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SZEGED
Milliárdos fejlesztés
– Több ezer gyermeket érintenek azok a
beruházások, amiket
terveznek a szegedi
tankerületben.
uwuwu

Szerény gladiátor –
Hiába a hírnév, nem
szereti a luxust Pintér
Tibor, aki az idén is
számos produkcióban
fellép Mórahalmon.
uwuwu 11. oldal

18. oldal

Szegedi szívműtét
Temesváron halogatták, Szegeden elvégezték azt a beavatkozást, amire a 14 éves Caraiman
Alexia Lucia várt. A lány születése óta rendellenességgel
küzdött.

20. oldal
Bezár a piac
Februárban már nem nyit ki
a dorozsmai nagybani piac.
Megoszlanak a vélemények,
hogy miért.

5. oldal
Ismét csúcsformában
„Olyan vagyok, mint régen” –
így nyilatkozik magáról Kárász
Anna. A kétszeres világbajnok
kajakos idén már többször is
rajthoz áll.

23. oldal

Közösen védenék
meg Szegedet
Fotó: Gémes Sándor

DSZ
Bartók Csaba a Csongrád megye
egyes, míg B. Nagy László a kettes választókerület fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje. Őket a
héten mutatták be a szegedieknek,
akik meglepően nagy ünnepléssel
és ovációval fogadták a politiku-

sokat. Több százan gyűltek össze a
Gál Ferenc Főiskola Klebersbergtermében, hogy meghallgassák,
mivel tenné jobbá a két jelölt a
városban és a környéken élők
mindennapjait. Bartók Csaba volt
kézilabdázó, – aki tagja volt az
1996-ban bajnok szegedi csapatnak – lapunknak elmondta, azért

indul az április 8-i választáson,
mert Szegedben sokkal több lehetőség rejlik, mint amennyit most
kihasználnak. Egy Trabanthoz hasonlította a megyeszékhelyt, ami
egy kis szemlélet átalakítással akár
Mercedes is lehetne.
Cikkünk a 2 – 3. oldalon
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Bemutatták Bartók Csabát és B. Nagy Lászlót, a Fidesz két szegedi jelöltjét

Szeged alulteljesít a lehetőségeihez képest

Fotó: Gémes Sándor

B. Nagy László és Bartók Csaba is úgy látja, hogy Szeged az ország egyik legerősebb városa lehetne

Bár még a kampány sem indult el
jóformán, szinte győzelmi hangulat uralkodott a Fidesz jelöltbemutatóján Szegeden. Több száz
ember, szokatlanul nagy lelkesedés és soha nem látott egység
fogadta őket.
DSZ
Bartók Csaba egykori kézilabdázó, a
Fidesz meglepetés-embere elmondta a Déli Szónak, miért fogadta el
a jobboldali párt felkérését, hogy
induljon Csongrád megye egyes
választókerületében.

– Miért vállalta el a Fidesz felkérését,
és indul el országgyűlési képviselőjelöltként?
– Szegediként pontosan tudom,
hogy sokkal többet is ki lehetne hozni
ebből a városból. Szeged alulteljesít
a lehetőségeihez képest, pedig a szegediek megérdemlik a sikert. Azért
vállaltam el, mert hiszek a városban, és az itt élők tehetségében, és
a szegediek is megérdemelnék, hogy
a mostani Trabantból átüljenek egy
Mercedesbe.
Én azt akarom, hogy Szegednek
ne csak múltja, hanem jövője is legyen. Van egy tervünk, ami ha sike-

rül, akkor Szeged Magyarország és a
régió egyik legerősebb városa lehet.
– Most akkor ezek szerint egy Trabant
szintjén „pöfög” a város? Mi ez a terv?
– Igen, egyelőre egy Trabantban
ülünk, és ez már sokáig nem lehet
így: mindenki elhúz mellettünk.
Én nem vagyok ezzel a helyzettel
elégedett, mert tudom, hogy sokkal jobban is mehetne a városnak,
Zalaegerszeg, Miskolc, Nyíregyháza,
Debrecen, Kecskemét, Győr pár év
alatt úgy megerősödött, hogy az mintaként szolgálhat nekünk. Kár lenne
tagadni, hogy vannak persze eredmények, az Orbán-kormány 100

milliárdos nagyságrendben támogatta meg a szegedieket a Modern
Városok Program keretében, ez az,
amit a baloldal szeret a saját eredményként kommunikálni, vagy az
EU-nak megköszönni. Persze ebben sem mondanak igazat! Viszont
mindezekhez nincs hozzátéve a saját
erő, a szegediekben rejlő tudás, akarat
és tehetség. Pedig Szegednek fantasztikus lehetőségei vannak, de ha valaki megijed és elszalad a munka elől,
vagy inkább egzotikus földrészeken
búvárkodik ahelyett, hogy dolgozna,
akkor abból nem lesz semmi. Nem
a sültgalambra kell itt várni, és nem

DÉLI SZÓ 
B. Nagy László szerint fordulópont előtt állunk
– Úgy gondolom, most van esély arra, hogy hosszú távú fejlődésre rendezkedjen be az ország, és nagy lehetőség előtt áll Szeged
is – mondta lapunknak a Fidesz országgyűlési képviselője, aki
Csongrád megye kettes körzetében újra elindul a posztért. – Szeged
gazdasági növekedésének alapja a magasan kvalifikált munkaerő,
a felhalmozott tudás, az erre épülő technológiák, alkalmazott
kutatási eredményeket felhasználó cégek ide csábítása, az ittlévők
megtartása – véli a politikus, aki szerint ehhez mind az infrastrukturális, mind a pénzügyi környezet fejlesztése kell. – Szeged gazdasági fejlődésének lehetősége szempontjából nagyon fontos az az
új kormányzati irányelv a magyar gazdaságpolitikában, hogy olyan
befektetőket kell keresni, akik az összeszerelő üzemek helyett magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet folytatnak. A megye
fejlesztési biztosaként az a feladatom, hogy részben ebben, részben
a Modern Városok Program koordinációjában segítsek, folyamatos
egyeztessek a tárca nélküli miniszterrel és kollégáival – mondta B.
Nagy. Ebben a programban a közel 100 milliárd forintból megvalósuló szegedi fejlesztések segítenek ledolgozni a sok évtizedes
hiányosságokat. – De ez csak a munka eleje, Szeged és a szegediek
többet érdemelnek: méltó fejlődési pályára kell állítanunk a várost
– közölte az országgyűlési képviselő.
másokat kellene hibáztatni. Mi magunk vagyunk ugyanis a megoldás.
A kormány terve az, hogy Szeged és
szűkebb környezete legyen DélkeletMagyarország és a határon átnyúló
régió gazdasági központja. A Déli
Nyitás kiemelt programja Magyar
országnak, Szegednek pedig irányító
szerephez kell jutnia ebben. Új, termelő munkahelyek, anyagi biztonság, erős alapokon nyugvó város az,
amit ez a program hozna: hosszú évtizedekre stabilizálná a város helyét
és rangját az országban.
– Az nem okoz gondot Önnek, hogy
nem tagja a Fidesznek?
– Nekem ez nem probléma, és
amikor felkértek, hogy legyek képviselő-jelölt, akkor is hangsúlyoztam,
hogy „rendben van, de tudniuk kell,
hogy én elsősorban szegedi vagyok és
leszek is, tehát a város a legfontosabb,
a város az első. Csak utána leszek
fideszes!”. Tehát nekem nem a párt
szlogenjei és politikai irányai a mérvadóak, hanem Szeged és a szegediek. Erre azt mondták, hogy ezt elfogadják. A Fidesz ma az egyetlen kormányképes erő, ha tetszik, ha nem.
A kormánnyal pedig el tudjuk érni,
hogy a fiatalok ne elmenjenek a városból, hanem itt maradjanak és itt
alapítsanak családot. Fiatalok nélkül
ugyanis nincs jövő sem. Szeged nem
a múlt, hanem a jövő városa, ehhez
viszont nem a múlt, hanem a jövő
embereire van szükség itt helyben is.
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Kudlik és Szvorák Zákányszéken

Csőszházat újítanak fel Zsombón

Január 19-én 17 órakor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárban
Kudlik Júlia és Szvorák Katalin Szeretettel című estjére
várják az érdeklődőket. Dalok és gondolatok hangoznak
el a szeretetről egyházi és világi megközelítésben.

A nagyközség a Lápastavi misézőhely mellett elhelyezkedő kis csőszház felújítását tervezi, melyre mintegy 2 millió forintot nyert. Ez a kivitelezés költségeinek felét fedezi, ugyanekkora összeggel járul hozzá az önkormányzat
a korszerűsítéshez. Az építkezés május 31-én zárul.

Ágyneműtartó
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat
emelt azzal a német
férfival szemben, aki
egy koszovói nőt próbált
lakóautója ágyneműtartójában az Európai Unió
területére csempészni.
Az interneten ismerkedtek meg, ahol megbeszélték, hogy a férfi
segít abban, hogy a nő
Szerbia területéről Németországba utazzon.
A Röszke autópálya határátkelőhelynél kapták
el őket. A hölgy semmilyen, a jogszerű magyarországi tartózkodását
igazoló
okmányokkal
nem rendelkezett. A
férfi embercsempészet
miatt áll bíróság elé.

Gazdákat tájékoztatnak
A bordányi önkormányzat, a faluház és a
Bordányi Gazdakör szervezésében január
30-án, kedden 17 órától a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal tájékoztatójára és az őstermelőket érintő aktuális kérdések megvitatására kerül sor a faluházban. Híres-Pestuka Gabriella osztályvezető az őstermelői
adózás szabályairól, a családi adókedvezménnyel kapcsolatos lehetőségekről, a
társadalombiztosítási szabályokról és kérdésekről tájékoztat, majd Tóth András falugazdász az őstermelőket érintő aktuális
feladatokat ismerteti.

Tizenkét centi a határ
Egy befagyott tó jege sokaknak jelent kikapcsolódási lehetőséget, azonban a szórakozás könnyen tragédiába fulladhat,
amennyiben nem tartják be a legfontosabb szabályokat. A
szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor megengedett, ha
a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog – hívja fel
a figyelmet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Az
állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 centimétert. Ekkor már
akár egy csoport egyidejűleg is rámehet, illetve sportolásra
is alkalmas, de például a szánkózáshoz még ennél is vastagabb réteg jelenti a biztonságot. A nyílt vizek teljes területe
nem egyforma vastagon fagy meg, ezért meg se próbáljanak
átsétálni egy befagyott tavon keresztül. Mindig társak körében merészkedjenek csak a jégre, és mindig ellenőrizzék egy
bottal az előttük lévő jég vastagságát.

Zákányszéki melegedő
A község önkormányzata a téli
időszakban melegedőhelyeket
biztosít a lakosoknak. A helyiek
március 15-ig a központi autóbuszváróba éjjel-nappal, valamint
a polgármesteri hivatalba a nyitvatartási időben térhetnek be. A
Gondozási Központ 0-24 óráig
hívható, a telefonszám: 06-30/60623-61. Rendkívüli esetben elérhető személy Csúcs Lajos ügyintéző
(06-30/606-23-56).

Határok nélkül
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervez programot
a mórahalmi Aranyszöm
Rendezvényház és a Kapocs
Népfőiskola január 22-én,
hétfőn 16 órától. A műsorban a határon túli magyar
kultúra képviseletében fellép
a Tücsök Zenekar és a Füle
müle Lánykórus Horgosról,
a Pitypang Néptánccsoport
Királyhalomról, valamit
megnyílik a magyarkanizsai
Madeira Kézimunkacsoport
kiállítása.

Szerencsések

A magyarok több mint kétharmada pozitívan értékeli a tavalyi esztendőt, és még többen vannak – tízből
kilenc honfitársunk – akik igencsak bizakodóak a 2018as évvel kapcsolatban. A Szerencsejáték Zrt. egy 1000
fős reprezentatív felmérést végzett a felnőtt lakosság
körében. Ebből kiderül, hogy a magyarok több mint
fele szerencsésnek gondolja magát magán- és szerelmi
életében, valamint munkájában. Az optimizmus nem
tűnik alaptalannak, hiszen a kutatásból az is kiderül,
saját bevallása szerint minden ötödik felnőttnek volt
emlékezetes pénznyereménye tavaly. Legtöbben kaparós sorsjeggyel söpörtek be nyereményt, közülük a játékosok egyharmada nyert tízezer forintnál is többet. A
tavalyi év más szempontból is igencsak szerencsésnek
bizonyult, hiszen a három Ötöslottó-, két Hatoslottó
milliárdos nyereményen felül minden idők legnagyobb
hazai lottónyereményét vihették el az Eurojackpot-on.
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Családok százainak megélhetése kerülhet veszélybe

Bezárja kapuit a dorozsmai nagybani piac
A Nagybani Piac Kft. pénzügyi
beszámolója alapján a cég súlyos
veszteséggel zárta az óévet. Szabó
Bálint jogász, a Likvid Kontroll Kft.
ügyvezetője szerint azonban ingatlanspekuláció is állhat a bezárás
hátterében.
DSZ
– Több száz szegedi, homokhátsági
és dél-alföldi család megélhetése került veszélybe a helyi önkormányzat,
mint többségi tulajdonos képviselőinek döntése értelmében, miszerint
a 25 éves, minden évben nyereséges
Dorozsmai Nagybani Piac Kft. által
üzemeltetett piacot és vásárt január 31-ével bezárják – ismertette a
napokban a piac bejáratánál tartott
sajtótájékoztatóján Szabó Bálint, a
Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője,
hozzátéve, ezzel a lépéssel Botka
László polgármester kiásta a csatabárdot, de az árusok és a termelők
kiállnak a piac mellett. Sőt, ragaszkodnak ahhoz is, hogy a minden
hónap második vasárnapján tartandó kirakodóvásár is megmaradjon.
Kiemelte, az elmúlt két évtized
számadatait áttekintve látható volt,
hogy 2-300 millió forint tiszta bevételt hozott a cég a városnak évente.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem
letagadható tény, hogy a dorozsmai
piac közelében, 2016-ban magántőke felhasználásával nyílt új nagybani piac konkurenciája lett a dorozsmaiénak, a régi piac forgalma közel
hatvan százalékra visszaesett a korábbi évekhez képest. Ennek ellenére úgy gondolja, a visszaesés sem
jelenthet még feltétlenül veszteséget,
legfeljebb könyvszakilag. Elképzelése
szerint akár ingatlanspekuláció is állhat a bezárás hátterében. Elhangzott,
a dorozsmai nagybani piac olyan kiskereskedők, kistermelők piaca, akik
nem tudják megfizetni az új piac drágább bérleti díjait.
A városi önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottsága rendkívüli ülést tartott december
18-án, amikor is napirendre került a
dorozsmai piac ügye. A Dorozsmai
Nagybani Piac Kft. beszámolójában

olvasható volt, a piac 2017 első háromnegyed évében mintegy 125 millió forintos veszteséggel zárt. Fő oknak a 2016-ban újonnan, magántőkéből, az M43-as szegedi bevezető
szakaszánál átadott új nagybani piac működését jelölték meg. A beszámoló tartalmazza a február 1-jei
bezárás pénzügyi kötelezettségeit is.
Az összesen mintegy 90 millió forintot jelentő költség magában foglalja többek között a bérleti jogokra
kötött szerződések megszüntetését,
az előre megváltott pozíciók díjának visszafizetését és a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén a végkielégítést, szabadságmegváltást. A társaság kötelezettségeinek pénzügyi teljesítése
érdekében a Kft. tulajdonában álló
felépítményeket, sportpályát az önkormányzat vásárolja meg, a földterületeket értékesítik.
Az önkormányzat lapunkat úgy
tájékoztatta, azért kényszerülnek

bezárni a piacot, mert azt a kereskedők döntő része otthagyta és átköltözött az új piacra. A Dorozsmai
Nagybani Piac Kft., azaz a dorozsmai nagybani piacot üzemeltető városi cég mellett egy tőkeerős piaci
szereplő jelent meg, amely súlyosan
érintette a cég gazdálkodását. Az önkormányzat szerint, ha nincs kereskedés a piacon, akkor nincs bevétel,
és emiatt működtetni sem lehet azt.
Az önkormányzatok alapvető feladata a közszolgáltatások magas színvonalú biztosítása és polgáraik életkörülményeinek javítása. A nagybani
piac nem közszolgáltatást vagy kulturális tevékenységet végez, hanem piacit. Így az önkormányzat nem vonhat el közszolgáltatási működési területeiről forrásokat azért, hogy működtesse egy piaci cégét. Közölték,
az sem lehetséges, hogy a piac vezetése az ottmaradó kereskedőkre hárítsa át a költségeket. Úgy gondolják, a kereskedők nem maradtak piac

nélkül, csak egy megszokott helytől
kénytelenek megválni. Mint megírták, a szerződéseket a Dorozsmai
Nagybani Piac Kft. az abban foglalt
határidők betartásával mondta fel.
Ezenkívül visszafizeti a bérleti joggal rendelkezőknek a szerződés szerint járó összegeket, pozíciós helyek
esetén pedig a kaució összegét.

Fotó: Gémes Sándor/Kovács Ferenc

Már csak januárban nyitja meg kapuit a régi piac
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Mohammed, mint a legnépszerűbb fiúnév

Percenként három bűneset

A holland média eladta, hogy az országukban tavaly a
Noah volt a legnépszerűbb név a fiúgyermekek körében,
de rövid utánajárást követően kiderült, hogy nem – írja a
888.hu. A statisztikák szerint 635 fiúnak adták ezt a nevet
Hollandiában. A lap azt írja: egy újságíró azonban egy kis
utánajárással kiderítette, hogy volt egy név, ami még ennél
is népszerűbb volt. Ez pedig nem más, mint a Mohammed
és annak verziói. Mohammednek 221, Mohamednek 211,
Muhammednek 110, Mohammadnak 51, Muhammadnak
43 gyereket neveztek el, azaz Hollandiában összesen
636 gyerek lett Mohammed vagy annak egyik verziója.
„Személyes okokból” a Mohamad, Muhamed, Muhammet,
Mouhamed, Muhamad és Mahamuud neveket ellenőrizni
sem lehetett. Természetesen a Noah többi verziójának is
utánajártak, de kiderült, azok nem kerültek fel a listára.
Ez már sorban a második év, hogy a Mohammed lett a
legnépszerűbb fiúnév Hollandiában. Angliában is ugyanez
a helyzet.

Orbán Viktornak ezerszer igaza van,
amikor szigorúbb migrációs politikát követel európai szinten, az olasz
jobbközép Silvio Berlusconival és
Orbán Viktorral akar fordulatot elérni Európában - hangoztatta Maurizio
Gasparri, a Hajrá Olaszország (FI)
olasz jobbközép ellenzéki párt szenátora. Az olasz politikus a magyar
miniszterelnök sajtó-kijelentéseire hivatkozott. Hangsúlyozta, az európai
határvédelem nem lehet kizárólag a
tagállamok feladata. Az EU fellépése „teljesen hiányzik vagy egyenesen
bátorítja az illegális bevándorlók belépését, és Olaszország az első áldozata az (európai) határok nem megfelelő ellenőrzésének” - írta. Hozzátette:
Orbánnak igaza van a szigorúbb európai migrációs politika szorgalmazásában. Silvio Berlusconi pedig kijelentette, Olaszországban megszűnt a
biztonság, mivel minden huszadik másodpercben bűncselekmény történik az
országban.

Kiskorú migránsokat dolgoztattak a drogkereskedők
Kiskorú migránsokat is futárként alkalmazó drogkereskedők tucatjait
vették őrizetbe Ausztriában – közölte Tirol tartomány rendőrsége. Erről a
888.hu írt. A portál szerint a 45 őrizetbe vett, 15 és 48 év közötti személy
között van osztrák, német, afgán, pakisztáni, szíriai és török állampolgár is.
„A marihuánát feltehetőleg Bécsben vették, majd vonaton Tirolba vitették,
leginkább kiskorú menedékkérőkkel, de egy-egy esetben például osztrák
lányokkal is” – olvasható a rendőrség közleményében. A Reuters hírügynökség kommentárja szerint az országot érő, 2015-ös migránsáradatnak
az lett a következménye, hogy a tavalyi parlamenti választások eredményeképpen a bevándorlásellenes, jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is a
kormány tagja lett.

MOZAIK
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Új szakképzés Szegeden

Építőipari hiányszakmákat oktatnak
szeptembertől Szegeden. A szakképzés a munkaerőhiányt hívatott
csökkenteni – az építőiparból több
ezer szakmunkás hiányzik hazánkban. Akár már az általános iskola
elvégzése után is jelentkezhetnek a
tanulók. A Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskolájának Szegedi Tagintézménye és a KÉSZ Csoport nem
titkolt célja az építőiparban kialakult munkaerőhiány csökkentése. Az
érdeklődők a részletekről a képzés
helyszínén, a Gutenberg utca 25-27.
szám alatt tájékozódhatnak, ahol
február 15-én, csütörtökön 17 órától
nyílt napot tartanak.
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Segítsen Ön is a kárpátaljaiaknak!
Harmadik alkalommal hirdeti meg a szegedi Fidelitas a
„Fogjunk össze Kárpátaljáért!” elnevezésű országos akcióját. Adománygyűjtésük célja ezúttal Kárpátalja legkeletibb magyar tannyelvű középiskolája, az Aknaszlatinai
Bolyai János Középiskola megsegítése, ahol nincs tornaterem, illetve nincsenek szaktantermek. A szülők többsége munkanélküli. Részletek: karpataljaert.hu.

Ruzsai ünnep

Gyógykuckó

Ruzsán is ünnepelnek a
Magyar Kultúra Napja alkalmából. Január 20-án,
18 órakor a Pesti Zenés
Színpad előadására várják
a nézőket. Helyszín: Móra
Ferenc Művelődési Ház és
Könyvtár.

Vélemények

Nyolc nő
Február 5-én, hétfőn 19 órakor
a Nyolc nő című krimikomédiát tekintheti meg a közönség
Mórahalmon, az Aranyszöm
Rendezvényházban.
A
Szabadkai
Népszínház
Magyar Társulatának előadásában lesz látható a darab,
mely egy francia vidéki kúriába röpít bennünket.

Új időpont

Fonó Napok

Sasvári Sándor Jászai
Mari-díjas színművész
balesete miatt a január
26-ra tervezett koncertje
elmarad. Az új időpont
március 23., péntek 19
óra. Az eddig megvásárolt jegyek természetesen érvényesek az új
időpontra. Akiknek nem
felel meg ez az időpont,
azok jelezzék a 06-70/
394-3968 telefonszámon.

Folytatja a farsangi időszakban a fonó programját a Szeged-Alsóvárosi
Tájház. Január 20-án,
szombaton 14 és 19 óra
között a látogatók gyúrt
tésztákat, így csigatésztát, derelyét és csíkmákot
is készíthetnek.

Újabb véradás
Januárban is több helyszínen tart kiszállásos véradást a Szegedi Regionális
Vérellátó Központ. Ezúttal
Pusztamérgesen, a helyi
művelődési házban lehet
jelentkezni január 19-én,
pénteken 13.30 és 16.30 között. Arcképes igazolvány,
lakcímkártya és TAJ szám
szükséges.

Egy egyházi személynek is lehet véleménye az országot
vagy éppen a városát érintő politikai életről – mondta Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye
püspöke az Echo Televíziónak. A pestisracok.hu azt
írja, Kiss-Rigó azzal kapcsolatban reagált így, hogy
Hódmezővásárhely esperes-plébánosa állítólag arra
kérte a híveket, hogy a február végén esedékes időközi
polgármester-választáson ne a „független” jelöltként
induló Márki-Zay Pétert – aki mögé egyébként a teljes
baloldali ellenzék felsorakozott – támogassák, hanem a
kormánypártok jelöltjét, Hegedűs Zoltán alpolgármestert. Kiss-Rigó László szerint az egyház minden tagjának joga van részt venni a közéletben, és annak, aki
egy közösség élén áll, kötelessége is. A püspök szerint
a jelenlegi politikai vezetés értékrendje megegyezik az
egyházéval, és Németh László atya a másik jelöltről
csak annyit mondott, hogy tisztázza a félreértéseket,
miszerint ő nem az egyház jelöltje, az egyház nem
támogatja őt.

Szöllősy Heléna homeopata vezetésével január
24-én, szerdán 17 órakor
folytatódik a Gyógykuckó a légzőszervi megbetegedések témakörével
Ásotthalmon, a Petőfi
Sándor Művelődési Ház
és Könyvtárban. Jelszó:
gyógynövényekkel, homeopátiával, pont masszázzsal. A hónap utolsó
napján, 31-én az egészség klub sorozat befejező foglalkozása lesz.
Mindkét alkalomra várják az alternatív gyógyászat iránt érdeklődőket.
Szöllősy Heléna rendszeresen tart előadásokat a
témában.

Fenyőfagyűjtés
Január 22-én, hétfőn is díjmentesen elszállítja az FBHNP Nonprofit Kft. az elhasznált fenyőfákat Üllésen
– adták hírül a település
közösségi oldalán. A szolgáltató és az önkormányzat
a lakosokat arra kéri, a díszítő elemektől megtisztított
fenyőfákat legkésőbb reggel
7 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé.
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„A 170 milliónak nem a szocialisták zsebében lenne a helye” – véli a kormánypárt

Nekiment a szegedi Fidesz a Városházának
A Fidesz szegedi szervezete azt
írja, hogy “szégyelljék magukat
Botka László haverjai ott a Városházán”, mert ennek a pénznek a
szegedieknél lenne a helye, nem
pedig a “szocialisták zsebében”.
De van ennél cifrább mondat is a
közleményben.
DSZ
Mint arról a Szegedma elsőként beszámolt: 2007 és 2017 között összesen 170 millió forintnyi jutalmat
osztottak szét a szegedi Városházán.
Messze a jegyző járt a legjobban
(vagy dolgozott legtöbbet – ez nézőpont kérdése), mert közel 15 millió
forint szerepel a neve mellett. Az
is kiderült egyébként, hogy akkor
is bőszen jutalmazták egymást a
Városházán, amikor szinte csődben
volt a város a sok adósság miatt. A
szegedi Fidesz a cikk után közleményt adott ki, amit a Déli Szó szó
szerint közöl: „Miközben a szocialisták 170 millió forintot osztogattak szét maguk között jutalmakra,
addig az Orbán-kormány kimentette Szegedet az adósságcsapdából és átvállalta azt a 28 milliárdos
szocialista adósságot, amit Botka
László és a haverjai hoztak össze
nagy szakértelemmel. Miközben a
szocialisták 170 millió forinttal jutalmazták önmagukat, az Orbánkormány közel 70 milliárd forinttal
támogatta meg Szegedet a Modern
Városok Programon keresztül, hogy
ne csak múltja, hanem jövője is

Fotó: Gémes Sándor

Botkáék akkor is osztogatták a pulykapénzt, amikor a város a csőd szélén állt

legyen a szegedieknek. Miközben
a szocialisták 170 millió forintot
zsebeltek be, lassan alig marad a
Városházán vezető tisztségviselő,
aki ne ülne a vádlottak padján kétes
ügyletek miatt. Miközben a szocialisták 170 millió forint közpénztől
szabadították meg a város kasszáját

teljes titokban, Botka László búvárkodott. Ez a 170 millió forint a
szegediek pénze! A szegediek zsebéből vették ki és tapsolták el egymás
között ezeket a milliókat, mert ez
közpénz. Ennek a pénznek nem a
szocialisták zsebében lenne a helye, hanem kátyúmentes és tisztább

utakban, orvosi rendelőkben, kényelmesebb és gyorsabb közösségi
közlekedésben, erősebb polgárőrségben, zöldebb parkokban, biztonságosabb játszóterekben. Szégyelljék
magukat Botka László haverjai ott
a Városházán!” – írja a történtekre
reagálva a párt helyi szervezete.

Kártalanítja a kormány a Czeglédy-ügy károsultjait
Február végéig adhatják be – az
ország bármelyik kormányablakában, személyesen – kárrendezés
iránti kérelmüket a károsultak.
DSZ
Azokat a személyeket várják, akik
2017. május 1. és június 30. között a
Human Operator Zrt. közreműködésével végeztek munkát, de fizeté-

süket nem kapták meg – jelentették
be a hét elején. A tájékoztatás szerint január 15-én lépett hatályba az
a tavaly decemberben megalkotott
kormányrendelet, amely lehetővé
teszi a Czeglédy-ügy károsultjainak
rendkívüli állami kárrendezését,
pénzbeli megsegítését.
Felhívták a károsultak figyelmét
arra is, hogy a február 28-i határidő
jogvesztő hatályú.

Fotó: Gémes Sándor
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Tavasszal kerülhet pont a per végére

Videókkal szembesítették Ahmedet
Március közepén születhet ítélet
az Ahmed H. ellen folyó megismételt elsőfokú eljárásban a Szegedi
Törvényszéken.
DSZ-MTI
A jelenleg 41 éves férfit tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett
határzár tiltott átlépése és állami
szerv kényszerítése céljából személy
elleni erőszakos bűncselekmény
elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az
ügyészség.
A megismételt elsőfokú eljárás
legutóbbi tárgyalási napjain több
helyszínen készült videofelvételt vetített le a bíróság. A felvételek egyikén látszik, amint a vádlott követ

tör, ezt a férfi is elismerte. A videón többször is feltűnik Ahmed H.,
amint valamit dob a rendőrök felé.
Az első dobás néhány perccel 16
óra után, a hatodik mintegy 40 perccel később figyelhető meg a videókon. Egy másik felvételen a vádlott
is látható, amint átlépi a magyar határt, de korábbi vallomásaival ellentétben nem a kinyitott kapun a tömeg tagjaként, hanem azt megelőzően a megrongált kerítésen keresztül.
Egy videón a férfi szavai is hallhatók, amint egy mikrofonba beszél.
A képeken feltűnik a kordonba kapaszkodó vádlott, aki kijelenti, nem
akar a tolmáccsal beszélni, és keres
valakit, akivel angolul kommunikálhat. Az emberekhez szólva azt kérte,
várjanak és menjenek hátrább, majd

később azt, ne dobáljanak, ne viselkedjenek agresszíven. Ahmed H. az
egyik levetített jelenetnél még családjára is rámutatott, majd ezzel is
bizonygatta, békés szándékkal érkezett. Viszont volt olyan videórészlet is, amelyen a vádlott közvetlen
környezetében dobálják a köveket a
migránsok a magyar rendőrök felé.
A szír férfi először azt mondta, nem
látta ezt, majd később már úgy fogalmazott: „néha láttam, hogy dobálják a köveket”.
A videófelvételek levetítését követően a vád és a védelem sem terjesztett elő újabb bizonyítási indítványt, így a március 14-re és 19-re
elnapolt tárgyaláson a perbeszédeket és a vádlott felszólalását követően ítélet születhet.

A Cipruson élő férfit a Szegedi
Törvényszék 2016 novemberében
bűnösnek találta, és tíz év fegyházbüntetéssel sújtotta, de ezt a döntést
a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül
helyezte, és az elsőfokú eljárás megismétlésére kötelezte a bíróságot. A
vádirat szerint tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több
száz migráns gyülekezett a RöszkeHorgos közúti határátkelőhely szerb
oldalán. A Magyarországra belépni
akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönteni, majd
néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr is megsérült.

Fotó: Kovács Ferenc

A felvételeken tisztán látszott, hogy a vádlott köveket dobott a rendőrök felé
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Megérti-e Juhász Gyula 1927-es jóslatát, akinek kell?

Szeged és az elesett dominótéglák

Fotó: Gémes Sándor

A szegediek többször is tiltakoztak az ellen, hogy óvodákat és iskolákat zárjon be a városvezetés

A kivételes pillanatok egyike: amikor minden eldől – ezúttal értsd
így: lehanyatlik –, és a zuhanás
jelenti a sikert. Évente egyszer ez
történik egy hollandiai kisvárosban, Leeuwardenben, ahol mindig
több millió dominótégla vár a
szomorú sorsára. Vagy inkább
a boldog beteljesülésre. Mert a
nevezetes dominónapon fordított
a logika, ott a dőlés a siker, a
zuhanás a felemelkedés.
Várkonyi Balázs
Ha megszakad a lánc, és a csatatéren
állva marad, akár csak néhány téglakatona is, az tragédia; hiszen azért
építették az önkéntesek a bonyolult pályát, hogy egy se ússza meg.
Több hónapos építés után egyórányi
haláltusa. A dominók eleste öröm,
túlélésük gyász. És ha minden jó,
akkor a kis dominóhalottak milliói fölött kezdődik az örömünnep.
Játék ez, de dráma is egyben. Mert
ha valahol hiba támad, akkor sérül a törvényszerűség, a dominóelv.
Akkor beigazolódik, hogy az örök
igazságok sem mindig igazak örökre.

Most hagyjuk kicsit magára
Leeuwardent és az agonizáló téglamilliókat. De maradjunk még a
dominóelvnél. Nem, nem Stanley
Kramer nevezetes filmjénél és Gene
Hackmannél, még csak nem is a
Truman-doktrínánál. Elégedjünk
meg a mi kis szegedi dominó-jelenségeinkkel. Képzeljünk magunk elé
egy csöpp kisfiút, aki hiába keresné
már a Temesvári körúton a kedves
óvodáját, a város tán legszebb, legbarátságosabb gyermekintézményét.
Képzeljük el, ahogy áll a kapu előtt,
ott, ahol egykor a csodavárba lépett
be, most meg legörbül a szája, ábrázatán mély csalódottság, mozdulatában tétovaság, mert nincs már
óvoda. A dominóelvről, ha hallana,
csak nézne kikerekedett szemmel.
Értelmezni se tudná, hogy ez az elv
matematikailag igazolható, nagyjából mindent lehet tudni róla, csak a
legfontosabbat nem, hogy mikor és
hol esik el az első tégla, mert a folyamat beindulási helye, akárcsak az
időpontja, mindig kiszámíthatatlan.
Ja, és a legfontosabb: ha egy dominó
elesik, a hatást elkerülni lehetetlen.
Az egykori kisgyerek mára nagy lett,

és tán nem is az óvoda lenne a legfontosabb a veszteséglistáján, de ha
a régi gimnáziumát keresné, annak
helyén is valami mást találna. Elmúlt
a gyerekkor, s azzal együtt eltűntek a számára fontos gyermekélmények színhelyei is. Azóta elhagyta
Szegedet, a tanulás másfelé szólította, de mindig elolvasta a neten a híreket. És az évek során rosszkedvűen
konstatálta, mi mindenre akart lakatot tenni a városvezetés. A legtöbb
esetben – hiába a szülői tiltakozás
– ez sikerült is.
A minap a közösségi hálón fedezett fel egy kőműves trükköt.
Kerítésépítés, téglák sokaságát állítják sorba. Az elsőt meglökik, katt,
katt, katt, mint a sorozatvetőé, olyan
a dőlés hangja, de nem fekszenek
el egészen, dőltükben is egymásra
támaszkodnak a peremükkel, aztán
amint az utolsó is félig eldől, egy
picit visszabillen, és – láss csodát – a
folyamat megfordul, most visszafelé szól a katt, katt, az ellenhatásra fordított sorrendben az összes
tégla szépen, szabályosan elfekszik.
Mind a helyére kerül! Zseniális.
Nem tudja, hogy csinálják. Csak azt

tudja, hogy ami Szegeden eldőlt –
Széchenyi- és Móricz-iskola, Deák
Ferenc utcai és Temesvári körúti
óvoda, meg a többiek – mindaz már
aligha áll föl ismét.
Hogy a leeuwardeni dominókatonák
évről évre egy szálig elesnek, vagy
sem, ez most e pillanatban lényegtelen, a törvény a ritka kivételekkel
is törvény marad, és mert így van,
a folyamat a teljes bizonytalanságot hordozza. Ez marad a szegedi döntéshozóknak is tanulságként.
Utódaik valamikor talán kárpótolni
tudják majd a városlakókat a bezárt
intézményekért. Amíg ez megtörténik, a baljós döntések felelősei számára álljon itt egy kilenc évtizede
kelt intelem. Az irodalomtörténész,
Péter László idézi föl egyik írásában,
hogy 1927-ben, amikor Szeged városa festő fiának, Károlyi Lajosnak
„szegényjogú temetést” akart adni,
Juhász Gyula a Délmagyarország vezércikkében tette föl a kérdést: vajon
ki fogja tudni ötven év múlva, kik
voltak egykor a szegedi magisztrátus
tagjai… amikor Károlyi Lajost és
életművét még mindig őrizni fogja
az utókor emlékezete…
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Szerény körülmények között él Mórahalom gladiátora

Egyedülálló produkciók lesznek a nyáron
A lovai mellett lakik egy kis
házban Pintér Tibor a fővárosban,
a Kincsem Parknál. A mórahalmi
Patkó Lovas Színház műsoradóját
2018-ban is számos produkcióban
láthatják a helyiek.
DSZ
– Sokan gondolják úgy, hogy Pintér
Tibor biztosan egy luxusházban él.
Ki kell őket ábrándítanom, ugyanis a lovaim közvetlen szomszédságában lakom, sőt, az egyik lovam
a közvetlen szomszédom – emelte
ki a life.hu által készített videóban
a színész. Pintér Tibor napi 4-6
órát tölt lovai között és lóháton.
Lapunknak korábban elmondta,
veszprémi fiúként arról álmodott,
hogy egy nap színész lesz.
– Előbb akartam színész lenni,
mint bármi más. Mondhatni kulturális környezetben nőttem fel, édesapám előadóművész volt, anyukám
népművelő. Több száz verset tudtak kívülről. Édesapám sajnos már
meghalt, de édesanyám a mai napig
is tudja ezeket a költeményeket. A
szüleimnek nagyon sokat köszönhetek, mindketten nagyon komoly művészeti és szellemi táplálékkal láttak el. Nagyon magas szintű szellemi batyut hoztam magammal, amit
nekik köszönhetek. Ez rányomta a
bélyegét az életemre. A Veszprémi
Petőfi Színháznál mindig sóvárogva néztem, ahogy a színészek jönnek ki a művészbejárón, és akkor
határoztam el, én is az leszek – fejtette ki Pintér Tibor, akit a Színházés Filmművészeti Egyetemre is azonnal felvettek.
Az álomból valóság lett, minden apró sikerért keményen meg
kellett dolgoznia. A Nemzeti Lovas
Színházat nyolc éve alapította meg.
– Nyugodtan kimondhatom, ez már
nyolc éve egy nagyon sikeres vállalkozás. Sok produkció alkalmas arra, hogy lovas színházzá varázsoljuk. Majdnem minden operett mezőgazdasági környezetben játszódik
– mondta el, hozzátéve, minden főszereplő lovon érkezik és lovon énekel, a ló az egy olyan „eszköz”, amely-

Fotó: Maróti János

Pintér Tibor és csapata idén is remek darabokkal készül az idei évadra

től a színésznek megerősödik a karaktere. Mint ismertette, napi 4 – 6
órát edzenek a lovaikkal, amelyek
már ki vannak képezve erre a feladatra, a fényhez, a hanghoz szoktatták őket. Csak az új előadás anyagát kell megtanítani nekik.
A színészeket pedig folyamatosan
képzik, mindig van egy fiatal csapat, mint például a Nemzeti Lovas
Színház Akadémia tanulói. Szerinte,
ha 20-30 nebulóból csak kettőből
válik lovas színész, már akkor is
megérte.

– A ló és a művészet egyáltalán
nem áll távol egymástól. Nekem
úgy látszik, az volt küldetésem
Magyarországon, hogy ezt a kettőt formába öntsem – mondta el
a színházigazgató, aki Csongrád
megyében is gyakran megfordul,
Mórahalmon már kétszer is tartott
lovas tábort, emellett a Patkó Lovas
Színház rendszeres műsoradója. A
lovas színészeket vérbeli 21. századi
gladiátornak tartja, a színészet flexibilis, bohém lelkületet, a lovas mivolt pedig egy fegyelmezett sport-

embert kíván. Szerinte, a kettő vegyítése és a lovas színház, mint műfaj életre hívása egy olyan magyar
specialitás, amelyre valamennyien
büszkék lehetünk. Mint elmondta, nagy álma produkcióit bemutatni egyszer a tengerentúlon is.
Pintér Tibor Mórahalomra idén is
egyedülálló produkciókkal érkezik.
Többek között bemutatják a Tróját,
az azonos című hollywoodi szuperprodukció mintájára. Látható lesz
Rózsa Sándor, az alföldi betyár és
a Honfoglalás is.
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Megnyitották a Mátyás király-emlékévet Szegeden

Máig összekovácsolja a magyarságot
Ünnepi szentmisével vette kezdetét a Mátyás király-emlékév
Szegeden. Az ünnepségen részt
vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.
MTI
A Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök által celebrált szentmisét követően Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár
elmondta: 560 évvel ezelőtt, 1458.
január 12-én egyeztek meg a korabeli Magyar Királyság legjelentősebb
főúri családjai, hogy nem idegen
dinasztiából hívnak új királyt az ország élére, hanem Hunyadi János
fiát, Mátyást választják meg uralkodónak. Mátyás alakja a mai napig összekovácsolja a magyarságot,
nevéhez számos monda, legenda és
mese fűződik - hangsúlyozta a politikus. Hozzáfűzte: az emlékév fontos
célkitűzése a gyermekek bevonása
az ünneplésbe például tanulmányi
versenyek indításával. Emellett különös hangsúlyt fektetnek programok szervezésére a Mátyás király
életéhez szorosan kötődő helyszíneken, többek között szülővárosában,
Kolozsváron, Budapesten és Szé
kesfehérváron. Potápi Árpád János
rámutatott: Mátyás király alakja alkalmas a magyarok mellett Közép-

Fotó: Gémes Sándor

A Dóm téren kalauzolták vissza a középkorba az érdeklődőket

Európa más népeinek a megszólítására is. Mátyás történelmi nagysága abban áll, hogy felismerte, csak

egyedül a magyarok nem képesek
megállítani az oszmán terjeszkedést,
ehhez közép-európai összefogásra

van szükség. Ezt az egységet próbálta összekovácsolni úgy, hogy a vezető szerepet a magyaroknak szánta .

Várkonyi Balázs: Az illat hatalma és a Proust-effektus
Rég volt. Egy XX. századi alapmű hét kötetén próbáltam átrágni
magam, s úgy rémlik, sosem értem
a hetedik végére. A kora felnőttkorban jártam, amikor az embert számos más dolog is foglalkoztatja, s
aztán, hogy abszolváltam az aktuális szigorlatot, lelkesedésem megtört.
Kár. Marcel Proust művén az utolsó
sorig túl kellett volna jutnom. Akkor.
Most egy illat hozta elő az emlékimet, hasonlóan ahhoz, amit Az
eltűnt idő nyomában első kötetének
kulcsfontosságú epizódja ír le: „A tea
mellé anyám egy kis madeleine-nek
nevezett süteményt hozatott, amely-

nek kicsi, dundi formája mintha csak
egy rovátkás kagylóhéjba lenne kisütve. (…) … ajkamhoz emeltem egy kanál teát, amelybe előtte már beáztattam egy darabka süteményt. De abban a pillanatban, amikor ez a korty
tea, a sütemény elázott morzsáival
keverve, odaért az ínyemhez, megremegtem, mert úgy éreztem, hogy
rendkívüli dolog történik bennem.”
Proust számára visszajött a gyermekkor. Az író – unokatestvéréhez,
a filozófus Bergsonhoz hasonlóan –
a „kétféle emlékezet” tézisét vallotta:
hétköznapi memóriánk mellett létezik egy véletlenszerű emlékezeti mód,

amikor egy illat, egy íz, egy szín hívja
elő váratlanul az eltűnt időket.
A ősrégi családi iratokat lapozva
dohos szag csapta meg az orrom. A
nyirkos szükséglakás emlékét idézte.
A szegénységét.
De hát boldog gyermekkorunk
volt! – mondja jó bátyám, és igaza van, mert mi, a gyerek-hármak
mindent megkaptunk, ami csak tellett szüleinktől, dacára annak, hogy
apám sorsát örökre megpecsételte a
politikai per, a fogság, az internálás,
és csoda, hogy annyit is tudtak adni, hogy tényleg boldog gyermekkorra emlékezhetünk.

Apám iratai, úgy-ahogy, megmaradtak. Anyáméi? Alig. Születési
anyakönyvi kivonat, keresztelőlap, oklevél – nagyjából ennyi van
meg, mert ’44-ben ezeket tudta átmenekíteni. És hol kutathatnék, hiszen Székelyudvarhely messze van,
az egykori rokonok már örökre elmentek, leszármazottaikról nem tudok. Elképzelem, mit érezhettek, amikor országuk kormányfője megüzente: zászlójuk mellett fognak lengeni.
Kemény székely anyámat ismerve, a
zászló mellett döntöttek.
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Vince-napi vesszővágás az Emlékparkban

Az újbort is meg lehet majd kóstolni

Fotó: Gémes Sándor

Ópusztaszeren immár hagyomány, hogy a “vincevessző” levágásával történik a jövendölés

Vince-napi vesszővágással, új borrendi tagok avatásával és az újbor
kóstolásra várja az év első programján az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark látogatóit.
DSZ-MTI
A borrendek látványos felvonulását
követően a Szegedi tanyára érkeznek, ahol megtörténik a vesszővá
gás és a termésjóslás. Az Árpád-

emlékmű előtt idén is új borrendi
tagokat avat a Szent Vince Borrend.
A jelölteket az avatás előtt különböző játékos próbatételeknek vetik
alá, ahol számot kell adniuk alkalmasságukról, a bor és a szőlő alapos ismeretéről. A néphagyomány
szerint Szent Vince vértanú napján
tájegységenként különbözőképpen
megjósolják a várható szőlőtermést.
Ha megcsordul a Vince, tele lesz
a pince, vagyis, ha enyhe az idő és

olvad ezen a napon, akkor jó bortermésre lehet számítani. A szeri
monostor gazdasági épületei között
tárták fel az Alföld egyik legnagyobb
borospincéjét, ami azt bizonyítja,
hogy már a középkorban jelentős
szőlőtermesztés folyhatott a területen. Az Emlékparkban a „vincevessző” levágásával történik a jövendölés. Ennek során a szőlőtőről
lemetszett vessző állapotából következtetnek a várható termésre.

A január 21-i programon Kertész
Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark ügyvezető
igazgatója, Farkas Sándor országgyűlési képviselő és Gulyás Ferenc,
a Szent Vince Borrend elnöke köszönti a borrendeket. A Vince-napi
vessző
vágást követően avatják a
Szent Vince Borrend új borrendi tagjait az Árpád-emlékműnél.
Délután 14 órakor lehet megkóstolni
az „újbort”, még a Jánosáldás előtt.

vagy a Primanima. Ez az arány
tavaly is hasonló módon alakult,
animációt kaptunk a legkevesebbet,
viszont a beérkezett pályamunkák
nagyon magas színvonalúak voltak – nehezen döntött a zsűri. A
nemzetiségek tekintetében ismét
nagy a szórás, a világ minden tájáról érkeztek nevezések, legtöbb
Magyarországról, Németországból
és Amerikából. De igazi különlegesség, buthani – magyar koprodukció is érkezett. A neves művészekből álló előzsűri felállt, és

megkezdte működését. Minden
kategóriában egy rendező és egy
operatőr dönt arról, mely filmek
kerüljenek a versenyprogramba,
illetve az információs vetítések
programjába. A május 9 – 12. között Szegeden második alkalommal
megrendezendő Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztivál zsűrielnöke idén is Szabó Gábor operatőr
lesz, tagjai Enyedi Ildikó filmrendező, Muhi András producer, James
Chressanthis amerikai operatőr és
Erdély Mátyás, a Saul fia operatőre.

Meghosszabbították a nevezési határidőt
Január 21. helyett január 28-ra
módosult a 2. Zsigmond Vilmos
Nemzetközi Filmfesztivál nevezési határideje. Ennek oka, hogy
technikai hiba miatt pár napig nem
volt elérhető a fesztivál honlapja,
így a nevezési lap sem – erről több
értesítés is érkezett a pályázóktól.
DSZ
A Szegedi Rendezvény- és Média
központ Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a nevezések száma

most kétszázon felül jár. Mind az
öt kategóriában – nagyjátékfilm,
kisjátékfilm, kísérleti- és dokumentumfilm, animáció – érkeztek
filmek. Legtöbb a kisjátékfilm, de
a nagyjátékfilmek száma is meghaladja már a tavalyiakét. Ez évben a mozikban játszott, sikeres
magyar játékfilmeket is neveztek.
Animációs kategóriában egyelőre
kevés film érkezett, hiszen ennek a
műfajnak több önálló fesztiválja is
van az országban, legismertebbek
a Kecskeméti Animációs Fesztivál
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Érvényes: január 20-tól január 26-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

A hétvégét töltse a szabadban, már csak a mozgás
miatt is. Az ünnepek alatt
felszedett súlytöbbletét ideje lenne leadni. Tegyen érte! Olyan munkába is belekezdhet már, amire eddig
lehetősége sem volt. A mindennapjaiban
felgyülemlett feszültséget sporttal és ne
nassolással vezesse le!
BIKA (04.21. - 05.20.)

Felbukkanhat az életében
ismét az a probléma, amit
jó ideje nem képes megoldani. Ideje lenne az első lépést megtenni. Egy kedvező munkahelyi
tipptől megnyugodhatna. Otthonában a
héten egy családi konfliktusba csöppenhet, ahol nem bújhat ki a döntőbíró
szerepéből.
IKREK (05.21. - 06.21.)

Kikapcsolódás helyett a
munka kap elsőbbséget a
héten. Egy kollégájával meggyűlhet a baja. Partnerével
legjobb, ha tisztázza a kialakult helyzetet,
hogy miért jutott ebbe a stádiumba kapcsolatunk. A sértettség nem vezet semmi
jóra. Még szakítás is elképzelhető, az
pedig senkinek nem lenne jó.
RÁK (06.22-07.22)

Ne eméssze magát, hogy
környezete nem segít problémái megoldásában. Ha
nem beszéli meg gondjait,
nem is értesülnek róla. A sors érdekes
lehetőségeket kínálhat a héten. Ámor
sertepertél ön körül, lövésre kész íjjal.
Legyen okos! Hagyja magát, semmi rossz
nem történhet.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Itt az ideje, hogy elkezdje keresgélni a továbblépés
ösvényeit. Törékeny dolgokkal, legyen az konkrét
vagy átvitt értelemben, bánjon óvatosan
ezekben a napokban. Örömteli esemény
vár önre a családdal, vagy anyagiakkal
kapcsolatban. Figyeljen, és élje meg a
kellemes pillanatokat!
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

A hét alkalmas a megújulásra az élet minden területén.
Kockázatvállalás, kalandok
és új ismeretségek jellemzik
a hetet. Ne álljon ellen a szerelmi csábításnak, kedvező napok következnek.
Rokonlátogatások kicsit feszültté tehetik,
de vigasztalja az a tudat, hogy ez nem
mindennapos.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

Kerülje a stresszt, a veszekedést és inkább próbáljon a háttérben maradni.
Rádöbbenhet, hogy hiába
ért ahhoz, amit csinál, ez még nem elég a
sikerhez, megfelelő kapcsolatrendszerre
is szükség van. Néha kicsúszhat a kezéből
az a bizonyos gyeplő. Fogja erősen, ne
maradjon hoppon!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ezekben a napokban önnek csak azt kell eldöntenie, hogy hány vasat tart
a tűzben! Igyekezzen csak
annyit, hogy még irányítani tudja a dolgokat. Döntését ne tegye függővé környezete véleményétől, a belső ösztöneire
hallgasson. A hétvége remek kulturális
programjától kikapcsolódhat.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ha végképp belesüppedne
az önsajnálatba, szedje össze
magát. Hívja meg barátait
egy közös buliba, szórakozzanak jól. A nagy beszélgetéseknél nincs
hatásosabb orvosság! A hétvégére, egy
jó ebéd vagy vacsorával összekötött beszélgetés után lehet, hogy rendeződnek
a dolgai.
BAK

Orvosi és gyógyszertári ügyelet
Szeged
ALAPELLÁTÁSI FELNŐTT
ÉS GYERMEK SÜRGŐSSÉGI
ÜGYELET:
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 1517. (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 területéről ingyenesen hívható telefonszám: 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

(12.22. - 01.20.)

Ne idegeskedjen minden
apróságon, ne húzza fel magát! A héten az a legokosabb, ha hagyja megtörténni
a dolgokat. Később úgyis eléri majd,
hogy minden úgy legyen, ahogy ön akarja. A sors rendszerezi a történéseket, e
miatt nem lesz oka panaszra. Meglátja,
minden jóra fordul.
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Ha hosszú távú tervei vannak a kedvesével, legyen elnéző, és őrizze meg nyugalmát. Ne feledje, a házasság
nem nyújt védelmet az élet nehézségei
ellen! Csak a kompromisszumkészség és
a megértés segít. A hétvége ragyogó lehetőségeket kínál, használja ki ezt! Párját se
hagyja ki belőle.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Csillapodni látszik a hétvégére a viharosnak indult hét.
Munkájában nyugodt időszakra van kilátása. Külföldi
út előtt legyen körültekintő. Alaposan
gondoljon végig mindent. Komoly érvek
szólnak egy új munkahely mellett. Ne
ugorjon fejest a lehetőségbe. Nehogy két
szék közül a pad alatt találja magát.

SZEGED

Terjesztés

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szombaton 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!

Déli Szó – közéleti hetilap
Kiadó: Napfénymédia és Marketing Kft., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 5. •
Szerkesztőségi és postacím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Telefon: 62/314-116 • Főszerkesztő: Kapitány Gergely •
Hirdetésfelvétel: Busáné Bitó Erika (62/314-116) • Nyomdai előállítás: Maraton
Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft., Veszprém • Terjeszti: Dobber Lapterjesztő
Kft., 5630 Békés, Rózsa u. 9. • Azonosítószám: ISSN 2060-5900 • Példányszám:
90.000 • Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. • A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. • A Déli
Szó hetilap bármely részének másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos
minden jog fenntartva!
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Az állatokért!

Neves művészek a dómban

Fotó: Kovács Ferenc

Hazai és külföldi fellépők egyaránt koncerteznek majd a fogadalmi templomban

Orgonakoncert-sorozat indul a
szegedi Dómban, melynek keretén
belül számos elismert és különleges művész lép fel a fogadalmi
templomban.
Bartus Bella
A nem mindennapi sorozatról szóló együttműködési megállapodást
a héten írta alá Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüspök és
Szamosi Szabolcs, a Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Kiss-Rigó László
lapunknak elmondta, fontosnak
tartja, hogy a templom helyet adjon a közélet, kultúra, a művészet
olyan eseményeinek is, amelyeket az
evangélium szellemében művelnek.

Szamosi Szabolcs hozzátette, az ország legnagyobb Angster-orgonáján
kiváló muzsikusok játszanak majd
zenésztársaikkal, egyedi produkciók élményéhez juttatva a közönséget. Az 1930-ban felavatott hangszernek a kialakítása különleges,
hiszen a hagyományosan a karzaton található sípok mellett a kupolában és a szentélyben is megszólal
– tette hozzá az orgonaművész. A
Szeged-Csanád Egyházmegye és a
Filharmónia Magyarország együttműködése újabb fontos mérföldkő
a város klasszikus zenei életében.
A megállapodás számos hazai és
külföldi művésznek teszi lehetővé,
hogy megszólaltassa a dóm csodálatos orgonáját. A koncertsorozatot
a liturgikus darabok mellett a nem

mindennapi hangszerpárosítás, az
orgona és az énekhang együttese
varázsolja különlegessé. Áprilisban
László Boldizsár tenoristát a belga orgonaművész, Etienne Walhain
játéka kíséri. Szeptemberben a debreceni Kovács Szilárd és az első
Virtuózok ifjú harmonikaművésze,
Demeniv Mihály koncertezik majd
a székesegyházban. Október elején Szamosi Szabolcs és a Magyar
Állami Népi Együttes vezető prímása, Pál István „Szalonna” népzenész duettje ígér izgalmas koncertélményt. Karácsonykor pedig Fassang
László kísérletező kedvű művész
és Palya Bea látogat a dómba. Az
orgona mesterei bérlet január 17től megvásárolható a Filharmónia
Magyarország szegedi irodájában.

Az egész országból várja az
ideiglenes befogadók jelentkezését az Országos Állatvédelmi
Alapítvány. Bárki érdeklődhet,
aki nyugodt körülményeket
tud biztosítani egy kutyának
vagy cicának, és vállalja, hogy
gondoskodik róla, amíg az állat
nem talál végleges otthonra.
Amennyiben valaki segíteni
szeretne, de nem tud ideiglenesen állatokat befogadni, jelentkezhet önkéntesnek is, így
például részt vehet a gazdikeresésben vagy további ideiglenes befogadók felkutatásában.
Abban az esetben, ha valaki
mondjuk helytelen állattartást
észlel, vagy éppen nem tudja, hogy mit tegyen, ha kóbor
vagy sérült állatot lát, nyugodtan forduljon az Országos
Állatvédelmi Alapítványhoz. A
szervezet munkatársai segíteni
fognak és szívesen válaszolnak
a felmerülő kérdésekre és tanácsokat is adnak. A megkereséseket internetes csatornákon, és telefonon is fogadják.

Keresse a

SzegedMA
hírportálon

Szeged legfontosabb és
legérdekesebb híreiT
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Megkezdődtek a szakmai tanulmányi versenyek Csongrád megyében

Áprilisi döntő a Szakma Sztár Fesztiválon
Megkezdődtek a Szakma Kiváló
Tanulója és az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny elődöntői
Csongrád megyében.
DSZ
A megmérettetésen a megye szinte
minden szakképző iskolája képviselteti majd magát, az előzetes jelentkezések alapján 34 szakmában 432 tanulót vár a megyei versenyt szervező
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Ez a szám egyébként
több mint 30 százalékos emelkedést
jelent a tavalyi versenyzők számához
képest, amelynek az elnyerhető vizsgamentesség lehet az egyik fő mozgatórugója – adta hírül a kamara. A
versenyt országos szinten a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara szervezi. Csongrád megyében egyébként olyan szakmákban mérik össze
tudásukat a tanulók, mint például
az asztalos, a kárpitos, a mechatronikai technikus, a villanyszerelő,
a fodrász, a kozmetikus vagy éppen a szakács és pincér szakmák.
Emellett rendkívül népszerűek az
informatikai szakmák, így a szoftverfejlesztőnek vagy éppen infor-

Fotó: DSZ

Több mint négyszáz diák vág neki a versenynek

matikai rendszerüzemeltetőnek tanulók is nagy számban jelentkeztek
a tanulmányi versenyre. Két és fél
héten keresztül, január 23-ig zajlanak az elődöntök, amelyek írásbeli
feladatok megoldásából állnak. Ezt
követi majd egy válogató verseny,
és a döntőbe jutott versenyzők a
Szakma Sztár Fesztiválon, bizonyít-

hatják, hogy ők a legkiválóbbak
szakmájukban. A döntő április 23.
és 25. között zajlik majd a Hungexpo
területén, a Szakma Sztár Fesztivál
egyik elemeként. A diákok tudását
életszerű, gyakorlatorientált feladatsorokkal mérik. A finálé - mely a
Szakma Sztár Fesztivál is egyben - a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara pályaorientációs munkájában is fontos szerepet játszik. A
gazdasági önkormányzat tavaly 550
pályaválasztás előtt álló diákot vitt
el buszokkal a fővárosi eseményre.
A tanulók itt testközelből ismerhették meg a rendezvényen bemutatott
szakmákat, emellett a verseny hangulatába is belekóstolhattak.

Az új törvények alkalmazására készítik fel az alföldi bírókat

Oktatásfelelősök a Szegedi Ítélőtáblán
Tavasszal kétszer háromnapos
regionális elméleti képzésre kerül
sor a Szegedi Ítélőtáblán, emellett
a felkészüléshez e-learning tananyag is a bírák rendelkezésére áll.
DSZ

Fotó: DSZ

A bírók fővárosává válik a csongrádi megyeszékhely

A tanácskozást vezetője dr. Hámori
Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese elmondta: ebben az évben
nagyon sokrétű feladatot kell ellátniuk az oktatásért felelős bíráknak
országszerte, így a dél-alföldi körzetben is. Amíg a polgári ügyszakos bírák már tavaly alapos elméleti képzésben vehettek részt, addig

most a 2018 nyarán hatályba lépő új
Büntető eljárási törvény alkalmazására a büntető ügyszakos bíráknak
kell hasonló módon felkészülniük.
Ennek érdekében tavasszal kétszer
3 napos regionális elméleti képzésre
kerül sor a Szegedi Ítélőtáblán, e
mellett a felkészüléshez e-learning
tananyag is a bírák rendelkezésére
áll. Egyéb törvényi változások is
irányt szabnak a képzéseknek.
Az első félévben a bírák foglalkoznak az adatvédelmi és az új nemzetközi magánjogi törvénnyel is a
tanfolyamokon, míg egy regionális
könyvtárosi képzésre is sor kerül
Szegeden.
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Ingatlan
Szegeden, a Rigó utcában, az Árkád
mellett 3. emeleti belső kétszintes 2
nappalis, 2 fürdőszobás, 2 hálószobás,
2 erkélyes 115 m2 lakás utcai garázzsal
együtt eladó. Ár: 27 millió Ft. Érd.:
0630/542-95-78

Jármű
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár mozgáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315450
Eladó Renault Megane 1.4-es, benzines,
1996/12, javításra szoruló autó olcsón!
Tel: 0630/677-10-32

Vegyes
Számítógép USB 8 32×10×40-es kompletten eladó. Irányár: 10 ezer forint. Tel:
0662/434-970
Kolóniál bútortípusból vásárolnék néhány darabot! Tel: 0670/234-14-74
Samsung porszívó, 1300 W, újszerű állapotban olcsón eladó. Tel.0670/313-5286, 0662/631-079
Berci kondi akár 1995ft/hó, 0ft edzésterv, fehérje 3500 Ft/kg. Szentháromság
u.40.Tel: 0670/947-77-88
Keverőtárcsás mosógép Újszegeden
eladó. Érdeklődni a 0662/436-384-es
számon.
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, aljzatkiegyenlités 500 Ft/m2. Elérhetőség:
0630/216-57-42, E-mail: mesarosgabor75@gmail.com!
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár eladó Hódmezővásárhelyen. Érdeklődni a
0630/214-3919-es telefonszámon lehet.

SZEGED

Ingyenes apróhirdetés!
Ingyenes apróhirdetés a Déli
Szóban! Közöljük az Ön felhívását is, aminek maximum
terjedelme 70 karakter lehet.
Várjuk hirdetményeiket a deliszomagazin@gmail.com e-mail
címre minden héten kedden 12
óráig. 90 ezres példányszámban
Szegeden, illetve a környék 18
településén! Ingatlan, jármű,
vegyes, munka – bármilyen
hirdetést szívesen fogadunk.
Használja ezt ki, és induljon a
csere-bere.

17

Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2018. január 24-ig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Eredményes évet zárt a Szegedi Tankerületi Központ

Milliárdokból fejleszthetnek az iskolák

Fotó: Gémes Sándor

A cél, hogy minél modernebb körülmények között fejlődhessenek a gyermekek

Szakmailag összehangolt, gazdaságilag stabil 2017-es évet zárt a
tankerület, sőt, jelentős mértékű
forrást nyertek el az intézmények
felújításra, fejlesztésre – hangzott
el az évértékelő sajtótájékoztatón,
Szegeden.
Betkó Tamás Dávid
Az egy éve működő Szegedi
Tankerületi Központ negyven köznevelési intézményt, több mint 2600
munkavállalót és húszezer diákot
tömörít, felel egy meglehetősen kiépített hálózat zavartalan működtetéséért. Tavaly az utóbbi feladat ellátására 11,6 milliárd forint állt rendelkezésre. Plesovszkiné Ujfaluczki
Judit, a Szegedi Tankerületi Központ
igazgatója szerint az óév fő feladata volt megteremteni a megfelelő
együttműködés szakmai protokollját, amely nélkülözhetetlennek bizo-

nyult az iskolák sikeres működéséhez. Hozzátette, a felelős együttgondolkodás és cselekvés eredményeként ezt sikerült is megvalósítaniuk
az intézményvezetők és a tankerületi
központ munkatársai között.
– Az elmúlt év másik kiemelt feladata volt előkészülni a hazai és
az európai uniós pályázati források lehívására. Hazai forrású nyertes pályázatokból eddig több mint
százmillió forint összértékben vagyunk jogosultak fejlesztésre. Tudni
lehetett, hogy a kormány jelentős
összeget, milliárdokat összpontosít
a köznevelés területére. A hazai forrás mellett több mint 3,3 milliárd
forintnyi uniós forrás is érkezhet
a tankerületünk iskoláinak, ebből
2,4 milliárd forintot már elnyertek
intézményeink, további pályázatok
elbírálás alatt, vagy még benyújtás
előtt állnak. Kiemelném B. Nagy
László fideszes országgyűlési kép-

viselő, megyei fejlesztési biztos közreműködését és támogatását elképzeléseink megvalósításában – tette
hozzá az igazgató.
A sajtótájékoztatón ismertették, például 600 millió forintból fejleszthet
a Mórahalmi Móra Ferenc Általános
Iskola. A támogatásból többek között
nyolc osztály- és tizenhárom szak
tanterem újulhat meg, természet
tudományos labort alakíthatnak ki a
tetőtérben, ugyanitt négy logopédiai,
fejlesztő szoba is létesülhet. Emellett
megújulhat a sportcsarnok és tovább
szépülhet, „zöldülhet” az iskola udvara is. Szintén 600 milliót fordíthat
akadálymentesítésre, felújításra és
bővítésre a Kisteleki Általános Iskola
és Kollégium. Mintegy 150 milliót fordíthat bútorcserére, tantermek
felújítására és energetikai korszerűsítésre a Szeged és Térsége Eötvös
József Gimnázium, Általános Iskola.
Tisztasági festésre, nyílászáró cseré-

re, mosdófelújításra, bútorbeszerzésre 40 milliót költhet a Deák Ferenc
Gimnázium.
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit elmondta, a Szegedi Tankerületi Köz
pont széles körű kapcsolatrendszer
rel bír, a tankerületi intézményeken
túl kiváló kapcsolatra tö
rek
szenek
többek között a Csong
rád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, a
Csongrád Megyei Kormányhiva
tallal, a Szegedi Szakképzési Cent
rummal, továbbá a munkaerőpiaci
szereplőkkel is együtt kívánnak működni, ily módon is segítve diákjaikat az eredményes pályaválasztásban. A felsőoktatási intézményekkel
való együttműködés is kiemelt jelentőséggel bír, többek között a pedagógus továbbképzés, a nevelői-oktatói
munka sikeressége érdekében, így a
Szegedi Tudományegyetemmel és a
Gál Ferenc Főiskolával is partnerségre törekednek.
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Európa pusztulása

Változatos kínálat az év elején

Fotó: Gémes Sándor

A tánc sem maradhat ki a mindennapokból

A sokszínű programkínálatban
mindenki megtalálhatja a kedvére
valót Szegeden, a Csongor téri
Közösségi Házban.
Bartus Bella
Az önszerveződő kézimunkakörben
jó hangulatú beszélgetések mellett
folyik a kreatív munka hétfőnként,
itt gyűlnek össze a kézimunka iránt
érdeklődők. Tanulnak egymástól
és tanítják is egymást, tapasztalatokat cserélnek egy csésze meleg
tea mellett. Keddenként pedig a
közösségi teadélelőttök keretében
várják mindazokat, akik szeretnek
kártyázni, sakkozni, társasjátékozni,

és egy finom tea mellett szívesen
töltik idejüket hasonló érdeklődési
körű emberek társaságában. Hetente
megrendezett ingyenes angol tanfolyam szerdán és csütörtökönként
lesz. Akik régi tudásukat szeretnék
feleleveníteni vagy aknek gyermeke, unokája él angol nyelvterületen,
bátran csatlakozhat a csoporthoz,
hisz így elsajátíthatják a kommunikációs alapokat, ami egy utazáshoz,
beszélgetéshez nélkülözhetetlen. A
Senior örömtánc is lesz januárban.
Speciális koreográfiája figyelembe
veszi a résztvevők életkorát. Előzetes
tánctudásra nincs szükség, mint
ahogy táncpartner sem kell hozzá.
Nincsenek elvárások, az örömtánc

elsődleges célja, hogy örömet, jókedvet okozzon, felszabadítson a stressz
alól. Jótékony hatását nem csak az
izmokban érezni, hanem az agyban
is, hisz fejleszti a memóriát, szinten
tartja az agy frissességét. A programot Tyukász Brigitta gyógytornász,
táncoktató vezeti. Természetesen
ingyenesen. Január 21-től ismét
folytatódnak a népszerű klasszikus
zenei koncertsorozatok. A Szegedi
szimfonikusok kürt kvartettje lesz
az est vendége. Az est zenei vezetője:
Kecskés György. A januári program
kavalkád Irodalmi teaházzal zárul.
Csiszár Katalin és Nagyné Kása
Edit mutatják be Tétova lépések és
Szeretetfa című köteteiket.

Már szent II. János Pál pápa
megmondta, hogy a liberalizmus
tönkreteszi Európát. Hát igen,
akkor erre senki nem reagált,
mára egész Európában politikai
átrendeződés indult el ebben a
témában. Ezt a folyamatot nem
a pápa vészjóslata indította el,
hanem az Európát sújtó migrációs helyzet vetette fel ezt a problémát – írja a joreggeltvajdasag.
com. Érezzük, hogy ez nem egy
olyan kérdés, ami majd idővel
megoldódik! Miután a jelenlegi
politika hozott bennünket ebbe
a kellemetlen helyzetbe, a politikától várjuk a megoldást is.
– A politikai gondolkodásmód a
felvilágosodáskor változott meg
gyökeresen. Azóta vélik sokan,
hogy nincsenek alapvető közösségi értékek. A liberalizmus ezt
karolta fel és ma már azt látjuk,
hogy ez a zavaros rendszer kiválóan segíti bizonyos érdekkörök érvényesülését – mondja
Farkas Örs politikai elemző. Ma
sajnos eljutottunk oda, hogy az
Európai Unió pártcsaládjaiban
alig lehet olyan szereplőt találni, amely Európára keresztény,
a hagyományait megőrizni kívánó kontinensként tekint. A
Magyar Kormány ezt tűzte ki
célul. Szerencse, hogy a drasztikus migráció hatására talán ébredeznek az európai polgárok,
akiknek lassan kezd elegük lenni
a mellébeszélésből és így egyre
több országban kerül hatalomra
olyan vezetés – gondoljunk csak
Ausztriára, Lengyelországra, stb.
– ahol fontos a nemzet megőrzése, ahol fontosak hagyományok
és a vallás, és ez által már Magyarország nincs egyedül ebben
a küzdelemben.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Halogatták Temesváron a szívműtétet

Szegeden mentették meg a kislányt

Fotó: Kovács Ferenc

Több település összefogott, hogy meggyógyuljon Alexia

Alexia jól van, és már alig várja,
hogy újra beülhessen az iskolapadba. A temesvári kislánynak
születése óta gondozták veleszületett szívrendellenességét, ám az
elkerülhetetlen műtét időpontját
folyamatosan halogatták.
Bartus Bella
A Gift of Life „Ajándékozz életet”
magyarországi program tizedik műtétét végezték el a 14 éves Caraiman

Alexia Lucián. A temesvári kislánynak születése óta gondozták veleszületett szívrendellenességét, ám az
elkerülhetetlen műtét időpontját folyamatosan halogatták. Ezért a szülők kértek egy második orvosi véleményt is, ekkor igazolódott be, hogy
Alexiat minél előbb meg kell operálni. A röplabdázó kislány a sporthoz
ugyan még nem, de az iskolapadba
hamarosan visszatérhet, ugyanis
nemsokára elhagyhatja a kórházat.
Hartyánszky István szívsebész pro-

fesszor a szegedi Gyermekklinikán
tartott sajtótájékoztatón elmondta,
Alexiának úgynevezett pulmonális
billentyű elégtelensége volt. – Sajnos
a műtőasztalon derült ki, hogy a beteg billentyűt nem lehet megmenteni, ezért eltávolítottuk – részletezte a
professzor. Kitért arra is, hogy nem
lett volna szerencsés tovább várni a
műtététtel, mert a későbbi gyermekvállalást is rendkívüli módon megnehezítette volna ez a fajta szívrendellenesség. Katona Márta gyermek-

kardiológus bejelentette, a Szeged
Szent-Györgyi Albert Rotary Club
tevékenysége ezzel nem ér véget:
a közeljövőben további gyermekeket szeretnének felvenni a műtétre
várók listájára. Magyarországon a
Szent Györgyi Albert Rotary Klub
a Gift of Life program keretében
számos határainkon túl élő gyermek
szívműtétjét támogatta, Alexia meggyógyulásához a hódmezővásárhelyi és az orosházi, továbbá a szentesi
Rotary District is hozzájárult.
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A doni katasztrófa áldozataira emlékeztek a kormányhivatal előtt

Vérüket adták a hazáért a szegedi katonák

Fotó: Kovács Ferenc

Koszorúkkal, mécsesekkel tisztelegtek a résztvevők a magyar hősök előtt

Több mint százezer magyar
katona, mintegy tízezer Csongrád
megyei, köztük háromezer szegedi
soha nem tért haza szeretteihez a
75 évvel ezelőtt megindult szovjet
támadás után.
Betkó Tamás Dávid
A Csongrád Megyei Önkormányzat
és a Csongrád Megyei Kormányhi
vatal közösen emlékezett a doni áttörés 75. évfordulójára, fejet hajtva
az elesett Csongrád megyei katonák
emléke előtt a Rákóczi téri, Szabad
emlékezés szobránál.
– Aki országa hívó szavára harcba
indul, majd a kilátástalan túlerővel szemben küzd és életét adja,
az hős. Hős, akinek az emlékét
nemzedékeken keresztül meg kell
őrizni – emelte ki Kakas Béla, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnö-

ke. Elmondta, Kligl Sándor drámai
hatású, lélekemelő, a doni szenvedéseket fájdalmasan hitelesen ábrázoló szobra emlékeztet bennünket 120
ezer magyar férfi, fiatalember, közöttük 10 ezer Csongrád megyei katona halálára, a magyar történelem
egyik legnagyobb véráldozatára. A
doni katasztrófára, a XX. század
Mohácsára, a pergőtűzben vagy a
kegyetlen hidegben odaveszettekre
éveken keresztül nem lehetett emlékezni. A Don-mentén orosz földben
nyugvó áldozatok mementója e műalkotás, amelyet a Csongrád Megyei
Közgyűlés állíttatott 2009-ben.
Véleménye szerint a szobor tisztelgés a túlélők előtt is, akiknek
egy egész életen keresztül titkolniuk kellett második világháborús
múltjukat. Tőlük a sors nem az életüket vette el, hanem a jövőjüket,
a büszkeségüket, az önazonosságu-

kat. Kondé Lajos plébános, pasztorális püspöki helynök mondott
imát az áldozatokért. Fohászában
erőt kért az egymás iránti tisztelet
megadásához és ahhoz, legyünk a
különbözőségek egységének építői,

minden közönyt mellőzzünk akkor,
amikor a jóság és az igazság ellen
történik támadás. A megemlékezők koszorúval, mécsessel adóztak
a doni katasztrófa hőseinek, áldozatainak emléke előtt.
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Az idén már remek eredményeket várhatunk a szegedi kajakostól

Újra csúcsformában Kárász Anna
Egyre jobb erőben érzi magát
Kárász Anna, az NKM Szeged VE
versenyzője. A kétszeres felnőtt világbajnok kajakos nagyon motivált
és már alig várja az igazi vizes
edzéseket.
DSZ/NKM Szeged VE
Úszás, kondizás, nyújtás – ezek
játsszák a főszerepet Kárász Anna
téli felkészülésében. Simon Miklós
két fős csapatában Vad Ninetta edz
még együtt az NKM Szeged VE 26
esztendős kajakosával. A csoport az
ünnepi időszakban kiegészült a brit
válogatott Simon Rebekával, január
elején pedig a tatai edzőtáborban
Győrfi Tamás és hat tanítványa
csatlakozott a két felnőtt válogatott versenyzőhöz. A 2017-es szezont szinte teljesen kihagyó Kárász
Anna hosszú idő után panaszmentesen tud tréningezni, ez pedig nem

csak a hangulatán érződik. – Végre
teljesen fittnek érzem magam! Jól
mennek az edzések, napról napra lépegetek előre és ez nagyon
biztató, olyan vagyok, mint régen!
Nagyon sok plusz munkát végzek,
nem túlzás, de szinte a fél napomat
nyújtással töltöm. Simon Miklós
nagyon jól építette fel a téli felkészülésünket, élvezem a tréningeket.
A kondi edzések mellett heti háromszor úszom és szintén heti háromszor tanmedencézek vagy ergométerezek– mesélte Kárász Anna.
Mint elmondta, március 4-től négy
hétig Dél-Afrikában edzőtáborozik, majd két hetet Budapesten készül, utána pedig három hétre a
Maty-érre „költözik”. A szezon május 11-én kezdődik a hazai rangsoroló versennyel. – Egyáltalán nem
agyalok azon, hogy milyen eredményt várok magamtól ebben a
szezonban – beszélt a jövőről a

kétszeres világbajnok. Inkább elmerülök az edzésekben, dolgozom
keményen és bízom abban, hogy
csak úgy, mint korábban, a befektetett munkának meg lesz az eredménye. Nem szeretnék plusz terhet
rakni a saját vállamra. Most nagyon

élvezem a tréningeket, visszajött
az erőm, végre jól érzem magam a
bőrömben. Alig várom, hogy ismét
vízre szálljak, nagyon éhes vagyok
a kajakozásra, ez pedig nagyon jó
jel a jövőt illetően – mondta még a
szegedi világbajnok kajakos.

Fotó: DSZ/MTI

Dél-Afrika után Budapest és a Maty-ér vár a világbajnokra
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Megszerezték a lányok a három pontot az MTK ellen

Megállíthatatlanok a szegedi röpisek
A női felnőtt csapat 3:1-es sikerével sorozatban nyolcadik győzelmét aratta.
DSZ
Hazai pályán fogadta soron következő ellenfelét a Szegedi Röplabda
Sportegyesület női felnőtt csapata
az NBII 15. fordulójában. A vendég együttes a tabella 7. helyén
álló MTK-Budapest U21 csapata
volt. Álmosan kezdte a mérkőzést a
hazai csapat, a pontatlanságoknak
köszönhetően a fővárosiak már a
szett legelején 6:0-ra elhúztak. Ezt
az előnyét 15:8-ig meg is tartotta az
MTK, ekkor a hatékony szerváknak
és a feljavuló mezőnymunkának köszönhetően három pontra felzárkózott a csapat, 17:16-nál pedig a vezetést is átvették Kádár Grétáék. A
játszma végére a hibák minimalizálásával elhúztak a szegedi lányok, és
Molnár Dóra blokkjával, valamint
Vass Violetta meglepő támadásával
megszerezte a vezetést a Szegedi
RSE. A második szett hazai pontokkal kezdődött, de egyből zárkóztak
is a vendégek. Szinte fej-fej mellett
haladtak a csapatok a hosszú labdamenetekkel tarkított játszmában,
a játékrész közepéig egyik csapat
sem tudott két pontnál nagyobb

Szegedi RSE
– MTK Budapest U21
3:1
(25:20;
18:25;
25:20,
25:20)
előnyt kiépíteni. 15:15-ös állásról azonban pontos támadásokkal
megléptek a vendégek, a végjátékra
kicsit el is fáradtak a szegediek, így
a budapesti csapat megérdemelten
egalizált. A következő etap három
hazai ponttal indult, majd egy vendég pont után újabb hat egységet
szereztek Kovács-Fiskus Fanniék,
így 9:1-nél már a második idejét is
kikérte az ellenfél. Rendezte sorait
az MTK, és rögtön 11:8-ra vissza is
zárkóztak, de Kádár Gréta pontot
érő ütéseivel nem engedte közelebb ellenfelét a Szegedi RSE. A jó
védekező-munkának köszönhetően ismét tetemes előnyt szereztek,
19:11-es hátrányról a cseréknek
köszönhetően folyamatosan zárkózott a lelkesen küzdő ellenfél, de a
szegedi lányok már nem engedték

Fotó: Kocsis Alíz

Sorozatban nyolcadjára örültek a lányok

ki a szett-győzelmet. A negyedik
játékrész legelején is szegedi pontokat láthattak a nézők, kezdetben
tartotta a lépést a fővárosi gárda,
de a szett közepéhez érve elléptek
Fürdök Nóráék, és lelkes játékkal,
szinte végig vezetve, magabiztosan
nyerték meg az utolsó játszmát.

Győzelmével sorozatban nyolcadik
sikerét aratta a Szegedi RSE, ezzel
három fordulóval az alapszakasz
vége előtt, az éllovas HÉP-Röpke
SE gödöllői, valamint UTE U21
érdi sikerével továbbra is holtversenyben a tabella harmadik helyén
áll a csapat.

Akár aranyérmet is hozhat a világbajnokság

Új célokkal kezdte meg az évet Márton Anita
A hétvégén megkezdi az idei
fedettpályás szezont Márton Anita
olimpiai bronzérmes, világbajnoki
második súlylökő, aki úgy véli,
hogy a márciusi vb-n nem elérhetetlen számára az aranyérem sem.
DSZ
A békéscsabai színekben versenyző, szegedi születésű dobóatléta az
M1-en beszélt a felkészüléséről és
idei terveiről. Mint jelezte – a szokásoknak megfelelően – két főver-

senye lesz, a márciusi birminghami fedett vb mellett az augusztusi
szabadtéri Európa-bajnokság, és
mindkettőn szeretne jól szerepelni.
Márton Anita két hete kezdett el
lökni, az azt megelőző alapozó két
hónap során nem is fogott súlygolyót a kezében. Jelenleg a technikai tréningeken van a hangsúly, s
majd a vb közeledtével fokozatosan
lesz egyre fontosabb az eredményre törekvés. A riói olimpián 19,87
méteres országos csúccsal harmadik súlylökő számára már a tavalyi

évben is az egyik cél a 20 méteres
álomhatár elérése volt.
– Többen mondták, hogy fizikálisan képes vagyok rá, hogy ezt
az eredményt elérjem – jegyezte
meg az Év Sportolója választáson
harmadik helyen végzett Márton
Anita. – Kicsit már ez egy lélektani határ is nekem. Az edzőm azt
mondja, ha ezt egyszer sikerülne
elérni, akkor hirtelen megint megszaladhatnának az eredményeim,
én is elhinném, hogy képes vagyok
rá – tette hozzá a 29 éves súlylökő.

Fotó: MTI

Az álomhatárt is szeretné megdobni
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