
A fiatal fiú ugyan el akarta ve-
tetni a kicsit, ám a szerelmes 
tanárnő a végsőkig harcol a 
gyermekért.

20. oldal

Fellélegezhetnek végre a kü-
bekháziak, mivel a település 
mellett megépül az oly régóta 
várt határátkelő.

21. oldal

Felháborodott árusok gyűltek 
össze február elsején hajnal-
ban az immár bezárt Dorozs-
mai Nagybani Piac kapui előtt.

3. oldal

Diákja ejtette teherbe

Határok nélkül

Lincshangulat

Síri SZIN-csend – 
Holott idén ötvenéves 
a város legnívósabb 
fesztiválja, még senki 
nem tudja, mire buli-
zunk majd.

8. oldaluwuwu

SZEGED
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 11. oldaluwuwu

Vándorfodrászként 
járja a várost Kitti – Egy 
új irányba vitte el a 
mesterséget a szegedi 
extrém külsejű 
rockerfodrász.

DSZ

Bartók Csaba valóban meg szeretné 
ismerni a szegedi emberek hétköz-
napi gondjait, ezért fórumsoroza-
tot indított Csongrád megye egyes 
választókörzetében. A fideszes or-
szággyűlési képviselőjelölt szerint 

csak az emberek között lehet valaki 
sikeres politikus, és nem úgy, ha 
abszolút nem találkozik velük, mint 
a szocialisták, akik „ki sem dugják 
az orrukat az elefántcsonttorony-
ból”. A jelöltek közül eddig egyéb-
ként egyedül ő mondta el, milyen 
tervei lennének Szegeddel akkor, 
ha a választók többsége megtisz-

telné a bizalmával, és bekerülne a 
Parlamentbe. A programjában sze-
repel, hogy Szeged lenne a régió 
gazdasági központja, és nem a je-
lenlegihez hasonló Trabant üzem-
módban „pöfögne” a város, hanem 
Merciként száguldana. 

Cikkünk az 5. oldalon

Utcára megy 
a Fidesz Szegeden

Fotó: Gémes Sándor
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Az iszlám iránti vonzódását fejezte ki a párt elnöke

Csak Allah tudja, mi lesz a Jobbikal Szegeden
Mindjárt megmagyarázzuk ezt az 
elsőre furcsának tűnő főcímet.

DSZ

Kezdjük a végéről: a Jobbik hiva-
talosan is bejelentette, hogy kizá-
rólag önálló pártként indulnak el 
április 8-án a választáson, közzé is 
tették mind a 106 egyéni képviselő-
jük nevét. Csongrádban tehát nem 
túl nagy meglepetésre,   Tóth Péter, 
Fackelmann István, Szabó Zoltán 
Ferenc és Kiss Attila próbálják majd 
megszerezni a választók támogatá-
sát. Makacsul tartja azonban magát 
a vélekedés, hogy számos választó-
körzetben a Jobbik visszalép majd az 
MSZP javára, más körzetekben pe-
dig az MSZP a Jobbik javára, egyes 
hírek szerint a jobbikosok majdnem 
fele támogatná is ezt a lépést. Lapunk 
érdeklődésére a párt megyei elnöke, 
Tóth Péter kategórikusan cáfolta, 
hogy visszalépnének az MSZP javá-
ra. A politikus azt írta: „Az MSZP és 
a Jobbik között semmilyen megál-
lapodás nem született/születik sem 
országos, sem megyei, sem szegedi 
szinten. A Jobbik Magyarországért 

Mozgalom mind a 106 egyéni kör-
zetben egyedül indul és senki javára 
nem lép vissza. A Jobbik egyetlen 
szövetségese a magyar emberek, 
akikkel közösen fogjuk leváltani a fi-
deszes tolvaj kormányt április 8-án.” 

Persze az utóbbi időben brutálisan 
nagyot fordult, és emiatt belharcok-
kal, kizárásokkal és kilépésekkel ter-
helt, Szegeden alig létező Jobbikban 
bármi elképzelhető, talán csak Allah 
tudja, mi lesz majd valójában köze-

ledve április 8-hoz. És miért pont 
Allah? Az egész országos sajtó ez-
zel foglalkozik: Vona Gábor évekkel 
ezelőtt azt nyilatkozta egy muszli-
moknak tartott előadásán, hogy „az 
iszlám az utolsó fénysugár”.

Vona Gábor és Tóth Péter – vajon milyen irányba viszik a pártot?
Fotó: Kovács Ferenc

Zsonglőrködik az ellenzék a szegedi jelöltekkel 

Nagyon boldog lehet Szabó Sándor 
Szabó Sándor maradt az egyetlen 
baloldali jelölt a szavazólapon 
április 8-án Csongrád megye 1-es 
körzetében, miután az Együtt 
bejelentette, hogy visszaléptetik a 
saját emberüket a javára. 

DSZ

Szigetvéri Viktor pártja azt írta: 
„Az Együtt elnöksége úgy döntött, 
hogy egyoldalú döntéssel vissza-
lépteti két egyéni országgyűlési 
képviselőjelöltjét. Konzultálva az 
Együtt szegedi és miskolci szer-
vezetével a párt arra kér minden 
pártot és civil szervezetet, hogy 
Szegeden, illetve Miskolcon Szabó 

Sándor és Varga László szocia-
lista politikusokat támogassák!” 
Szabónak így a szegedi sztárspor-
tolóval, Bartók Csabával, a Fidesz 
nagy reménységével kell meg-
küzdenie, illetve a Munkáspárti 
Nagyvári Lászlóval és egyelőre 
Tóth Péterrel a Jobbikból. Világos 
programja egyelőre Bartóknak 
van: régiós gazdasági központ len-
ne Szegedből, ha nyerne a Fidesz; 
és továbbra is állni fog a kerítés a 
déli határszakaszon. Sem Szabó, 
sem Tóth, sem pedig Nagyvári 
egyelőre nem állt elő semmivel, 
hogy mihez kezdenének akkor, ha 
benyernék magukat a Parlamentbe 
négy évre.Még a szocialista képviselő sem ismertette programját

Fotó: Gémes Sándor
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Lincshangulat a dorozsmai piac kapui előtt 
A nagybani bezárása ellen tiltakoztak a felháborodott kereskedők

Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. 
ügyvezető igazgatója sajtótájékoz-
tatót hívott össze február elsején 
hajnalra a dorozsmai piac elé, 
amiből később egy lincshangulatú 
polgári akció vált. 

ReichenbeRgeR RajmunD

A sajtótájékoztatón a jogász a már 
többször is hallhatott mondandóját 
adta elő, hogy a Dorozsmai piac 
nem szűnik meg február elsejétől, 
hanem van, volt és lesz is, illetve a 
kialakult jelenlegi helyzetet vázol-
ta. A kereskedőket és termelőket 
nem engedték be, hermetikusan 
elzárták őket a bérlőktől, akiknek 
viszont szabad bejárása volt a piac 
területére. Erre reagálva Szabó ki-
jelentette ki, ha fél órán belül nem 
sikerül bejutniuk, vagy tárgyalniuk 
a piac igazgatójával, akkor a kö-
vetkező szegedi közgyűlésre városi 
demonstrációt terveznek. Az útju-
kat álló biztonságiakat és kapukat 
próbálták megkerülni, azzal, hogy 
az egyik bérlő autójába pakolták 
át az árut egy termelő kocsijából. 
A terv az volt, hogy ő átadja a ke-
reskedőnek a portékáját, aki pedig 
a kerítésen keresztül árulja azt a 
vásárlónak, ám ez végül meghiúsult. 
Az esemény akkor kezdett felpö-
rögni, mikor Szabó Bálint a piac 
igazgatóságához vezette a tömeget, 
ahol szintén zárt kapuk fogadták 
őket. Az egyre feszültebb és inge-
rültebb tömeg mindenáron beszélni 
szeretett volna az igazgatóval. Némi 
várakozás, csengetés, és szüntelen 
dudálás után végül az egyikük a 
bezárt nagykapu reteszeit egy fada-

rab segítségével kinyitotta, miután 
a jogász be is sétált a területre, de 
azon belül tovább nem jutott, mert 
az igazgató zárt ajtók mögé bújt. A 
biztonságiak ismételt megjelenését 
röviddel a rendőrök felbukkanása 
követte, akik a tényállást szeret-
ték volna tisztázni és igazoltatták 
Szabó Bálintot. A piac vezetőségére 
váró tömegben ekkor már egyre 
feszültebb volt a hangulat. A jogász 
mellett a megjelent tömeg sem ma-
radt szó nélkül. Szabó szónoklatait, 
melyben bírálta az igazgatóságot, 
amiért gyáván rendőrök és bizton-
ságiak mögé bújik, megtapsolták, 
majd egyenként felszólalva han-
got adtak saját sérelmeiknek. „Mi 
azért árulunk itt, mert 40 ezres havi 
nyugdíjból nem lehet megélni. Ezzel 
egészítjük ki, erre most ez is el akar-
ják venni? Nem akarunk segélyért 
sorban állni, mi inkább a földben 
és a piacon megdolgozunk a betevő-
ért.” „Ide akarunk bemenni, itt aka-
runk árulni, nem a Cserepes soron.” 
Szabó Bálint a felszólalásokat még 
kiegészítette azzal a ténnyel, hogy a 
Cserepes sor ajánlatában az szere-
pel, hogy 5 tonnánál kisebb gépjár-
művekkel hajthatnak be hozzájuk, 
és csak raktározási engedélyük van, 
árusítási, kereskedelmi nincs, ezek 
az emberek pedig kereskedni sze-
retnének az áruikkal, nem pedig 
raktározni őket. „Hát menjek a má-
sik nagybanira? Ahhoz meg én kicsi 
vagyok, hát ott észre se vesznek, 
elmennek mellettem” – hangzott a 
tömegből egy idősebb hölgy hangja, 
aki a másik megoldást kritizálta. 
A megjelent rendőrök úgy nyilat-
koztak, hogy a nyomozati eljárás, 

és a ténymegállapítás még folyik, 
így további értesítés lapzártánkig 
nem érkezett arról, hogy Szabó 
Bálintot megvádolják-e valamivel.  
Rácz Attila, a Cserepes sori Piac Kft. 
ügyvezetője közleményében úgy re-
agált: „Szabó Bálint - mint ahogy 
két éve is - tevékenységével szán-
dékosan megkárosította a Cserepes 
sori piac árusait és a Cserepes sori 
Piac Kft-t is. Hetek óta minden 
sajtó nyilatkozatában állította, hogy 
a dorozsmai nagybani piac ma ki 
fog nyitni és a Cserepes sori piacon 
nem lehet majd nagybani zöldség-
gyümölcs kereskedelmet folytatni. 
Ma lelepleződött, kiderült a hazug-
sága. Dorozsmán zárva maradtak a 
kapuk, a termelők nem jutottak be a 
piacra, a Cserepes sori piac viszont 
kinyitott, azonban a termelők és a 
kereskedők ma a biztosra mentek 
ebben a bizonytalan helyzetben, és a 
CBA nagybanit választották. Szabó 
Bálint elérte, hogy a magántulajdon-
ban lévő piacra menjenek árulni és 
ne az önkormányzati tulajdonú cég 
és annak árusai szerezzenek plusz 
bevételt. Ebből jól látszik, hogy nem 
az általa képviseltek érdekében cse-
lekszik, hanem saját haszonszerzés 
vezérli. A cikkben szereplő állítások, 
miszerint nem lehet árulni és ke-
reskedni, Szabó Bálint egyértelmű 
hazugságai. Szabó Bálint ismétel-

ten, szándékosan félretájékoztatta 
a sajtót és az általa képviselteket is. 
Ugyanazokkal a feltételekkel biz-
tosítjuk az árusítást a Cserepes so-
ron, mint a dorozsmai nagybanin. 
A bérleti szerződése még senkinek 
sincs, ezért annak tartalmát Szabó 
Bálint nem is ismerheti, mégis va-
lótlanságokat állít annak tartalmá-
ról. Továbbá sosem volt megtiltva, 
hogy 5 tonnánál nagyobb teher-
bírású gépjárművel behajtsanak a 
Cserepesre. 
Amennyiben igény van rá, akkor 
természetesen be lehet jönni, de 
eddig ilyen igény nem merült fel. A 
Kft-nél vizsgáljuk a jogi lehetősé-
gét a büntető feljelentésnek Szabó 
Bálint ellen, hiszen tudatosan, szánt 
szándékkal okozott kárt a Cserepes 
sori piac Kft-nek állandó hazug-
ságaival, valótlan tényállításaival. 
2016-ban már pert nyert ellene a 
Cserepes sori piac Kft., akkor jog-
erősen elítélte a bíróság, hiszen be-
tört a Kft. igazgatójának irodájába 
és csak rendőri intézkedés hatására 
hagyta el az épületet.”

Hiába akartak bemenni a piacra, zárt ajtók fogadták őket
Fotó: Reichenberger Rajmund

„Ide akarunk bemenni, 
itt akarunk árulni, nem 

a Cserepes soron.” 
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Közmeghallgatás Üllésen
Február 7-én, szerdán 17 órakor várják a lakosokat a 
Déryné Kulturális Központban. Szó esik majd az önkor-
mányzat tavalyi eredményeiről és idei terveiről, valamint 
az őstermelőket és vállalkozásokat érintő aktualitásokról 
is. A településen élők kérdéseket is feltehetnek majd.

Gyerekek a könyvtárban
Rendhagyó irodalom órán vehettek részt az ásotthalmi 
7. osztályos diákok, akik a helyi könyvtárban ismerked-
tek meg Arany János életrajzával. Ezen kívül a Katica 
csoport óvodásai is ellátogattak az intézménybe, ahol a 
farsang jegyében látták vendégül őket. 

Véradók

Mórahalom városa és a 
Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő közel 10 éve 
támogatja a véradókat – 
írja a morahalom.hu. Idén 
is 70-70 ezer fürdőbelépőt 
ajánlottak fel a számukra a 
szegedi és a pécsi régióban. 
Az akció sikeres, már más 
fürdők is átvették a kezde-
ményezést. Legközelebb 
véradás február 7-én, szer-
dán 9 és 15 óra között lesz 
a mórahalmi Aranyszöm 
Rendezvényházban.

Negyedik hely
Véget ért Az Év Hotele 
2017-es közönségszava-
zás döntője, melyben 
a mórahalmi Elixír Me-
dical Wellness Hotel is 
részt vett. A nézők két 
hétig szavazhattak Az 
Év Hotele című műsor-
ban szereplő 8 régió 
legjobbnak választott 
szállodáinak egyikére. 
Minden hónapban egy-
egy legjobb szállodát 
választották meg. De-
cemberben a mórahal-
mi bizonyult a legjobb-
nak, ezért indulhatott 
Az Év Hotele címért. A 
teljes versenyben a 46 
hotel közül a 4. helyen 
végzett az Elixír, így az 
ország legjobb szállodá-
inak sorába lépett. 

Bohócdoktorok

Elkészült a szegedi Mosolykommandó Alapítvány be-
mutatkozó kisfilmje. A gyermekek gyógyulását segítő 
bohócdoktorok munkáját, mindennapjait bemutató 
videót kommunikáció szakos hallgatók bevonásával 
a Redfocus Films és Az Újságíróképzésért Alapítvány 
készítette el. A több hónapos munkát Vörös Zsolt, a 
Redfocus Films vezetője irányította, aki tapasztalt szak-
emberként egyengette a projektben résztvevő diákok 
tevékenységét. A félév során a hallgatók elsajátították 
az elméleti alapokat, megismerték a bohócdoktorok 
munkáját, majd a vezetővel együtt összeállították a 
kisfilm felépítését, elvégezték a forgatást, végül pedig 
az utómunkákat is. A bohócdoktorok folyamatosan se-
gítik a Szegedi Gyermekklinikán a kis betegek lelki gyó-
gyulását. A Mosolykommandó Alapítvány az elkészült 
filmet 1 százalékos támogatások gyűjtésére, valamint 
általános bemutatkozó anyagként fogja használni a to-
vábbiakban.

Házasság hete Szegeden

Február 11-18. között lesz a Házasság Hete. Ezen a héten azt 
ünnepeljük, hogy a házasság Isten csodálatos ajándéka és 
gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megta-
pasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte 
megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes tár-
son keresztül. Szegeden immár tizedik alkalommal rendezik 
a Házasság hetét. A programok széles körű civil és ökumeni-
kus összefogással valósulnak meg. A főszervezői, koordináló 
tevékenységeket a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális 
Helynökségének CsaládKözPontja látja el. Számos helyszí-
nen, sokszínű kínálattal várják az érdeklődőket: gyerme-
keket, fiatalokat, házasságra készülőket, házasságban, pár-
kapcsolatban élőket. A hét során lesz szentmise, filmvetítés 
és előadások is. A programokról bővebben a Szegedma.hu 
internetes oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.  

Papok fociznak
Február 5. és 8. között az olaszországi 
Brescia ad otthont a katolikus papok 
futsal Európa-bajnokságának. Az im-
már tizenkettedik alkalommal megren-
dezendő kontinensviadalra tizenhat 
országból érkeznek résztvevők. A sor-
solás már megtörtént, ennek tükrében 
Magyarország az „A” csoportba került, 
Olaszország, Portugália és Kazahsztán 
társaságában. A magyar válogatott 
már javában edz a tornára. Kiss-Rigó 
László, a Szeged-Csanád Egyházmegye 
püspöke is a csapat tagja. 

Rászorulókat támogattak
Egy tonna tartós élelmiszert, azaz 
konzervet, lisztet, cukrot, bébiételt, 
olajat, tejet, mézet és lekvárt ado-
mányozott a  Mátrix  Közhasznú 
Alapítvány által működte-
tett Centerke Adományozó 
Központnak a Segítsüti Közhasznú 
Alapítvány. Háromszáz család szá-
mára állítanak össze csomagot. 
A  Mátrix  évente tízezernél több 
családot, időst és egyedülállót, 
támogat.
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A szocialisták alig mozdulnak ki az elefántcsonttoronyból – véli a kormánypárti jelölt

Utcára megy a Fidesz Szegeden
Pontosabban Bartók Csaba, a párt 
országgyűlési képviselőjelöltje, 
aki rendhagyó körtúrába fogott 
a városban. Február 9-ig kilenc 
helyszínt keres fel.

DSZ

Több állomásból álló, úgyneve-
zett „utcafórumot” hirdetett meg a 
Fidesz Szegeden – tudta meg lapunk, 
miután befutott szerkesztőségünkbe 
egy telefon, hogy Bartók Csaba, a 
párt egyik országgyűlési képviselő-
jelöltje egyszer csak a semmiből tűnt 
fel Felsővárosban. Mire kiértünk, 
már népes tömeg vette körül a nép-
szerű sztársportolót, aki azt mondta: 
szakítani akart a korábbi politiku-
si gyakorlattal, ezért keresett más 
találkozási formát az emberekkel. 
– Szegeden a szocialisták alig mer-
nek szemtől-szemben beszélgetni az 
emberekkel, alig mozdulnak ki az 
elefántcsonttoronyból. Ők ezért azt 
akarták az emberektől, hogy azok 
„fáradjanak eléjük”, ha valamit akar-
nak. Szerintem nekünk kell elmen-
nünk a szegediekhez. Azért szervez-
tem meg ezeket az utcafórumokat, 
hogy kényelmesebb legyen az em-
bereknek, és mi legyünk azok, akik 
odamennek hozzájuk. Szeretném 

tudni, hogyan érzik magukat, mik a 
problémáik, milyen feladatokat kell 
megoldani ott, ahol élnek, és mi az, 
amiben segíteni tudunk – magya-
rázta Bartók Csaba. A Fidesz ország-
gyűlési képviselőjelöltje azt mondta, 
számos fórumot tart a következő 

időszakban, a végén pedig nyilvá-
nosságra is hozza majd, melyek a 
szegediek legfontosabb problémái és 
megoldásra váró ügyei, amelyekkel 
eddig nem foglalkozott senki. –  Én 
a szegedi emberekkel közösen kép-
zelem el a következő évek munká-

ját, nem a fejük felett, hanem velük 
együtt szeretnék döntéseket hozni, 
hiszen így tudom a legjobban képvi-
selni az ő érdekeiket – hangsúlyozta 
még Bartók, aki a Csongrád megye 
egyes körzet jelöltjei közül egyedül 
ismertette a programját. 

Bartók Csaba fórumsorozatot kezdett, hogy személyesen győződjön meg a szegediek problémáiról

Fotó: Gémes Sándor

Csak kirakat, vagy van-e értelme a Közgyűléseknek?

A választásokig nem akar ülésezni Botka
Ahogy azt Botka László „évértéke-
lőjében” hallhattuk, a polgármes-
ter kijelentette, hogy február után 
nem fog összehívni közgyűlést a 
választásokig, mert nem akarja, 
hogy abban a teremben is kampá-
nyoljanak a politikusok.

ReichenbeRgeR RajmunD 

Szakmai vélemények szerint  a köz-
gyűlés az önkormányzatoknál is úgy 
működik, mint a cégeknél. Egy vál-
lalkozás esetében a tulajdonos és a 
tagok is összehívhatják. Tehát, ha a 

polgármester nem szeretné össze-
hívni, attól a képviselők azt még 
megtehetik. Ám cégeknél bevett 
módszer, hogy fizikálisan nem talál-
koznak, csak telefonon beszélik meg 
a megvitatandó tárgyakat és mikor 
egyébként is találkoznának, aláír-
nak egy jelenlétit. Természetesen ez 
nem a hivatalos formája, csak egy 
módja annak, hogy egy szervezet 
hatékonyan működjön, megkerülve 
a formaságokat, azaz egy önkor-
mányzat hasonló módon nem járhat 
el. Ezeken az alkalmakon általában 
azokat a témákat tárgyalják át, amik 

a város működéséhez elengedhetet-
lenek, mint például a helyi önkor-
mányzati szervezetek igazgatóinak 
megválasztása, a város költségvetési 
tervei, és még sok más mellett a he-
lyi rendeletek módosításai. Az elő-
ző időszakokban az önkormányzat 
átlagban másfél havonta ülésezett, 
így a Botka László által tervezett 
kihagyás is belefér ebbe az időszak-
ba. Amire viszont felhívnánk a fi-
gyelmet, hogy a polgármester ezt a 
két közgyűlés közötti szünetet azzal 
magyarázta, hogy nem akar teret 
adni a politikai csatározásoknak. Fotó: Gémes Sándor
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Nyert a Multifunkcionális Ovi-Sport Pálya kialakítására benyújtott bordányi pályázat 

Tavasszal már építhetik a bordányi focipályát
Újabb örömteli hír ez a nagyköz-
ség életében, hiszen az óvoda- és 
bölcsőde fejlesztéshez kapcso-
lódóan így egy teljesen komplex 
beruházás fog megvalósulni a 
Rákóczi utcai intézményben.

DSZ

A projekt keretében egy 6×12 méte-
res multifunkcionális műfüves pá-
lya kerülhet kialakításra az Apraja-
falva Óvoda és Bölcsőde udvarán, 
ahol az óvodások számos labdajáték 

(kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 
tenisz, lábtenisz, röplabda, tollas-
labda) alapjait sajátíthatják majd 
el, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy minél többen kezdjenek el 
sportolni a településen. A pálya a 
sportágak kipróbálásán túl egyéb-
iránt olyan ügyességi játékok gya-
korlására is alkalmas, melyeket a 
hallás- és látássérült gyermekeknek 
találtak ki. A beruházás összköltsé-
ge megközelíti a 13 millió forintot, 
amelyhez harminc százalék önerőt 
kell biztosítania az önkormányzat-

nak, erről már korábban meg is 
született a döntés. A támogatási 
szerződés megérkezett, ennek alá-
írása után tél végén, a tavasz kez-
detén megkezdődhet a munka. A 
fejlesztés tervezett megvalósítására 
június 30-ig sor kerülhet, így ezt 
követően birtokba is vehetik a gyer-
kőcök az új bordányi létesítményt. 
A Magyar Kézilabda Szövetség 
óvodai országos programjának az 
a célja, hogy már a legkisebb kor-
osztályt is az egészséges életre, a 
mozgás szeretetére nevelje, egyút-

tal biztosítsa a sportoláshoz szük-
séges optimális feltételeket. Ehhez 
szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci 
Program. Buzánszky Jenő, a legen-
dás Aranycsapat egykori tagja 2011 
elején megalapította az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítványt, melynek 
célja, hogy országszerte, illetve a 
határon túli magyar lakta terüle-
teken, a közszféra támogatásával, 
valamint a magántőke bevonásával, 
a lehető legtöbb óvodában bizto-
sított legyen az Ovi-Foci Program 
elindítása. 

Egyre többen követik a magyar példát

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

– Igaz a hír, hogy az ENSZ is a mig-
rációt támogatja?

– Sajnos úgy tűnik, igaz. Egyre 
több információ lát napvilágot arról, 
hogy egy, az illegális migrációt tá-
mogató csomagot készít elő a nem-
zetközi szervezet. Érdekes, hogy ez 
több elemében is összecseng a Soros 
György által leírt forgatókönyvvel. 
António Guterres ENSZ főtitkár nyi-
latkozatában azt szorgalmazta, hogy 
nyissák meg az országok határaikat, 
használják ki a bevándorlás előnye-
it. Szerinte a migráció egyértelműen 
pozitív, erősíti a gazdasági növeke-
dést, csökkenti az egyenlőtlensége-
ket és összeköti a különböző társa-
dalmakat. Szerinte káros, ha a ha-
tóságok akadályt gördítenek a mig-
ráció elé. Helyette olyan ambiciózus 
tervet kell elfogadniuk az ENSZ tag-
államoknak, amely segítené a mig-
ránsok betelepítését. Mindez azt je-
lentené, hogy a migrációt világszin-
ten is tovább fokozzák, a gazdasági 
bevándorlást legalizálnák, kiiktat-
nák a határvédelmet és a hatósági 
ellenőrzéseket. 

Ezeket a javaslatokat Ma gyar or-
szág nem tudja támogatni, hiszen 
nincsenek az illegális migráció elő-
nyeit alátámasztó tapasztalataink, 
sőt egyre inkább nő azon országok-
nak a száma, amelyek hozzánk ha-
sonlóan tiltakoznak az európai kö-
zösséget védő jogi és fizikai korlá-
tok lebontása ellen. Így vélekedik 
ma már a szomszédos Ausztria is. 
Sebastian Kurz osztrák kancellár és 
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök bécsi találkozóján egyértelmű-
en kijelentették: az illegális migrá-
ciót meg kell állítani. Egyetértettek 
abban is, hogy nem működik a kvó-
tarendszer, helyette új elvek men-
tén kell a kialakult helyzetet kezel-
ni, amelyben a határvédelem és a 
menekültek ügyének rendezése egy-
formán fontos. A V4-ek közös ál-
láspontját tehát Ausztria is támogat-
ja. Ez jó hír azok számára, akik re-
álisan látják az Európára leselkedő 
veszélyt, amit az illegális migráció 
támogatása jelent.   
– Hallottuk, hogy Hód me ző vá sár-
helyen NAV-ablak nyílt a kormány-
ablakban. Szegeden nem lesz ilyen? 

– Ott voltam a járási hivatal ki-
bővült épületének és a NAV-ablak 
átadóján, és nagyon örültem annak, 
hogy a közigazgatás átalakításának 
újabb eredményét láthattam. Ez a 
folyamat akkor indult, amikor 2011. 
január elején megkezdte működését 

Csongrád megye első két kormány-
ablaka 20 ügykörrel. Hét év alatt el-
jutottunk odáig, hogy 1600 féle ügy-
ben tudnak eljárni itt az állampolgá-
rok, de ami ennél is fontosabb, al-
kalmas ez az ügyfélszolgálati pont 
arra, hogy más állami szolgáltatáso-
kat is nyújtani tudjon. Látványosan 
javult az állami ügyintézés az elmúlt 
években, jusson eszünkbe, micsoda 
tortúra volt nem olyan rég egy adó-
bevallás egy TAJ kártya vagy egy 
személyigazolvány elkészítése. A 
megyében ma már két helyen van 
NAV-ablak a kormányablakon belül: 
Hódmezővásárhelyen és Kisteleken 
– itt egy helyen szinte minden hi-
vatalos ügyét elintézheti az állam-
polgár. Ahogy a rendszer fejlődik, 
úgy kerül majd egyre több adóügyi 
munkaállomás a kormányablakok-

ba. Az adóhivatal ma már 64 olyan 
településen jelenik meg, ahol koráb-
ban nem volt lehetőség a személyes 
ügyintézésre és további 91 helyen 
nyílik még hasonló ügyfélszolgálat. 
Én is úgy látom, ahogyan a meg-
nyitón Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter és Lázár János kan-
cellária miniszter is megerősítette: 
helyes volt a közigazgatás átszerve-
zését levezénylő kormányzati szán-
dék, mert így olyan közigazgatásunk 
lesz, amely a köz szolgálatában vég-
zi a munkáját.

A rendszert az ügyfelek is sze-
retik, mert nincs körülötte politi-
kai vita. Büszke vagyok arra, hogy 
ezt a folyamatot kormánymegbízott-
ként Csongrád megyében én indí-
tottam el, és örülök, hogy ma már 
itt tartunk. 

Fotó: Gémes Sándor

www.facebook.com/bnagylaszlo
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Új tagokat várnak
Az 1964-ben alakult Zákányszéki 
Parasztkórus február 13-án, kedden 
18 órától a Zákányszéki Művelődési 
Házban tagtoborzóval egybekötött 
nyilvános próbát tart, ahova várják 
az érdeklődőket – olvasható a tele-
pülés honlapján. Bárki megismer-
kedhet a kórus mindennapjaival, a 
tagokkal és az együttes vezetőjével, 
Pálnik Andrással.  Egyéb időpont-
ban a Művelődési Ház igazgatója, 
Zombori Istvánné tud információt 
adni az érdeklődők számára. A tag-
felvételhez csupán két dolognak kell 
teljesülnie: legyen jó hangja az ille-
tőnek és szeressen a közösségben 
együtt énekelni a többiekkel.

Szegedi Madzagvasút
Február 8-án, csütörtökön 17 órakor a Zákányszéki 
Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a „Szegedi 
Madzagvasút” című dokumentumfilmet vetítik. A film 
1971-ben készült, és a Zákányszéken áthaladó kisvas-
útról is mesél… A filmben több helyi lakos nyilatkozik.  
A narrátor Matuszka Antal polgármester lesz, aki a film 
alatt kommentálja a látottakat.

Hasznos dolgok

Felnőtteknek hirdetnek kéz-
műves foglalkozást minden 
kedden 17 órától Ruzsán, a 
művelődési házban. Mottó: 
„Készítsük házilag a hasznos 
dolgokat”. Az alkalmak díj-
mentesek, a kész termékeket 
hazavihetik a résztvevők. 

Új táblák

A bordányi önkormány-
zat új hirdetőtáblákat he-
lyezett ki a régiek helyére 
a településen. A lakosok 
nagy része még most is 
szívesen hirdeti termé-
nyeit, feleslegessé vált 
holmijait a fatáblákon. A 
régiek azonban egyrészt 
a használattól, másrészt 
a rongálásoktól váltak 
szinte teljesen használ-
hatatlanná, ezért volt 
szükséges a csere.  A hir-
detéseiket kizárólag rajz-
szöggel ajánlott rögzíteni 
a fatáblákra, mellőzve a 
különféle ragasztók, és 
szögek használatát.

Könyvjelzők
Február 3-án, szom-
baton 10 és 13 óra kö-
zött a könyvolvasás lesz 
a fő téma a Szeged-
Alsóvárosi Tájházban. 
Azért, hogy ezt a kedv-
telést még színesebbé te-
gyék, ezen a délelőttön 
mókás könyvjelzőket ké-
szítenek a résztvevők.

Nyílt nap
Képzéskínálattal és tudniva-
lókkal várja a továbbtanulás 
előtt állókat és szüleiket a 
Szegedi Tudományegyetem 
február 3-án, 9 órától az 
SZTE Központi Épületében. 
Az érdeklődők tájékozód-
hatnak a határon túli di-
ákokat érintő felvételi kö-
vetelményekről, valamint a 
tanulmányi és szociális ösz-
töndíjakról is.

Állatvédelemről
Folytatni kell az állatvédelmi képzéseket - ez volt az 
egyik legfontosabb tanulsága a Szegedi Cicamentők 
Állatvédő Egyesülete első szegedi állatvédelmi kép-
zésének. Az egész napos program megmozgatta az 
állatbarátokat, összesen 61 érdeklődő hallgatta meg 
a szakmai előadásokat. A mostani visszajelzéseket is 
felhasználva a következő hónapokban alaposabban 
felmérik az igényeket, hogy olyan állatvédelmi progra-
mokat szervezhessenek a jövőben is, amelyek egyszerre 
szolgálhatják a környezettudatos szemléletformálás, 
az utánpótlás-képzés, és a felelős állatvédelmi munka 
ügyét. Deim Zoltán állatorvos, igazságügyi szakértő 
azt emelte ki, hogy csökkenőben van a megyében az 
állatkínzások száma, és az állatvédelemben nagy szere-
pe van a civileknek is, és nemcsak a mindennapokban, 
hanem a jogszabályi környezet fejlődésében is. Tímár 
Endre állatorvos pedig arról beszélt, még mindig gya-
koriak a mérgezéses esetek, és ilyenkor bizony a civilek 
felkészültsége is számít.

Farsangi bál

Idén február 10-én, szomba-
ton 19 órától rendezik meg 
Üllésen, a Déryné Kulturális 
Központban a hagyományos 
Fonós farsangi bált. Lesz étel, 
ital, meg miegymás – áll a 
felhívásban. Az estre két ze-
nekart hívtak meg, akik nép-
zenét és partizenét játszanak 
majd. 

Ford T-modell
100 éves a Ford T-modell, 
ezért a makói könyvtár 
és múzeum állandó ki-
állításán látható autót 
felújították, amit most 
a szegediek is megte-
kinthetnek. A kiállítás a 
Vedres István Építőipari 
Szakgimnáziumban lesz, 
a megnyitót február 
7-én, szerdán 14 órakor 
tartják. Az ingyenes tár-
lat február 16-ig tekint-
hető meg. 

A nyolc nő

A Nyolc nő című krimiko-
médiát láthatja a színház ked-
velő közönség Mó ra hal mon, 
az Aranyszöm Ren dez vény-
házban. Február 5-én 19 óra-
kor a Szabadkai Nép színház 
Magyar Tár su la tának előadá-
sában lesz látható a népszerű 
darab, mely egy francia vidé-
ki kúriába röpít bennünket.
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Még nem lehet tudni, mivel készülnek az idén 50 éves fesztiválra

Gáz van? Alig tudni valamit az idei SZIN-ről!
A szervezők nem igen akarnak, 
vagy tudnak megosztani bármit is, 
ami miatt nagyobb lenne az érdek-
lődés. Reméljük, csak az utóbbiról 
van szó és nem arról, hogy még 
nincs kész program.

ReichenbeRgeR RajmunD 

Idén már az 50-ik születésnapját ün-
nepeli a SZIN. A kerek évforduló 
ellenére azonban alig tudni valamit 
a város legkomolyabb fesztiváljáról, 
az idei program egyelőre homályos. 
Tavaly már az országos sajtó is arról 
írt, hogy egyre inkább csökken a le-
gendás szegedi fesztivál színvonala, 
és helyben is egyre többen gondolják 
úgy, hogy inkább egy „falusi búcsú-
ra” emlékeztet, mint egy nagyvárosi, 
trendi fesztiválra. Ennek pedig el-
sősorban a B-C-D kategóriás zenei 

felhozatal az oka, vagyis igen kevés 
az első élvonalbeli fellépő. A SZIN 
oldalára felnézve eddig csak 5 zene-
karról van némi infó. Eszerint itt lesz 
majd a Paddy and The Rats, Ákos, a 
Csík Zenekar, a Bëlga és a Pannonia 
Allstars Ska Orchestra. Próbáltunk 
ennél többet is megtudni a szerve-
zőktől, de hiába voltunk kíváncsiak 
a programokra és a többi fellépőre, 
nem kaptunk válaszokat. Reméljük, 
hogy nem azért, mert még nincs 
kész program. Ez esetben ugyanis 
garantáltan „búcsú-buli” lesz: olcsó 
és azonnal bevethető hakni-fellé-
pőkkel. Hiszen az A-kategóriás ban-
dák naptára már 2019-nél tart, vagy 
2020-nál. A SZIN belassult, pedig 
a Sziget már ki is hirdette az idei 
felhozatalát.  Sőt, már a VOLT és a 
Balaton Sound fellépőiről is bőven 
lehet információkat találni.

Fotó: Kovács Ferenc

Egyre inkább csökken a szinvonal, így kíváncsian várják a fiatalok, mivel rukkolnak elő a szervezők az idén
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Bárkiből lehet hős a napfény városában
Szegeden is képzést indított az Országos Mentőszolgálat

Hangai József, az Országos Mentő-
szolgálat szóvivője a Déli Szónak 
elmondta, a Hősképzés program 
célja, hogy az elsősegéllyel 
kapcsolatos tudnivalók elterjed-
jenek, ezáltal megnövekedjenek 
a segítségre szoruló emberek 
túlélési esélyei.

maRkó gáboR

Sokan félnek attól, hogy több kárt 
okoznak az illetőnek, mint segítsé-
get. A szóvivő szerint a beavatkozás 
nemlétekor körülbelül 6 százalék a 

túlélési esély, de ha egy elsősegély-
nyújtó megkezdi az újraélesztést, 
ez akár 40–60 százalékra is nőhet. 
Abban az esetben, ha valaki kép-
zetlen újraélesztés terén, a mentők 
vonalban maradnak a segítséget 
nyújtóval, és a kiérkezéséig folya-
matosan információval látják el őt, 
valamint instruálják az újraélesztés 
lépéseire. Az oktatáson elhangzott, 
hogy az  Országos Mentőszolgálat 
minél szélesebb körben szeretné 
megismertetni a laikusokat az el-
sősegélynyújtás, kiemelten az újra-
élesztés lépéseire. Az oktatóbabák 

számát az érdeklődők számához 
megfelelően tudják igazítani. A 
kormányhivatal és az SZTE SBÖO 
indított egy közös kezdeményezést, 
amely szerint egy térképen minden, 
bárki számára hozzáférhető auto-
mata defibrillátor legyen bejelölve. 
Ez a térkép bárki által hozzáfér-
hető, rendelkezésre áll a mentés-
irányítók számára is, így tudnak 
a segélynyújtónak információval 
szolgálni erről. Aki saját defibril-
látorral rendelkezik, nem tartozik 
jelentési kötelezettséggel, de sokan 
megtették ezt a lépést a köz érde-

kében és bejelölték a készüléküket. 
Kihangsúlyozták azt is, hogy a leg-
fontosabb dolog egy újraélesztés 
előtt, hogy a betegnek van-e vér-
keringése vagy sem. A keringés 
leállásával az idegsejtek károsodá-
sa megindul, 3–5 percen belül ez 
a károsodás még visszafordítható, 
később azonban már nem. Ezért 
fontos, hogy valaki ebben az időin-
tervallumban kezdje meg a beavat-
kozást. A képzés minden hónap 
utolsó hétfőjén indul 15 és 17 óra 
között a Kossuth Lajos sgt. 15–17 
szám alatt.

Nem szabad félni az újraélesztéstől, mivel néhány másodperc is sokat számít
Fotó: Gémes Sándor



          2018. FEBRUÁR 2.10 Közélet

Az állam fizetheti ki a Szeviép-botrány áldozatait?

A kormány segítségét kérik a károsultak
A hangulatos szegedi halász-
csárdában ezúttal vágni lehetett 
a feszültséget, amikor Szabó 
Bálint jogász a sajtótájékoztatóján 
kijelentette: a Szeviép-károsultak 
állami kártérítési programot kez-
deményeznek. Egészen pontosan 
Lázár Jánoshoz, a Miniszterel-
nökséget vezető miniszterhez 
nyújtanak be petíciót, amelyben 
azt kérik, az állam 1 milliárdos 
keretösszegig kártalanítsa a Sze-
viép Zrt. áldozatait.

ReichenbeRgeR RajmunD 

A jogász elmondta, tisztában van 
vele, hogy az ügy kapcsán a “mé-
dia szét fogja szedni”. Mégsem adja 
fel a károsultakért vívott harcát, hi-
szen már több mint fél évtizede 
foglalkozik az üggyel. Elmondása 
szerint rengeteg pénzt, időt és ener-
giát ölt bele, valamint még azt is 
vállalta az egyik figyelemfelhívő 
akciója kapcsán, hogy garázdaság 
vádjával lecsukják. Ebből egyébként 
végül csak egy 72 órás fogvatartás 

lett, hiszen az egész ügy csupán 
annyi volt, hogy pénzt dobált 
le a szegedi közgyűlés karzatá-
ról. Mint korábban megírtuk, 
még 2015 áprilisában emeltek 
vádat a három volt Szeviép-

vezér ellen különösen jelen-
tős mértékű tényleges va-

gyoncsökkenést ered-
ményező csődbűntett 

vádjával. Az elsőrendű 
vádlott O. Józsefre, a má-

sodrendű vádlott, B. Sándorra és a 
harmadrendű vádlottra, P. Lászlóra 
az ügyben eljáró ügyész letöltendő 
szabadságvesztést indítványozott, 
illetve további büntetéseket és in-
tézkedéseket. Bár másfél milliárd 
eltüntetésével vádolják az egykori 
Szeviép-vezéreket, a felszámolá-
si eljárás során hozzávetőlegesen 6 
milliárd 500 millió forint hitelezői 
igényt jelentettek be, amitől az ügy 
korunk egyik legjelentősebb gazda-
sági bűncselekményévé vált. Sőt, ha 
mindez nem lenne elég, Szabó meg-
látása szerint az ebből nyerészkedő 
közéleti és politikai személyek még 
kérkednek is a vagyonukkal. – Egy 
ilyen ügy után hülyének néz ki, aki 
Magyarországon becsületesen akar 
vállalkozni – mondta. 
A jogász szerint cselekvésre van 
ahhoz szükség, hogy hazánkban a 
munka becsülete helyreálljon, mert 
amíg azt lehet látni, hogy büntet-
lenül lehet lopni és csalni, addig 
a közbizalom gyakorlatilag nem is 
létezik. A károsultak száma, akik 

most az államtól kérnek kártérítést, 
összesen 433 főt számlál, de ha bele-
vesszük azokat az embereket, akiket 
az alvállalkozók képtelenek voltak 
kifizetni, akkor a megkárosított sze-
mélyek száma akár a 10 ezer főt is el-
érheti. A sajtótájékoztatón megjelent 
károsultak közül többen arról szól-
tak, hogy a Szeviép Zrt. mennyivel 
húzta le őket, illetve, hogy hogyan 
vészelték túl ezt az időszakot. Az 
egyik legnagyobb elhangzott összeg 
67 millió forint volt, ami egy az M4-
es autópályán dolgozó földmunkás 
vállalkozónak járna. Gépeket kellett 
visszaadniuk, telkeket áron alul ér-
tékesíteniük, mert bankokhoz for-
dultak, de a pénzintézetek részéről 
folyamatosan visszautasítást kaptak 
arra hivatkozva, hogy egy gazdasá-
gilag veszélyes iparban dolgoznak. A 
sajtótájékoztató végén Szabó Bálint 
még egy gondolatot fogalmazott 
meg, mi szerint egyet ért Lázár János 
kijelentésével az ügy kapcsán, hogy 
sosem késő az ügyben eljárni, és a 
károsultakon segíteni. 

Fotó: Gémes Sándor

A Szeviép-károsultak már többször kértek segítséget, most végre lehet előrelépés
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Extrém rockerfodrász járja Szegedet
Előnyére vált, hogy nem követte a fodrászok kitaposott útját

Fodrászból rengeteg van, de olyan, 
mint Lévai Kitti, csak egy: a sze-
gedi rockerlány tavaly februárban 
döntött úgy, hogy saját vállalko-
zásba kezd, és vándorfodrászként 
házról-házra járva varázsol szebb-
nél-szebb frizurákat házigazdái 
legnagyobb örömére.

LaSS ZoLtán

A szegedi vándorfodrász korábban 
ugyan több szalonban is megfor-
dult, ám ma már semmi pénzért 
nem menne vissza egyikbe sem: 
mint mondta, élvezi a munkájá-
val együtt járó utazás és szabad-
ság ízét. Korábbi vendégei ma már 
házigazdák, akik saját otthonaik-
ban vendégként fogadják a fiatal 
fodrászlányt. – Azért döntöttem 
úgy, hogy saját vállalkozásba fogok, 
mert eléggé extrém a külsőm, s a 
személyiségem is igen harsány, így 
nem túl sok szalon profiljába illek 
bele. Magamon változtatni márpe-
dig nem akartam!  A vándorfodrá-
szat ötlete pedig onnan jött, hogy 
a korábbi munkahelyeimen láttam, 
mennyire problémás az emberek-
nek hosszú órákat eltölteni egy fod-
rászat miatt. Legyen szó akár egy 
anyukáról, aki a gyermeke felügye-
letét nem tudja megoldani arra az 
időre, amíg a szalonban ül, vagy 
gondoljunk csak az idősebb korosz-
tályra, akiknek esetleg az egészségi 
állapota nem engedi meg az ottho-
nukból való kimozdulást. Meg hát 
persze ott vannak azok is, akiknek 
a munkaidő beosztásuk olyan, hogy 
nem férnek bele a szalon nyitva-
tartási idejébe – magyarázta Kitti. 
Arra a kérdésre, hogy a talán kissé 
túlságosan is extrém, rocker külseje 
miatt érik-e rosszalló pillantások, 
így felelt: „nem, ami azt illeti, in-
kább a hétköznapi életben néznek 
rám furcsa szemmel. Amikor isme-
retlenként először megjelenek vala-
kinek a lakásában, akkor inkább ér-
deklődve fordulnak felém, mintsem 
elutasítóan. Általában kérdezgetik, 
hogy mivel festem a hajam, s azt is, 
hogy nem fáj-e a szám a benne lévő 
két piercing miatt. Erre a kérdésre 

mindig csak azt mondom, hogy 
nem fáj jobban, mint amennyire 
egy fül fájhat a benne lévő fülbevaló 
miatt. Aztán megmutatom a nyelv-
piercingemet is – na, ezen sokan 
megrökönyödnek, de utána mindig 
együtt nevetünk.” Minden szakmá-
ban előfordulnak vicces és meg-
ható pillanatok egyaránt. Amikor 
efelől érdeklődtem, Kitti elárulta: 
”a legviccesebb és legcikibb ese-
tem eddig az volt, amikor a 
hajszárítóm bemondta az 
unalmast, majd sűrű fe-
hér füst kíséretében 
kellett megkér-
nem az ügyfele-
met, hogy az ő 
hajszárítójával 
folytathassam 
a munkám. A 
legkedvesebb 
emlékem pe-
dig egy autis-
ta kisfiúhoz 
kötődik, aki, 
bárhogyan is 
próbáltuk az 
édesanyjával, 
csak nem akart 
kötélnek állni; 
egyre csak üvöltött és 
rázta magát. Végül hál’ 
Istennek lehasalt a padlóra 
és elkezdett játszani a kisautóival 
– én pedig mellette fekve vágtam a 
haját, majd amikor indultam haza, 
még a nyakamba ugrott és adott ne-
kem egy hatalmas puszit.” Kíváncsi 
voltam arra is, hogy a szegedi lány 
miért döntött a fodrászat, mint hi-
vatás mellett. – Azért vonzott ez 
a szakma mindig is, mert nagyon 
szeretek emberek között lenni. 
Imádok beszélgetni és más embe-
reket meghallgatni is. Így kézen-
fekvőnek tűnt, hogy fodrász vagy 
pszichológus leszek. Nem bántam 
meg, nagyon szeretem ezt csinálni. 
Tudod, nekem mindig azt mond-
ták, hogy az embernek a hobbija 
legyen a munkája, s akkor tulaj-
donképpen soha egyetlen egy na-
pot sem kell dolgozni – válaszolta 
nevetve. Hogy mi motiválja, arra 
nemes egyszerűséggel csak úgy fe-

lelt: az, hogy minden alkalommal 
láthatja a boldog és elégedett embe-
reket, amikor végez a hajvágással.  
– Sokszor megyek olyan idősekhez, 
akik már hosszú évek óta vagy ma-
guknak vágják a hajukat, vagy va-
lamelyik családtagjuk próbálkozik 

több-kevesebb si-

kerrel. Szóval, amikor végzek velük, 
szép formára levágom a hajukat, 
utána pedig beszárítom, ők pedig 
csodálkozva belenéznek a tükörbe, 
s többé már nem az a beteg ember 
néz vissza rájuk, akivel eddig min-
den nap találkoztak. Engem ez tesz 
boldoggá.

Fotó: lass zoltán

Kitti imádja a munkáját, így az a hobbija is egyben
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A rohamos öregedés biztos jele: 
amikor az ember mind gyakrabban 
kotor emlékei tárába. Ma is ebbe a 
„bűnbe” estem, s két levél is kezem-
be akadt.

Az első csupán egy másolat, 
a nevezetes Marczibányiak egyi-
kének 1755-ben kelt sorait őrzi. 
Gerlicze János makói főbírónak cí-
mezte a Csanád vármegyei alispán, 
Marczibányi Lőrinc, s kéri az elöljá-
rót: „Fokhagymára elküldettem egy 
Máriást, vegyen ültetni való fok-
hagymát. S vöröshagymát is vegyen 
egy-két koszorúval.” A makói hagy-
máról szóló első írásos emlék ez. 

Különlegesség, egyszer majd vissza-
térek a témára, de ez most nem az, 
ami az életünk része lenne.

Hanem a másik levél! Jó régen, 
1988-ban kelt, de a benne rejlő szo-
morú tanulság ma is fontos. Szeged 
egyik ikonikus szellemi nagysága ír-
ta, sajnálkozva, hogy engem terhel 
vele, de akinek szólna, ahhoz nincs 
egy szava se. Ilia Mihály, aki más-
kor is megtisztelt bizalmával, elbeszél 
egy történetet. Barátaival a Rádió ak-
kor második évét morzsolgató szegedi 
stúdiója számára készítettek egy mű-
sort a szellemi élet nem kisebb sze-
replőivel, mint Balassa Péter, Csoóri, 

Mészöly etc.: Ám a stúdióvezető az 
Ilia-gondolatokat és tán másokét is 
„pesszimistának, egyoldalúnak, ká-
rosnak” minősítette. És kicenzúrázta.

Nem tudom, a követendő „vona-
lat” még 1988-ban is szolgaian máso-
ló stúdióvezető mit tudott a határon 
innen és túl kivételes tisztelet övezte 
irodalomtörténészről. Vélem, semmit 
sem hallott harangozni afelől, hogy 
akivel tengelyt akasztott, egész életé-
ben az irodalom és a közélet tisztes-
sége szolgálatában állt. Küzdött, írt, 
folyóiratot szerkesztett, nemzedéke-
ket tanított az írás mesterségére, te-
hetségek sorát fedezte fel s indította 

el a pályán – és rossz szót hallani 
róla sosem lehetett. Azaz, mégis: de 
csak a titkos dossziék feljelentő leve-
leiben, a gondolatrendőrség aktáiban, 
a pártbizottsági dokumentumokban. 
Olyanok minősítették, akik a boká-
jáig sem értek fel.

A szegedi stúdió eme szomorú kor-
szakának története egy könyv része 
lesz. Ezzel tartozom magamnak, mert 
nem szabad, hogy annak a kornak 
az árnya máig érjen. Ez a mostani 
időnknek is a tétje.

Várkonyi Balázs: Az idő kereke

Nem hagyhatják, hogy elfelejtsék őket

1,5 millió lemészárolt gyerekre emlékeztek
A hódmezővásárhelyi Magyar 
Tragédia 1944 Kiállítóhelyen emlé-
keztek a holokauszt nemzetközi 
emléknapjához közeledve a vész-
korszakban életét vesztett mintegy 
másfélmillió gyermekre a szegedi 
Wesley János Óvoda, Általános 
Iskola és Középiskola hetedikes 
és tizedikes diákjai.

DSZ

A tanulók, akik a Holocaust 
Education Trust Ireland (Írországi 
Holokauszt Oktatási Alapítvány) és 
a Szembenézés Alapítvány program-
jában, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológia Kar Neveléstudományi 
Intézet támogatásával megvalósu-
ló, nemzetközi Krókusz Projektben 
vesznek részt műsort is adtak a kiál-
lítóhelyen. A krókusz – aranysáfrány 
– sárga, hatszirmú virág, amely szí-
nével és formájával is utal a Dávid-
csillagra. A nevét viselő projekt célja, 
hogy a fiatalok megértsék, mi okozta 
a holokausztban meggyilkolt másfél 
millió gyermek halálát és értelmezni 
tudják a történelem és saját életük 
közötti kapcsolatot. Boneczné Bakó 
Anikó, az iskola tanára elmondta: a 
diákok tavasszal a szegedi zsinagóga 
kertjében fognak krókuszokat ültet-
ni. A nemzetközi Krókusz Projekt 

keretében ugyanis világszerte sárga 
aranysáfrányokat ültetnek azoknak 
a gyerekeknek az emlékére, akik a 
holokauszt áldozataivá váltak: hogy 
ne vesszenek a feledés homályába, 

hanem emlékük tovább éljen a jövő 
nemzedékekben. Miután a diákok 
megismerték a hódmezővásárhelyi 
zsinagógát és a kiállítóhelyet, Anna 
Frank és Radnóti Miklós naplójából 

vett idézetekből összeállított műso-
rukkal rótták le kegyeletüket, majd 
a kiállítóhely gyermekáldozatoknak 
emléket állító portáljánál helyezték 
el az emlékezés köveit.

A szegedi diákok tavasszal a zsinagóga kertjében ültetnek krókuszokat

Fotó: emlékpont
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Haláláig figyelemmel kísérte, mi történik Szegeden

Meghalt Joachim Gnilka, a híres magyarbarát

Európa és a németnyelvű katolikus 
biblikusok kor-elnöke Joachim 
Gnilka 2018 január 18-án eltávo-
zott tőlünk.

benyik gyöRgy

Temetése Münchenben január 31-
én szerdán volt. Már a kommu-
nizmus idején is a kelet-európai, 
lengyel és magyar biblikusok nagy 
barátja és támogatója volt. A saját 
véleménye, és a mértékadó német 
katolikus biblikusok szerint leg-
utolsó legnagyobb műve a Szegedi 
Nemzetközi Biblikus Konferencia 
folyamatos támogatása volt, me-
lyet haláláig figyelemmel kísért, és 
amelyet gyakorta látogatott és elő-
adója is volt, annak ellenére, hogy 
nagyhangú magyar katolikus bibli-
kusok egy ideig lenézték a szegedi 
találkozókat, ő mindig látogatta és 
katolikus és protestáns kollégáinak 
is ajánlotta a támogatását. Gnilka 
Joachim 1928-ban született a szi-

léziai Leobschnützben, ezért is is-
merte a kelet-európai biblikusok 
kálváriáját, hiszen tanulmányait a 
kelet-németországi Eichstättben 
kezdte. Majd Würzburgban foly-
tatta, később pedig Rómában, a 
Sapientia Egyetemen fejezte be bib-
likus és keleti nyelvi tanulmányait. 
1953-ban Julius Döpfner bíboros 
szentelte pappá Würzburgban és 
ott teljesített kápláni szolgála-
tot is. 1955-ben szerzett teológi-
ai doktorátust Rómában, Rudolf 
Schnackenburgnál habilitált, és 
igen hamar 1959-1962-ig ma-
gántanárként kezdett működ-
ni Würzburgban. 1962-1975-ig 
Münsterben tanított újszövet-
ségi szövegmagyarázatot, ahol 
Josef Ratzingerrel, gyakorta szi-
gorlatoztattak együtt. 1972- 1997 
Münchenben működött nyugdíj-
ba vonulásáig. Leghíresebb tanít-
ványai Hans-Josef Klauck, Detlev 
Dormeyer, Katharina D. Oppel és 
Thomas Schmeller. A II. Vatikáni 

zsinat teológiai iránti érdeklődése 
következtében több százas évfolya-
mokat tanított mindegyik egyete-
men. Tanítványa volt többek között 
Elisabet Schüssel Fiorenza, a ké-
sőbbi amerikai biblikus és a fe-
minista biblikum híres képviselője 
lett. A zsinat miatt megnövekedett 
biblikus érdeklődőknek írta kom-
mentárjait, amelyet a Herder kiadó 
jelentetett meg és adott el nagy 
példányszámban. Legjelentősebbek 
Máté, Márk, János evangéliumok 
kommentárjai, valamint Filemon, 
Filippi, Kolosszei levelek kom-
mentárjai. 1973-1988-ig a Pápai 
Biblikus Bizottság tagja volt. 1983-
tól pedig a nemzetközi teológiai 
bizottság tagja. Nemzetközileg el-
ismert bibliatudós, aki elsők kö-
zött csatlakozott a Studiorum Novi 
Testamenti Societas ökumenikus 
biblikusokat tömörítő akadémiai 
csoporthoz. Több mint 12 önálló 
monográfiát írt, 1983-tól a Neuer 
Echte Bible sorozat szerkesztője 

volt, majd Rómában az Urbaniana 
egyetem vendég professzora. 2005-
ben Magyarországon Stefanus díjjal 
tüntették ki. A Szegedi Nemzetközi 
Biblikus Konferencia támogatója, 
csaknem alapításától kezdve, ezért 
a megtiszteltetésért alapítottuk a 
kiemelkedő magyar biblikusoknak 
a róla elnevezett Joachim Gnilka 
díjat, amelyet Dr. Jakubinyi György, 
Gyulafehérvári érsek, Farkasfalvy 
Dénes cistercita apát, Prof. Dr. Jutta 
Hausmann Evangélikus teológa, 
Prof. Dr. Peres Imre református 
biblikus, Gyürki László katoli-
kus professzor, Prof. Dr. Fröhlich 
Ida, MTA doktora Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem tanszékvezetője, 
qumrán szakértő kapott. Magyarul 
megjelent művei: Márk evangélium 
kommentárja (2000),  A Názáreti 
Jézus - Üzenet és történelem ( 2001) 
Újszövetség teológiája ( 2005), 
Biblia és a Korán ( 2007), ezen kí-
vül. számos cikkét közölte a Viglia, 
Pannonhalmi Szemle, és a  Mérleg.

A korelnök csaknem az alapításától kezdve támogatta a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát
Fotó: DSz
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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 terjesz-
tésével kapcsolatos minden jog fenntartva! 

Déli Szó – közéleti hetilap

SzegeD

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

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

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

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

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

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

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

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

KIKAPCSOlÓ

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

SZEGED

Terjesztés

H O R O S Z K Ó P
Érvényes: február 3-tól február 9-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.)

Egy kisebb összeghez jut-
hat valami régi rokoni szá-
lon keresztül. Lehetőséget 
kaphat a lelki felfrissülésre. 

Képes lesz megbocsátani. Az elkövetke-
zendő napokra a harmónia lesz a jellem-
ző. Semmi nem zökkentheti ki a megszo-
kott nyugodt ritmusából. Az elektronikai 
cikkekkel legyen óvatos.

Átértékelte eddigi életét. 
Munkabírása megkétsze-
reződött. Ezzel kapcsolatai 
is átrendeződtek, némelyik 

átértékelődött. Most tisztában látja a vilá-
got, mint eddig valaha. Ha új helyen sze-
retne dolgozni, próbáljon meg közelebb 
kerülni céljaihoz. A tavasz az Ön életében 
is újdonságokat hozhat.

Rég nem látott ismerős je-
lentkezhet a héten. Fel sze-
retné venni önnel ismét a 
kapcsolatot. Örömmel tölt-

heti el a lakása átrendezése, és pár új 
bútor vásárlása. Lehet, hogy önnek ezzel 
kellene foglalkozni és nem csak hobbi 
szinten? Még sikeres is lehetne az új 
szakmában…

Harmónia jellemzi az el-
következendő napokat. 
Szabadidejében, minden el-
töltött időt élvezni fog csa-

ládja körében. Ha most tervez valamiféle 
utazást, akkor kellemes időszakra szá-
míthat. Apró dolgokkal dobja fel magát, 
nagy változtatásokra nem alkalmas ez a 
periódus.

Legyen nagyon óvatos 
ezekben a napokban, mert 
figyelmetlensége bajba so-
dorhatja. Kollégája megha-

ragudhat önre, annak ellenére, hogy ön 
kiáll mellette. Segítőkészségét azonban 
elismerik, s ezért nagy eredményeket 
képes elérni, amelyeket honorálnak is, 
így minden jóra fordul.

Az új barátokkal is össze 
kell szokni. Talán mert nem 
ismerik még egymást elég-
gé, ami visszatarthatja őket 

a közös programok szervezésétől. A csa-
lád irányából pénzügyi segítség érkezhet, 
amellyel átvészelheti a kicsit rázósabb, 
anyagi helyzetét. Egy köszönöm elég ne-
kik, ezt soha ne felejtse el.

Költekező életmódjának há-
tulütőit érezheti ezekben a 
napokban. Sajnos minden 
hitelt vissza kell egyszer 

fizetni. Még a baráti kölcsönöket sem 
szabad elbagatizálni. Nem árt, ha néha 
meghallgatja mások véleményét is, az 
Önhöz közel állók csak jót akarnak, ezt 
vegye figyelembe.

A héten mintha az összes 
feszült ember az ön munka-
helyén tömörült volna. Ha 
egy kicsit jobban belegon-

dol, lehet, hogy ön túl ideges és ez ragad 
át környezetére. Otthonában is kompro-
misszumot kell kötni ahhoz, hogy kedve-
se kedvében járjon. Foglalkozzon többet 
környezetével.

Ha komoly problémáról 
van szó, csak egy emberben 
bízhat meg, bár igen sok 
embert tudhat barátjának. 

Most jól jön valaki, aki nem csak meg-
hallgatja, hanem hasznos tanácsokkal is 
ellátja. Ha még nem találta meg a társát, 
a héten még ez is megtörténhet, járjon 
nyitott szemmel.

Munkahelyén ne engedje, 
hogy bárki belehajszolja 
olyan munkába, amelyek 
meghaladják erejét. Annak 

nem lesz jó vége. Ezzel elkerülheti, hogy 
csalódjon, vagy esetleg, túlterhelje magát. 
Egy régi, mélyebben húzódó gond gyö-
törheti, amire mihamarabb megoldást 
kell találnia.

A héten ne a munka legyen 
az első. Szervezzen több-
féle programot magának. 
Foglalkozzon többet saját 

magával. A jelen kapcsolatától igen sokat 
vár, lehet, hogy többet, mint amennyi 
található benne. Egy új bevételi forrás 
segíti majd anyagi helyzetének jobbra 
fordulását, változásokat hozhat ez a hét.

Ha át tud lendülni a de-
pressziója holtpontján, utá-
na már képes nagyszerű 
eredményeket elérni. Persze 

idáig el kell jutnia. Felmelegítve csak a 
töltött káposzta jó, ezt ne feledje.  Csak 
azért ne térjen vissza az exéhez, mert 
őt már ismeri és kényelmes lenne az 
újrakezdés.
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A kolbásztöltés mesterei remekeltek Szőregen

Belekbe töltött finomságokkal versenyeztek
A rendezvény csalogató illatait 
már a művelődési házon kívül 
is messziről érezni lehetett, az 
épület udvarán sütögetőknek 
köszönhetően.

ReichenbeRgeR RajmunD

Kilenc csapat mérte össze a húské-
szítés eme módjában szerzett tudo-
mányát. A szorgos kezek, az egészen 
fiataloktól az aggastyánokig, megál-
lás nélkül azért fáradoztak, hogy a 
finomságokból a lehető legtöbb ké-
szüljön. Természetesen az elkészült 
kolbászokból, adományért cserébe, 
kóstolni is lehetett. A délelőtti böl-
lérvetélkedő nyertesei közül a har-
madik helyezett a Szőregi Rezegők 
néptánccsoport lett, a második a 
Bélpoklosok csapata, az első helye-
zést pedig a Sárkányhajósok nevű 
csapat vitte el. A nyerteseknél a 
csapatmunkában volt az erő, mert 
ahogyan ők is fogalmaztak – ez a 
sárkányhajónak is a lényege. – A 
fizikai részben a fiatal súlyemelő, 
fűszermérésben az anyuka, pálinka-
kóstolásban pedig egy másik fiatal 
próbálta ki magát, igaz nem akkora 
sikerrel, mint a többiek, mert há-

romból csak egyet ismert fel. Nekik 
még adományoztunk is, hogy be-
lekóstolhassunk egy ízletes rumos 
kolbászba, amit úgy illik megenni, 
hogy először mustár nélkül hara-
punk bele. A játékos vetélkedőn volt 
bor és pálinkafelismerés, lufifújás 

és disznófej kiemelés, jelentsen ez 
utóbbi bármit is. Végül magán a 
kolbászversenyen a rendezvény fő 
nyerteseiként harmadik helyezett-
ként a Bélpoklosok, második helye-
zettként az Éhes emberek csapata, 
első helyezettként pedig a Szőregi 

Nyugdíjas Egyesület került ki. A 
nyertesektől megszólaló idősebb 
hölgy a titkaikat is elárulta nekünk. 
Ezek nem mások, mint a korral 
szerzett tapasztalat és az egyszerű-
ség, mert az ő disznóhúsos kolbá-
szuk csak sóval, köménnyel és őrölt 
borssal volt fűszerezve. Az egész 
rendezvénynek végeredményében, 
ahogy azt a zsűri elnöke is megje-
gyezte, mégis inkább azok mondha-
tók az abszolút nyerteseknek, akik 
ezeket mind megkóstolhatták, mert 
ritkán lehet ilyen finom dolgokból 
ekkora választékot kapni.

Volt minden, mi szem-szájnak ingere: finom italok, ínycsiklandó ételek és izgalmas programok
Fotó: Gémes Sándor
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Körül néztünk, hogy mi a helyzet a filmnézési szokásainkkal

Torrent, Netflix, vagy mozi?

Mennyit mozizunk, netflixezünk, 
illetve torrentezünk? Amit talál-
tunk, az nem túl meglepő.

ReichenbeRgeR RajmunD

Már csak azért sem lepődtünk meg, 
mert azt tudtuk, hogy az illegális 
letöltés népszerű az országunkban. 
Még arról is vezetnek listát, melyik 
sorozatokat szeretjük a leginkább 
ellopni. A Netflix, mint alternatív 
sorozat és filmnézési lehetőség, csak 
nemrég jelent meg hazánkban, de 
már több mint 34 ezer regisztrált 

felhasználója van. Ez a szám viszont 
még a felét sem közelíti meg az öss-
zes mozilátogató számának. Ahogy 
azt a Belvárosi Mozi vezetőjétől 
megtudtuk, hozzájuk körülbelül 81 
ezer ember látogatott el 2016-ban, 
és az idén még további emelkedésre 
számítanak. Szerinte ez ”a csillagok 
jó állásán” túl annak is köszönhető, 
hogy jó irányba változik a magyar 
filmipar. Erre bizonyíték az is, hogy 
az Oscarra jelölt magyar alkotást, 
a Testről és lélekről című filmet, 
folyamatosan teltházasan adják. 
Ám a moziba járás mellett a három 

legnépszerűbb magyar torrent ol-
dal adatai alapján úgy látszik, hogy 
még mindig szeretjük lopni a fil-
meket és a sorozatokat. A legtöbb 
felhasználót a széles körben ismert 
nCore-on lehet találni, ott 767 934 
ember nyúlja a netről a cuccokat. 
Ezt a követi, a már picit zártabb kö-
zösség, a bitHUmen, ahol havonta 
100 ezer ember töltöget. Hozzájuk 
képest a majdnem 9 ezer fős TvStore 
szinte már elenyésző. A sorozatos 
letöltős oldalon jelenleg a legnép-
szerűbb letöltött tartalmak az új Star 
Trek sorozat, az X-akták új évadá-

nak első része. A filmes letöltéseknél 
pedig a Sokkal több mint testőr és a 
Kincsem magyar produkció vezet. 
Úgy tűnhet tehát, hogy a torrent és a 
stream oldalak, illetve a mozik ver-
senytársak, de igazából nagyon is jól 
megvannak egymás mellett. Persze 
küzdhetnek a hatóságok a letöltések 
ellen, de netes kalózok mindig is 
lesznek, mert az ingyenes még min-
dig jobban tetszik az embereknek, 
mint az olcsó. A Netlfix pedig lehet, 
hogy idővel majd hatással lesz a mo-
ziba járásra, de még nagyon újnak 
számítanak a piacon.

Habár azt gondolnánk, hogy a mozi hátrányára válnak az internetes letöltések, tulajdonképpen jól megférnek egymás mellett
Fotó: Illusztráció
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg-
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahal-
mi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai 
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2018. február 7-ig az elérhetőségek 
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé-
günkben vehetők át.

KIKAPCSOlÓ

Ásotthalmi tanya eladó. 4 szoba, 2 kony-
ha, fürdőszoba. Tel: 0620/809-72-48
Szeged-Rókusi 1,5 szobás panelprogra-
mos lakás eladó. Érd:0630/972-40-11
Szeged-Tarjánban 53m2 felújított 2 szo-
bás erkélyes lakás eladó, 4. em. Irány-
ár:12,9 millió Ft. Tel: 0670/504-42-44
Szeged-Kiskundorozsma nagybani pi-
actól 5 kilométerre ipari övezetben lévő, 
3124 m2-es, 1200 m2-ig beépíthető telek 
eladó. Tel: 0630/630-73-02

Vállalok kisebb asztalos-, lakatos ill. 
ezermester jellegű munkákat.Tel.: 
0620/544-9906
Szegedi szervizcsapatunkban autó-
szerelő kollegának állást kínálok. Tel: 
0630/985-72-81

Kiváló opel Astra gépjármű-akár moz-
gáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315-
450

Száraz tüzelő egész télen! RUF kemény-
fa brikett 100% bükkfából. Ingyenes ki-
szállítás Csongrád megyében 300 kg-tól. 
Rendelés, információ: 0620/368-68-08
héjas dió idei szép, jó minőségű, 400 Ft/
kg Szegeden. Tel: 0630/625-55-31
3,9 méter 100 százalék gyapjú, sötétkék 
szövetanyag eladó. 5500 Ft/méter. Érd.: 
0630/422-30-24
Keverőtárcsás mosógép eladó. Érdek-
lődni a 0662/436-384-es telefonon lehet. 
Terem kiadó - oktatás, előadás. Szeged 
Kárász utca 11. Tel:0630/726-10-63
www.pontvonal.hu  - Egyedi grafika - 
Design – Rajzoktatás. Van képem hoz-
zád! Tel: 0620/214-07-25
hagyományos parketta rakása 2000Ft/
m2, csiszolása 3× lakkozva 3300 Ft/
m2, laminált parketta rakása 1000 Ft/
m2, PVC padló ragasztása 900 Ft/m2, 
szőnyegpadló ragasztása 900 Ft/m2, alj-
zatkiegyenlités 500 Ft/m2. Elérhetőség: 
0630/216-57-42, E-mail: mesarosga-
bor75@gmail.com!
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár el-
adó. Érd.: 0630/214-3919
eladó egy Mercury USB 8 típusú számí-
tógép, egérrel és Samsung márkájú kép-
ernyővel. Ár: 10 000 Ft, érdeklődni a 06 
62 436 147-es telefonszámon lehet.

INGATLAN

VEGYES

MUNKA

JÁRMŰ

Keresse a

hírportált

SzegedMA
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Szívesen tartana még előadásokat Gábor Miklós

Százéves szegedi professzort köszöntöttek

Boldog embernek vallotta ma-
gát 100. születésnapján, január 
30-án is Gábor Miklós, a Szegedi 
Tudományegyetem professor 
emeritusa. Az SZTE Gyógysze-
résztudományi Kar bensőséges 
ünnepségen köszöntötte a jubiláló 
farmakológust.

DSZ

– A 100. születésnapomon, összeg-
zésképpen kimondhatom: sorsom, 
hogy mindig oda kerültem, ahol 
segítségre volt szükség. Boldog 
vagyok, mert az Isten megad-
ta, hogy teljes szellemi frisses-
ségben élhessem meg ezt a na-
pot – fogalmazott Gábor Miklós. 
A Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar 2018. 
január 30-án 100. éves professor 
emeritusát bensőséges születés-
napi ünnepségen köszöntötték 
tanítványai, kollegái és tisztelői. 
„1918. január 30-án Szegeden szü-
lettem. Egyetemi tanulmányaimat 

1936-tól a Ferenc József, illetve a 
Horthy Miklós Tudományegyetem 
Természettudományi Karán folytat-
tam, s diplomát is ott szereztem 
(1942). Egyetemünkön 1945. ok-
tóber 1. óta dolgozom” – kezdő-
dik Gábor Miklós önéletrajza. A 
jubiláló farmakológus professzor 
munkásságát a kutatás és oktatás 
iránti mély elkötelezettség jellemzi 
– hangsúlyozta köszöntőjében a két 
tanítvány, Hohmann Judit, az SZTE 
GYTK dékánja és Zupkó István, a 
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai 
Intézet vezetője. A kamillavirágból 
előállított „kék olajjal”, a Jancsó 
Miklós akadémikus által vezetett 
szegedi egyetemi Gyógyszertani 
Intézetben kezdődött Gábor Miklós 
kutatói pályája. A II. világháború 
dúlta egyetemi laboratóriumból 
kikerülő hatóanyag – Jancsó pro-
fesszor ötlete nyomán és a szegedi 
klinikai vizsgálatok eredményeként 
– rekord gyorsasággal gyógyszer-
forgalomba hozatali engedélyt ka-
pott. Így aztán Gábor Miklós is 

hozzájárult ahhoz, hogy 1947 óta 
kapható a patikákban az úgyneve-
zett renyhén gyógyuló sebek kezelé-
séhez használatos Azulenol kenőcs. 
Különleges monográfiákban adta 
közre kutatómunkája eredménye-
it Gábor Miklós: minden könyve 
az Akadémia Kiadó gondozásában 
látott napvilágot, s köteteihez a 
szakma világhírű képviselői írtak 
előszót. A szegedi gyógyszertani 
intézetbeli kísérleteit összegezi az 
1960-ban megjelent első művében, 
amely egyedülinek számít abból 
a szempontból is, hogy elősza-
vát Jancsó Miklós professzor írta. 
Franciaországi ösztöndíjas tapasz-
talatait is beépítette abba a kötetébe, 
amely a világon elsőként foglalta 
össze a növényi eredetű színezék-
anyagok, az úgynevezett flavonoi-
dok gyulladásgátló hatását. Ehhez 
az angol nyelven írt kötetéhez az 
előszót a Nobel-díjas Szent-Györgyi 
Albert adta. A könyvet német 
nyelvre is lefordították, ami mutatja 
a szakmai siker nagyságát. A ka-

pilláris rezisztencia farmakológiája 
című könyve a világhírű stresszku-
tató, Selye János előszavával jelent 
meg. A következő nagy munkát a 
flavonoidok és a rokon származé-
kaik farmakológiájáról szóló mono-
gráfia jelentette. 95 éves volt Gábor 
Miklós, amikor megjelent a kísér-
letes gyulladások egér modelleken 
témakörhöz kötődő monográfia-so-
rozatának harmadik kötete. Az új 
kutatási irányról tanúskodó, 2000-
ben megjelent első kötethez az elő-
szót a szakmai tekintélynek számító 
Nobel-díjas John Vane írta. A má-
sodik kötet 2007-ben, a harmadik 
2013-ban került ki a nyomdából. 
Töretlen lelkesedéssel kutat szinte 
a mai napig Gábor Miklós, akitől a 
100. születésnapján megkérdezték: 
mit kívánt, mikor ünnepi tortáján 
elfújta a gyertyát. A szegedi egye-
tem professor emeritusa mosolyog-
va válaszolta: jó egészséget és azt, 
hogy előadást tarthasson, például 
a könyveiről, amelyek egy tudós 
pályájának mérföldkövei.

Mindig odasodorta az élet, ahova kellett – véli az ünnepelt
Fotó: Szte/Bobkó Anna
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Teljesült a térségben élők álma
Átadták az 55-ös út megújult szakaszát

A Mórahalom elkerülő és a me-
gyehatár közötti szakasz megerő-
sítésével teljes és egységes főút 
jött létre 100 km hosszan, Szeged 
és Baja között, valamint összeér a 
két város közötti kerékpárút is. A 
15,7 kilométer hosszú szakasz 6 
milliárd forintból újult meg.

DSZ

B. Nagy László, a térség országgyű-
lési képviselője  ünnepi beszédében 
elmondta, a 15,7 kilométeres sza-
kasz átadásával befejeződött az a 
régen várt felújítás, ami a déli or-
szágrész két nagyvárosát, Szegedet 
és Baját köti össze. – Ezentúl a bi-
cikliút kiépítése hozzájárul ahhoz, 
hogy ne csak az autósok, hanem 
a környéki tanyákon élő közössé-
gek is biztonságosabban elérhessék 

úti céljaikat. A fejlesztés várhatóan 
javítani fogja a befektetési hajlan-
dóságot a térségben, ez is az itt 
élők helyben maradását és boldo-
gulását is szolgálhatja – tette hoz-
zá. Juhász Tünde, Csongrád megye 
kormánymegbízottja hangsúlyozta, 
a Csongrád megyei kormányhiva-
tal az elmúlt évben 4,5 milliárd 
forintot költött infrastrukturális 
beruházásokra.
– Célunk az ügyfeleink elégedettsé-
ge. Bízunk benne, a megépülő utak 
nem csak összekötik a települése-
ket, hanem kapcsolatot is építenek 
az emberek között, ez a fejlesztés 
is ezt szolgálja – emelte ki. Juhász 
Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igaz-
gató-helyettese  hozzátette, a beru-
házás keretében összesen 68822 m3 
földet mozgattak meg, 18348 m3 
aszfaltot építettek be, és a szakaszon 

164 jelzőtábla került ki. A terüle-
ten több, mint 1500 fát telepítettek, 
és 15 buszmegálló burkolatát kor-
szerűsítették. Továbbá 11,5 tonnás 
burkolatmegerősítés és szélesítés 
történt. A korábbi kedvezőtlen út-
vezetés javításaként ívkorrekciókat 
hajtottak végre, hogy megszűnje-
nek az eddigi sebességkorlátozá-
sok. Sőt, a projekt keretében 3 db 
szintbeni, balra kanyarodó sávval 
ellátott csomópont épült át az ásott-
halmi, az öttömösi elágazásnál és 
az ásotthalmi benzinkútnál, vala-
mint megtörtént a Gátsori csator-
na átereszének rekonstrukciója is. 
A beruházás a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából, a NIF 
Zrt. beruházásában hazai és uniós 
forrásból valósult meg. A kivitele-
zést a DUNA ASZFALT Kt. végezte 
nettó 6 milliárd forint értékben.

Régi problémát orvosoltak, hatmilliárdot költöttek a fejlesztésre
Fotó: Gémes Sándor

Egyre többen várják a havat, 
az igazi telet, de csak nem akar 
megérkezni. Tőlünk északra, 
nyugatra, de keletre is folyama-
tos havazás van, több helyen a 
fél métert is meghaladja a hóta-
karó – írja a joreggeltvajdasag.
com. A portál szerint jogosan 
kezd el bárkit érdekelni: vajon 
meglesz a böjtje ennek is, vagy 
idén elmarad a tél? Esetleg az 
igazi tél az általunk várt ta vasszal 
köszön ránk? Elmélet van bő-
ven, magyarázatok sokasága lát 
napvilágot, előkerül a globális 
felmelegedés, mint fő okozó. 
Mindenesetre tény, hogy már jó 
néhány éve igencsak kiszámítha-
tatlan az időjárásunk, az előre-
jelzések messze nem pontosak. 
Mindenesetre a horgász társa-
dalom nagy része az ősz végén 
szögre akasztja felszerelését, és 
tél idején várja a tavak kiolvadá-
sát, a levegő és a víz felmelege-
dését, miközben fejben már az 
előtte álló szezonra készül. De 
mit tegyen az ember ilyenkor, 
amikor vizeink egyike sem akar 
befagyni, a levegő hőmérséklete 
a nappali órákban megközelíti a 
10 fokot is, és a február közepé-
ig mutató előrejelzés sem jelez 
semmilyen változást.  Ezek az 
információk előre vetítik a sport-
horgász türelmetlen állapotát, 
de egyben vívódását is. Most pe-
dig az a bizonyos elszántság to-
vább erősödik, hiszen az időjárás 
kedvez. Most talán az a helyes 
kérdés: lesz-e fehér húsvét? De 
addig is menjünk horgászni! Ha 
megtehetjük, menjünk!
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Hol a tél?
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Családja is elfordult a szerelmes pedagógustól – a végsőkig harcol gyermekéért

Diákjától várja gyermekét a szegedi tanárnő
Értesülések szerint a fiatal fiú 
ugyan elakarta vetetni a gyerme-
ket, ám a tanárnő erre nem volt 
hajlandó.

DSZ

Hihetetlen pletykától hangos egy 
elit szegedi középiskola tanárija: az 
a szóbeszéd járja, hogy az egyik 
tanár az iskola diákjától vár gyer-
meket – írja a Bors. A lap úgy tudja, 
hogy a rendkívül nívós, országszer-
te elismert oktatási intézményben 
már évek óta tanított történelmet 
az ügy egyik érintettje, a szerelembe 
esett tanárnő. A cikk szerint a diák-
jai kedvelték, többeket – köztük az 
érintett fiatalt is – tanulmányi verse-
nyekre is felkészítette. Az bizonyos, 
hogy az ügy nem maradt kettejük 
féltett titka: kipattant, sőt jelentették 
is. Először az említett iskola indított 
belső vizsgálatot, majd a tankerület 
vette át az ügyet. – Teljes körű és 
alapos vizsgálatot folytattunk, mely-
nek során bizonyítást nyert az, hogy 
valóban volt kapcsolat a tanár és 
diákja között. Azonban a vizsgálat 

eredményei szerint a történtek már 
a diák érettségije után estek meg. 
Mind a belső vizsgálat, mind pedig 
a tankerületi ugyan erre a végered-
ményre jutott – mondta el a lapnak 
az iskola igazgatója. Hozzátette, bár 

azt tudták, hogy a tanárnő jó vi-
szonyt ápol diákjával, akit két éven 
keresztül készített fel egy versenyre, 
de sem ő, sem pedig a tantestület 
tagjai nem sejtették, hogy viszony 
lehet köztük. A vizsgálat valóban 

alapos volt, a fiú szüleivel is be-
széltek a kialakult helyzetről. Azt 
nem tudni, hogy a tanárnőt érte-e 
bármilyen megrovás az ügyben. Ha 
mégis érte, a retorzió enyhe lehetett, 
mert állását nem veszítette el. Az 
intézményből ment el szülési sza-
badságra ősztől, nemsokára pedig 
érkezik a baba. Azt, hogy valóban 
a diák lenne az apa, nem lehet tud-
ni. A vizsgálat szerint viszonyuk az 
érettségi után kezdődött. A gyermek 
fogantatása is feltehetően akkor tör-
tént, amikor a fiú már nem volt tag-
ja az iskolának, így ez már nem lehet 
része a vizsgálatnak sem. A Bors 
információi szerint a hírek a tan-
testületet is alaposan megosztották, 
volt, aki azt mondta, bosszúhadjárat 
indult a tanárnő vagy éppen az is-
kola ellen. A portál megkereste a 
Kliket, akik azt mondták, hozzájuk 
nem jutott el az ügy. A lap értesülé-
sei szerint a fiatal fiú ugyan elakarta 
vetetni a gyermeket, ám a tanárnő 
erre nem volt hajlandó. Sőt, a cikk 
szerint a jelenleg szülési szabadsá-
gon lévő tanárnőtől még a családja 
is elfordult.

Rejtélyes adatok: honnan került elő 21 ezer új szavazó a semmiből Szegeden?

Mutatjuk a döbbenetes számokat. 
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Érdekes adatokra bukkantunk, 
amikor a Választási Iroda és a 
Népességnyilvántartó Hivatal adatai 
alapján azt vizsgáltuk, hogy milyen 
összefüggés van Szeged lakosságszá-
ma, és a szavazásra jogosultak szá-
ma között.  Kiderült, hogy bár ra-
dikálisan csökken a lakosság; mégis 
sokkal, de sokkal többen szavaznak, 
mint az várható lenne “normális 
esetben”. (Elméletileg a kevesebb la-
kos kevesebb szavazót kellene, hogy 
jelentsen – a szerk.) Az adatokból 
világosan látszik, hogy 15-20 év alatt 
közel hétezer (7000) ember tűnt el 
Szegedről, viszont 21.000 (huszon-
egyezer) új szavazó lett a “semmi-
ből” 2014-re. Vagyis fordított ará-

nyosság tapasztalható Szegeden a 
szavazók száma, és lakosság száma 
között. Az objektív kép érdekében 
megvizsgáltuk, hogy a déli régió 
más nagyvárosaiban hogyan is néz-
nek ki ugyanezek az adatok. A táb-
lázatokat böngészve “normális” és 
“szokásos” adatokra bukkantunk, 
sehol nincs olyan durva eltérés, 
mint Szeged esetében. Békéscsabán 
7000 emberrel élnek kevesebben 
1990 óta, de csak ezerrel lett több a 
szavazó 2014-re. Kecskemét lakos-
sága 9000-el nőtt 1990 óta, a szava-
zási hajlandóság viszont arányaiban 
változatlan (leszámítva egy 2006-os 
rendkívüli kiugrást): ott sincs szo-
katlan eltérés. Hogy mi az oka an-
nak, hogy Szegeden pár év alatt 21 
ezerrel lett több szavazó, miközben 
sok ezerrel lett kevesebb a lakosság, 
az egyelőre szintén rejtély. A hasonló méretű városokban nincs akkora eltérés, mint Szegeden

Fotó: Gémes Sándor

A tantestület sokáig nem is sejtette a viszonyt
Fotó: Illusztráció
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Évtizedes probléma oldódhat meg a beruházással

Új határátkelő nyílik a megyében 
Hamarosan határátkelő nyílik Kü-
bekháza mellett. Az 5 millió eurós 
EU-is projekt részeként a faluban 
utat is korszerűsítenek a pénzből.

tóth PéteR

A magyar-szerb-román hár-
mas határ Kübekháza, a szerb 
Magyarmajnád és Rábé, valamint 
a romániai oldalon Óbéba telepü-
lések között húzódik. Az 1920-as 
trianoni döntés egész települése-
ket és családok ezreit választotta el 
egymástól. A második világháborút 
követően pedig szinte megmereved-
tek a szomszédos országok közötti 
határvonalak. Közismert, hogy az 
Orbán-kormány 2015 nyarán dön-
tött az ideiglenes fizikai határzár 
megépítése mellett. Ez a kettős ke-
rítés 175 kilométer hosszan húzó-
dik a magyar – szerb, és a magyar 
– horvát határon. Tény, hogy ezzel 
megállították – illetve más útvona-
lakra terelték – az illegális migráció 
embertömegét, ezzel azonban meg-
nehezítették a szomszédos országok 
települései közti kapcsolatok fejlesz-
tését. „Ahol út épül, ott lehetőségek 
nyílnak” – nyilatkozta Kübekháza 
polgármestere, akit nem lepett meg 

a határátkelő kialakításának híre. Az 
érintett területekhez tartozó kisajá-
títások már korábban megtörténtek. 
Az önkormányzat tizenhat éve ké-
szül az eseményre. A település veze-
tője – dr. Molnár Róbert – elárulta, 

hogy jó kapcsolatot ápol Óbéba ro-
mán polgármesterével. Közös cél-
juk, hogy onnan a magyar gyerekek 
átjárhassanak tanulni Kübekházára. 
Ehhez a magyar oldalon három 
kilométernyi út, Óbéba felől pe-

dig mindössze 250 méter hosszú 
szakasz megépítése szükséges. Az 
átkelőhely megnyitásától a testvér-
településeken élők – a kulturális 
kapcsolatok mellett – a gazdasági 
élet élénkülését is remélik.

Örülhetnek a hármashatár közelében élők, hamarosan szabad lesz a mozgás az országok között
Fotó: Gémes Sándor

Mást mond a nagymama és mást az iskola

Szappannal mosták ki egy kislány száját?
Nagy a titkolózás arról, hogy va-
lóban kimosták-e szappannal egy 
7 éves kislány száját a mórahalmi 
általános iskolában.
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„Én egy felháborodott nagymama 
vagyok. Szerdán a 7 éves unokámat 
az iskolában (Mórahalmi Általános 
Iskola) az egyik tanárnő (Edit néni) 
a hajánál fogva becibálta a tanterem-
be és szappannal kimosta a száját. 
A kislány félelmében bepisilt. Egész 
nap a pisis ruhájában tartózkodott az 
iskolában délután fél 5ig. Azóta fél a 

szobában villany nélkül maradni. Ti 
mit tennétek a helyemben? Kérlek, 
osszátok meg, hogy másik gyerekkel 
ez ne történjen meg!” – ezt posztolta 
még a múlt héten egy nagyszülő a 
Facebookon. Talán mondanunk sem 
kell, hogy a bejegyzés futótűzként 
terjedt az interneten, az országos 
sajtót is bejárta.  Az eset kapcsán fel-
kerestük az iskola igazgatóját. Kazi 
Mária a Déli Szónak azt mondta, va-
lóban történt az intézményben egy 
nézeteltérés, azonban a „nagymama 
erősen kiszínezve tette azt közzé az 
interneten, a szülő tudta nélkül”. – A 
szülő a pedagógussal még aznap, 

velem pedig másnap egyeztetett ar-
ról, hogy az érintett kislány ma-
gatartásproblémáit miként kezeljük, 
hogy ne forduljon többet ilyen elő – 
magyarázta lapunknak az igazgató. 
Még elmondta, ugyan már mindkét 
fél lezártnak tekinti az ügyet, en-
nek ellenére még egyszer tárgyal-
tak a történtekről, hogy nyilvános 
tájékoztatást adjanak az esetről.  
Ehhez képest egy rövid, néhány 
mondatos közleményt tettek köz-
zé az intézmény honlapján: „A 
Mórahalmi Móra Ferenc Általános 
Iskola egy tanulóját és egy pedagó-
gusát érintő, a sajtóban megjelent 

hírekkel kapcsolatban tájékoztatom 
a közvéleményt, hogy az intézmény 
két alkalommal is kivizsgálta az 
ügyet. Az érintettekkel az ügyet az 
intézményvezető tisztázta, a szük-
séges intézkedést megtette. Az édes-
anya gyermeke személyiségi jogai 
érdekében nem járul hozzá, hogy 
az üggyel kapcsolatban bármiféle 
részlettel szolgáljon az intézmény a 
sajtó számára, a kéréssel egyetértek. 
Kérem a média képviselőit ennek a 
tiszteletben tartására.” Részletek te-
hát nem derültek ki, az azonban ér-
dekesség, hogy a nagymama posztját 
már eltávolították a Facebookról.
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A TAC-SZESE hazai pályán, 
szoros csatában 3:1-re győzte le a 
Szegedi Röplabda Sportegyesület 
csapatát.
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Január végén a női felnőtt csapat 
Tatára látogatott az NBII. bajnokság 
17. fordulójában. A szegediek nem 
tudtak teljes kerettel részt venni a 
találkozón, de így is a győzelemért 
utaztak az idegenbeli találkozóra.  
Az egész mérkőzés küzdelmesen 
zajlott, szoros csatában dőlt el a 
győzelem sorsa. A szettek közepéig 
egyik csapat sem tudott nagy előnyt 
kiépíteni, az első szett végjátékában 
a hazai csapat, a második játszma 
vége felé a Szegedi RSE koncentrált 
jobban, így 1:1-es állásról folytatód-
hatott a párharc. A harmadik és ne-
gyedik játékrészben a szegedi lányok 
bár harciasan játszottak, a csapat 
megérezte a meghatározó játékosok 

hiányát. A szettek kulcsfontossá-
gú pillanataiban sajnos becsúszott 
egy-két hiba a becsülettel küzdő 
szegediek játékába, így a nagy oda-
adással játszó TAC-SZESE csapata 
megérdemelten szerezte meg a győ-
zelmet a mérkőzésen. Ezzel az ered-
ménnyel a Tisza-partiak mindössze 
negyedik vereségüket szenvedték el 
a bajnokságban, és bár megszakadt 
a kilencmeccses győzelmi sorozat 
is, továbbra is a tabella előkelő má-
sodik helyén áll az SZRSE. Az NB II. 
alapszakaszának záró fordulójában 
a Kalocsai SE-t látják vendégül a 
szegediek február 4-én, vasárnap a 
József Attila Általános Iskolában. A 
mérkőzés 15 órakor kezdődik.
Az utánpótlás csapatoknál a szett-
győzelem ugyan összejött, de mér-
kőzést nem sikerült nyerniük az 
Országos Gyermek Bajnokság 
Középszakaszának fordulóin. A 
Szegedi RSE 2 Nyíregyházán és 
Budapesten játszotta mérkőzéseit.

A tabella második helyén állnak a vereség ellenére

Megszakadt a lányok győzelmi sorozata

Dunakanyar SE - Szegedi RSE 2

2:1 (25:19; 25:21; 14:25)

Nyíregyházi SC - Szegedi RSE 2

3:0 (25:8; 25:5; 25:12)

Szegedi RSE 2 - BVSC-Zugló

0:3 (11:25; 4:25; 14:25)

TAC-SZESE  
– Szegedi RSE

3:1 (25:23;

21:25;

25:19;

25:18)

Kilenc győzelmet hoztak a lányok sorozatban, de most megérezték a meghatározó játékosok hiányát

Fotó: Kocsis Alíz
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Nem volt egyszerű, de végül kijátszották a vásárhelyi védelmet a szegediek

Pontrúgásokkal győzött a SZEOL
Január utolsó napján az NB III-as 
bajnokságban is ellenfélnek 
számító SZEOL SC ellen folytatta 
a felkészülést a Hódmezővásárhe-
lyi FC. Az ötgólos meccsen négy 
találat is pontrúgásból született, 
a végén 3-2 arányban a vendégek 
nyertek.

hFc1912

Mondhatni újabb szakaszába lépett 
a Hódmezővásárhelyi FC felkészü-
lése. Az együttes korábbian a me-
gyei élvonalban szereplő csapatok-
kal gyakorolt, január 31-én azon-
ban a szintén NB III-ban érdekelt 
SZEOL SC érkezett a vásárhelyi mű-
fűre. A villanyfényes találkozó első 
perceiben lehetett érezni, hogy ez 
alkalommal egy kicsit más az iram 
az ellenfél részéről. Ennek ellenére 
a rohanás és a tempó egyik oldalon 
sem okozott komolyabb helyzetet.  
Az első valamire való lehetőség a 
kék-sárgák előtt adódott. Füredi 
Szabolcs szerzett labdát, majd a 
jobb szélen loholó Benke Bálintnak 
passzolt, aki már a tizenhatoson 
belül tette vissza Füredinek, a lövés 
centikkel húzott el a kapufa rossz 
oldalán. Nem sokkal később azon-
ban zörgött a háló. A szegediek 
indultak meg a vásárhelyi kapu felé, 
Pataki Zsolt pedig szabályosan már 
nem tudta megállítani védőjét, a 
lökést pedig lefújták. A labdát a 
hosszúra ívelték, ahol szerencsésen 
embert talált, vezetéshez jutott a 
SZEOL SC.  A félidei hajrában si-
került kisebb veszélyt kialakítani a 
Vásárhelynek. Varga Bence szerzett 
labdát, majd Benkéhez passzolt, aki 
még idejében pöckölt Szekér Dávid 
elé. Szekér lövése azonban nem volt 
tökéletesen helyezett, a SZEOL ka-
pusa védeni tudott. A felek viszont 
mégis döntetlennél szusszanhattak. 
A túloldalon, szintén jobbról, a ti-
zenhatos vonalától nem messze ju-
tott szabadrúgáshoz a HFC. Füredi 
Szabolcs ívelt, ráadásul tökéletesen, 
Varga Bence fejjel volt eredményes. 
A fordulás után nem sokkal Göncző 
került helyzetbe szegedi részről. 
Üresen maradt, ráadásul a labdával 

is gyorsabb volt, mint védői, a szü-
netben beállt Szatmári Róbertnek 
kellett nagyon nyújtóznia. Sorcsere 
következett vásárhelyi részről, amit 
hamar követett a vezetőgól meg-
szerzése. Bürgés Balázs volt igazán 
szemfüles, labdát szerzett, ráadásul 
jól passzolt Szabó Imréhez, aki be-
varrta, szépségdíjas gólt szerzett. Az 
öröm nem tarthatott sokáig. A HFC 
a tizenhatoson belül nem bírt a 
szegedi támadókkal, a bajt Szatmári 
igyekezett megoldani, de nem csak 
a labdát, hanem a támadót is vit-
te, jogosnak tűnt a befújt büntető, 
amit Ondrejó Tamás értékesített. 
Igyekezett továbbnyomni a SZEOL, 
a vásárhelyi védelem viszont alap-
vetően jól állta a sarat, olykor azon-
ban egy-egy faultra volt szükség, 
hogy kizökkenjen az ellenfél. Egy 
alkalommal ez nem 100 százalékban 
jött be, hasonló helyről végezhe-
tett el szabadrúgást a Szeged, mint 
ahonnét a korábbi félidőben és ezt 

a beívelést is gól követte. A végére 
még Tomisics Stefan került komoly 
helyzetbe, a védők nem bírták őt 
megállítani, a lövésében pedig erő 
volt, a gól azonban elmaradt, a felső 
lécről vágódott ki a labda. Maradt a 
3-2 a SZEOL javára.

Összesen öt alkalommal zörgött a háló
Fotó: Gémes Sándor/Archív

Hódmezővásárhelyi FC

– SZEOL SC 

2-3 

(1-1)



          2018. FEBRUÁR 2.24 HIRDetéS


