
Jön a tél, a hajléktalanokra ne-
héz időszak vár a hidegben. A 
Szolidaritás Éjszakáján azon-
ban ők álltak a középpontban, 
étellel és programokkal várták 
a rászoruló embereket.

9. oldal

Népes szegedi MSZP-s delegá-
ció járt az unió „fővárosában”, 
Brüsszelben. A SZEGEDma 
riportere az útjáról kérdezte 
Kozma Józsefet, aki nem szíve-
sen válaszolt a kérdésekre.

5. oldal

A szegedi Tabatabai Nejad 
Flóra a földrész legnagyobb 
ifjúsági dalversenyére készül. 
Kaunas Talentre indulás előtt 
adott interjút lapunknak.

12. oldal

A fedél nélküliekért

Brüsszelben

Európa deszkáin
Körmendi Gábor

„Akarja-e ön, hogy Botka László 
segítségével közvetlen környezeté-
be migránsokat telepítsenek? – ezzel 
a kérdéssel indított aláírásgyűjtést 
a Fidesz-KDNP helyi szerveze-
te Szegeden. Az aktivisták minden 
háztartáshoz bekopogtatnak, hogy 

figyelmeztessék az ott élőket az ille-
gális bevándorlás veszélyeire. Már az 
első héten több ezren látták el kéz-
jegyükkel a kérdőívet, hogy kinyil-
vánítsák véleményüket: a napfény 
városa ne adjon otthont migrán-
soknak. - Féltem a gyermekeimet. 
Szeged egy nagyon szép város, nem 
akarom, hogy az ide költöztetett ide-

genek feldúlják. Csak az jelent ga-
ranciát, ha ellenállunk – nyilatkozta 
lapunknak az egyik aláíró. A Fidesz a 
megyeszékhely több pontján standot 
is állított; összeállításunkban mutat-
juk, hogy mikor és hol tiltakozhat-
nak a betelepítés ellen a szegediek.

Pedofil a Ligetben –  
6 éves kislányt táma-
dott meg Szegeden egy 
pedofil. A rendőség 
még nem találta meg 
az elkövetőt.

3. oldaluwuwu

Egy hét alatt több ezer 
aláírás a Fidesznek 

SZEGED

 VIII. évfolyam 22. szám    
 2017. november 24.

Fotó: Kovács Ferenc

Cikkünk a 4. oldalon

8. oldaluwuwu

Lehetőség az ELI –  
Palkovics László szerint 
hosszabb időn keresztül 
segítheti Szeged fejlődé-
sét a lézerközpont és a 
tudományos ipari park.
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Lakossági fórum Zákányszéken
A község vezetése december 4-én, hétfőn 17 órától 
találkozik a lakosokkal a művelődési házban. A fórum 
és közmeghallgatás elsődleges témája a Településképi 
Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészíté-
sének befejező szakasza lesz.

Bárányok a tájházban
A Szeged-Alsóvárosi Napsugaras Tájház Házi kedven-
ceink sorozatának következő állata a bárány lesz. Éppen 
ezért november 25-én, szombaton a 10 és 13 óra közötti 
foglalkozáson bárányos telefontokokat, könyvjelzőket, 
bábokat készíthetnek az érdeklődők.

Ovisok éneke
A szegedi Karolina Óvoda, 
Általános Iskola, Gim ná-
zium és a Szeged Városi Kó-
rus egyesület népdaléneklési 
versenyt rendezett a város 
nagycsoportos óvodása-
inak. Öt óvodából tizenöt 
gyermek érkezett. Az első 
Matuszka Gréta, a második 
Cedolini Riccardo, a har-
madik Varga-Orvos Viola, 
a negyedik Kocsis Virág 
Eszter lett. Különdíjat 
Brzózka Marek és Návai 
Nóra Lilla kapott.

Konferencia
Mórahalmon tartották 
meg a „PUSZTÁZÓ” Ta-
nyakonferenciát, mely-
nek mottója „A múlt 
a jövendő tükre” volt. 
A megyei rendőrség 
külterületi programját 
ismertették.  A részt-
vevők áttekintették a 
tanyaprogram elmúlt 
húsz évét, és értékelték 
a tanyán élők helyzetét. 
Nógrádi Zoltán polgár-
mester elmondta, el-
sőként csatlakoztak a 
programhoz és azóta is 
nélkülözhetetlen segít-
séget kapnak a rendőr-
ségtől. Elhangzott: to-
vábbi 19 millió forintos 
támogatásban részesül 
a program, melyből pél-
dául felderítő drónokat 
alkalmaznak.

Sportfelújítás

Húszmillió forintot nyert a Belügyminisztériumtól a 
sportcsarnok fejlesztésére Bordány. Ebből az összegből 
teljesen felújítják a vizesblokkokat, energiatakarékos 
LED lámpákat helyeznek el a küzdőtéren. – Már több 
alkalommal próbáltunk támogatást szerezni a sport-
csarnok felújítási munkálataira, hiszen mind a vizes-
blokkokra, mind pedig a küzdőtérre és az ott található 
eszközökre már régóta rá fért volna a felújítás. Örülünk 
annak, hogy a kitartó munka meghozta gyümölcsét és 
jövőre ez a fejlesztés is megvalósulhat Bordányban. 
Szerencsére a sportcsarnokunk jól kihasznált, a sport-
programok mellett az utóbbi időben egyre több fontos 
közösségi célú eseménynek is helyt tud adni – mond-
ta Tanács Gábor, a nagyközség polgármestere. Arról is 
beszámolt, egy másik pályázatnak köszönhetően 2018 
tavaszán még szebb, s egyben komfortosabb lesz a 
sportcsarnok, mert kicserélik a nyílászárókat. 

Ősi gyümölcsök Öttömösön

Az öttömösi Déli Szent Erzsébet Út Egyesület ősi magyar 
gyümölcsfa programba kezdett még tavaly. Az értékőrző 
kezdeményezéshez, mely régi magyar gyümölcsfáink ül-
tetésével, a hagyományokban gyökerező közösségépítéssel 
foglalkozik, már öt környékbeli településről csatlakoztak 
családok. Az egyesület Öttömösön, az általános iskola mö-
götti területen várta a régi magyar gyümölcsfák iránt érdek-
lődőket és a lelkes gyerekeket. A résztvevők megismerkedtek 
például a mézkörte, a piros vilmos körte, a szomolyai fekete 
cseresznye, vagy a gönci magyar kajszi fajtákkal. Öttömösön 
négy körtefa-csemetét ültettek el az iskolások segítségével. A 
későbbi gondozás is közösségi jellegű lesz, melyben a plébá-
nia, az önkormányzat és az iskola is részt vesz. A mozgalom 
öttömösi tagjai remélik, százéves nagyságrendben tervezhet-
nek előre az őshonos gyümölcsfák elültetésével. 

Mórahalmiak diadala
Az ORCHIS Természetvédelmi Egyesület idén 
is megrendezte hagyományos versenyét, 
amelyen hat csapat mérte össze tudását. 
A mórahalmiak diadalmaskodtak, az ásott-
halmiak pedig házigazdaként különdíjban 
részesültek. - Az általános iskola 5-6-7. évfo-
lyamosai hatalmas természetismereti tudás-
ról tettek tanúbizonyságot - jegyezte meg 
Andrési Pál, az egyesület elnöke, aki kiemel-
te, mennyire fontos, hogy ma már rengeteg 
szakkör és felkészülési mód közül választhat-
nak a gyermekek, és a pedagógusok is elköte-
lezettek, hogy a kis csapatjuk sikeres legyen.

Karácsonyi hetek 
Jégszobrászattal és gólyalába-
sokkal startol el a Dóm téren, 
pénteken 16 órától a Szegedi 
Karácsonyi Hetek programso-
ra, miután felkapcsolták a kará-
csonyi díszkivilágítást. A négy 
hét során a kézműves adventi 
vásár mellett szalmalabirintus-
sal készülnek, de a csoki szerel-
mesei és a zenekedvelők is ta-
lálhatnak programokat novem-
ber 24. és december 24. között.

MOZAIK 
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Pedofiltámadás az újszegedi Ligetben
Miért nem lett meg az elkövető?

Egy szegedi szülő szerint ma is 
szabadon járhat-kelhet egy pe-
dofil, mert a rendőrök nem voltak 
alaposak, ezért felfüggesztették a 
nyomozást. A rendőrség másképp 
látja az ügyet.

dSZ

Az elkeseredett apa szerint nem volt 
elég alapos a nyomozás, az ügyész-
ség viszont mindent rendben talált 
– írja a hvg.hu. – Időről időre azt 
kérdezi a kislány, hogy mi lett azzal 
az emberrel. Mi még mostanában is 
azt hazudjuk neki, hogy a szorgal-
mas rendőrök, akikben bízni kell, 
elkapták, és már régen börtönben is 
van, megérdemelt büntetését tölti – 
írta a férfi az ügyvédjén keresztül a 
lapnak, miután szerinte a rendőrök 
nem tettek meg mindent azért, hogy 
megtalálják a férfit, aki szexuálisan 
zaklatta az akkor csaknem 6 éves 
kislányát. Az apa ügyvédje igazolta 
a történetet, valamint a rendőrségi 

határozatot is elküldte a lapnak. Az 
eset Szegeden történt, még 2011-
ben, amikor a három testvér a nagy-
szülőknél töltötte az őszi szünetet.

– A szegedi Liget területén bi-
cikliztek, a két nagyobb gyerek elő-
rement, egy kidőlt fa útjukat állta. 
A kisfiú átemelte a biciklijét, a kis-
lány viszont nem tudta, egy ott ci-
garettázó férfi ajánlotta fel segítségét. 
Átemelte a kerékpárt, majd megra-
gadta a kislányt, benyúlt a bugyijá-

ba és péniszét az arcához nyomta – 
idézte fel a brutális esetet az apa. A 
kislánynak sikerült kiszabadulnia a 
férfi szorításából, otthon sírva me-
sélte el a nagyszülőknek, hogy mi 
történt vele. Az apa (és ügyvédje is) 
azt állítja, hogy a gyerekek használ-
ható személyleírást adtak a pedofil 
támadóról. A rendőrség a helyszínen 
30 cigicsikket talált, amiket DNS-
vizsgálatra is elküldtek – az édesapa 
szerint. A szülők kérésére a rend-

őrök beleegyeztek, hogy a DNS-, il-
letve ujjlenyomat-vizsgálathoz a kis-
lány biciklijét és alsóneműjét is el-
különítve tartsák, ezeket viszont az 
apa szerint a rendőrök mégsem vizs-
gálták.   A nyomozást végül három 
hónap után felfüggesztették, mert a 
hatóság szerint „az elkövető kiléte   
nem volt megállapítható”. A család 
tehetetlen, az apa állítja, a rendőr-
ség nem folytatott elég alapos nyo-
mozást.

Az apa levelét továbbító, a csa-
láddal kapcsolatban álló ügyvéd, 
Csonka Balázs a hvg.hu-nak azt 
mondta, a kislányt egyszer hallgat-
ták meg Szegeden, illetve egyszer 
a lakhelye szerinti kapitányságon. 
Pszichológust nem rendeltek ki. Ha 
a család jobban utánamegy, a rend-
őrség és ügyészség nyakára jár, ta-
lán történik valami, de jóhiszeműen 
jártak el. Az ügyvéd is azt tanácsol-
ta, „ezt már el kell engedni”, inkább 
csak a figyelemfelhívás miatt küld-
ték a levelet.

A rendörség cáfol
A rendőrség a cikk megjelenése után azt közölte, „kellő lelkiismere-
tességgel és alapossággal jártak el.” A bejelentést követően a szegedi 
nyomozók azonnal helyszíni szemlét tartottak. DNS nyomokat rögzítet-
tek azokon a helyeken és tárgyakon, ahol ez lehetséges volt, valamint 
több ott tartózkodó személyt igazoltattak. A nyomozás felfüggesztése 
nem azt jelenti, hogy nem foglalkoznak az üggyel, minden törvényes 
eszközt felhasználnak, hogy elkapják az elkövetőt. A válasz szerint ők 
minden információt és az ügy minden fellelhető bizonyítékát ellenőriz-
ték, de a feltételezett elkövető ismeretlen. A rendőrök tartották a kap-
csolatot a családdal, a hozzátartozók megkeresésére reagáltak. 

Egész életre szóló trauma egy hasonló támadás
Fotó: DSZ/illusztráció
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Csökkent az álláskeresők száma a megyében

Érdemes a hiányszakmák felé venni az irányt
Csongrád megye munkaerő-piaci 
szempontból a közepesen nehéz 
helyzetben lévő megyék közé 
tartozik.

betKó tamáS dávid

A Csongrád Megyei Kor mány hi va-
tal Munkaügyi Központjának leg-
frissebb statisztikájából kiderül, 
szeptember végén a nyilvántar-

tott álláskeresők száma alig haladta 
meg a nyolcezer főt, számuk 8073-
ra volt tehető. Ekkor az álláskeresők 
közel fele a szegedi, 11,5 százalékuk 
a makói, 11,2 százalékuk a hódme-
zővásárhelyi nyilvántartásban szere-
pelt. Előremutató adat, hogy tavaly, 
2016 ezen időszakában a regisztrált 
álláskeresők száma 8741 főt jelentett, 
azaz egy év leforgása alatt 668 fő-
vel, 7,6 százalékos létszámcsökkenés 

jelentkezett körükben a megyében. 
Szintén érdekesség, hogy Csong-
rádban több nő regisztrált álláske-
reső van, mint férfit. Szeptember 
végén 4448 hölgyet, valamint 3625 
férfit tartottak nyilván. Ebben az idő-
szakban az 50. életévüket betöltött 
álláskeresők voltak legtöbben, a kö-
zel háromezer fős létszámuk a tel-
jes nyilvántartás 35 százalékát tette 
ki. A pályakezdők 887-en voltak. A 

legtöbb álláskereső legfeljebb nyolc 
általánost végzett. Az elhelyezkedési 
esélyeit emelheti az, aki több szak-
mával is rendelkezik, pláne, ha azok-
ból hiány mutatkozik. Utánajártunk, 
jelenleg húsz szakképesítés tartozik 
ide, a megyében többek között a 
gyakorló ápoló, a kőműves, a pék, 
a női szabó, a gépgyártástechnoló-
giai technikus, az ipari gépész, és a 
hegesztő is hiányszakmának számít.

A baloldali városvezetés turpisságaira hívja fel a figyelmet a Fidesz Szegeden

Aláírásukkal tiltakoznak a migránsok ellen
Utcai standoknál lehet aláírni az 
íveket, a kampányt pedig több 
tucat aktivista segíti városszerte, 
akik elmennek a lakásokba is. 
Addig nem állnak meg – ígérik, 
ameddig minden házba be nem 
csöngettek, “az embereknek 
ugyanis tudniuk kell arról, mire 
készül a baloldali városvezetés 
Szegeden” – magyarázták.

Körmendi Gábor

A Fidesz és a KDNP elindította 
az utóbbi hónapok (ha nem évek) 
legnagyobb aláírásgyűjtő akció-
ját Szegeden. A polgári párt azért 
szondázza meg a szegedieket, mert 
szerintük Botka László és az MSZP 
migránsokat akar betelepíteni a vá-
rosba, amint arra lehetőség nyílik. 
„Akarja-e ön, hogy Botka László 
segítségével közvetlen környezetébe 
migránsokat telepítsenek?” – teszik 
fel a kérdést. Az aktivisták szerint 
különösebb győzködés nélkül írnak 
alá az emberek, szinte senki nem 
akarja ugyanis, hogy a szomszédjába 
menekülteket, vagy migránsokat köl-
töztessen az önkormányzat. Három 
aktivistát kísértünk el. Elsőként ga-
rázsában keresték fel Sebők Ernő 
burkolót. – Hallottam Botka tervét, 
hogy le akarja bontani a kerítést 
és migránsokat akar Szegedre te-
lepíteni, ez ellen tenni kell valamit 
– mondta. Az aktivisták útja innen 

Nagy Terézhez vezetett az egyik pa-
nel nyolcadik emeletére. – Látom a 
híradókban és olvasom az újságok-
ban, hogy milyen kegyetlenkedések-
re hajlamosak ezek az emberek. Meg 
kell védenünk Szegedet – fogalma-
zott. – Akiket Botka Szegedre akar 
költöztetni, a miénktől nagyon eltérő 
kultúrájú emberek, képtelenség ve-
lük együtt élni – monda a kilencedi-
ken élő Tóth Sándorné Marika. A két 
gyermeket nevelő Visnyeiné Zámbó 
Anett szintén ellátta kézjegyével és 
adataival a Fidesz dokumentumát.

– Féltem a családomat. Azt szeret-
ném, hogy biztonságban nőjenek fel 
a gyerekeim, és erre csak az a garan-
cia, ha megakadályozzuk a kényszer-
betelepítést – közölte az édesanya. Fotó: Körmendi Gábor

1. sz. vk. Standolási helyek

körzet koordinátor Helyszín/óra Hétköznap Szombat Vasárnap
15 Kothencz János Csillag tér–Budapesti krt. Spar üzlet 12–16 – –
16 Szili-Balog Mária Budapesti krt 31. Rossman üzlet előtt 12–16 – –
17 Szabóné Sz. Ildikó Szilléri sgt. Spar üzlet 12–16 – –
7 Timárné Magdika Budai-Nagy Antal utca 1. 13–16 13–16 –

12 Ilyésné Nóri Petőfitelep - Főtér 13–17 9–14 –
10 Fodor Ákos Anna - kút 14–18 10–14 –
8 Szenti Levente Makkosházi Krt. Penny Market üzlet 15–17 – –

9 Ottlik Sándor Kodály tér - Spar üzlet 15–17 – –

16 Suták Gábor Retek utca sarka - Coop üzlet 12–14, 16–18 – –
20 Rózsavölgyi József Magyar és Szerb utca sarka, Coop ABC 9–12, 14–16 9–12 –

Ferenci Ferenc Tiszasziget - Piac tér 14–16 9–12 –
Romcsicsné Ica Deszk, Alkotmány utcai Coop üzlet 9–17 9–17 –
Tóth Zoltán Újszentíván, Rákóczi utcai Coop ABC 16–19 8–12 8–12
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Miért jártak Brüsszelben a szegedi szocik?
Az unió fővárosába utazott a teljes csapat

A látogatás céljáról a budapesti 
reptéren kérdezte a SZEGEDma az 
egyik képviselőt. A lap úgy látja, 
nem kaptak érdemi választ, hogy 
miért kellett komoly delegációnak 
kiutaznia.

dSZ

A budapesti Liszt Ferenc repülő-
téren kapta el Körmendi Gábor, a 
SZEGEDma riportere a Brüsszelből 
hazatérő szegedi szocialista dele-
gációt. Szerdán a portál megírta, 
MSZP-s  önkormányzati képvise-
lők, az egyik alpolgármester, vala-
mint Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő utazott ki. Ujhelyi István 
azt  mondta a brüsszeli sajtótájé-
koztatóján – oldalán Szabóval és 
Joóbbal, hogy  „győztes csapaton 
nem szokás változtatni, a szege-
di csapat pedig ragaszkodik ah-
hoz, hogy Szabó Sándor és Joób 

Márton legyen a két helyi körzet 
ellenzéki képviselő-jelöltje” jövőre. 
A SZEGEDma beszámolója szerint 
a budapesti reptéren megkérdezett 
frakcióvezető, Kozma József nem 
volt hajlandó arra a kérdésre egy-
értelműen válaszolni, hogy pon-
tosan kivel, és miről egyeztettek 
Brüsszelben, s azt sem árulta el, ki 
fizette az utat.

Ujhelyi István fogadta a titokzatos baloldali delegációt

Fotó: Gémes Sándor

A beszélgetésről készült 
videót elérik a

Szeged legfontoSabb és 
legérdekeSebb hírei

hírportálon
SzegedMA
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A képviselő válaszol

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

DSZ

– A Fidesz-KDNP Szegeden aláíráso-
kat gyűjt a Botka-terv ellen. Létezik, 
hogy Szegedre is kerülhetnek idetele-
pített migránsok? 

– Miután hazánk elvesztette a kvó-
tapert, Brüsszel azonnal ellentáma-
dásba lendült és az történt, amit ko-
rábban a Fidesz mondott: november 
16-án az Európai Parlament elfogadta 
azt a rendeletet, amely a kötelező, lét-
számkorlát nélküli betelepítés lehető-
ségét teremti meg. Ez Magyarország 
számára különösen azért baljós dön-
tés, a betelepítést ott kezdenék, ahol 

még nem fogadtak be elég bevándor-
lót. A mi országunk ilyen. A Soros-
terv megvalósításának első lépése te-
hát megtörtént. Joggal tarthatunk te-
hát a következményektől, a szegedi-
ek pedig duplán aggódhatnak, hiszen 
Botka László Martin Schulz-cal tör-
tént korábbi egyezkedése azzal jár-
hat, hogy Szeged az elsők között fo-
gadna idetelepített bevándorlókat. A 
polgármester azt mondta: a szegedi-
eket nem zavarták a migránsok. Én 
azt gondolom, hogy elég elrettentő 
példa volt az illegális migránsok át-
vonulása, a röszkei határzár elleni 
támadás. Csak a rendőreinknek és 
a további szakembereknek – beván-
dorlási hivatal munkatársai, orvosok, 
jogászok – köszönhető, hogy meg-
úsztuk erőszakos cselekmények nél-
kül azt az időszakot. Megértem az 
emberek óvatosságát. Támogatom az 

aláírásgyűjtést és kérem is, hogy min-
den lehetséges módon tiltakozzunk 
a ránk erőszakolt betelepítés ellen.
– Köszönjük a nyugdíjprémiumot! 
Vajon jövőre is lesz? 

– Ha sikerül tartani a gazdasá-
gi növekedést, jövőre is megterem-
tődik a nyugdíjprémium fedeze-
te. Nem egészen 10 évvel a 2008-
as, államcsőddel fenyegető gazdasá-
gi mélypont után eljutottunk odáig, 
hogy prémiumjuttatást tudunk adni 
a bennünket felnevelő, idős korosz-
tálynak. Ez is igazolja a helyes kor-
mányzati döntéseket. Ma már a nyug-
díjak fizetése nem hitelből történik, 
és ez a kifizetés sem növeli az állam-
adósságot. A fedezete abból adódik, 
hogy a gazdaság jelentős eredményt 
produkált. A költségvetés stabilan fi-
nanszírozza az állami szolgáltatáso-
kat, így megtehetjük, hogy a több-

letbevételekből juttatunk azoknak is, 
akik ma már nem aktívak. Én sze-
mélyesen is nagyon örülök annak, 
hogy idáig eljutottunk, hiszen jusson 
eszünkbe milyen eladósodott állam-
háztartást vettünk át: a devizahitele-
sek és az önkormányzatok egyaránt 
kritikus helyzetben voltak. Most pe-
dig a karácsonyi ünnepek előtt szebbé 
tudjuk tenni a nyugdíjasok számára 
is az advent idejét. Az ilyen eredmé-
nyekért érdemes politikusnak lenni. 

Fotó: Gémes Sándor

www.facebook.com/bnagylaszlo

A baloldal szavazókat remél a migránsokban
Nálunk a nőknek nem kell eltakarniuk magukat

A feje tetejére állna a megszokott 
világunk, ha migránsok özön-
lenének hazánkba – hívta fel a 
figyelmet Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter Mórahalmon, 
a nemzeti konzultációs fórumán.

Megyeri JóZSef

– Egyre elszántabb Brüsszel és 
Soros György – jelentette ki Fazekas 
Sándor Mórahalmon, a városhá-
zán. A miniszter szerint mindez 
Magyarország számára elfogadha-
tatlan, ezért szembeszegülünk ez-
zel. A kormány nemzeti konzul-
táción kéri ki az emberek vélemé-
nyét, hogy lássa, mit gondolnak 
az emberek a Soros-tervről. Úgy 
fogalmazott: a kötelező betelepítési 
kvótával az a magyar származá-
sú amerikai milliárdos célja, hogy 
szavazókat gyűjtsenek a balliberális 
politikai pártoknak, mivel évtize-
dek óta csökken azok támogatott-
sága. Ezért támogatja az ellenzék a 
migrációt.  – A szegedi szocialista 

polgármester, bukott MSZP-s mi-
niszterelnök-jelölt, Botka László a 
legjobb példa arra, hogy a baloldali-
ak milyen megtévesztő álláspontok-
kal akarják lerombolni a felépített 
védelmi rendszerünket – hívta fel 
a figyelmet Fazekas, aki szerint ma 
csak a Fidesz képviseli igazán a ma-
gyarok érdekeit. A miniszter arra 
is rámutatott, hogy a mi keresz-
tény kultúránk nem összeegyezt-
ethető az iszlám elképzelésekkel. 
Példaként említette, amíg nálunk 
a nők ugyanolyan jogokkal ren-
delkeznek, mint a férfiak, addig 
a muszlimoknál már akkor elviszi 
a rendőrség az asszonyokat, ha a 
hajukat nem takarják el kellően az 
utcán. Nógrádi Zoltán polgármes-
ter pedig arra emlékeztette a megje-
lenteket, hogy amikor Mórahalom 
segítséget kért az uniótól, semmi 
támogatást nem kapott, így egy-
értelművé vált, hogy ha valamikor 
életbe lép a felső határ nélküli be-
telepítés, akkor pokollá válnak a 
magyar mindennapok. A homokhátságiak megtapasztalták a migráció árnyoldalait

Fotó: Kovács Ferenc
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Elnevezték a kisoroszlánt
Amali, vagyis a remény nevet kapta 
a Szegedi Vadaspark pár hetes fehér 
oroszlánkölyke.– Több mint három-
ezer fantáziadús név érkezett a név-
adó pályázatunkra – mondta Veprik 
Róbert igazgató. A legnépszerűbb 
nevek a Szimba, a Tina és Nádja 
voltak. A névválasztás során kerülni 
próbálták a hosszú és nehéz neveket. 
– Elsősorban olyat kerestünk, amely 
egyedi, ugyanakkor ötletes is – tette 
hozzá. A még mindig édesen cumizó 
csöppség már több mint négy kiló és 
egyre több tejpótlóra van szükség a 
táplálásához. A kis jövevényt gondo-
zói továbbra is nagy szakértelemmel 
dédelgetik.

Betyáros disznótor Ásotthalmon
 A téli időszak disznóvágásokkal kezdődött Ásotthalmon. 
Gátsoron a hagyományos böllérnap betyármód’ nagyra 
sikeredett. Az ország valamennyi tájegységéről több 
mint nyolcvan betyárt érkezett a településre. Aki kí-
váncsi volt, kóstolhatott batáta teát, lekvárt és szakmai 
fórumon ismerkedhetett az ásotthalmi batátatermelési 
tapasztalatokkal.

Kérdés-válasz

Közmeghallgatást és soros 
ülést tart a mórahalmi kép-
viselőtestület. A település 
vezetése november 30-án, 
csütörtökön 14 órától várja 
a lakosságot az Aranyszöm 
Rendezvényházba. 

Cicamentők

Eddigi legeredménye-
sebb évét zárta ivarta-
lanítási programjaival 
a Szegedi Cicamentők 
Állatvédő Egyesülete. 
A támogatásoknak és 
felajánlásoknak köszön-
hetően rekordot dön-
töttek: soha annyi kóbor 
állaton nem végezték el 
a beavatkozást, mint az 
idén. Az összesen 180 
ivartalanított állat jelen-
tős része utcai macska 
volt, a többi állat anya-
gilag rászoruló gazdik 
kedvencei közül került 
ki. A cicamentők jövőre 
is folytatják a program-
jaikat.

Fogadónap
Legközelebb november 
30-án, csütörtökön 8 és 
12 óra között tartják meg 
Röszkén a hulladékszál-
lítással kapcsolatos ügy-
intézési fogadónapot. A 
Pol gár mesteri Hivatal 
föld szint 4-es szobájában 
várják majd a lakosokat 
az említett időpontban.

Az áldozatokért
Az 1944-45-ös délvidé-
ki népirtásra emlékez-
tek Ásotthalmon, hogy a 
Délvidéki Emlékparkban 
közösen hajtsanak fejet a 
tragikus események áldoza-
taiért. A tisztelgésen részt 
vett Teleki Júlia is, aki az 
elsők között emelte fel a 
hangját a szerb tartományi 
parlamentben, hogy ismer-
jék el a népirtás tényét.

Bordány segít
Bordány a Belügyminisztériumtól közel 2,3 millió 
forintos támogatást nyert el szociális célú tűzifára, 
amelyből 239 erdei köbméter tűzifát tudott beszerezni 
az önkormányzat. Az állami támogatáshoz összesen 
1,2 millió forint önerővel járul hozzá a képviselő-
testület a 2017. évi költségvetésből, így biztosítva azt, 
hogy a rászoruló családoknak se kelljen télen fáznia, 
fagyoskodnia otthonaikban. A kérelmek személye-
sen már folyamatosan benyújthatóak a Polgármesteri 
Hivatalban Gyémánt Évánál, valamint előzetesen le-
tölthetőek a nagyközség honlapjáról, a www.bordany.
com (Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok/Helyi 
szociális ellátások/Kérelem rendkívüli települési tá-
mogatás igénylésére.doc) oldalról is. Az önkormány-
zat településüzemeltetésben dolgozó munkatársai jövő 
héttől kezdik meg a támogatásra rászoruló családok 
részére a tűzifa kiszállítását, melyet a kérelmek elbírá-
lását követően folyamatosan végeznek majd egészen 
február 15-ig.

Több ezer szignó

A 4. oldalon megírtuk, alá-
írásokat kér a városlakóktól a 
Fidesz, mert a pártban attól 
félnek, hogy Botka migrán-
sokat telepítene be Szegedre, 
amint ezt megtehetné. Leg-
frissebb információnk szerint 
jól halad az aláírásgyűjtés, már 
most több ezer szignót gyűj-
töttek össze az aktivisták, pe-
dig még messze az akció vége.

Párlat és tepertő
2017. november 25-én 
immáron negyedik al-
kalommal várják a gaszt-
ronómia iránt érdeklődő-
ket a Mórahalmi Pá linka- 
és Párlatverseny Te  per tő -
fesz ti vál el ne ve zé  sű ren-
dezvényre Mó  ra halmon, 
a Pi ac  csar noknál.

Utam a fénybe
Putnoki Tibor életét 1993-
ban egy 9 percig tartó 
klinikai halálélmény vál-
toztatta meg. A témában 
Ásotthalmon tart előadást 
november 26-án, vasárnap 
a 10 órai szentmise után, a 
Jézus Szíve Római Katolikus 
templomban. Cím: Utam a 
fénybe, egy halálközeli él-
mény története. 

MOZAIK
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Ismét támad a „csendes gyilkos”

A szén-monoxid-érzékelő életmentő lehet
Nem tudnak a katasztrófavéde-
lem munkatársai olyan Csongrád 
megyei esetről, ahol szén-mon-
oxid-érzékelő használata mellett 
történt volna tragédia.

betKó tamáS dávid

A színtelen, szagtalan gáz veszélyeire 
hívták fel a figyelmet Szegeden. A fű-
tési szezonban sajnálatos módon or-
szágszerte megjelennek a szén-mon-
oxid-mérgezéssel kapcsolatos esetek, 

a tragédia pedig elkerülhető lenne. 
Rókus Imre, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ha-
tósági szolgálatvezetője elmondta, az 
utóbbi években a CO-mérgezés által 
bekövetkezett halálesetek mindegyi-
kéről elmondható: nem volt jelzőké-
szülék a háztartásban. Kitért rá, a bal-
esetek legfőbb forrása a nyílt lánggal 
égő berendezések rossz műszaki álla-
potából ered, amely adódhat a nem 
megfelelő levegő-utánpótlás bizto-
sításából, elmaradt karbantartásból, 

tisztításból. A szén-monoxid-érzé-
kelő növeli a biztonságot, de önma-
gában nem elegendő a baj elkerülé-
séhez. Hangai József, a Dél-Alföldi 
Regionális Igazgatóság mentőtisztje 
a tüneteket ismertetve kiemelte, ala-
csony koncentráció esetén jelentkez-
het fejfájás, szédülés és émelygés, to-
vábbá hasi panaszok és görcsök, vég-
taggyengeség, magasabb koncentrá-
ció mellett eszméletvesztés, legvégső 
esetben pedig halálos kimenetellel is 
járhat a szén-monoxid-mérgezés.

Versenyképes tudást nyújt a felsőoktatás – mondta Palkovics László

Sok múlik az új szegedi rektoron
Nőtt a pedagógusok létszáma, 
egyes területeken viszont továbbra 
is hiány van – fejtette ki az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma felső-
oktatásért felelős államtitkára a 
Szegedma Klub vendégeként.

betKó tamáS dávid

Palkovics László az átalakítás alatt 
álló ösztöndíjrendszerről elmond-
ta, külön kell választani a teljesít-
ményalapú, azaz többek között a 
tanulmányi, szakmai gyakorlati és 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíja-
kat, valamint a rászorultsági ala-
pon nyújtott támogatást, a kivá-
lósági, a mobilitási és a speciális 
ösztöndíjakat.
– A kiválósági ösztöndíjak kategóri-
ájába tartozik például a Klebelsberg-
ösztöndíj is, amelynek célja olyan 
tanárszakos hallgatók támogatása, 
akik vállalják, hogy hiányterülete-
ken, így a matematika, fizika, bio-
lógia területén szereznek diplomát, 
majd a szakmájukban elhelyezkedve 
tanítanak, vagy éppen olyan ország-
részben vállalnak munkát, ahol ne-
hezebb pedagógust találni. Ez adód-
hat például egy térség hátrányos 
helyzetéből. A be nem töltött peda-
gógusállások pontos számát nehéz 
meghatározni, az utóbbi években 
viszont emelkedett a tanárok lét-

száma, jelenleg 170 ezerre tehető. 
A magyar felsőoktatási rendszert 
nézve pedig kijelenthető, a tanári 
szakma jelenik meg leghangsúlyo-
sabban a végzősök között.
– Szeged rektorválasztás előtt áll. 
Miért fontos az egyetemváros életé-
ben a rektor személye?
– Az intézmény szakmai munká-
ját irányítja, kiemelt kérdés, hogy 
milyen a társadalmi, valamint a 
szakmai elfogadottsága. A Szegedi 
Tudományegyetem összetett oktatói 
és kutatói szerepkört tölt be, ezért 
nem mindegy, hogy mennyire ka-
rizmatikus az a vezető, aki az élére 

kerül. Természetesen egy személy 
minden tudományterületet nem 
tud lefedni, viszont a decemberben 
megválasztott új szegedi rektor ve-
zetői képességei meghatározhatják 
az egyetem jövőjét.
– A lézerközpont milyen előnyökhöz 
juttathatja Szegedet?
– Szeged a lézerközponttal egy le-
hetőséget kapott, a nemzetközi kap-
csolatok kiszélesítésével olyan kuta-
tókat is kívánunk idecsábítani, akik-
nek munkájára tovább építkezhet 
az egyetem és az ipar. Az ELI köré 
tervezett science, vagyis  tudomá-
nyos ipari park  működési modellje 

szerint a lézerközpontban dolgozó 
kutatók munkáját hasznosítani tud-
ják majd az itt megtelepülő inno-
vációra építkező cégek. Az utóbbi 
időben egyre több külföldről érkező, 
magas hozzáadott értéket igénylő 
beruházás valósult meg hazánkban. 
Amennyiben a magyar felsőoktatás 
nem tartaná a lépést a piaci igé-
nyekkel és képezné a legmagasabb 
színvonalon a szakembereket, akkor 
Magyarország nem lehetne attraktív 
befektetési célpont olyan vállalatok-
nak, amelyek a legmodernebb tech-
nológiákat alkalmazzák tevékenysé-
gük során.

Az államtitkár szerint csak akkor lehetünk sikeresek, ha a fiatalok versenyképes képzettségekkel rendelkeznek

Fotó: Kovács Ferenc

Fotó: Kovács Ferenc
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Tarhonyás paprikással lakott jól Gyuri bácsi
Egyre több ember kerül az utcára Szegeden

Tarhonyás paprikás és egy bögre 
forró tea, ez volt a vacsorája an-
nak a több mint száz hajléktalan-
nak, akik a Szolidaritás Éjszakáján 
gyűltek össze a Dugonics téren. 

bartuS bella

Pál György, azaz Gyuri bácsi szin-
te a rendezvény kezdetétől fogva 
visszatérő vendége az eseménynek. 
A 69 éves idős ember már több 
mint tíz éve él az utcán. Negyvenkét 
évig dolgozott, majd egyik napról 
a másikra került utcára – mesé-
li. Mint mondja, a legfőbb problé-
mának a hajléktalanszállók túlzsú-
foltságát tartja, ezért inkább egy 
elhagyatott garázsban húzza meg 
magát. – Azt tapasztalom, hogy egy-
re több a hajléktalan. Sajnálom azo-
kat, akiknek a Kárász utca padjain 
kell aludniuk – teszi hozzá lapunk-
nak. Mégis könnyes mosollyal az 

arcán mondja, hogy boldog, hiszen 
a mai este róluk, hajléktalanokról 
szól. A Szolidaritás Éjszakáját ha-
gyományosan a krízisidőszak ele-
jén, novemberben rendezik meg a 
belvárosban. – A tizenhárom év-
vel ezelőtt indult rendezvény célja, 
hogy felhívja társadalom figyelmét 
a krízisidőszakban rendkívül ne-
héz körülmények között élő haj-
léktalanok helyzetére – tudtuk meg 
Köllő Sándortól, a Szegedi Katolikus 
Egyetemi Lelkészség lelkésztől, aki 
szerint az emberekhez eljutott az 
esemény híre, így nagyon sok meleg 
ruha adomány érkezett a szervezet-
hez, amelyet az este folyamán ki is 
osztottak. Az este további részében 
a tűz körül melegedhettek, sakkoz-
hattak, pingpongozhattak és beszél-
gethettek a fedél nélküliek. Sőt, azok 
is csatlakozhattak az eseményhez, 
akik a hétköznapokban félnek meg-
szólítani a hajléktalanokat.Pál György minden évben ellátogat a Szolidaritás Éjszakájára

Fotó: DSZ
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Nem véletlenül sok az elhízott ember
Az emberi test nem alkalmas a mai életmódra

Az országban Szegeden először 
alakult sportorvostani tanszék: a 
2016-os alakulást követő idősza-
kot összegeztük Török Lászlóval, a 
tanszék vezetőjével.

vajGely Pál

– Ön, aki híres sportolók operációit 
végzi, nap, mint nap a sport árnyol-
dalával szembesül, hogyan látja ma 
a sport szerepét a világban? Milyen 
szerepet tölthet be egy sportorvostani 
tanszék az emberek életében?

– A mai, modern társadalmaknál 
a sport az egészséges életmód alap-
vető része kell, hogy legyen. Az em-
beri szervezet nem úgy volt kitalálva, 
mint ami a mai mozgásigényünk, az-
az hogy az egész napunkat végigül-
jük, és kocsival közlekedünk. Ebből 
adódóan nem véletlenül van ann-
yi elhízott ember, és rengeteg olyan 
probléma, ami civilizációs betegség-
nek tekinthető. Az 1980-as években 
ausztrál bennszülötteket vizsgáltak, 
akik különböző betegségekkel küz-
döttek, de a csoportot kettéosztották. 
Voltak, akik visszatértek a szavanná-
ra, hagyományos életmódot folytat-
tak. Lefogytak 8-10 kilót, a vérnyo-
másuk, cukruk beállt, egészségesek 

voltak. Akik viszont tovább folytatták 
a modern életmódot, ők a gyógysze-
rekkel együtt sem lettek egészsége-
sek. Ekkora a jelentősége a mozgás-
nak és a megfelelő étkezésnek. Ebben 
a világban muszáj valamilyen spor-
tot végezni, ha egészségesek akarunk 
maradni. Ennek azonban megvan-
nak a maga kautélái, amire általános 
orvosi szemlélettel nem kaptunk rá-
látást. Amikor egy maratoni futó srá-
cot operáltam pár éve, a képzett alta-
tóorvosom alig akarta vállalni a mű-
tétet, mert a srác alappulzus száma 
42 volt, mindenféle kivizsgálást sze-
retett volna, mondván, ez nem nor-
mális. Viszont egy edzett embernél 
ez a normális, semmi baja nem volt, 
csak ez nem volt megszokott.
– Miért gondolták úgy, hogy érdemes 
lehet Szegeden megalakítani a sport-
orvostani tanszéket, mekkora igény 
mutatkozott arra, hogy megalakuljon 
az ország első ilyen jellegű tanszéke?

– A graduális oktatásban nem 
volt sportorvostan tantárgy, 
ugyanakkor szakvizsgázni lehe-
tett belőle. Egyetlen magyaror-
szági egyetemen sem volt sport-
orvostan alaptantárgy. Azokból 
az elemekből állítottuk össze a 
tárgyat, ami a kérdőíven a leg-

több pontot kapta. Többszörös túlje-
lentkezés mutatkozott, 25 fővel ter-
veztünk, erre száznál is többen jelent-
keztek. Ennek hatására az egyetem 
is úgy gondolta, hogy formai hátte-
ret kell tenni a kezdeményezés mel-
lé. Kezdetben hárman dolgoztak fix 
állásban, mára már a megyei sport-
szakorvos, Mikulán Rita is csatlako-
zott a tanszék dolgozóihoz.
– Mit szeretnének elérni a folytatás-
ban, miben kellene előrelépniük?

– Mini tanszék vagyunk, mini 
bevételekkel. Kutatási területen ke-
veset tudtunk elérni, illetve az esz-
közpark tekintetében fejlődnünk 
kell annak érdekében, hogy nap-
rakész eredményeket produkálhas-
sunk. A szegedi sportegyesületekkel 
is jó kapcsolatot ápolunk, legutóbb a 
Szegedi Úszó Sulitól kaptunk egy ko-

molyabb megbí-
zást. Bízunk 

a töretlen 

fejlődésben, a népszerűséget mutat-
ja, hogy Pécsett már megalakult, 
Debrecenben pedig tervezik a sport-
orvostani tanszéket.
– Felmerült, hogy a háziorvosok is ki-
adhatnák a sportolók versenyeztetési 
engedélyét. Ezt mennyire tartja jó öt-
letnek, milyen szerepet tölthetnek be 
a sportban a háziorvosok?

– A háziorvosok az első szűrővo-
nalat jelentik a lakosság és a szakor-
vosok között, bár meglátásom szerint 
alapképzettség tekintetében nem áll-
nak ott, hogy ezt a feladatot ellát-
hassák. Nem látok bele persze a na-
pi rutinba, de egy tollvonással nem 
szabadna ezt rájuk szabadítani. Az 
egyre szélesedő tömegsport esetében 
viszont nagy szerepe lehet a házior-
vosoknak. Első kézből mondhatom, 
azok az emberek, akik elkezdenek 
mozogni, jó esetben még kondi-
termi segítséget kapnak, de egész-
ségügyi tanácsot már nem. Pedig a 
mozgás hatására előjöhetnek olyan 
problémák, aminek hatására elkedv-
telenedik az ember, és abbahagyja a 
sportot. Itt nagy szerepe lehetne egy 
szakvizsgálatnak, ami alapján az em-
ber dönthetne, hogy milyen sportot 
kezdjen el, és milyen intenzitással 
vágjon ebbe bele.

Nagyon népszerű a szegedi sportorvosi képzés

Fotó: Kovács Ferenc
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Az öreg tanár esti olvasásba fo-
gott. A csanádi egyházmegye hajdani 
püspöke, Hamvas Endre élettörténe-
tét tanulmányozta. Végére akart jár-
ni, hogy a korábbi kemény tartású 
főpásztor, aki ’44-ben nagy kocká-
zatot vállalva a deportálások ellen 
lépett fel, aki a háború után a ki-
telepítettek érdekében harcosan szót 
emelt, aki meghurcolt paptársai és a 
bebörtönzött hercegprímás mellett is 
bátran kiállt, miként lett az ötvenes 
évekre megtört, megfélemlített ember.

Széljegyzet akadt a kezébe, kutató 
barátja megjegyzése: „Ezt az ávós je-
lentést könnyek között olvastam. Az 

elfojtott röhögéstől folyt a könnyem, 
levéltárban mégsem kacarászik az 
ember…”

1948 novemberében Hamvas 
Endre az egyházmegye esperesei előtt 
a papság adventi felkészüléséről be-
szélt. Kiemelte az egyházközségi cso-
portok szolgálatát, s a legfontosab-
bat: pénzt, élelmet, ruhaneműt, tü-
zelőt gyűjteni a szegények részére, a 
katolikus nők legfőbb kötelessége ez 
legyen karácsony előtt! Mindezt egy 
titkos ügynök – fedőneve Sós – je-
lentéséből tudni.

Sós ügynök nem volt a nyelvhe-
lyesség bajnoka, íme: „A templomi 

prédikációkban erősen terjeszkedje-
nek ki a Jézus Szíve iránti tisztelet-
ről.” A tanár nagyot nézett: „kiterjesz-
kedni a tiszteletről”… persze tudta, a 
mindig szép magyarsággal fogalmazó 
püspök így sosem beszélt, de hát neki 
csak egy nem túl pallérozott ügynök 
jutott. Újabb Sós-gyöngyszem: „A jól 
működő egyházközség titka mindig 
mozgatni valamit. Házcsoportokat 
kell létesíteni és azok élére mozgal-
mas nőket kell állítani...” Elmélázott: 
mi az a valami, amit mindig moz-
gatni kell? És kik lehetnek a mozgal-
mas nők? Ám nem volt még vége! A 
se füle, se farka mondatok után jött 

az ávéhás felettes tiszt valakinek szó-
ló utasítása: „Betekintés után ragd 
le! Bradács”

De a „ragd le” még nem is az utol-
só döfés volt édes anyanyelvünk szí-
vébe: „A jelentésből egy aktív szerve-
zés tűnik ki, ami valószínű illegális 
munkát takar. XI. 15. Harmat” Ettől 
a Harmat nevű tiszttől már nem tud-
hatjuk meg, milyen is volna a „pass-
zív” szervezés – gondolta a tanár, aki 
ezen az estén sokat tudott meg. Nem 
a püspökről. Az ávósokról.

Várkonyi Balázs: Bradács, a nyelvújító: „ragd le!”

Szegedi tehetség Európa legjobbjai között

Soha nem hagyná abba az éneklést
Magyarországot és Szegedet 
képviseli Európa legnagyobb gyer-
mek dalversenyén, Kaunas-ban 
Tabatabai Nejad Flóra. Indulása 
előtt elárult nekünk néhány titkot a 
fiatal tehetség. 

Körmendi Gábor

A 13 éves Flórának komoly rajon-
gótábora van, rengeteget szerepelt 
már az országos médiában. Először 
a TV2-n az Ének iskolájában ked-
velhették meg a nézők, majd szere-
pelt a Sztárban Sztár + 1 kicsi című 
műsorban is. A kis tehetséget utolsó 
otthoni próbája alkalmával látogat-
tuk meg szegedi otthonában. Flóra 
édesanyjával Radics Mónikával, 
testvérével és háziorvosként dol-
gozó iráni édesapjával Tabatabai 
Nejad Mohameddel él egy gyönyö-
rű családi házban.

– Már három éve szeretnék eljut-
ni a Kaunas Talentra, mert ez a kon-
tinens legnagyobb ifjúsági dalverse-
nye. 33 országból érkeznek az indu-
lók, több mint száz énekessel kell 
majd versenyeznem – meséli Flóra. 
Az ifjú énekesnő számára nem ide-
genek a nemzetközi megméretteté-
sek, hiszen több külföldi versenyen 
is sikeresen szerepelt már. Megnyert 

díjai alig férek el a konyhaasztalon. 
A lány, bár imádja a színpadot és 
csillogást, valamint a gyönyörű ru-
hakölteményeket, mégsem énekessé 
akar válni, ha felnő.

– Az éneklést soha nem szeret-
ném abbahagyni, de már óvodás ko-
rom óta gyógyszerész 
kívánok lenni, az 
az álmom, hogy 
ez megvalósul-
jon. Szeretnék 
bekerülni az 
egyetemre és 
azt jó ered-
ménnyel elvégezni, hogy a 
szüleim az élet minden terü-
letén büszkék lehessenek rám 
– fogalmazott.

Az egész ország hírvenét öregbíti Flóra Kaunas-ban

Fotó: Körmendi Gábor
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Idén a menta zöld a slágerszín 
Ezek a legmenőbb adventi koszorúk Szegeden!

Ennyi jó ötlet láttán, mi sem 
tudjuk, hogy tobozok vagy régi 
díszek után kezdjünk el kutatni. A 
Déli Szó beleásta magát a témába, 
hogy tippeket adjon olvasóinak.

bartuS bella

– A tradicionális piros és zöld szí-
nek minden évben visszaköszönn-
ek, ugyanakkor minden évnek meg-
vannak a sláger színei – mesélte lel-
kesen lapunknak Vígh Gyöngyi, a 
Gyöngyvirág virág és ajándéküzlet 

tulajdonosa, aki éppen egy külön-
leges darabot készített érkezésünk-
kor.  Idén a menta zöld a sláger-
szín, hiszen a pasztellos színárnyalat 
vissza köszön az ajtókopogtatókon és 
a csokrokon is.

– Természetesen a karácsonyi 
díszek is követik ezt a fajta diva-
tot, ugyanakkor a csipkebogyóból 
és más természetes alapanyagokból 
készült díszek még mindig virágko-
rúkat élik – tette hozzá Gyöngyi. Az 
utóbbi évek trendje a szőrmével be-
vont koszorú idén karácsonykor is 

kifinomult és különleges dísze lehet 
az ünnepi asztalnak.

Természetesen azokról sem feled-
keztünk meg, akik saját kezűleg sze-
retnék elkészíteni adventi koszorúi-
kat. Gyöngyi szerint, csak a fantázia 
szabhat határt annak, hogy mi ke-
rül a koszorúra. 

A hagyományosabb dolgok ked-
velői próbálkozhatnak a fenyő és 
toboz kombinációkkal, míg a me-
részebbek akár vattakorongokból 
vagy édességekből is elkészíthetik a 
remekműveiket.

Különleges darabot készít Vígh Gyöngyi

Fotó: Kovács Ferenc

Kodályt ünnepelték

A szegedi Karolina Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimázium a 
Szeged Városi Kórusegyesü-
lettel karöltve rendezte meg 
az alsó tagozatosok megyei 
népdaléneklési versenyét. A 
Kodály-év kapcsán még inkább 
fontos volt, hogy a magyar ha-
gyományok közül kiemelkedő 
népdalokat ünnepeljék meg 
ezen a napon. A megye 16 isko-
lájából 47 versenyző nevezett 
Szentesről, Makóról, Hódme-
zővásárhelyről, Csólyospálos-
ról és Szegedről. Az elsősök és 
másodikosok közül Kotormán 
Barka Ilona, Polyák Borbála 
Lenke, Tajti Kitti, Nemes Luca 
Borka, Csányi Hanga, Fazekas 
Áron és Pető Barnabás lettek 
a legjobbak, míg Martonosi 
Regő különdíjban részesült. A 
harmadik és negyedik osztá-
lyosoknál a dobogósok: Forrai 
Flóra Katalin, Guti Zoé Róza, 
Kálmán Levente, Kotormán 
Iringó Szejke, Wodala Júlia 
Magdolna, Mészáros Botond, 
Dervarics Viola és Perényi 
Anna. Különdíjas Nagy Ágnes.

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

Ingyenes apróhirdetés!
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SzegeD

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

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

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

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

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

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

RuzSa
Rózsa utca 2. Tel: 0662/285-076
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől 
hétfő reggelig: 16–08 óra

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

KIKAPCSOLÓ

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szom-
baton és vasárnap terjesztjük. Amennyiben nem kapja meg az 
újságot, kérjük, jelezze neve és címe megadásával hétköznap 
8 és 16 óra között a 0662/314-116-os telefonszámon!

SZEGED

Terjesztés

H O R O S Z K Ó P
Érvényes: november 25-től december 1-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.)

Nagyon kedvező napok áll-
nak ön előtt, bármibe fog-
jon is most, azt gond nélkül 
befejezheti. A gyorsan jött 

sikerek ne vakítsák el, hisz ideje, hogy 
elgondolkodjon, milyen álmai vannak.  
Itt az ideje a pihenésnek is! Visszafojtott 
indulatai most egyszerre törhetnek elő, 
ha nem teszi.

Régi, titkon dédelgetett öt-
leteit a bolygók segítségével 
most nagyon gyorsan meg 
tudja valósítani a munka te-

rén. Érzelmei felerősödhetnek ezekben a 
napokban, szenvedélye megújul, jól teszi, 
ha ezt az érzést beleviszi az unalmas hét-
köznapokba. Nagyobb a kockázatvállalás 
lehetősége.

Minden adott ahhoz, hogy 
ne röppenjenek el az el-
múlt időszak kedvező ha-
tásai. Szerencsés helyzetben 

van a munkája, karrierje, és magánélete 
területén egyaránt. Könnyen rájöhet a 
héten arra, hogy vágyai eléréséhez segí-
tőtárs is rendelkezésére áll. De kompro-
misszumkészségére szüksége lesz.

Erő és energia jellemzi hét-
köznapjait, temperamentu-
ma hozzásegíti ahhoz, hogy 
elérje vágyott céljait. Ha 

munkahelyváltást tervez, esetleg költö-
zést vagy nagyobb utazást, ezeknek most 
jött el az idejük, ne halogassa tovább 
álmai megvalósítását. Könnyedén halad 
előre, nincs ön előtt akadály. 

Olyan helyzetekbe kerülhet 
ezekben a napokban, me-
lyeket régebben egyáltalán 
nem vagy csak nehezen tu-

dott volna megoldani. Kommunikációja 
jelentősen javul, új ismerősökre tehet 
szert. Érzelmek terén nagy döntések ide-
je lehet ez a hét. Aki még egyedül él, jó 
eséllyel indul a párkeresés útján.

Észre fogja venni, hogy a 
hét első napjaiban kicsit ke-
ményebb és szigorúbb lesz 
önmagához és másokhoz 

egyaránt. Ezt a hozzáállását még tettekkel 
is bizonyítja, így könnyen előfordulhat, 
hogy nézeteltérésekbe keveredik. Bizony 
nem jár jól az, aki most önnel vitába 
kezd.

Már hétfőn makaccsá és 
önfejűvé válhat, nagy a va-
lószínűsége, hogy ezt észre 
sem veszi, de figyelmeztetik 

rá!  Több konfliktust is kialakíthat maga 
körül, s úgy érzi, mindenki jogtalanul 
támadja, pedig valójában ön volt a prob-
léma elindítója. Több energiát kell vinni a 
szerelmi életébe is.

Új lehetőségek is megnyíl-
nak ön előtt. Ne szabjon 
gátat elképzeléseinek, most 
tényleg mindent végig tud 

csinálni, csak az első lépést kell meg-
tennie céljai felé! Óriási szenvedély ra-
gadhatja magával, megtörténhet, hogy 
meglévő párkapcsolata mellett is belebo-
nyolódik egy kalandba. 

Komoly lehetőségek kí-
nálkoznak, hogy az életét 
akár gyökerestül felforgassa. 
Különösen munkájával öss-

zefüggésben válhat valóra egy régi vágya, 
és ennek eredményeképpen újra elége-
dett és boldog lehet. Végre úgy érezheti, 
megérkezett ahhoz a célhoz, amelyre már 
régóta vágyott.

A bolygók kellemetlen-
kedése miatt kizökkenhet 
jó hangulatából, s ez akár 
konfliktusokat, félreértése-

ket is okozhat. Gondolja át, mikor és mit 
mond. Könnyedén megtörténhet, hogy 
meggondolatlanul jár el a szája, s megvál-
toztatni vagy visszavonni a már kimon-
dott dolgokat utólag bizony nem lehet…

A heti bolygóállás hatása 
miatt könnyen és váratla-
nul furcsa érzések alakul-
hatnak ki önben, melyek a 

hét elején különösen intenzívek lesznek. 
Környezetével ugyan általában jó a vi-
szonya, de mostanában kevesebb időt és 
energiát szánt a családra, és ez később 
visszaüthet.

Kellemes, egyben dinami-
kus napok jönnek, különö-
sen, mert erős egyénisége, 
ambíciója most előrébb 

viheti a karrier területén. Új lehetőség 
nyílhat meg a munka területén, szilárd 
támaszt és érdekes lehetőségeket kínálva. 
Gondolkodás nélkül is belevághat a felkí-
nált lehetőségbe.
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A napfény városában még nincs vége az arcszőrzet uralmának

Egyre több a szegedi szakállas
Gerillakötés

Mint az kiderült, a színes köté-
sek a Vasvári Pál Gazdasági és 
Informatikai Szakgimnázium 
105-ik szülinapjára készültek. 
– Ünneplőbe öltöztettük az 
iskola egy részét – mondta el 
lapunk megkeresésére Sipos-
né Gyuris Valéria igazgatónő, 
akinek az egyik kolléganője ol-
vasott a gerillakötésről. Majd 
az ő javaslatára a diákok és a 
tanári kar közös erőbedobás-
sal alkották meg a színes dísze-
ket, és helyezték el az iskola 
környékén. A céljuk a közösség 
összehozása és a pozitív gon-
dolatok ébresztése volt. A je-
lek szerint ez sikerült is, hiszen 
a közösségi oldalakon egyre 
több képet osztanak meg a 
fonalcsodákról. – Ha valaki el-
sétál előttünk megáll egy pilla-
natra, van aki betér az iskolába 
is.  Sőt, sokan szelfiznek az al-
kotásokkal, a róluk készült ké-
peket pedig megosztják – me-
sélte az igazgatónő bizakodva, 
hiszen soha nem számított rá, 
hogy ilyen publicitást nyernek 
az akciójukkal.

A harminc centis Gandalf szerű 
szakáll már 18 éve nem látott ollót. 
Mégsem a méret a lényeg, hiszen 
a szegediek körében a borosta éli 
divatját.

bartuS bella

– Nagy átlagban egyre több em-
ber növeszt szakállt – tudtuk meg 
Hankó Dániel borbélytól, aki sze-
rint Szegeden jelenleg a borosta a 
legmenőbb. A stílus lelkes követői a 
borostát rendszeresen ápolják. Sokan 
kontúroztatják, vagy egységes színűre 
festik, hiszen mint mondja kevés az 

olyan férfi, akinek teljesen egyszínű 
az arcszőrzete. – Ütős lehet ezen kí-
vül még a favágó style is, az oldalt 
rövidre vágott hajjal a legnépszerűbb, 
mely még inkább kihangsúlyozza, az 
áll felé egyre hosszabbodó szakállat 
– véli Dániel.  A mérete miatt lénye-
gében minden arcformához kitűnően 
passzol. A szegedi üzletben a legna-
gyobb szakáll, amit vágtak 30 cen-
timéter hosszú volt. –  Egyszer be-
tért hozzánk egy úr, hatalmas Gandalf 

szerű szakállal, több mint 18 éve nem 
látott ollót az arcszőrzete – mesélte 
lapunknak Dániel kollégája, Erdődi 
Tamás. Szegeden az első tradicioná-
lis, nyugati old school vonalat kö-
vetõ borbélyszalon ügyvezetője Kégl 
Ákos kiemelte, fontos, hogy legyen 
egy olyan hely, ahol végre otthon 
érezheti magát minden férfi hajvá-
gás, borotválás közben. Sőt, szerin-
te az ápolt, karban tartott szakállt és 
bajuszt a hölgyek kifejezetten kedve-
lik. Formás bajusz ide vagy oda, az 
üzletvezetők és a borbélyok kiemelt 
hangsúlyt fektetnek a novemberi hó-
napra, hiszen minden szakállas és ba-
juszos férfi figyelmét felhívják a No 
Shave November jelentőségére. 

Szakállas szakember szakállat szab

Fotó: Kovács Ferenc

Szecessziós séta
Túrát indít a Tourinform vasár-
nap 11 órától irodájától (Dugo-
nics tér 2.) . Nemcsak a párizsi, 
hanem a magyaros szecesszió, 
ezen belül az alföldi szecesszió 
páratlan alkotásait is megis-
merhetjük kívül-belül, Csikós 
Ildikó (Beyond Budapest Sight-
seeing) túravezetésében. Azt 
ígérik,  kinyílnak az ajtók, és az 
eddig csak kívülről megcsodált 
épületek felfedik belső pom-
pájukat is! A nagypolgári luxus 
bérpaloták lépcsőházai még 
ma is őrzik az egykori szépsé-
güket, az eredeti kerámiákat 
és a színes ablaküvegeket.
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Ön is segíthet, hogy egy óvodás egészségesen aludjon!

Sportolók a gyermekek nyugodt álmáért
A szegedi Sportkoalíció sporto-
lókkal, egyesületekkel és egy 
szegedi céggel együttműködés-
ben adománygyűjtésbe kezdett. 
Miután a jó minőségű párnákat 
kedvezményes áron adja nekik a 
Naturtex, így kétmillió forint elég 
lenne ahhoz, hogy a város összes 
óvodása egészséges körülmények 
között és kényelmesen aludjon. Az 
olimpikonok, a bajnokok Önre is 
számítanak!

dSZ

– 2017 szeptemberében, amikor 
a kisebbik gyermekem elkezdte a 
bölcsődei kort követő óvodai idő-
szakát, akkor szembesültem azzal a 
helyzettel, hogy sajnos nagyon sok 
óvodában régi, már alapvető kom-
fort nélküli, elhasználódott tollpár-
nákon kénytelenek aludni a gyer-
mekeink, ami akár még allergén-
forrás is lehet. Mi felnőttek igazán 
tudjuk, mit jelent a pihentető alvás 
ereje, mennyire szükségünk is van 
erre a mindennapokban. Ebből jött 
az ötlet, fogjunk össze, és tegyünk 
azért, hogy ez a helyzet megváltoz-
zon! – mondta Balla Attila, a szegedi 
Sportkoalíció elnöke.

A civilek úgy döntöttek, együtt-
működést kezdeményeznek Szeged 
egyik nagyvállalatával, a Naturtex 
Kft-vel akik évtizedek óta minőségi 
párnákat készítenek. Felkérték őket 
egy jótékonysági akció keretében ar-
ra, hogy legyenek partnerek és jelen-
tős összegű kedvezménnyel támogas-
sák céljukat, hogy minden szegedi 
óvodás számára elérhetővé tehessék 
a pihentető alvás egyik alapfeltéte-
lét, a jó minőségű párnát. A cég fel-
ajánlásának köszönhetően egy mos-
ható Naturtex Poly-Soft kispárnát, 
a Sportkoalíció „Aludj jól!”, 1párna 
1álom jótékonysági akciójának kere-
tén belül 500 Ft-ért tudnak megvá-
sárolni. – A nyilvános adatok sze-
rint jelenleg Szeged a 45 tagóvodában 
4136 óvodást vettek nyilvántartása. 
Könnyen kiszámolható, hogy a cé-
lunk, álmunk kicsivel több, mint két-
millió forint összegyűjtése, amelynek 
eredményeképpen minden gyermek 

feje alá új párna kerülhetne! – fogal-
mazott Balla. A nemes ügy érdekében 
a Sportkoalíció a cég mellett összef-
ogott a Naturtex-SZTE-Szedeák ko-
sárlabdacsapatával, valamint a Sun 
City Triatlon Team Egyesülettel. A 
szegedi sportolók is örömmel álltak 
a kezdeményezés mellé, már most 
csatlakozott Márton Anita olimpiai 
bronzérmes súlylökő, Kárász Anna 
kajak világbajnok, Molnár Tamás 
olimpiai bajnok vízilabdázó, Juhos 
Levente válogatott kosárlabdázó a 
Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlab-
dacsapatából, Bonifert Domonkos, 
az előbbi csapat ügyvezetője, Major 
Endre paralimpikon asztalitenisze-

ző, Birkás Balázs kajak világbajnok 
és Gábe Tamás, a Sun City Triatlon 
Team Egyesület elnöke. Bevonják a 
fiatalokat is, azt kérik tőlük, készítse-
nek egy szelfit kedvenc kispárnájuk-
kal, és jelöljék meg rajta, #Aludjjól 
-1párna1álom kampányukat, hogy 
minél több emberhez eljusson a hír.

A felajánlásokat kizárólag banki 
befizetéssel, vagy átutalással fogadják 
a Sun City Triatlon Team Egyesület 
CIB Bank 10702040 -70258358 – 
51100005 számlaszámra november 
17. és december 15. között. Kérik, 
hogy a közlemény rovatban tüntes-
sék fel az alábbi mottót: „Aludj jól!” 
Természetesen egy ilyen akciónál na-

gyon fontos az átláthatóság, hogy is-
mert legyen, mennyi pénzt folyt be, 
s azt mire költötték. A külön az er-
re az eseményre létrehozott szám-
laszám hivatalos kampányidőszakot 
érintő bankkivonatát az adomány-
gyűjtés időszakát követően nyilvá-
nosságra hozzák, a www.sportkoa-
licio.hu és a www.sctt.hu webolda-
lon a felajánlásokból befolyt összeget 
is megjelenítik. A felajánlók névso-
rát nyilvánosan kezelik az említett 
honlapokon kivétel ez alól, ha ezt az 
adományozó – külön jelezve – nem 
kéri. Azt ígérik, hogy az adományo-
kat legkésőbb 2018. február 15-ig el-
juttatják az óvodákba.

Gondolkodás nélkül álltak a jó ügy mellé a szegedi sportolók
Fotó: DSZ/Sportkoalíció
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Játsszon velünk mozijegyekért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg-
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema Citybe a 
Gyilkosság az Orient expresszen című filmre. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com 
e-mail címre vagy postai úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. no-
vember 29-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A 
belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

2018. november 18-ig érvényes műsza-
kival 96/12 gyártású, nagy csomagterű 
Opel gépkocsi eladó. Tel: 06 20/355-45-
19
Citroen C3 Picassohoz jó állapotban 
lévő téli gumi szett acélfelnikkel el-
adó. Gumi típusa Hankook, mérete: 
195/55R16. Irányár: 60 000 Ft. Érdeklőd-
ni lehet: 0630/219-57-61;  gabor2003@
gmail.com
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár moz-
gáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315-
450

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

angol, eszperantó minőségi nyelvtanfo-
lyamok. www.titszeged.hu, Tel:30/726-
10-63
Barna színű, közepes méretű, ¾-es fa-
zonú, használt, de jó állapotban lévő 
bőrkabát eladó. Irányár: 4500 forint. Tel: 
0662/647-990, 0630/327-7627
Csillár (üzemképes) és nagy gurus 
bőrönd összesen 2000 forintért eladó. 
Ugyanitt: pólók, nadrágok, kabátok, 
cipők ingyen elvihetők (kb. 50 darab). 
Tel:0670/230-13-32
Samsung 50 cm és 70 cm,-es színes, ha-
gyományos Tv-k távirányítóval 6000.- il-
letve 8000.- Ft/db eladó. Érd: 0620/220-
14-42 telefonszámon.
gurulós, asztallá nyitható, zsúrasztal 
kettő székkel eladó. Érd:0670/542-48-
28,  0662/489-319
eladó Szegeden egy kiváló állapotban 
lévő, barna faerezetű, karcmentes, író-
asztal 3 fiókkal. Tel: 06 20/336-79-44
Kettő darab masszív, fakönyöklős, vilá-
gos mogyorószínű, kárpitozott fotel el-
adó. Érd: 0670/542-48-28, 0662/489-319
Bárpult szekrényekkel igényesnek el-
adó. Telefonszám: 0670/22-00-574
gáztűzhely (kombinált), szagelszívó, 
konyhaszekrény (egyszerű), betonkeve-
rő eladó. Telefonszám: 0662/746-646, 03 
30 691 9394
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár el-
adó Hódmezővásárhelyen. Érdeklődni a 
0630/214-3919-es telefonszámon lehet.
Vennék Babettát, elektromos kerékpárt, 
kerekeit is, barkács állványos fúrógépet, 
üvegajtós kályhát, 2 – 3 KW-os hőtárolós 
villanykályhát, üzemképtelent is. cuma-
morratio@gmail.com Szeged Postafiók 
2030
Ételhulladékot, maradékot keresek ku-
tyáim, cicáim etetésére. Tel.: 0630/723-
1689

JÁRMŰ

munKA

VEGYES
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Új-zélandi módszert alkalmaznak Szegeden

Büntetés helyett a károk helyreállítása
A Gál Ferenc Főiskolán a reszt-
oratív módszerről tartottak 
konferenciát. Már most támogatja 
a szemlélet elterjesztését az 
EMMI, de az újabb szabályozások 
kialakításában sokat segíthetnek a 
hasonló tanácskozások.

tóth marcell

– Nagy jelentőséggel bír a reszt-
oratív módszer, ezzel harmoniku-
sabb lehetőségeket lehet biztosítani 
a tanításhoz – mondta Csomortáni 
Zoltán a Gál Ferenc Főiskolán 
tartott II. Országos Resztoratív 
Konferencián. A resztoratív szem-
lélet a szabályszegést a közösség és 
az elkövető közötti konfliktusként 
értelmezi, ezért nem büntetés a cél, 
hanem a károk helyreállítása, ebbe 
bevonják az elkövetőt.

Csomortáni kiemelte, Szegeden 
nem az ismertebb amerikai változat, 
hanem az új-zélandi „osztálykonfe-
rencia” módszer terjedt el. Ebben 
kiemelkedő szereppel bírt a konfe-
rencia két vendége: Carol Hamilton, 
a hamiltoni Waikato Egyetem ok-
tatója és Kecskeméti Mária, a wel-

lingtoni Aotea Középiskola tanára. 
– Négy éve foglalkozunk a reszto-
ratív szemlélet közösségi és peda-
gógiai alkalmazásával – fogalma-
zott Kozma Gábor, a főiskola rek-
tora. Megjegyezte, egyre több a fe-
gyelmezetlen diák, akik a retorziók 
miatt iskolaelhagyókká válnak, ko-
rán a társadalom peremére kerül-
nek. Mindez nem engedhető meg, 

ezért a Gál Ferenc Főiskola a jó 
gyakorlatot közvetíteni kívánja. 
Erre van fogadókészség az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről 
is, amit Maruzsa Zoltán köznevelé-
sért felelős helyettes államtitkár is 
megerősített.

A politikus rámutatott, új ki-
hívásokkal kell megküzdeniük. 
Példaként említette, hogy hamaro-

san fejlesztik az internetelérést, ami 
által 50–70 százalékos WiFi lefedett-
séget érnének el. Szabályozni kell, 
hogy mit engedjenek meg, mit tilt-
sanak, amely kérdés bizonyosan ko-
moly politikai támadásokat fog ki-
váltani.

A hasonló konferenciák azon-
ban lehetővé teszik, hogy minél jobb 
szakmai megoldásokat találjanak.

A világ túlfeléről is jöttek előadók a Gál Ferenc Főiskola konferenciájára
Fotó: Gémes Sándor

Csatlakozhatnak olvasóink is!

Fiatal zenészek gyűjtöttek adományokat
A tavalyi évhez hasonlóan idén 
is segíteni kívánnak az SZTE 
Zeneművészeti Kar hallgatói a 
Karitáció Alapítványnak. Most nem 
játékokat, hanem ruhákat és tartós 
élelmiszereket gyűjtenek.

tóth marcell

– Úgy gondoltuk, mindkettőre rá-
szorulnak az emberek a téli viszo-
nyok között – mondta Várkoly Etele, 
a hallgatói önkormányzat elnöke. 
A hallgatók nagyon aktívak, öröm-
mel segítenek. December 6-ig tart a 
gyűjtés, hétköznap reggel 8-tól este 
9-ig (pénteken este 7-ig) várják az 
adományokat az épület portájánál 

(a Tisza Lajos krt. és a Petőfi Sándor 
sgt. sarkánál). A gyűjtést 6-án este 
hét órától jótékonysági koncerttel 
zárják, ahova tartós élelmiszert kell 
vinni belépőjegyként.

– A tavalyi lelkesedésből kiin-
dulva azt gondoljuk, idén is lesz 
dolgunk az adományokkal – fo-
galmazott Wéhli Márk, a Karitáció 
Alapítvány elnöke. Családtámogató 
szolgálattal, nagycsaládos egyesüle-
tekkel állnak kapcsolatban, rajtuk 
keresztül juttatják el a rászorulók-
nak az adományokat, amiket szor-
tírozni kell, de azt szeretnék, hogy 
karácsonyra már odakerülhessenek 
a ruhák és a tartós élelmiszerek ahol 
a legnagyobb szükség van rá. Nem először segítenek a muzsikusok

Fotó: Kovács Ferenc
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A gyermekekért tenni a legszebb
Letették az alapkövet: bölcsőde épül Ruzsán

A ruzsai Hétszínvirág Óvoda és 
Bölcsőde harmincéves fennállását 
ünnepelték, egy pályázati forrás-
nak köszönhetően pedig a helyiek 
már a jövőbe is tekintenek.

Betkó tamás DáviD

Letették az új bölcsőde alapkövét 
a községben, 2018-ban egy mo-
dernebb és tágasabb intézmény-
be járhatnak a ruzsai apróságok. 
– Amikor a jövő nemzedékének 
építhetünk, az mindig egy irány-
mutató állomás a közösségünknek, 

amelynek erejét nagymértékben be-
folyásolja, hogyan állnak a helyiek 
a gyermekekhez. Ruzsán elmond-
hatjuk, a mindenkori településveze-
tésnek fontos volt, hogy az itt élők 
minél szélesebb körű szolgáltatást 
kapjanak, a csemeték minél jobb 
feltételek mellett nevelkedhessenek 
– mondta el az alapkőletételi ün-
nepségen Sánta Gizella polgármes-
ter, aki szerint a jövő generációjának 
segítése felbecsülhetetlen érték.

A Terület- és  Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
elnyert több tízmillió forintos pályá-

zati forrás kapcsán a településvezető 
ismertette, jelenleg a közbeszerzési 
eljárás zajlik. Az alapkőbe elhelyezett 
időkapszulában a pályázati szerző-
dés mellett helyet kapott a jelenlegi 
bölcsőde fényképe is. Az intézmény 
három évtizedes múltjára gondolva 
rajzpályázatot hirdettek, a beérkező 
műveket díjazták és kiállították az 
ünnepségen. Az alapkőletétel csalá-
dias hangulatát az jellemezte, hogy 
jelen voltak az egykoron az intéz-
mény falai között nevelkedők, vala-
mint a korábban ott dolgozó nevelő 
szakemberek közül is.

Jövő évre teljesen megújul a legkisebbek otthona
Fotó: DSZ

B. Nagy: tartjuk az ígéretünket a fúrt kutakról

Nincs ok az aggodalomra, az érin-
tett kerti, tanyasi kutak 90 száza-
léka mentesül az előírás alól.
 
tóth marcell

 
Még tavasszal született döntés ar-
ról, hogy – az Európai Unió irány-
elveit részben felülírva – 80 mé-
teres talpmélységig kivonják egy 
2016-os jogszabály hatálya alól a 
háztartási vízfelhasználást szolgá-

ló kutakat. Komoly felháborodást 
okozott ugyanis a kormányrendelet, 
amely szerint fennmaradási engedé-
lyért szükséges folyamodni a több 
évtizede használt háztartási kutak 
esetében, csak a műszaki szakvé-
lemény százezrekbe került volna. 
A Szegedet és a Homokhátságot 
képviselő B. Nagy László (Fidesz-
KDNP) honatya tájékoztatta a prob-
lémáról Orbán Viktor miniszterel-
nököt, így végül a fentebb említett 

megoldást találta a kormány a vidé-
kieknek. Most azonban egyes sajtó-
orgánumok újból azzal riogatnak, 
hogy mégis változtatnak a kompro-
misszumon. Az országgyűlési kép-
viselő erre reagálva kifejtette, erről 
szó sincs, továbbra is tartja magát 
mind ő, mind a kormány az ápri-
lisban meghozott döntéshez, azaz 
nem kell kutanként nagy összegeket 
fizetni, s az eddig befizetett tételeket 
is visszautalja az állam a gazdáknak.

Két típusú szülővel találkozha-
tunk: aki egekig dicséri gyerme-
két, és az, aki hallgat, mert két-
ségek közt van. Le kell tisztáznia 
mindenkinek magában, hogy 
nem kell haragudni azért má-
sokra, mert dicsekszenek a gye-
rekükkel. Nem azért mondják, 
hogy bárkit bántsanak, egysze-
rűen kijön belőlük – olvasható 
a joreggeltvajdasag.com-on. Ha 
jobban belegondolunk, nem is 
az a cél, hogy szófogadó gyere-
ket neveljünk, olyat, aki mindig 
azt teszi, amit egy nagyobb vagy 
idősebb ember mond neki. Per-
sze, jó lenne, ha azt tenné a gye-
rek, amit mi mondunk neki, de 
nem azért, mert mi vagyunk az 
okos felnőttek és mi mindent tu-
dunk, hanem azért, mert a gye-
rek a legdrágább számunkra és 
a legjobbat szeretnénk neki. Ha 
viszont betörjük az akaratát és 
bólogató jánost faragunk belőle, 
könnyen megeshet, hogy mások 
felé is “szófogadó” lesz, azaz tel-
jesíti az akaratukat, akik aztán 
ezt (csúnyán) ki is tudják hasz-
nálni! Ne szófogadó gyereket 
akarjunk nevelni, hanem olyat, 
aki megfontolt, meggondolt, 
vállalja a felelősséget és van ön-
fegyelme! Bár a társadalom ál-
landóan arra sarkall bennünket, 
hogy összemérjük a teljesítmé-
nyeinket, épp a kiemelkedő ké-
pességek miatt még fontosabb 
megtanulniuk a tehetséges gye-
reknek, hogy ez a képesség re-
latív. Ez a viszonylagosság azon-
ban belső, vagyis önmagához 
kell, hogy viszonyítsa a teljesít-
ményét. Legfontosabb, hogy ön-
magunkban megadjuk a választ, 
magunk és a gyermekünk felé is.
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Gyerekkérdés
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Jó helyzetből várhatja a folytatást a közvetlen utánpótlás

Szegediekkel remekel az U21-es válogatott
Négy meccs után még minden 
esélye megvan a továbbjutásra a 
magyar U21-es labdarúgó-váloga-
tottnak az Európa-bajnoki selej-
tező csoportjából: a csapatban 
több megyei labdarúgó is rendre 
szerepet kap. 

vajGely Pál

Veretlenül tudta le őszi négy mér-
kőzését a magyar U21-es válogatott 
a 6-os számú Eb-selejtező csoport-
ban. November 14-én Cipruson is 
győzni tudott Michael Boris együt-
tese, és mivel a mieink legyőzték 
Máltát, míg Törökországból egy 
ponttal térhettek haza, valamint 
a két éve ebben a korosztályban 
Eb-t nyert svédek ellen pedig 2–0-s 
előnyt követően 2–2-s döntetlenre 

végzett, így a svédekhez hasonlóan 
nyolc ponttal a csoport harmadik 
helyén áll a csapat. Több szegedi 
kötődésű futballista is szerepet kap: 
a lengyel Termalica légiósa, Kecskés 

Ákos csapatkapitányként vezethette 
győzelmekre a válogatottat, bár a 
svédek elleni meccset sérülés miatt 
kihagyta. A Vasas szélsője, Szivacski 
Donát három meccsen kapott le-

hetőséget, és mindhármat végigját-
szotta, míg az Újpesten futballozó 
Zsótér Donát a törökök elleni ide-
genbeli találkozón lehetett ott végig 
a pályán, míg Málta ellen ő adta a 
győztes gólpasszt a meccs utolsó 
perceiben.  A fiatalokra kemény 
folytatás vár, hiszen bár jövő márci-
usban a Ciprus elleni, hazai vissza-
vágóval kezdenek, négy nappal ké-
sőbb a csoportfavorit belgák ven-
dégei lesznek, majd szeptemberben 
Svédországból kellene jó eredménn-
yel hazatérniük a Tisza Volán SC ál-
tal nevelt labdarúgókkal teletűzdelt 
csapatnak, hogy maradjon esélye  
az olasz-san marinói közös rende-
zésű Eb-n való részvételre- ami je-
len esetben vagy a csoportelsőséget, 
vagy a kilenc csoport négy legjobb 
csoportmásodik helyét takarja.

Veretlen ősz - erős alapot teremthet az U21-eseknek az eddigi négy meccs
Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Nagy Péter, a SZEAC ólomsúlyú 
(+105 kg) súlyemelője tizenhar-
madik országos bajnoki címét 
szerezte meg a nemzeti viadal 
zárónapján. A szegedi versenyző 
december elején Anaheimben 
száll harcba a világbajnokságon.

doroGi láSZló

A BKV Előre SC sportcsarnokában 
rendezett országos bajnokságon a 
szegedi emelő nemzetközi szintet 
teljesítve 404 kilogrammal zsebelte 
be tizenharmadik bajnoki címét. A 
nemzetközi szint eléréshez 400 kilót 
kellett teljesíteni összetettben – te-
hát szakításban és lökésben együt-
tesen – ahhoz, hogy egy félmillió 
forintos bónusz díjat is bezsebeljen. 
– Teljesen elégedett vagyok az el-
ért eredménnyel, az előzetesen kitű-
zött célom a 410-420 kilós összetett 
eredmény elérése volt, de így is jó 
formában versenyezhettem - mond-
ta lapunknak Nagy Péter, aki szakí-
tásban 192 kilogrammig jutott, há-

rom kilóval elmaradva a 195 kilo-
grammos országos csúcstól. A súly-
emelők világbajnokságát az Egyesült 
Államokban, Anaheimben rendezik 
meg december elején, az ob tehát az 
utolsó verseny volt a szegedi emelő 
számára a nagy megmérettetés előtt. 
Bár egészen közelinek tűnik a szakí-

tás országos rekordjának beállítása – 
esetleges megdöntése –, Nagy Péter 
egyelőre nem gondolkozik ilyesmi-
ben. – A világbajnokságon már nem 
lehet olyan nagyokat ugrálni a sú-
lyok mennyiségének emelésénél két 
gyakorlat között, mint az ob-n és 
persze az ellenfelek teljesítményé-

től is függ, hogy milyen súlyba ál-
lok bele. Azon is sok múlik majd, 
hogyan sikerül alkalmazkodni a kö-
rülményekhez, például az időelto-
lódáshoz, tehát egyelőre korai len-
ne megmondani, mire lesz elég a 
teljesítményem a világbajnokságon 
– tette hozzá a szegedi súlyemelő.

Nagyot szakított Péter az országos bajnokságon

Nem akar rekordot dönteni a súlyemelő

A tizenharmadik bajnoki cím remélhetőleg szerencsét hoz a szegedi óriásnak az Egyesült Államokban
Fotó: Kovács Ferenc
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Már a világbajnokságra készülnek a Maty-éren

A jövő év elején kezdődik a munka 
a Maty-éri kajak-kenu pályánál 
annak érdekében, hogy a 2019-es 
világbajnokságon már a megújult 
komplexum várja a versenyzőket 
és nézőket egyaránt.

vajGely Pál

2019 augusztusában, Szegeden ren-
dezik a gyorsasági kajak-kenu vi-
lágbajnokságot, ám az ehhez szük-
séges fejlesztések már 2018 elején 
elkezdődnek a Nemzeti Kajak-Kenu 
és Evezős Olimpiai Központban. A 
fenntartó Nemzeti Sportközpontok 
megkeresésünkre elmondta, egy 

komplett partvédelemmel rendelke-
ző versenypálya épül, a rajtgépeket 
modernizálják és új eredményhir-
dető teret és céltornyot is építenek. 
Új, modern megjelenést kapnak a 
lelátók és a VIP épületek is.  A be-
ruházás ügyében hozott kormány-
határozat alapján 835,88 millió 
forintot különítenek el a jövő évi 
központi költségvetésből a Maty-
éri pálya korszerűsítésére, jelenleg a 
közbeszerzési eljárás kiírásának elő-
készítése zajlik. A munkák várható-
an 2018 első felében kezdődhetnek 
meg, és egy évet vesznek igénybe, 
így jóval az augusztusi vb előtt kész 
lehet az új szegedi pálya.Bő másfél év múlva már az új létesítményben izgulhatunk

Fotó: Kovács Ferenc

Önvizsgálatot tart a tiszaszigeti csapat
Listavezető pozícióból csúszott vissza a tavalyi bronzérmes

Újabb pontlevonásban részesült a 
megyei I. osztályú Tiszasziget SE, 
ez pedig már súlyos helyezésekbe 
is került a csapat számára.

vajGely Pál

Miután ismét létszámproblémák 
akadtak a megyei I. osztályban sze-
replő Tiszasziget SE U16-os csapa-
tával, ezért a versenybizottság ismét 
pontot vont le a felnőttek megszer-
zett egységeiből. Az eddigi egypon-
tos büntetést ezúttal három követte, 
így összesen már néggyel rosszabbul 
állnak Bernát Péterék ahhoz képest, 
mint amennyit a pályán megszerez-
tek, így rövid idő alatt éllovasból a 
dobogóért küzdő csapattá váltak. 
Ráadásul úgy tűnik, a pályán kívül 
történtek megviselik a futballistá-
kat, hiszen a legutóbbi két meccsét 
egyaránt elvesztette a szigeti csa-
pat, miközben 11 meccse alatt csu-
pán egyszer kapott ki, mostanra 
már három vereséget számlál. – Ez 
a négy pont biztos, hogy beleját-
szott a legutóbbi két vereségünkbe, 
úgy látom, megviselte a srácokat. 
Mindig azt mondom, magunkban 
kell keresnünk a hibát, nem kívá-
nunk másokkal foglalkozni. Nem 
szívesen mondom, de el kell ismer-
nünk, jogos a büntetésünk. De egy 

folyamatban lévő óvásunk kapcsán 
technikai vezetőnk rábukkant több 
megyei csapatot is érintő a jelenleg 
érvényben levő versenyszabályzat-
tal szembe helyezkedő esetre. Ha 
mindegyik mérkőzéssel kapcsolat-
ban olyan akkurátusan járt volna el 

a szövetség, mint velünk szemben, 
akkor kis túlzással az összes tabel-
la átalakulna.  Kiemelném, hogy 
mind a vezetőség, mind a játékosok 
a bajban összekovácsolódtak és a 
viszontagságok ellenére továbbra is 
célunk a dobogós helyezés megszer-

zése – fogalmazott döntéssel kap-
csolatban a Déli Szónak Tiszasziget 
polgármestere, a klubelnök Ferenczi 
Ferenc. Az előző szezonban törté-
nelmi bronzérmet szerzett gárda az 
őszi utolsó fordulóban a HFC II. 
ellen javíthat.

Önkritikusak a focisták a pontlevonások után
Fotó: Kovács Ferenc
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Őszi bajnokként zárt a női labdarúgó NB II Keleti cso-
portjában a Szent Mihály. Cserenkó Szabolcs lányai egy 
mérkőzést veszítettek el, így 30 ponttal és +50-es gól-
aránnyal vághatnak neki a márciusi folytatásnak. A gól-
lövőlista is szegedi fölényt mutat, Zimányi Kovács Anikó 
15 találattal vezeti a gólvadászok rangsorát, de Szil Tünde 
és Szélpál Nóra is a dobogón telelhet.

Telelés az élen Bekerült Hibátlan SZEOL-ősz

Kiváló őszi szezont zárt a SZEOL SC az NB III Közép cso-
portjában, hiszen a kék-feketék a Dabas ellen feltették a 
pontot az i-re, ami a hazai szereplésüket illeti. Bár az idei 
utolsó SZVSE-stadionban lejátszott mérkőzés előtt nem volt 
fényes a SZEOL helyzete, hiszen több kulcsemberét sérülés, 
vagy eltiltás miatt nélkülöznie kellett, ám ez sem látszott 
meg a szegediek játékán: a szünet előtt is több lehetőséget 
kidolgoztak Gajág Gergőék, ám a gólra végül egészen az 
utolsó tíz percig várni kellett. Ekkor egy kirúgás után, gyor-
san felépített akciót követően Beretka Péter lőtt gólt, és mint 
kiderült, ezzel meg is szerezte a három pontot csapatának. 
A SZEOL nyolc szezonbeli itthon lejátszott meccséből mind 
a nyolcat megnyerte, ráadásul Prokop Rostislav kapusnak 
mindössze kétszer kellett kiszednie a labdát a kapujából. A 
gárda edzője a szezonzáró meccs után elmondta, számos 
hiányzójuk ellenére is olyan meccset játszottak, ahol sok 
helyzetet dolgoztak ki, és egy masszív ellenféllel szemben 
szereztek értékes három pontot – nem mellesleg így a csapat 
masszőre elmondhatta azt a verset, amelyet már évek óta 
megírt, ám mivel az utóbbi években nem sikerült legyőzni 
a Dabast, így eddig várnia kellett ennek elszavalásával. Ezzel 
eldőlt, hogy Siha Zsolt együttese biztosan nem telel a negye-
diknél rosszabb helyen, és a tavaszról előrehozott, Pécs elleni 
idegenbeli rangadó előtt mindössze három pont a hátránya a 
listavezető Dunaújvároshoz képest. 

Története legkomolyabb felújításán esett át az újszegedi sportuszoda: a szegedieknek 
több mint öt hónapot kellett nélkülözniük a létesítményt, amely november 20-ától, 
megújulva várja ismét a vendégeket. Immáron energiatakarékos világítással, új, csú-
szásmentes padozattal és nagyobb térrel várja az úszni vágyókat az uszoda, hiszen 
mintegy másfél méterrel szélesebb hely áll rendelkezésre a parton. Az új, dupla sátor 
légbefúvását egy automata rendszer szabályozza, és miután egy állandó, zárt téren kö-
zelíthetjük meg a medencét, új startkövekről ugorhatunk vízbe az eddigi elavult, beton 
rajtkövek helyett – egyúttal elkészült egy stúdió is, aminek köszönhetően komoly hang-
technika áll az uszoda rendelkezésére.

A Naturtex-SZTE-Sze-
deák erőcsatára, Juhos 
Levente is tagja a ma-
gyar férfi kosárlabda-vá-
logatott lengyelek elleni, 
vb-selejtezőre készülő 
keretének.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 13.00: Szeged 
2011-Grosics Akadémia - Aqvital FC 
Csákvár. • NB III Közép csoport: Szombat 
13.00: PMFC - SZEOL SC, Vecsési FC 
- Makó FC. Vasárnap 13.00: Paksi FC II. - 
Mórahalom VSE, Hódmezővásárhelyi FC - 
Dunaújváros. • Megyei I.: Szombat 13.00: 
Tiszasziget SE - Hódmezővásárhelyi FC II., 
Ujszegedi TC - Csongrád TSE, Ásotthalmi 
TE - Szentesi Kinizsi SZITE, Deszk SC - 
Sándorfalva SK, Kiskundorozsmai ESK 
- Szegedi VSE. 15.00: FK 1899 Szeged - 
Foliaplast-Bordány SK. Vasárnap 13.00: 
Szőregi RSE - Zsombó SE. • Megyei II.: 
Szombat 13.00: H-Fest Székkutas TC 
- Nagymágocs SE, Csanádpalota FC - 
Makói FC II., KSE Balástya - Mindszenti 

SC, Móravárosi Kinizsi - Üllési ISE, 
Kiszombor KSK - Csanytelek SC, 
Apátfalva SC - Tömörkény KSE, Röszke 
SK - Csengele KSE. Vasárnap 13.00: 
Szegedi VSE II. - St. Mihály FC. • Megyei 
IV., Homokháti csoport: Vasárnap 13.00: 
Kiskundorozsmai ESK II. - Szatymaz SE, 
Domaszék SK - Móravárosi Kinizsi II., 
Csengele KSE II-U19 - Ópusztaszer SE, 
Csanytelek SC II. - Tömörkény KSE II. 
• Tisza-Maros csoport: szombat 13.00: 
Fábiánsebestyén-Eperjes - Szentesi Kinizsi 
SZITE II., Földeák TC U19 - Maros-menti 
UFC Duocor, Maroslele SE - Kecskési 
SE. Vasárnap 13.00: Derekegyház SK 
- Nagymágocs SE II., FC Szegvár II. - 
Ujszegedi TC II.-Tanárképző.

Kész a ráncfelvarrás
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Hibátlan kezdés

Nagyszerű győzelmekkel in-
dította az Európa-bajnoki se-
lejtezősorozatot a magyar női 
kosárlabda-válogatott. Székely 
Norbert együttese egy kiéle-
zett mérkőzésen, három pont-
tal győzte le idegenben a köz-
vetlen rivális Litvániát, majd 
Miskolcon aratott 137-48-as, 
kiütéses győzelmet az albánok 
felett. Ami az Eb-kvalifikációt 
illeti, a két sikerrel máris lé-
péselőnybe kerültek a lányok 
a litvánokkal szemben, amiben 
segédedzőként a nagy szerepet 
vállalt a Szegedi Kosárlabda 
Egylet vezetőedzője, Mészá-
rosné Kovács Andrea is. A kon-
tinenstornára a négyes selejte-
zőcsoportok első helyezettjei 
automatikusan megváltják 
jegyüket, míg a nyolc csoport-
másodikból hatan utazhatnak 
a szerb-lett közös rendezésű 
viadalra. A C jelzésű kvartettet 
Magyarország vezeti két kör 
után, jobb pontarányával meg-
előzve az esélyesebb Oroszor-
szágot, akiket február 10-én 
fogad a nemzeti együttes. 

Mókusszezon

Harmincegyedik alkalommal 
startol el a Kék Mókus-kupa 
kispályás labdarúgótorna a 
hétvégén. A hagyományoknak 
megfelelően ezúttal is három 
korosztályban avatnak bajno-
kot, a csapatok -35, +35, és 
+45-ös kategóriában adhatták 
le nevezéseiket. A torna első 
fordulóját november 25–26-
án, a másodikat december 
2–3-án, a harmadikat decem-
ber 9–10-én, míg a negyedi-
ket december 16–17-én bo-
nyolítják le. A mérkőzéseket 
a szokásoknak megfelelően 
két helyszínen, a Városi Sport-
csarnokban és az Etelka sori 
Városi Stadion sportcsarnoká-
ban rendezik. A döntőknek a 
Városi Sportcsarnok ad majd 
otthont 2018. január 7-én. A 
kategóriák első, második és 
harmadik helyezettjei ezúttal 
is kupával, érmekkel és aján-
dékokkal gazdagodnak.
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Két szegedi gyorskoris is ott lesz a téli olimpián

Kvóta után megérdemelt pihenő
Kiélezett küzdelemben tartotta meg 
összetett nyolcadik - olimpiai kvó-
tát érő - helyét a Jászapáti Petrával 
és Kónya Zsófiával felálló magyar 
női gyorskorcsolyaváltó Francia-
országgal szemben a kvalifikációs 
világkupa-sorozat utolsó állomásán 
Szöulban. Ezzel az SZKE verseny-
zői is megváltották jegyüket a 
Pjongcsangi ötkarikás játékokra. 
A kvalifikációról Jászapáti Petrát 
kérdeztük.

doroGi láSZló

- Megvan az olimpiai kvóta, ezzel rög-
tön öt helyet sikerült szereznie a lá-
nyoknak és a fiúknak is a játékokra. 
Volt nagy ünneplés?

- Olyan nagy ünneplés nem volt. 
Annyi történt, hogy elmentünk egy 
gyorsétterembe enni egyet, semmi 
különleges, de persze nagyon örü-
lünk, hogy sikerült a kvótaszerzés.
- Végletekig kiélezett versenyben sike-
rült megelőzni a francia váltót abban 
a futamban, amely végül a kvalifi-
kációról döntött, gyakorlatilag centi-
métereken múlt a pjongcsangi repülő-
jegy megváltása. Nagy volt a nyomás 
a futam előtt?

- Igazság szerint a franciákon volt 
nagyobb a nyomás, mert nekik az kel-
lett a kvalifikációhoz, hogy megelőz-
zenek minket ebben a bizonyos fu-
tamban, amivel bekerültek volna a 
B döntőbe, de még azt is meg kel-
lett volna nyerniük. Nekünk „csak” 
annyit kellett tennünk, hogy megaka-
dályozzuk őket a B döntős szerep-
lés kiharcolásában. Persze 
némi teher a mi 
vállunkat 

is nyomta, de ez nem igazán külső 
nyomás volt, sokkal inkább belső, hi-
szen mindannyian szerettünk volna 
kijutni az olimpiára.
- A nőknél mindhárom távon - 500, 
1000 és 1500 méteren - két-két kvó-
tát sikerült megszerezni egyéniben. A 
nemzetközi szövetség december ele-
jén hozza nyilvánosságra a kvótások 
névsorát. Ez azt jelenti, hogy bizto-
san ott lesznek Dél-Koreában Kónya 
Zsófiával?

- Mivel a váltóban mindketten ver-
senyzünk, így mindketten elutazha-
tunk az olimpiára, de az egyéni szá-
mokban még egyelőre nem is lehet 
tudni, hogy melyik távon pontosan ki 
fog indulni. Erről most még korai be-
szélni, ez majd ott dől el a helyszínen.
- Szűk három hónap választ el min-
ket az ötkarikás játékok rajtjától, most 
kezdődik az igazán kemény munka, 

vagy már csak a finomhangolás ma-
radt hátra?

- Most kaptunk egy kis pihenőt, 
és ha úgy vesszük, az olimpiáig hát-
ralevő idő még elég sok. Biztos lesz-
nek még nagyon kemény edzéseink, 
de Pjongcsangban nekünk rövid idő 
alatt lebonyolítják a versenyeket az 
olimpián belül, szóval még kicsit tá-
volabb van a végleges formaidőzítés.
- Hogyan lehet felkészülni versenyző-
ként az időeltolódásra, milyen trükk-
jei vannak Jászapáti Petrának?

- Nekem általában két-három nap-
ra van szükségem, hogy leküzdjem 
a jetleget, de van egy trükköm is. 
Mindig meg szoktam nézni, hogy 
helyi idő szerint hány órára érünk 
oda, és ha ez egy esti időpont, akkor 
nem alszok a repülőgépen, így aztán 
könnyebb akklimatizálódni. Ha eset-
leg egy korábbi időpontra esik az ér-
kezés, akkor a repülőút elején alszom 

kicsit, de az érkezésnél már nem.

Fókuszban a téli olimpia: Jászapáti Petra biztosan rajthoz áll Pjongcsangban
Fotó: utanpotlassport.hu
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