a Borovics 
Tamás színész által megformált halál 
figurája lesz. Juronics Tamás művé-
szeti vezető elmondta: kifejezetten 
érdekesnek tartja, hogy egy olyan 
szereplő is feltűnik a színpadon, aki 
nem táncművészként lesz jelen. – 
Létezése a nyers mozdulatok által 
sokkal súlyosabb lesz – tette hozzá. 
Pataki András, a balett igazgatója 
hangsúlyozta, a szegedi kulturális lét 

részeként működnek, ezért köteles-
ségüknek érezték az elmúlt harminc 
évben, hogy a világ számos orszá-
gában öregbítsék Szeged városának 
hírnevét. Imre Zoltán, a társulat 
alapítója születésének évfordulóján, 
november 8-án, a Müpában gálán 
idézik fel az elmúlt három évtized 
történéseit, megemlékezve ezzel is a 
néhai táncművészről. Novemberben 
a határon túl turnéznak majd, ez-
után az Álomutazó című musicalben 
vesznek részt a táncosok.

Amatőr szereplő is feltűnik a színpadon

Balettal borzolják a közönség kedélyét

Kezdetnek itt egy különös mon-
dat. Egy Indokínában született 
francia asszonyé. Amikor már a 
számvetéshez készülődött, összegz-
ett: „Életem kudarcának a győzte-
se lettem”.

Micsoda paradoxon! Jó lenne ku-
darcainkat nekünk is győztesként 
megélni. Szenvedést tanulópénz-
nek tekinteni. A szenvedés ugyan 
szükségszerű, de szükségképpen le 
is győzendő – tanította Marguerite 
Duras, az indokínai-francia, a hu-
szadik századi lélekvilág-króniká-
sok egyike. Aki élete kudarcát győze-
lemmé változtatta. Most kis szünet. 
Lépsz egy merészet. Megmerítkezel 

a mában: a világháló közösségi ta-
lálkapontján. És analógiákra lelsz. 
Na de kérem! – hallod a távolból 
–, micsoda szentségtörés, hogy jön 
a fészbúk világa ide, ahol a hábo-
rú utáni francia irodalom nagy-
asszonyáról van szó?

Türelem. Kiderül.  
Duras az aktív semmittevés ab-

szurdjának mesteri felmutatója: 
számos hőse a perceket tétlenség-
ben pergető, az időt örök várako-
zásban megélő, változatlanságá-
ban elviselő kényszerélő. Sorsának 
foglya. Mint a modellértékű kisre-
gény, a Naphosszat a fákon két fi-
atalja, Jacques és Marcella, a láza-

dástól önfeladásig jutó pótcselekvők. 
De az időtlen „valamivárás” ellen-
pontjaként Duras odahelyezi a har-
cos Mamát. És vele kötelező lecke-
ként a küzdelemparancsot: ember, 
ne add meg magad a sorsnak!

A Naphosszat a fákon évtizedek-
kel a könyvsiker után a kaposvári 
teátrumban lett újra felfedezett, a 
két zseni, Törőcsik Mari és az orosz 
színházi sámán, Anatolij Vasziljev 
jóvoltából. Üzenetüket a werkfilm-
ben Törőcsik fogalmazza meg: A vi-
lág bajban van. Sándor András írta 
jó rég egy Titanic-parafrázisában: 
„Bakkarát és rulett izgalma a ha-
jószalon levegőjében, táncforgatag a 

hajó nagytermében, rikoltoz a ze-
ne, s fürge riporterek jegyzetelnek, 
leadnak, sugároznak a nagyon fon-
tos dolgokról, amelyek ezen a fé-
nyes óceánjárón történnek. A hajó 
pedig süllyed.”

A fészbúk önfeledt világában, 
ahol utódaink naphosszat lógnak, 
a felszínes banalitások takarásá-
ban ez alig-alig látszik. Igaz, ott 
Törőcsiknek, Vasziljevnek, Duras-
nak sincs helye.

Várkonyi Balázs: Naphosszat a fákon

A Szegedi Kortárs Balett művészei a Don Juant próbálják

Fotó: Kovács Ferenc
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Az első püspök előtt tiszteleg a fesztivál

Tizedik alkalommal szervezték meg 
idén szeptember 24. és október 1. 
között a Szent Gellért Fesztivált 
Szegeden. Az esemény kapcsán 
Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye püspöke lapunknak 
elmondta, azért tartják fontosnak 
a rendezvényt, mert ilyenkor al-
kalom adódik arra, hogy méltó 
módon megemlékezzenek az első 
püspökükre, azaz Szent Gellértre. 
A programsorozat ezen túl egyfajta 
közszolgálatot is vállal a zene és a 
kultúra világában. Érdekesség, hogy 

nem csak a hívő emberek számára 
hirdetik meg az eseménysort, hi-
szen bárkinek meghatározó élményt 
jelenthet a kínálat. A szegedi szim-
fonikus koncerteken és tudományos 
előadásokon kívül Budapesten, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen is előadtak egy koncertet 
(képünkön) az érdeklődőknek.  A 
fesztivál október elsején, 19 óra-
kor a Szegedi Nemzeti Színházban 
zárul, ahol a Korábban Érkeztem 
Alapítvány számára rendeznek egy 
jótékonysági hangversenyt.

Festőmaraton pszichés betegnek 

Idén első alkalommal rendezték 
meg a Psychart 24 elnevezésű fes-
tőmaratont, melyet Szegeden és 
Budapesten egyszerre tartottak 
szeptember 22-én. A csongrádi 
megyeszékhelyen először nyílt le-
hetőségük a pszichiátriai, lelki za-
varokkal rendelkező személyeknek 
arra, hogy egy ilyen kezdeményezé-
sen helyben alkothassanak. A lelki 
problémákat elsősorban a környe-
zeti tényezők és a stresszhelyzet 

határozzák meg, másrészről pedig 
genetikai és egyéb biológiai fak-
torok befolyásolhatják. A Szegedi 
Pszichiátriai Klinikán régóta zaj-
lanak művészetterápiák, az alko-
tóműhelyt döntően a benn fekvő 
betegek számára alakították ki. A 
klinika az SZTE-n belül a negyedik 
legnagyobb a maga 170 ágyával, 
ahol nemcsak a szegedieknek, ha-
nem a környező települések betege-
inek is segítenek. 

Közönségsikernek ígérkezik a Ványabácsi

Sírni vagy nevetni kell Csehovon?
Első ízben mutatják be a Bodolay 
Géza által rendezett Ványabácsi 
című színművet a Szegedi Nemze-
ti Színház deszkáin. A produkció a 
Huckleberry Guys élő zenei aláfes-
tésével fűszerezve kerül színre.

Bartus BeLLa

A rendező elárulta, ezúttal nem a 
publikum által „ismert” szomorú 
hangvételű darabot vitték a színpad-
ra, hiszen a mű tobzódik a komikus 
vonásokban. – Tulajdonképpen száz-
húsz éve azon rágódnak az esztéták, 
hogy mennyire tragikus, illetve ko-
mikus az alkotás, ez már önmagá-
ban véve komikumnak számít – fo-
galmazott. Gortva Tamás moderátor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a vi-
lágirodalom egyik legnagyobb írója, 
Anton Pavlovics Csehov mesterien 
formálta meg a naivnak, tudatlannak, 
esetenként szerencsétlennek tűnő fi-
gurákat, miközben azok egyszerűen 
csak lusták voltak. A felnőtté válást 

mindenáron elkerülni vágyó jelle-
mek inkább hazugságba menekül-
nek, mindazonáltal a tragikomikus 
felhang így tud kiteljesedni. Pataki 
Ferenc, Ványa bácsi megformálója 
szerint a humor pontosan a jellemek 
esetlenségéből adódik. – Nagyon sok 
szereplő van, és mind „nyavajog” a 

Csehovra jellemző módon, ami na-
gyon szórakoztató – mondta. A pro-
dukciót a Huckleberry Guys élő zenei 
aláfestése, valamint különféle beját-
szások gazdagítják, amelyet Bodolay 
Géza meglepetésként szán a közön-
ségnek. – Nem szeretnék bélyeget ra-
gasztani a darabra, mert nem aka-

rom lelőni a nézői meglepetés erejét. 
Nem egy unalmas Csehov-mű lesz, 
hanem ébren tartó erő – fogalma-
zott sejtelmesen a rendező. Az üt-
közésekkel és szenvedélyekkel teli 
szatirikus előadást a Kisszínházban 
szeptember 29-én játsszák először a 
publikum előtt.

Első alkalommal mutatják be a színművet a Szegedi Nemzeti Színházban
Fotó: Bartus Bella
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Fogászati Klinika
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64., • 
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SZEGEdEN
Vasas Szent Péter Gyógyszertár
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 62.
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RuzSa
Rózsa utca 2. Tel: 0662/285-076
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől 
hétfő reggelig: 16–08 óra

MóRahaloM
Kölcsey utca 2. 0662/280-592, Tel: 
0662/280-592 Hétfő–péntek: 16–08 
óra • Péntektől hétfő reggelig: 16–
08 óra

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: szeptember 30-tól október 7-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.)

Szerelmi kapcsolata komoly 
veszélyben lehet. Akár je-
lentősebb problémákra is 
számíthat! Karriere ezzel 

teljesen ellentétesen alakul, elismerések 
és sikerek jellemzik az elmúlt heteit, és 
ez nem is változik a közeli jövőben sem. 
Türelmesnek kell lennie, hisz tudja, sem-
mit nem érdemes elkapkodni.

Türelmesnek kell lenni az 
emberekkel, nem vághat 
állandóan mindenkinek a 
szavába, mert emiatt csak 

megharagszanak azok, akiknek tulajdon-
képpen csak jót akart! Az élettől ezekben 
a napokban olyan lehetőséget kaphat, 
amit nem hagyhat ki, és azonnal igent 
kell rá mondani!

Hosszú idő óta nem találja a 
helyét a világban, boldogta-
lan, pedig mindent megtesz, 
hogy jobb legyen. Sajnos ez 

nem igazán sikerül. Saját magában ke-
resse a hibát! Ha nem tudja higgadtan 
átgondolni az életét, akkor keresse meg 
barátját és beszélgessen el vele. A péntek 
különösen szerencsés napja lehet.

Vannak szabályok, amiket 
be kell tartani, még akkor 
is, amikor biztos benne, 
hogy nincs értelmük. De 

sajnos el kell fogadni, hogy nem min-
dig ön diktálhatja a feltételeket, az élet 
közbeszólhat. Meg kell szüntetnie egy 
kapcsolatot, mert kedvese egyre kevésbé 
viseli el a helyzetet.

Fogadja el az élettől kapott 
ajándékokat, ne érezze ma-
gát rosszul amiatt, hogy 
minden a tervei szerint si-

kerül. Legyen diplomatikus és empatikus 
a munkahelyén – mindenkivel, még azzal 
is, aki nem annyira szimpatikus! Külön 
kell választania a barátságot és a szerel-
met. A kettő együtt nem megy. 

Legyen ambiciózus és sze-
rezzen meg mindent, amit 
csak akar! Néha önzőnek 
kell lenni, és nem szabad 

azzal foglalkozni, amit a közvetlen kör-
nyezete gondolk. Váratlan telefonhívás, 
üzenet vagy SMS forgathatja fel fenekes-
től a magánéletét, erre nem árt felkészül-
nie. Próbálja jól kezelni a helyzetet.

Ha sok vasat tart a tűzben, 
úgy érezheti, hogy kicsú-
szik a kezéből az irányítás. 
Ha rendszerezi a gondola-

tait, könnyen úrrá lehet a nehézségeken, 
de ehhez is, mint mindenhez, nyugodt 
családi háttérre is szükség van. Ha kell, 
változtasson a viselkedésén, és adjon 
meg nekik mindent. 

Tudja magáról, hogy op-
timista és szórakoztató is 
tud lenni, aki mosolyt csal 
minden ismerőse arcára. Ha 

rossz a kedve, akkor próbálja meg lep-
lezni, és csupa pozitív energiát küldeni 
a környezeted felé. A csillagok állása 
alapján elképzelhető egy könnyű és heves 
románc.

Ki kell alakítania azt az élet-
módot, ami nem megy az 
egészsége rovására! Ha nem 
teszi, akkor nagyon hamar 

komoly fizikai és lelki problémái lehet-
nek! Egy félreértés komoly konfliktusok-
hoz vezethet a lakókörnyezetében, ezért 
gondolja át kétszer, hogy kinek milyen 
kijelentéseket tesz! 

Gyengének érzi magát? 
Rossz a közérzete? Szinte 
biztos, hogy nem betegség 
okozza a panaszait, hanem 

lelki eredetűek. Nézzen szembe a problé-
mákkal, és kérjen segítséget, hiszen nem 
tud vele egyedül megbirkózni! Nagy küz-
delemben alulmaradhat egy munkahelyi 
versengésben.  

Komoly igényei vannak, 
amikért rengeteget is dol-
gozik, de az elkövetkező 
hetekben ennek az emberi 

kapcsolatai láthatják a kárát. Ha nem 
akarja magára haragítani szeretteit, áll-
jon meg kicsit, és áldozzon néhány órát 
családjára. Meglátja, hogy nem mindig a 
munka az első.

Határozza el magát végre, 
és valósítsa meg a terveit. 
Energiaszintje magasan az 
átlag feletti ezen a héten, így 

nem okozhat problémát semmi. Ha most 
elhanyagolja a házimunkát, a karriere 
érdekében, akkor emiatt ne érezze magát 
rosszul, de azért próbáljon meg időt sza-
kítani a pihenésre is.
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Közel ezren fújták meg a gyakorlóbabákat

Forró tea, túrószelet és péksütemény járt annak, akinek nem volt ki a négy kereke

Újraélesztési rekord a szegedi rakparton

Megédesítették a bringások napját

Szeged városa új országos rekord-
dal büszkélkedhet, közel ezer fő 
ismerkedhetett meg az újraélesz-
tés alaptechnikájával a Huszár 
Mátyás rakparton.

Betkó taMás DáViD

A helyszínen  Cserjés Andrea  főor-
vos és  Buresch Györgyi  főszervező 
irányításával, a szegedi SBO dolgo-
zóinak szakmai felügyelete mellett 

százötven gyakorlóbabán oktattak. 
A Huszár Mátyás rakparton több 
körben hivatalosan 982 fő sajátította 
el az újraélesztés alaptechnikáját, a 
kezdeményezéssel országos rekor-
dot állítottak fel a szegediek.

– A nyugat-európai országokban 
élők jobban informáltak az újraélesz-
tés terén. Könnyen elsajátítható moz-
dulatokról beszélünk, amelyek alkal-
mazásával emberéletek menthetőek. 
Folyamatosan kapunk visszajelzés-

eket afelől, hogy az oktatott isme-
reteket elsajátítók segíteni tudnak 
egy-egy bajbajutotton. A megfelelő 
információk birtokában a félelem-
érzet is csökkenthető, egy, az utcán 
összeeső társán bátrabban tud se-
gíteni a mentő kiérkezéséig az, aki 
tudja, mi ilyenkor a teendő – fo-
galmazott Cserjés Andrea, a Szegedi 
Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Sürgősségi 
Betegellátó Önálló Osztályának kli-

nikai szakorvosa. A résztvevői létszá-
mot hitelesítő Fülöp Éva, a Magyar 
Rekord Egyesület jogi képviselője a 
Déli Szónak elmondta, ilyen tárgy-
körben elsőként Szegeden született 
rekord. Az oktatás létjogosultsággal 
bír, hiszen a statisztikák szerint éven-
te 20–25 ezer honfitársunkat veszít-
jük el hirtelen szívleállás következ-
tében, holott az esetek jelentős há-
nyadában még meg lehetne mente-
ni őket.

Az első harangszó előtt gyüle-
keztek a biciklisek a Dóm téren, 
ugyanis idén is reggelivel várták 
a város legforgalmasabb kerék-
párútján áthaladókat az Európai 
Autómentes Nap kapcsán.

Bartus BeLLa

– A Bringás Reggelit nagyon jó öt-
letnek tartom, sokakban pozitív be-
nyomást kelthet, és várhatóan arra 

ösztönzi a munkába, iskolába te-
kerőket, hogy más napokon is két 
keréken járják az utcákat – fejtette 
ki véleményét Wiandt Péter. A Dóm 
téren forró teával, túrószelettel és 
péksüteménnyel várták a Szeged leg-
forgalmasabb kerékpárútján áthala-
dókat. Szervizpont is üzemelt a hely-
színen, lehetővé téve ezáltal a közle-
kedők járműveinek műszaki ellenőr-
zését, valamint a kisebb problémák 
javítását. Az Európai Autómentes 

Nap tizenöt évvel ezelőtt indult 
útjára Szegeden is. Minden évben 
szeptember 22-én hívják fel a figyel-
met arra, hogy az autózáson kívül 
is van élet. A hagyományos Bringás 
Reggelin 1200 kerékpáros lakhatott 
jól. Az egyik szervező, a Rádió 88 
nevében Bagdi Zoltán marketingve-
zető elmondta: általános tapasztalat, 
hogy egyre többen állnak meg, per-
sze van olyan is, aki a „biztonságos” 
nemet választja.

Fotó: Kovács Ferenc

Fotó: Kovács Ferenc

Sokszor életmentő lehet, ha valaki tisztában van az alapokkal
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A napfény városa is aktívan bekapcsolódott a huszadik század történelmi eseményeibe

A szegediek nélkül nincs Nemzeti Hadsereg 
Szakály Sándor tartott előadást a 
Szegedi Polgári Platform soroza-
tában. A történész kiemelte, a sze-
gedi polgárok – vallástól függetle-
nül – jelentős szerepet játszottak 
Horthy seregében 1919-ben.

tóth MarceLL

– Minden város egyedi múlttal bír, 
amely bekapcsolódik az ország, 
Európa, a világ történetébe. Ilyen 
Szeged is, amelynek megvan a sa-
játos karaktere – mondta Blazovich 
László, a megyei levéltár nyugal-
mazott igazgatója a Szegedi Polgári 
Platform rendezvényén. A sorozat 
legutóbbi estjének vendége Szakály 
Sándor, a Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgatója az I. világhá-
ború városra gyakorolt hatásáról 
beszélt.

A világháború után, 1919-ben a 
Tanácsköztársaság hatalma átmene-
tileg Szegedig is elért, de végül a fran-

cia megszállók megszüntették a ta-
nácsuralmat, így később a Nemzeti 
Hadsereg bázisa lehetett a város. A 
történész szerint Kun Béláékról sok 
rosszat el lehetett mondani, de leg-
alább az ország védelmét felvállalták. 
A katonáik többsége nem az eszmé-
ért, hanem a hazáért küzdött.

Szegeden eközben ellenkormány 
szerveződött. A Mars téri laktanyát 
lerohanó tartalékos tisztek mintegy 
húsz százaléka zsidó származású volt 
– emelte ki Szakály. Megjegyezte, a 
gazdag izraelita polgárság hason-
lóképpen gondolkodott a kommu-
nistákról, mint a jobboldali emig-
ránsok, ezért adott pénzbeli segít-
séget. Így is elvárták a jelentkezők-
től, hogy hozzanak fegyvert, ruhát, 
élelmet, de ennek ellenére három-
ezer ember összegyűlt, ők adták a 
sereg magvát. Szeged számára ké-
sőbb előnyt jelentett, hogy innen in-
dult a Nemzeti Hadsereg és a „sze-
gedi gondolat”.

KIKAPCSOLÓ

Templombúcsú kézzel másolt Bibliával 

Szent Gellért legjobb tanítványa  I. 
István fia, Imre herceg volt a hitben 
is, amely az igazi és biztos pon-
tot jelenti számunkra – fogalmazott 
Szakács Tibor kalocsai megyés pap 
a Szentírás vasárnapján, a tarjáni 
Szent Gellért plébánia búcsúján. A 
Ferenc  pápának átadott ötkötetes, 
kézzel másolt Biblia hasonmáski-
adását helyezték ünnepélyesen trón-
ra a szentmise elején, amelyen részt 
vettek a Kass János Baráti Kör tagjai, 

valamint Kass János felesége, Hajnal 
Gabriella és lánya, Kass Eszter. A mi-
sét követően a Szegedi Panteonként 
szolgáló Tátra téri templom kapu-
jára két újabb plakettet helyeztek 
fel: Kass János Kossuth-díjas magyar 
grafikus, szobrász, bélyegtervező, 
kiváló művészét, valamint  Richter 
Ilona  Munkácsy Mihály-díjas ma-
gyar grafikus, illusztrátorét. A pla-
ketteket  Benyik György  plébános 
szentelte meg.

Paprikás hangulatra készülnek a hétvégén
Szegeden az alsóvárosi kolostorban 
és tájházban sv zeptember 30-án 
minden a fűszerpaprikáról szól 
majd. Az érdeklődők a tájházban 
megismerkedhetnek a népi hagyo-
mányokkal, valamint a szerzetesek 
gyógyító tudományába nyerhetnek 
betekintést, amit a paprikamagok el-
vetésével szereztek. A templomtéren 
ezúttal is felállítják a paprikavásárt. 
Paprikás ételek kóstolóval egybekö-

tött főzőversenye is lesz a Mátyás-
téren, melynek bevételét a Szent 
Ferenc Szegénykonyha megsegíté-
sére ajánlják fel. A kisgyerekeknek 
egész napos játszóházat, valamint 
bábszínházat és népzenei koncerte-
ket szerveznek. Az esemény kiemelt 
jelentőségű pontja a terményáldás, 
mely a tájházból indulva a ferences 
templomba érkezik, ahol végül meg-
áldják az idei paprikát. 

Sokan nem tudják, de ellenkormány is szerveződött a városban

Fotó: Gémes Sándor
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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 2017. október 5-ig az elérhetőségek 
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé-
günkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Röszkén 3 szobás, nagykonyhás ház el-
adó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkal-
mas. Érd.: 0620/317-9479
Szegeden, az Attila utcában 65 m2-
es részben felújított lakás eladó. Érd.: 
0630/418-20-28
Szeged belvárosában 17m2-es üzlet, iro-
da kiadó. Tel.:30-6255531

Kiváló opel astra gépjármű-akár 
mozgáskorlátozottnak-eladó. Érd.: 06 
62/315-450

eladók, elcserélhető Skoda Octavia, 
Komár motorblokkok. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
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
Vennék 12/220 V-os invertert, Ford 100 
- 120 Ah generátort, 12 V-os napelem-
lapokat, aggregátort. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
hangulati, érzelmi, önértékelési, 
párkapcsolati problémák kezelése.  
www.lelkiOK.hu Tel.: 06-30/2990704
Viseltes, de használható kanapé ingyen 
elvihető. Tel: 06-70-382-4330
Különböző méretű új tekercselő huza-
lok eladók. Tel.:0630/935-30-28.
Kerekes bakdaru eladó. Teherbírás 
10mázsa Tel.:0630/935-30-28
Két kötet 220 lapos Aranykéz kötőkönyv 
eladó. Tel.:0662/434-970, 0662/436-147
Közel két mázsa borszőlő Szeged belvá-
rosában eladó, 120 Ft/kg áron. Ugyan-
itt bontott csempekályha, jó állapotú, 
használt radiátorok, hálószobabútorok 
eladók. Tel: 0620/517-68-43
gyümölcsdaráló (alma, körte), 24 l-es 
zománcozott bogrács kifogástalan (új-
szerű) állapotban eladó. (13 500 Ft/5 200 
Ft) Érd.: 0630/542-9578.

INGATLAN

JÁRMŰ

VegyeS

Közöljük az Ön felhívását is, 
aminek maximum terjedelme 
70 karakter lehet. Várjuk hirdet-
ményeiket a deliszomagazin@
gmail.com e-mail címre minden 
héten kedden 12 óráig. 90 ezres 
példányszámban Szegeden, il-
letve a környék 18 településén! 

Ingyenes apróhirdetés!
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Ismét szegedi kutatóé a tudományos díj

A Nőkért és tudományért díj ti-
zenöt éve alatt idén hetedik alka-
lommal kapta szegedi kutatónő a 

L’Oréal és az UNESCO elismeré-
sét. Ezúttal Tóth Szilvia Zitát, az 
MTA Szegedi Biológiai Központ 
Növénybiológiai Intézetének tu-
dományos főmunkatársát díjazták 
a növények C-vitamin termelésé-
vel kapcsolatos kutatásáért. Rajta 
kívül Wohner Nikolett orvos ve-
hette át a díjat, melynek összértéke 
4 millió forint. 
A cél, hogy a lehető legtöbb te-
het sé ges, sikeres nő váljon ismert-
té és elismertté. Tóth Szilvia Zita 
és csoportja C-vitamin termelő-
dését, szerepeit és a növényeken 
belüli szállítási folyamatait vizs-
gálja, amik jelentősek lehetnek a 
jövőben magas vitamintartalmú 
zöldség- és gyümölcsfajták létre-
hozásához és a termelt C-vitamin 
megőrzéséhez.

Csongrád megyei Aranyanyu-várományosok

A Richter Aranyanyu Díj az egyik 
legrangosabb hazai elismerés, amely 
az orvosnőket, pedagógusokat, 
egészségügyi szakdolgozókat és a 
szociális területen dolgozó nőket 
díjazza immáron hetedik éve. Az 
alapítók, valamint a zsűri tagjai a 
nagyközönségtől beérkezett több 
száz jelölés alapján választották ki 
a tizenhat döntőst. A nagyközönség 
is hozzásegíthet egy-egy hölgyet a 
díjhoz: november 5-e éjfélig tart 
a közönségszavazás az interneten 
a www.aranyanyu.hu/dij oldalon, 
ahol a döntősökről készült kisfilmek 
is megtekinthetőek. Csongrád me-
gyéből a jelöltek között van Maráz 
Anikó szegedi onkológus, Molnárné 
Gardi Katalin makói vezető anesz-
teziológiai szakasszisztens és Sebők 
Erika szentesi ápolónő.

Az SZTE vonzza az ipari vállalkozásokat

Negyvenmilliárdot nyert a szegedi egyetem
Az elmúlt időszakban a Szegedi 
Tudományegyetem országos és 
nemzetközi szinten is számos 
jelentős kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységet végzett, 
ezt bizonyítják a folyamatos pályá-
zati sikerek is.

kiss erVin 

Az eredményeknek köszönhetően 
huszonhat ipari féllel közösen sike-
rült összesen negyvenmilliárd fo-
rint uniós támogatást elnyerniük. 
– Az elnyert pénzösszegből mintegy 
hétmilliárd forint lesz az egyetem 
részesedése. Az SZTE legfőbb part-
nerei magyar középvállalkozások, 
de néhány nagyvállalat is együttmű-
ködik velünk – fogalmazott Szabó 
Gábor, az SZTE rektora, aki bemu-
tatta az intézmény kutatás-fejlesz-
tési és innovációs tevékenységét. A 
rektor úgy látja, hogy az egyetem 
képes volt szoros kapcsolatokat ki-
alakítani az ipari szereplőkkel, így 
már több mint két tucat magán-
szektorbeli partnerével nyerhetett el 
támogatásokat. – Huszonhat projekt 
elnyerését többéves előkészítési fo-
lyamat előzte meg, melyet a tuda-

tos építkezés jellemzett – mondta 
el Kemény Lajos, az SZTE tudomá-
nyos és innovációs rektorhelyettese. 
Az egyetem meghatározó kutatá-
si területei az élettudományok és 
természettudományok, az orvos- és 
gyógyszerésztudományok, a bioló-

gia, a környezettudomány, a fizika, 
a kémia; és a műszaki tudományo-
kon belül az informatikai fejleszté-
sek. A projektek révén a következő 
négy-öt esztendőben várhatóan 12 
– saját vagy az ipari partnerrel kö-
zös – szabadalom, 15 know-how, 

valamint szoftverek és prototípusok 
születhetnek. A felsőoktatási intéz-
mény célja a kidolgozott termékek, 
technológiák hasznosítása, illetve 
értékesítése, ezért az SZTE kiemelt 
partnereivel hasznosítási szerződé-
seket fog kötni.

Szabó Gábor rektor szerint soha nem volt még jobb anyagi helyzetben az intézmény, mint most
Fotó: Kovács Ferenc
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A szerbiai oktatási tér ezen az 
őszön is folyamatos elmozdulá-
sok tere. Szinte már várható volt, 
hogy az iskolakezdés sztrájkkal 
vagy annak beharangozásával 
kezdődik. Sajnos idén sem volt 
ezt másként, a munkabeszün-
tetés fő oka a bérezés. Az ígéret 
szép szó, ha megtartják, úgy jó.  
És akkor jöjjön az új törvény: az 
anyanyelvű oktatás továbbra is 
az elsődleges modell a nemzeti 
kisebbségek számára, új okta-
tási modelleket vezetnek be 
– különös figyelemmel a nem-
zeti kisebbségek sajátosságai 
és igényei iránt, valamint a fel-
sőoktatási egységes adatokat a 
nemzeti kisebbségek nyelvén is 
bevezetik, az igazgatóválasztás 
is sínen van. Természetesen az 
elfogadást majd követik az új 
rendeletek, melyek szabályoz-
zák az iskola és a rendszer mű-
ködését. Ami számunkra, ma-
gyaroknak fontos, az az, hogy 
figyelembe veszik a nemzeti 
sajátosságainkat, modelleket, 
új módszereket vezethetünk be 
iskolaszékeinkbe, és az önkor-
mányzatok segítségével delegál-
hatunk tagokat a nemzeti tanács 
véleményét kikérve. Érdemes 
egy kisebb körsétát tenni virtu-
álisan a környező országok (el-
szakított területek) magyarsá-
gának oktatási modelljei között. 
Sajnos nem azt tapasztaljuk, 
hogy a mindig is szülőföldön élt 
nemzet élhet jogaival. Naivitás 
volna azt feltételezni, hogy ná-
lunk a Vajdaságban, Szerbiában 
is minden a legnagyobb rend-
ben van. Egy szó sincs erről, de 
szerzett jogaink nem csorbul-
tak! Lehet kritizálni, lehet elége-
detlenkedni, de ne feledjük, mi 
még magyarul tanuljuk a tantár-
gyakat, magyarul érettségizünk!
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Az anyanyelvért

Hisznek a család erejében
Fergeteges hangulatú közösségi ünnep Deszken

Szüreti mulatsággal ápolták hagyományainkat

Az ősz a szüret, a betakarítás 
időszaka, melyet a vidám zenés, 
táncos összejövetelek színesíte-
nek. Ennek szellemében hangula-
tos mulatságot rendezett az ÁGOTA 
Alapítvány Játszóháza.

DsZ

Nagy volt a sürgés-forgás az ÁGOTA 
játszóház által megrendezett szüreti 
mulatságon, amin több mint száz 
gyermek és fiatal vett részt. Nagy 
érdeklődéssel álltak a szőlőprés kö-
rül, ahol Hajnal Imre nevelőszülő 

mutatta meg, hogy is lesz a szőlőből 
must. Emellett több szüreti hagyo-
mánnyal is megismerkedhettek a 
jelenlévők. Bacsa László néptáncok-
tató táncházba hívta a résztvevőket, 
ahol a fiatalok mellett a szülők is 
szívesen követték a bemutatott lépé-
seket. Akik szerettek volna valami 
emléket is hazavinni, azok kézmű-
ves-foglalkozáson készítettek őszi 
ajtódíszeket, képeket, figurákat az 
önkéntesek segítségével. – A ját-
szóház immár második alkalommal 
rendezte meg szüreti mulatságát. 
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 

a magyar néphagyományokat, népi 
játékokat megismerhessék és meg-
őrizhessék a városban élő fiataljaink 
is. Ilyenkor vendégül látjuk a Szent 
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Csongrád megyei lakásotthonainak, 
valamint nevelőszülői hálózatának 
gyermekeit – ismertette Kolláth 
Enikő, a játszóház vezetője, hoz-
zátéve, ez a rendezvény jó alkalom 
volt arra is, hogy ezek a fiatalok ta-
lálkozzanak a környékbeli gyerme-
kekkel és azok családjaival. A közös 
program összeköti őket, sok esetben 
barátságok szövődnek.

Az önkéntes összefogás és igazi 
közösségi hangulat adott örömöt 
sok családnak és érdeklődőnek 
a deszki közösségi és családi 
napon.

DsZ

A Boldogok a Szegények Alapítvány 
valamennyi önkéntes munkatársa, 
a közösség és a település szám-

talan családja élvezhette a deszki 
közösségi és családi napot. Kicsik 
és nagyok, felnőttek és gyerme-
kek egyaránt vetélkedtek, vattacuk-
roztak vagy éppen fagylaltoztak a 
rendezvényen. A programban he-
lyet kapott a közkedvelt arcfestés 
és „csillámtetkó”, ugrálóvár és cso-
csó, játékos versenyek, valamint egy 
finom ebédet is elfogyaszthattak 
közösen. A csaknem kétszáz ér-

deklődő együtt élvezhette a Klúg 
Péter Iskola előadócsoportjának be-
mutatóját, majd Búza Ádám kon-
certjét. Romsicsné Kovács Ilona, az 
alapítvány elnöke, főszervező úgy 
fogalmazott, a család szó elégedett, 
harmonikus módon együtt élő fel-
nőttek és gyermekek képét idézi fel, 
ezért is hisz a család megtartó ere-
jében, valamint a generációk békés, 
boldog egymás mellett élésében.

A felnőttek mellett a gyerekek szórakozására is gondoltak

Fotó: Gémes Sándor
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Ezúttal sem volt szerencséje a sor-
solással a szegedi Vágó Fannyval 
felálló St. Pöltennek a Bajnokok 
Ligájában: a válogatott támadóval 
a világbajnoki selejtezőkre is 
kitértünk.

VajgeLy PáL

Hiába a pazar első 45 perc, ezt nem 
sikerült átültetnie a folytatásra a ma-
gyar női labdarúgó-válogatottnak a 
legutóbbi Európa-bajnokság ezüst-
érmese, Dánia ellenében, így 6-1-es 
vereséggel rajtoltak a lányok a világ-
bajnoki selejtezősorozatban. A talál-
kozó előtt az is kérdéses volt, hogy 
a dánok eljönnek-e a meccsre, mert 
vitában álltak a szövetséggel a pre-
mizálást illetően. – Nehéz volt meg-
élni, de végig úgy készültünk, hogy 
lesz meccs. Könnyebb lett volna, ha 
tudjuk, pontosan kik jönnek. Az el-
ső félidő alapján elhittük, hogy akár 

pontot is szerezhetünk, de végül fizi-
kálisan felőröltek bennünket – össze-
gezte a dánok elleni nyitányt Vágó 
Fanny. Az ötös csoportokból az első 
mellett a négy legjobb második lehet 
ott a világbajnokságon, a magyarok a 
horvátokkal, az ukránokkal és a své-
dekkel játszanak még Dánia mellett. 
Vágó Fanny kitért rá, előbbi két csa-
pat megelőzésével céljuk, hogy har-
madikként zárjanak csoportjukban. 
A szegedi labdarúgó osztrák klub-
jával, a St. Pöltennel tavaly a leg-
jobb 32 között nem tudott túljut-
ni a dán Bröndbyn a Bajnokok 
Ligájában: idén sem volt szerencsé-
jük a sorsolással, ugyanis a legjobb 
16 közé jutásért a tavalyi elődön-
tős angol Manchester City lesz az 
ellenfelük. – Pozitívan állunk hoz-
zá, mert nehezebbet is kaphattunk 
volna. Ellenfelünk négy meghatáro-
zó játékosa is eligazolt, fontos lesz, 
hogy a hazai mérkőzés után ne hát-

rányból várjuk a visszavágót. Kevés 
időnk van arra, hogy közösen ké-
szülhessünk. Az angliai meccs olyan 
lesz, mint amire minden futballis-
ta vár: várhatóan sok néző előtt, jó 

stadionban játszhatunk – tekintett 
a City elleni párharcra a legutóbbi 
két szezonban a bajnoki arany mel-
lett a gólkiránynői címet is besöprő 
Vágó Fanny.

Elpáholták a dánok Vágó Fannyékat a vb-selejtező nyitányán

Újra válogatott lett a szegedi beállós

Világsztárokkal néz farkasszemet

Sirián Szederke nem futamodik meg
Ismét meghívót postázott a Deb-
recen szegedi születésű beállósá-
nak, Sirián Szederkének a magyar 
női kézilabda-válogatott szövetsé-
gi kapitánya: a tehetséges játékos-
sal az Eb-selejtezők kezdete előtt 
beszélgettünk.

VajgeLy PáL

Szerdán Koszovó ellen kezdte meg 
szereplését az Európa-bajnoki selej-
tező csoportban a magyar női ké-
zilabda-válogatott: a keretbe ezúttal 
is meghívást kapott a Debrecenben 
játszó, Szegeden született beál-
lós, Sirián Szederke, akinek Kim 
Rasmussen már a szlovákok elleni, 
nyári világbajnoki selejtező mér-
kőzésen is lehetőséget adott. – Ez 
egy újabb megerősítés számomra, a 
nyári alapozáskor ugyanúgy végez-
tem a munkát, mint eddig. Ebben 
a folyamatban pluszt ad számomra, 

hogy újra meghívót kaptam. Tudom, 
hogy van még miben fejlődnöm, hi-
szen többnyire támadásban kaptam 
szerepet a csapatban. Az a célom, 
hogy a védekezésben is beépüljek, 
ehhez azonban még időre van szük-
ségem. Nem futamodok meg a fel-
adat elől, ez a célom – mondta el a 
Déli Szónak Sirián Szederke. Kitért 
rá, a múlt szombaton kezdődött öss-
zetartás során főleg a hat a hat el-
leni játékok során tudtak sokat csi-
szolódni, ebben pedig a korosztályos 
válogatottakat végigjárt játékos szá-
mára sokat jelentett, hogy a korább-
ról ismert Lukács Viktóriával vagy 
Bíró Blankával dolgozhatott együtt. 
Sirián Szederke kitért rá, bár a poszt-
ján két kiváló játékossal kell meg-
küzdenie a játékpercekért. Úgy ér-
zi, jó úton jár, és a most kapott bi-
zalom, valamint edzési lehetőségek 
is segítik ebben. A Loki beállósa 
hatéves korában, szüleivel költözött 

Győrbe, ugyanakkor a család többi 
tagját rendszeresen igyekszik meg-
látogatni szülővárosában – bár erre 

egyre kevesebb ideje van a soroza-
tos meccsek és most már a váloga-
tottbeli teendők miatt is.

SPORT

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Egy félidőn át volt esélye a magyar válogatottnak az Eb ezüstérmese ellen

Keményen küzd a Debrecen vonaljátékosa a behívóért

Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség / Kovács Anikó
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Ezüsttel hangolt az Eb-re a paralimpiai negyedik Major Endre

(V)érmes reményekkel utazik Szlovéniába

A gyerek nyerte a családi csatát

SPORT

A világranglista hatodik helyezett 
parapingpongosa szeretné érem-
mel zárni a szlovéniai Európa-baj-
nokságot, ami nem lesz egyszerű, 
mivel nagyon erős a mezőny.

Dorogi LásZLó

Az idei szezon legfontosabb meg-
mérettetésén vesz részt az ATSK 
Szeged para-asztaliteniszezője, 
Major Endre. Azok után, hogy a 
12. cseh nemzetközin ezüstéremmel 
zárt szeptember második hétvégé-
jén, ezúttal Laskoban csaphat össze a 
kontinens legjobbjaival.  – Az ostra-
vai versenyen nem volt ott minden-
ki, aki most az Európa-bajnokságon 
részt vesz, tehát mondhatjuk, hogy 
papírforma eredményt értem el az 
ezüsttel. Az Eb-n már sokkal erősebb 
lesz a mezőny, és akik most a világ-
ranglistán mögöttem vannak, azok is 
simán okozhatnak meglepetést egy-
egy jobb napjukon. Az asztalitenisz 
sem olyan sportág, ahol az előzetes 
esélyek nagyon számítanának, így fe-
lesleges latolgatni azokat – mondta 
a riói paralimpiai negyedik helye-
zett versenyző a Déli Szónak még 
az utazás előtt. A para-asztaliteni-

szezők kontinensviadalát szeptem-
ber 26. és október 5. között rende-
zik, ám azt lapzártánk előtt még nem 
lehetett tudni, hogy milyen ellenfe-
leken keresztül vezet Major Endre 
útja az egyenes kieséses szakaszba. 
– Az Európa-bajnokság csoportbe-
osztása közvetlenül a verseny kezde-

te előtt derül ki, annyi biztos, hogy 
a kiemeléseknek köszönhetően min-
dig vannak a csoportoknak favoritjai 
és papíron hátrébb rangsorolt ver-
senyzői. Azt is fontos megjegyezni, 
hogy egy ország két asztalitenisze-
zője sem kerülhet azonos csoportba. 
Előzetesen azt mondom, hogy szép 

lenne éremmel zárni az Eb-t, de na-
gyon sok feltörekvő játékos van, akik 
korábban ki sem jutottak komolyabb 
versenyekre, mégis olyan tornagyő-
zelmeket arattak, melyekre nem szá-
mított senki előzetesen – zárta a vi-
lágranglistán jelenleg hatodik szege-
di asztaliteniszező.

Bravúros továbbjutás az Ásotthalomtól

Ott van a labdarúgó Magyar Kupa 
legjobb 64 csapata között az Ásott-
halmi TE: az NB III-as Hódmezővá-
sárhely elleni bravúros továbbju-
tásban nagy szerepe volt ifj. Major 
Lászlónak, aki édesapja csapatát 
ejtette ki a sorozatból.

VajgeLy PáL

Fordulatos, egyben izgalmas és pa-
rázs mérkőzésen győzte le magasabb 
osztálybeli ellenfelét az Ásotthalmi 
TE labdarúgócsapata a Magyar Kupa 
országos főtáblájának első forduló-
jában. A homokhátiak csatárának, 
ifj. Major Lászlónak különösen em-

lékezetes marad a találkozó, hiszen 
a Hódmezővásárhelyi FC kispadján 
édesapja, Major László ült: a HFC 
mesterének fia ráadásul a meccs haj-
rájában szerzett góljával hosszabb-
ításra mentette a kupacsatát, majd 
a büntetőrúgások során magabiz-
tosan értékesítette saját tizenegye-
sét, így tevékeny részese volt an-
nak, hogy kiejtse az édesapja által 
irányított vásárhelyi együttest. – A 
meccsünk után együtt néztünk fut-
ballt a televízióban, és persze szó-
ba került a kupatalálkozó is, gratu-
lált a gólomhoz. Olyan szempont-
ból jó volt, hogy ismertük az ellen-
felet, de jobban örültünk volna egy 

élvonalbeli csapatnak – emlékezett 
az Ásotthalom csatára, ifjú Major 
László, aki tétmeccsen először ját-
szott olyan csapat ellen, amelyet apu-
kája irányított. Az ásotthalmi táma-
dó megjegyezte, mindent megtesz-
nek majd azért, hogy továbbjussa-
nak a legjobb 32 csapat közé, ehhez 
majd egy újabb NB III-as együttes, 
a Rákosmente KSK testén keresztül 
vezethet az út. – Szeretnénk egy NB 
I-es csapat ellen játszani, ez kevés 
labdarúgó számára adatik meg, re-
méljük, hogy összejön – tette hozzá 
Major László. Kószó László tanítvá-
nyai október 25-én saját közönségük 
előtt fogadhatják az RKSK-t.

Fotó: Gémes Sándor

A meglepetések alaposan átírhatják a kontinenstorna, így Major Endre esélyeit is

Fotó: Gémes Sándor
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Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa főtábla második for-
dulójának párosítása, ahol két Csongrád megyei csapat 
volt érintett. A SZEOL igazán patinás ellenfelet kapott, 
hiszen a jelenleg másodosztályú ETO FC Győrt látja ven-
dégül. A HFC-t búcsúztató Ásotthalomhoz a harmadosz-
tályú Rákosmente látogat. A mérkőzéseket október 25-
én, szerdán játsszák, a SZEGEDma.hu élőben közvetít.

Az ETO érkezik a SZEOL-hoz Kupagyőztes Több mint egy tucat érem

Összesen 14 érmet szereztek a csehországi Racicében meg-
rendezett Olimpiai Reménységek Versenyén a DÉMÁSZ 
Szegedi VE kajak-kenusai. A teljes nemzetközi mezőny-
ből kiemelkedett a Tisza-parti klub versenyzője, Zombori 
Dominik, aki mind az öt számában a dobogó legfelső 
fokára állhatott, és mint a verseny után elégedetten kiemel-
te: sikerült teljesítenie célját. Ezzel arra utalt, hogy hozta 
a tavaly szerzett öt érmet, csak míg egy éve két arany- és 
három bronzérem volt a mérleg, addig idén kizárólag a 
legfényesebb medálokból szerzett. – Az idei Európa- és 
világbajnokságon rengeteg tapasztalatot szereztem, ez le-
hetett szereplésem kulcsa. Már magabiztosabban állok oda 
a rajtokhoz, nagyon sokat tudtam tanulni például Bodonyi 
Andrástól a szezon során – foglalta össze szereplését a 17 
éves kenus. Hozzátette, ezzel ugyan véget ért a szezon szá-
mukra, de szeretne lejárni „örömkenuzni”, mielőtt elkezdik 
az alapozást a következő szezonra, amelyben első számú 
célja az lesz, hogy olimpiai számban szerepelhessen a világ-
bajnokságon – azaz vagy az 1000 méter egyesben, vagy az 
500 méter párosban. Szintén öt érmet, köztük két aranyat 
szerzett az ORV-n Molnár Csenge: szerepléséről kifejtette, 
elégedett a teljesítményével, ugyanakkor 200 méter egyes-
ben jobbat szeretett volna hozni. – Minden nyári versenyem 
az elképzelések szerint alakult, de persze az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon szerzett arany a legkevesebb számom-
ra. Szerencsére az egész szezon során folyamatosan fejlőd-
tem, ez volt a legfontosabb – zárta Molnár Csenge.

Két idegenbeli mérkőzést követően hazai pályán is bemutatkozik a Bajnokok Ligája idei 
kiírásában a MOL-Pick Szeged. A svéd bajnok, régi ismerős Kristianstad látogat a Tisza-
partra vasárnap 17 órakor. A csapatok az elitsorozat előző kiírásában is egy csoportban 
szerepeltek, akkor Juan Carlos Pastor együttese oda-vissza legyőzte ellenfelét, míg nyá-
ron, a Kanizsa Kupán 
a felkészülés jegyében 
csaptak össze a felek, 
amely találkozó szintén 
szegedi sikert hozott. – 
Nagyon veszélyes csa-
pat a Kristianstad, aki 
lebecsüli őket, könnyen 
megéghet ellenük. Be-
bizonyították az első két 
fordulóban, hogy na-
gyon jól tudnak kézilab-
dázni, de ha keményen 
játszunk, és betartjuk 
a taktikai utasításokat, 
akkor magabiztosan be 
fogjuk őket darálni – 
mondta Zubai Szabolcs, 
a Pick csapatkapitánya.

Zákányszéki focisiker 
született Hajdújáráson. 
A Csongrád megyei-
ek a Szabadkai Magyar 
Konzulátus elleni ikszet 
követően másodszor hó-
dították el a serleget.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
NB II: Vasárnap 17 .00: Gyirmót FC Győr 
– Szeged 2011. • NB III Közép csoport: 
Szombat 16 .00: Rákosmente KSK – Makói 
FC, Duna Aszfalt Tiszakécske – Mórahalom 
VSE, Iváncsa KSE – SZEOL SC. Vasárnap 
15.00: Hódmezővásárhelyi FC – Vecsés. 
• Megyei I.: Szombat 16.00: Tiszasziget 
SE – Ujszegedi TC, Hódmezővásárhelyi 
FC II. – Szegedi VSE, Algyő SK – FK 1899 
Szeged, Szentesi Kinizsi SZITE – Zsombó 
SE, Deszk SC – Foliaplast-Bordány SK, 
Kiskundorozsmai ESK – Ásotthalmi TE. 
Vasárnap 16.00: Sándorfalva SK – Csongrád 
TSE. • Megyei II.: Szombat 16.00: St. Mihály 
– Csengele, Tömörkény – Nagymágocs, 
Üllés – Mindszent, Kiszombor – Balástya, 
Apátfalva – Csanádpalota, Röszke – 
Móravárosi Kinizsi. Vasárnap 16.00: 
Szegedi VSE II. – Székkutas, Csanytelek 

– Makó II. • Megyei III.: Homokháti 
csoport: Szombat 16.00: Zákányszék 
– Mórahalom II., Dóc – Balotaszállás, 
Kistelek – Sándorfalva II., Csongrád II. 
– Algyő II., Zsombó II. – Ruzsa. • Tisza-
Maros csoport: 14.00: Csongrád III. – 
Kübekháza, Baks – Földeák, Szikáncs – 
Mártély, Nagylak – Baktó. Vasárnap 11.00: 
Szegvár – Pázsit. 16.00: Fábiánsebestyén 
– Pitvaros.

Svéd vendégek

A SZEGEDma.hu online közvetítései: 
Péntek 18.00 DEAC – Naturtex-SZTE-
Szedeák (férfi kosárlabda NB I/A cso-
port). Szombat 16.00 Algyő SK – FK 
1899 Szeged. Vasárnap 17.00 Gyirmót 
FC Győr – Szeged 2011. 17.00 MOL-Pick 
Szeged – IFK Kristianstad (férfi kézilab-
da Bajnokok Ligája).
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Győzelmekre éhes a szegedi kosárcsapat

Fortune Szegedre érkezett
Papírforma búcsú

Búcsúzott a Magyar Kupa küz-
delmeitől a ContiTech Szeged 
Diapolo vízilabdacsapata. A 
nyáron erősen megfiatalodó 
gárda a kupa kaposvári se-
lejtezőcsoportjában a szom-
bathelyi AVUS elleni 9–9-es 
döntetlennel indította a két-
napos minitornát. A házigaz-
da ellen is jól tartotta magát 
két negyeden keresztül Varga 
Péter együttese, sőt a nagy-
szünetben még vezetett is, ám 
a második játékrészben érvé-
nyesült a papírforma, s a so-
mogyiak végül 13–5-re nyer-
tek. A második napra maradt 
a legkomolyabb erőpróba, 
és a nyáron remekül erősítő 
Ferencváros ellen nem is volt 
sansza a Szegednek: az Euro-
kupa címvédője az első két 
negyedben gólt sem engedett 
ellenfelének, végül 17–4-re di-
adalmaskodott. Ezzel a Szeged 
a csoport harmadik helyén 
zárt, és nem jutott a legjobb 
nyolc közé a kupában.

Dobogón a váltók

Ismét érmekkel tért haza a 
váltóbajnokságról a Titán TC 
atlétacsapata, amely 2003 óta 
csupán egyszer nem állhatott 
fel a dobogóra – amikor el sem 
indult a versenyen. Ezúttal 
is két váltóval – fiú és lány – 
vágtak neki a küzdelmeknek a 
kistitánok, és mindkét csapat 
dobogóra állhatott. A lányok-
nál 4x300 méteren tíz váltó állt 
rajthoz. Az Andó Viola, Kovács 
Boglárka, Erdei-Strohner 
Kincső, Hallósy Rita kvartett 
1200 méterből közel 1100 mé-
tert az élen töltött, majd szoros 
befutó után a dobogó alsó foká-
ra állhatott fel.  – Sokat tettek 
ezért a dobogóért a lányok, és 
nagy örömet szereztek nekem 
a harmadik hellyel – mondta a 
verseny után Menyhárt Zoltán, 
a Titán TC edzője. A fiúk kicsit 
hosszabb, 4x400 méteres távon 
álltak rajthoz, s a Szivák Barna, 
Toronyi Gergely, Nagy Gergő, 
Nagy Ábris négyes ezüstérem-
mel gazdagodott.

SPORT

Az újonc Debrecen otthonában 
kezdődik az új idény a tavalyi 
négy légiósából hármat is meg-
tartó Naturtex-SZTE-Szedeák férfi 
kosárlabdacsapatának számára. 
A nyáron érkezett vezetőedzővel, 
Andjelko Mandiccsal összegeztük 
a felkészülést.

VajgeLy PáL

– Pénteken önök játszhatják a baj-
nokság nyitómeccsét a DEAC ellen, 
idegenben. Érződik már a játékoso-
kon némi feszültség?

– Érezhető a felfokozott várako-
zás, nagy a bizonyítási vágy a fiúk-
ban, már csak azért is, mert az elő-
szezonunk nem a legjobban sikerült. 
Ebben az időszakban ugyan nem a 
győzelem az elsődleges, de minden 
sportoló szeret nyerni, nekünk pedig 
sajnos ez nem sokszor sikerült a felké-
szülés során. Meg kell jegyezzem, an-
nak ellenére, hogy a keretünkben nem 
volt sok változás a nyáron, mindössze 
egyetlen meccs volt, ahol a teljes csa-
pattal tudtunk játszani, ez semmiképp 
sem könnyíti meg a helyzetünket.
– Szüksége lenne még időre a gárdá-
nak? Ha jól gondolom, a sérülésekre 
célzott az imént, amiből azért sokak-
nak kijutott a nyáron, és ott volt az 
Universiade is, ahol a klub több játé-
kosa is képviselhette a szegedi színeket.

– Így van, biztosan érződni fog 
még ez a pályán az első meccseken. 
Marko Boltic és Juhos Levente sem 
tudott mindig velünk dolgozni. 
Nemhogy a meccseken, 
de az edzéseken 
sem tud-

tunk közösen gyakorolni, ugyanak-
kor mindez a megfelelő mentalitás-
sal és hozzáállással eltüntethető a pá-
lyán. Ezek a tényezők különösen az 
idegenbeli találkozókon, így például 
a nyitómeccsünkön jelenthetnek so-
kat, azon dolgozunk, hogy a játéko-
sok ennek megfelelően lépjenek pá-
lyára Debrecenben. 
– A kulcsemberek, így a légiósok szin-
te mindegyike maradt a tavalyi csa-
patból. Tulajdonképpen egyetlen cse-
re történt a várható kezdőötösben, az 
éppen a Debrecenbe távozó Ivan Lilov 
helyére az amerikai Josh Fortune ér-
kezett. Mennyit számíthat az ő játé-
ka, mit lehet tőle várni?

– Josh remek kosaras, de nem fog 
több múlni rajta, mint bármelyik más 
játékosunkon. Persze, az valóban igaz, 
hogy ő csatlakozott hozzánk a legké-
sőbb, de a Kaposvár elleni mérkőzé-
sünkön ez már mit sem látszott, ki-
mondottan jól játszott. Nem szabad 

elfelejteni, ez nem egyéni, hanem csa-
patsportág, így nemcsak tőle, hanem 
mindenki mástól szükségünk lesz a jó 
teljesítményre, csapatként érhetünk el 
igazán nagy sikereket a szezon során. 
Ebben persze sokat jelenthet az, hogy 
a tavalyi együttesből sokan maradtak 
az idei szezonra is, ez természetesen 
az én dolgomat is könnyítette.
– Szokták volt mondani: egy jó kez-
dés elkísér az egész idény során. Nem 
csupán a debreceni meccsre gondolva, 
mennyire határozhatja meg a szezon-
jukat, ha sikerülne jól rajtolni?

– Már csak a kellő önbizalom 
elnyeréséhez is nagyon fontos az, 
hogy jól kezdjük a bajnokságot. 
Ugyanakkor nem akarok tovább-
gondolkozni a debreceni meccsnél. 
Elcsépeltnek tűnhet, de a mi helyze-
tünkben hatványozottan igaz: mindig 
a következő mérkőzés a legfontosabb, 
arra kell úgy készülnünk, mintha egy 
döntőt játszanánk.
– A nyáron érkezett a csapat élére, 
így egy kis szünet után újból a ma-
gyar bajnokságban dolgozhat. Hogy 
érzi, mennyire sikerült teljes mérté-

kig megismernie a Szedeákot?
– Bizton állíthatom, remek 

kapcsolat alakult ki a srácokkal, 
akikre egy rossz szavam sem 
lehet. Remekül dolgoznak az 
edzéseken, maradéktalanul be-

tartják az általam kérteket, min-
dent megtesznek azért, hogy ered-

ményesek legyünk. Jó hangulatban 
is telt a felkészülés a nehézségek el-

lenére. Nagyon sokat jelentene egy 
Debrecenben aratott győzelem szá-
munkra, őszintén remélem, hogy 

ezt sikerül is elérnünk!

Minden meccs egy döntővel ér fel a Szedeák számára az új idényben – állítja Andjelko Mandics

Fotó: Gémes Sándor
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