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SZEGED
Gyűlnek az aláírások
– A magyar bajnok
kézilabdázó kézjegyével mondott nemet a
migránsok Szegedre
költöztetésére.
uwuwu

Ők borították fénybe Szegedet –
Ez a négy férfi szerelte éjt nappallá téve a város ünnepi fényeit.
uwuwu 8 – 9. oldal

5. oldal

Karácsony Szegeden
Dél-Magyarország adventi fővárosává változott Szeged. A
karácsonyi díszkivilágítás január harmadik hetéig emeli a
város fényét.

8–9. oldal
VIP-parkolóügy
Hamarosan ítélet lehet a botrányos osztogatásból? Szabó
Bálint, a Likvid Kontroll Kft.
ügyvezetője szerint ez az az
ügy, amelyben a legmagasabb
rangú városi vezetők érintettek.

5. oldal
Könyvet mutat be
Bayer Zsolt könyvével ismerkedhetnek meg a szegediek.
A december 7-i könyvbemutatón Csúri Ákos, a Blogstar.hu
alapítója beszélget a szerzővel.

2. oldal

Balázsékat hozza
a Mikulás
Körmendi Gábor
December 6-án a Dóm térről jelentkeznek be, nem hétköznapi műsor keretein belül. Már Szegeden is
fogható a Rádió1, ahol Sebestyén
Balázsék népszerű reggeli műsora
mellett a legjobb mai slágereket és
a legismertebb hazai lemezlovaso-

kat is hallhatják a rádióhallgatók.
A Rádió1 2016-os indulásakor azt
a célt tűzte ki maga elé, hogy az
ország minden megyeszékhelyén
elérhető legyen, így Szeged minden szempontból kiemelt fontosságú városnak számít. Reggelente fél
óránként, 10 órától pedig óránként
hallhatnak helyi híreket, programajánlót és információkat a szegediek,

Fotó: Kovács Ferenc

hogy minden helyi és naprakész dologról értesüljenek, ami a városban
és annak vonzáskörzetében történik. Szegeddel együtt jelenleg 26
városban szól a Rádió1, mindenhol
kiemelt figyelmet fordítva a helyi
hallgatók és természetesen a helyi
hirdetők igényeire.
Cikkünk a 3. oldalon
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Kissori Téli Esték Ásotthalmon

Klebelsberg-hét Röszkén

Idén is megrendezi a Kissorért Egyesület a Kissori Téli
Estéket Ásotthalmon. A következő találkozó december
2-án 16 órakor lesz a Szent Gellért Közösségi Házban.
Szeretettel várnak mindenkit egy közös tornára, pingpongozásra, sakkozásra, csocsózásra, beszélgetésre.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtárban
december 4. és 8. között tartják meg a programokat. A
hét folyamán a gyerekek először Szabó Magdára emlékeznek, majd a Léghajó színház szórakoztatja őket.
Vetélkedő és családi délután is lesz.

Cuki képek
Az emberek és az állatok
kapcsolatát bemutató
fotókat részesítik előnyben. Nem számít, hogy
látogatót vagy állatkerti
dolgozót, az állatokkal
közvetett vagy közvetlen
kapcsolatukat ábrázolja
a fotó. Két kategóriában
hirdetnek győztest, a
közönség szavazatai és
a vadaspark választása
alapján. Csak a Szegedi
Vadasparkban készült
képekkel lehet pályázni,
akár korábban készült
fotókat is beküldhetnek
egészen december 31ig, a szavazatokat január
12-ig gyűjthetik. További részletek a vadaspark
honlapján.

Mórahalmi irodalom
Mórahalmon járt Bosnyák Viktória. A
találkozón a Szent Imre Katolikus Általános Iskola harmadik, negyedik és
ötödik évfolyama, és a Móra Ferenc Általános Iskola ötödik osztályos diákjai
vehettek részt. A gyerekek aktivitása,
felkészültsége, érdeklődése, és az írónő közvetlen, barátságos stílusa, érdekes történetei, válaszai igazi élménnyé
tették a foglalkozást író és olvasó számára egyaránt. A szervezők remélik,
hogy még több ilyen élvezetes találkozó vár a mórahalmiakra a jövőben.

A szociális munka szépsége
A Homokháti Szociális Központ óvodai és iskolai szociális
segítő tevékenység fejlesztésére nyújtott be pályázatot. A
projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, melyet szeptemberben kezdtek meg. A cél, hogy az iskolákban és óvodákban megismertessék és elfogadtassák a szociális munka,
a szociális segítés jelentőségét, annak előnyeit. A helyszínek
közé tartozik az ásotthalmi Kiss Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola és a Bedő Albert Erdészeti
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a helyi Tölgyfa
Óvoda. Mórahalmon szintén mindhárom oktatási intézményt megcélozza a program, így a Mórahalmi Móra Ferenc
Általános Iskolát, a Szent László Katolikus Általános Iskolát
és a Mórahalmi Napközi Otthonos Óvodát. Üllésen pedig
a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde, valamint a Fontos Sándor
Tagintézmény ismerheti meg a szociális munka szépségeit.

Fenyőárak az idén
Karácsonyra mintegy 400-500
hektáron termesztett fenyőfát
adnak el. A termelői árak fajtól
függően változnak, méterenként
1500-4000 forint között mozognak. Ebben az évben a növekvő dán import miatt várhatóan
csökkennek majd a termelői árak.
A luc ára: 2500-3000 forint lesz
folyóméterenként, ezüsté 45005000 forint, a nordmanné pedig
7-8000 forint között mozog.

Könyvbemutató
Bayer Zsolt: Ezért gyűlölnek - A Bayer-Blog című
könyvét
mutatják
be
Szegeden december 7-én a
Kormányhivatal nagytermében. A 18 órakor kezdődő rendezvény házigazdája
a Blogstar újságírója Csúri
Ákos lesz, aki az írót faggatja a korántsem szokványos
stílusban íródott könyvről.
Az érdeklődők migrációról, ellenzékről és a mai
Európáról is hallhatnak.

Megkoronázzák!

Eltelt egy év, ismét szépségversenytől lesz hangos
városunk. Palvin Barbi sajnos nem ér ide, de Kulcsár
Edina itt lesz a zsűriben. December 9-én, a szegedi
IH Rendezvényközpontban tartott gálaesten egy fantasztikus táncos show keretein belül mutatkoznak be
a Szeged Szépe döntős lányok. Az est végére megtudhatjuk, hogy ki nyeri el a 2017-es jubileumi 10. Szeged
Szépe címet, és kiderül, kinek a fejére kerül a Szeged
Szépe korona. Ott ül majd a döntnökök között továbbá
Árpa Attila színész, producer, forgatókönyvíró, Pálinkó Lujza versenytáncos, húszszoros magyar bajnok, a
Magyar Táncsport Szakszövetség pontozóbírója. Szintén a Szeged Szépéről dönt majd a tévéhíradók állandó szereplője, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat
kommunikációs és PR igazgatója. A gálaest alkalmával
a megelőzés és a mellrák elleni küzdelem létjogosultságára is ráirányítják a figyelmet a szervezők.
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13 évesen ért Európa csúcsára Flóra

Nemzetközi szinten tarolt a szegedi tehetség
Díszoklevelet, 2000 eurót és
emlékplakettet nyert Tabatabai
Nejad Flóra a Kaunas Talenten
Litvániában.
Körmendi Gábor
A 13 éves szegedi lány élete legnagyobb sikerét érte el hétfőn. Flóra
végül nem az anyanyelvi dalával
varázsolta el a nemzetközi zsűrit.
– Az In memoriam versenyen a
már elhunyt előadók dalaival indulnak az énekesek, míg a klasszikus
ének és a pop ének kategóriákban
külön korosztályokban versenyeztek a fiatalok. Az In memoriam-ban
mindenki egymás ellen versenyzett.
Flóra ezt nyerte meg, ebben a kategóriában 62-en indultak. A versenyek győztesei egy gálán mérkőztek
meg egymással, ott végül a fesztivál
összesített díját egy olasz lány nyerte meg – mondta Balogh Zoltán, a
nemzetközi zsűri magyar tagja.

A szegedi lány 2000 eurót, egy
díszoklevelet és egy emlékplakettet
nyert a Kaunas Talenten és egyből a
verseny után már nyilatkozott is nekünk Litvániából. A megmérettetésen egyébként három lány képviselte
Magyarországot. – Még nem fogtam
fel mi is történt velem. Szerettem volna jó eredményt elérni, sokat készültem, mert tudtam, ez nagyon nehéz
verseny. A nyereményemből egy digitális zongorát szeretnék vásárolni.
Anya is mondta, ez jó ötlet, mert tanulok zongorázni is. A maradékot
félre fogom tenni és az énekesi tanulmányaimra fordítom, de azért Lucát
és Laurát, akikkel a versenyen voltam, biztos meglepem valami aprósággal – mesélte a Déli Szónak Flóra
a győzelmi mámorban. A leányzó
Judy Garland Over the rainbow című örökzöldjének jazzes feldolgozását énekelte a megmérettetésen.
Flóra bízik benne további hasonló sikerekben lehet része a jövőben.

Fotó: DSZ

A győztes Flóra az elismerő oklevéllel

Balázsékat hozza a Mikulás a Dóm térre december 6-án

Sok meglepetéssel készülnek a szegedieknek
Rendhagyó délutáni show-t nyomnak a szegedi karácsonyi vásárban a Rádió1 sztárjai.
Körmendi Gábor
Ennél nagyobb ajándékot nem is
hozhatott volna a Mikulás az FM
87,9 frekvencia szegedi hallgatóinak.
December 6-án ugyanis Sebestyén
Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani
érkezik városunkba. A részletekről
kérdeztük a Rádió1 stábját.
– Minek köszönhető, hogy ilyen rekordgyorsasággal megszerveztétek ezt
a kitelepülést?
– Az indulást követően felmerült a szegedi kitelepülés ötlete, és
utánanéztünk a lehetőségeknek. A
szegediek egyébként is hihetetlenül
lelkesek voltak, számtalan örömteli üzenettel, e-maillel üdvözölték Balázsékat a városban, nagyon
kedves volt a fogadtatás. A tapasz-

Fotó: Rádió1

A csapat nem szokványos műsort ígér

talt szakmai stábnak köszönhetően
egyébként minden adott egy ilyen
kitelepülés gyors megszervezéséhez.
Mindenkinek, aki dolgozik ezen a
projekten, megvan a kellő rutinja,
már csak azért is, mert túl vagyunk

két nagyon sikeres roadshow-n,
amely során a kollégáknak minden
nap másik városban kell felépíteniük, majd lebontaniuk mindent. Az
üvegstúdió és a technika is készen
áll, a kollégáink rövid idő alatt fel

tudják állítani a teljes rendszert. A
helyszínt is gyorsan megtaláltuk, és
a szegedi karácsonyi vásár szervezői
nagy örömmel fogadtak minket, így
a Dóm téren találkozhatnak majd
Balázsékkal a hallgatók.
– Elég rendhagyó az időpont, miért
délután ötkor kezdődik a műsor, mire
számíthatnak az érdeklődők?
– A szegediek valóban egy rendhagyó „reggeli” műsort kaphatnak
majd, ez köszönhető a helyszín és
a rendezvény jellegének, hiszen egy
karácsonyi vásárba délután és este látogatnak ki az emberek, ezért kezdenek Balázsék 17 órakor és egészen
20 óráig adásban lesznek. A szokásos aktuális témákon túl természetesen játékokkal és ajándékokkal is
készülnek a Rádió1 műsorvezetői,
a Mikulás sok-sok meglepetés oszt
majd ki a vállalkozó kedvű hallgatók között – írta meg kérdésünkre
válaszolva a Rádió1 sajtós csapata.
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Rengeteg pénzzel támogatják a szegedi Science Parkot!

Több százezer embert érint a beruházás
A dél-alföldi régióban 300 ezer,
míg a határon túl 400 ezer főt érint
a nagyszabású beruházás.
Bartus Bella
– Az ELI mellett kialakítandó
Science Park fejlesztésére 1,7 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány – jelentette be Palkovics
László kormánybiztos, oktatásért
felelős államtitkár az SZTE Rektori
Hivatalában. Kiemelte, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy
a szegedihez hasonló tudományos
parkok akkor funkcionálhatnak
sikeresen, ha szoros kapcsolatban
működnek egy nagy egyetemmel.
Ezért az egykori szovjet laktanya 80
hektáros területén 20 hektárt egyetemi funkciókra szánnak, bővítik a
jelenleg is meglévő kollégiumi férőhelyeket, inkubátorházat, illetve a
műszaki oktatás és a mérnökképzés
számára alakítanak ki technológiai
centrumot – folytatta a politikus.
A fennmaradó területeken pedig
alapvetően tudományos, kutatásfejlesztési tevékenységgel foglalkozó
vállalkozásoknak adnak helyet, úgy
mint a járműipar, biotechnológia,

Fotó: Kovács Ferenc

Szeged jövőjét is meghatározhatja a lézerközpont működése

orvostudományhoz kapcsolódó eszközfejlesztés – A dél-alföldi régióban 300 ezer, míg a határon túl 400
ezer főt érint a beruházás – hívta fel
a figyelmet Szabó Gábor. Az egyetem rektora megerősítette, az ELI

egyedül nem hozná a várt gazdasági
fejlődést, ezért mindenképp szükséges kialakítani a Science Parkot.
Az universitas a piaci partnerekkel
közösen részt vesz majd az övezet mindennapjaiban, ugyanis az a

kutatócsoportok nélkül nem lehet
sikeres. Hangsúlyozta, a park – több
más beruházással együtt – jól illeszkedik a Szeged-Hódmezővásárhely
kiemelt gazdaságfejlesztési zóna
elképzeléseihez.

Soha nem nyilvánítottak még ilyen sokan véleményt

Rekordot döntött a nemzeti konzultáció
A kormány december 1-ig módosította a nemzeti konzultáció
visszaküldési határidejét, mivel a
korábban kitűzött időpontig folyamatosan rengeteg kérdőív érkezett
a lakosoktól.
DSZ

Fotó: DSZ

Nem enyhül a migrációs nyomás

Arra is hivatkozott a kormány,
hogy az Európai Parlament döntése alapján megindítanák a betelepítési program végrehajtását, és
mindenkinek lehetőséget szerettek volna biztosítani arra, hogy a
konzultáció keretében is elmondhassa ezzel kapcsolatos véleményét.

Puskás Imre Fidesz-szóvivő elmondása szerint a lehető legtöbb emberre
szükség van, hogy meg tudják védeni Magyarországot a migránsok betelepítésétől, és attól a frontális támadástól, amit Soros György indított
Magyarország ellen kizárólag azért,
mert „nem akarunk bevándorlóország” lenni.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár egy
fővárosi sajtótájékoztatón bejelentette, az összesítések szerint több
mint 2,2 millióan mondták el véleményüket november 29-ig, ami rekord, ennyien még soha nem vettek
részt konzultációban.
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Elmarasztaló ítéletet vár Szabó Bálint

Pont kerülhet a parkolóper végére
Tizenöt, a jelenlegi szegedi városvezetést érintő ügyben zajlik nyomozás. A parkolóbotrány perében
várható a leghamarabb fejlemény,
december közepén megszülethet
az elsőfokú ítélet – jelentette ki
Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft.
ügyvezetője.
DSZ
Az ügyvezető a parkolóbérletek ügyében zajló újabb tárgyalási
forduló előtt úgy fogalmazott: reményei szerint elmarasztaló ítélet
születik decemberben, ami után
az érintettek – az alpolgármester,
a főjegyző és Botka László polgármester kabinetvezetője – távoznak
hivatalukból, vagy ennek hiányában
a szegedi közgyűlés meghozza az
erről szóló döntést. Megjegyezte, ez
az az ügy, amelyben a legmagasabb rangú városi vezetők érintettek. Szabó Bálint hozzátette, akár
a parkolóbérletek ügyében, akár a
Szeviép-ügyben ítélet születik, polgári engedetlenségi akcióba kezdenek a szegedi közhivatalokban.
A vádirat szerint a vádlottak – mások mellett Botka kabinetfőnöke, általános helyettese és Szeged címzetes

főjegyzője – 2008 és 2012 között 307
ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre közgyűlési felhatalmazásuk, vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Így a város tulajdonában álló Szegedi Közlekedési
Kft.-nek mintegy 41 millió forint vagyoni hátrányt okoztak. Szabó Bálint
szerint a jogi és politikai felelősség
Botkát terheli. Szabó Bálint szólt arról is, hogy a Központi Nyomozó
Főügyészség szeptember 25-én hivatali vesztegetés gyanúja miatt nyomozást rendelt el, és információi szerint a nyomozási idő meghosszabbítását javasolja. Korábban a Központi
Nyomozó Főügyészség azt közölte az
MTI-vel, hogy sem hivatalból, sem
más hatóság megkeresésére nem indított eljárást a szegedi parkolóbérletek ügyében. A Szeviép építőipari cégcsoport egykori alvállalkozóinak egy részét is képviselő Likvid
Kontroll Kft. ügyvezetője közölte,
mivel a Fidesz is aláírásgyűjtő akcióba kezdett Szegeden, ők felhagynak a Botka menesztéséért indított
saját aláírásgyűjtésükkel, mert nem
akarnak „sem politikai kampánynak, sem pártpolitikusoknak az eszközévé válni”.

Fotó: Kovács Ferenc

Szabó Bálint elszámoltatná a felelősöket

Aláírásgyűjtés: migránsokról kérdezik a szegedieket

A kézilabdás klasszis kifejtette véleményét
A székelyudvarhelyi származású
Bartók Csaba magyar és spanyol
bajnok kézilabdázó aláírásával
erősítette meg álláspontját: nem
kér a migránsok betelepítéséből.
DSZ

Fotó: Kovács Ferenc

Bartók Csaba szerint a nyugat-európai migrációs politika nem fenntartható

Aláírásgyűjtést indított a szegedi
Fidesz és a KDNP, az illegális migrációról kérdezik a helyieket. Nemcsak
a standoknál lehet véleményt nyilvánítani, hanem minden egyes háztartást személyesen is felkeresnek.
– Én és a családom azért jöttünk
Magyarországra, hogy magyarként
élve, kultúránkat ápolva élhessünk,

gyermekeinket magyarként taníttassuk és nevelhessük. Úgy gondolom,
az a migráció hosszútávon, amely jelenleg hazánkat és Európát fenyegeti, veszélyezteti a magyarságtudatunkat, kultúránkat és a vallásunkat is
– emelte ki. Véleménye szerint segíteni kell a bajbajutott embertársainkon, de mindezt úgy, hogy az a saját életünkre nézve ne járjon súlyos
következményekkel.
Hozzátette, aki Magyarországra érkezik, az igenis alkalmazkodjon a
helyi közeghez, ismerje meg és fogadja el a hagyományainkat. NyugatEurópában számtalan negatív példa
sorakozik előttünk.
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Portugál önkéntesek pezsdítik fel a bordányi ifjúsági életet

Kölcsönösen tanulhatnak egymástól
Ema Galvão és Miguel Marques
Lisszabonból érkezett, önkéntesi
tapasztalataikat a helyi ifjúsági
vöröskeresztnél szerezték.
Betkó Tamás Dávid
A portugál partnerszervezettel korábban is valósított meg sikeres
projektet a bordányi ifjúsági önkormányzat, ezért döntött úgy, hogy
továbbra is együttműködik velük. A
Kulturális és Szabadidős Egyesület

által az Erasmus+ program keretében érkeztek, nyolc hónapot töltenek el Bordányban a portugál
fiatalok. A két huszonéves önkéntes
2018 július közepéig ifjúsági programok szervezésében segíti majd
a helyi ifjúsági önkormányzat és
a Bordányi Ifjúsági Információs
Pont (BIIP) munkáját.
– Az első hetekben körbejárják településünket, továbbá ismerkednek
a magyar nyelvvel, bepillantanak
a BIIP mindennapjaiba. A prog-

ramok között szerepel, hogy ellátogatnak az iskolába, óvodába, a
szociális intézménybe. Felfedezik
a falut annak érdekében, hogy később önállóan is tudják, melyik boltokban mit érdemes megvásárolni,
vagy például hol lehet ebédelni –
ismertette Masir Norbert ifjúsági
referens.
A fiatalok rendszeresen tartanak
itt tartózkodásuk ideje alatt ifjúsági klubfoglalkozásokat, ami azért
nagyszerű lehetőség a bordányi fi-

atalok számára, mert sportprogramok, szabadidős programok, játékok, vagy éppen főzések alkalmával
ismerhetik meg az önkénteseket,
és mindeközben a résztvevők elkötelezettség nélkül tudnak angolul
beszélgetni velük. Legfőképpen a
helyi általános iskolásokat és középiskolásokat kívánják a programokba bevonni, illetve azokat, akik szeretnének kicsit belepillantani egy
idegen kultúrába és gyakorolnák az
angol nyelvet.

A képviselő válaszol
B. Nagy László országgyűlési
képviselő a Déli Szó hasábjain
válaszol néhány kérdésre, melyek
a választókerületi fórumokon, a
Facebook-oldalán keresztül vagy
a mindennapi ügyintézés közben
merültek fel.
DSZ
– Arról értesültünk, hogy uniós oltalom alá kerülhet a Homokháti őszibarack pálinka. Ez mit jelent?
– Helyi termelői kezdeményezésre idén novemberben megindult a
Homokháti őszibarack pálinka nemzeti és uniós oltalom alá helyezésének eljárása. Nagyon helyesnek tartom a kezdeményezést, és a magam
részéről minden támogatást meg szeretnék adni ahhoz, hogy ez a kiváló minőségű helyi termék védelmet
kapjon. Azt gondolom, eredményes
volt a második és harmadik Orbán
kormány törekvése, hogy a jó minőségű, magyar élelmiszerek végre megkapják az őket megillető figyelmet az államtól is. Az egészséges,
tartósítószer mentes magyar termelők által előállított termékek fontos
alapanyagai ma már a magyar családok konyhájának, a közétkeztetésnek és a minőségi gasztronómiának.
A magyar borok és gyümölcspárlatok pedig világviszonylatban is piacképes áruk, amelyek minőségének garantálása és eredetvédelme
az előállítókkal közös kötelességünk.
A Földművelésügyi Minisztérium to-

vábbra is nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a termelői közösségeket jól jövedelmező, minőségi agrártermékek
előállítására ösztönözze, ezért indította el 2014-ben például a Nemzeti
Pálinkakiválóság Programot, melynek keretében immáron negyedik éve
egy független szakértőkből álló bíráló
bizottság választja ki azokat a pálinkákat, melyek tökéletes példái a magas minőségű kínálatnak. Remélem a
homokháti termelők példája ragadós
lesz és egyre több innen származó,
kiváló minőségű termékre lehetünk
hasonló módon büszkék.
– A Kínával egyre szorosabbá váló
kapcsolatokból profitálhat-e Csongrád
megye?
– Nekem, mint fejlesztési biztosnak folyamatosan figyelnem kell
azokra a lehetőségekre is, amelyek
Csongrád megye gazdaságát erősíthetik, a földrajzi fekvéséből és jól képzett szakembereiből álló erőforrását
jó értelembe véve fel- és kihasználhatják. Úgy gondolom, a kínai miniszterelnök magyarországi látogatása egyértelmű utalás arra, hogy
a közép-kelet európai országok közül hazánkat tekinti Kína a legjobb
gazdasági partnernek. Ez nem csoda, hiszen rajtunk keresztül vezet a
kínai áru útja Európába. Ismerve
Kína „Egy Övezet, Egy Út” programját, tudom, hogy sok lehetőséget jelenthet Csongrád megye számára is ez a gazdasági, kereskedelmi

Fotó: Gémes Sándor

kapcsolatépítés. Határmenti megye
vagyunk, az áruszállításhoz nélkülözhetetlen nemzetközi közlekedési útvonalak visznek rajtunk keresztül. Már zajlik a Budapest – Belgrád
vasútvonal tendereztetése, amely része lesz a Pireusz kikötőjét NyugatEurópával összekötő vasúti útvonalnak – ez például egy olyan infrastrukturális fejlesztés, amelyet a kínai kormány finanszíroz. Igaz, ez
nem érinti majd Csongrád megyét,

www.facebook.com/bnagylaszlo

de igazolás arra, hogy igen jelentős
tőkebeáramlás várható Európába és
Magyarországra is. Ebből mi, a mintegy 65 ezer Csongrád megyei vállalkozással szintén profitálhatunk, hiszen cégeink döntő többsége olyan
területen működik, amely iránt érdeklődik a kínai tőke: 50%-a mezőgazdaságban, míg a fennmaradó
hányad az iparban, szolgáltatásban,
kereskedelemben, vendéglátásban és
turisztikában tevékenykedik.

MOZAIK

DÉLI SZÓ 

A megye új főkapitánya

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésén
jelentették be az új megyei főkapitány személyét. Varga Mihály
rendőr alezredes elmondta, Áder
János köztársasági elnök a hivatásos szolgálatra vonatkozó felső korhatár elérése miatt szüntette meg
november 30-ai hatállyal Lukács
János vezérőrnagy eddigi főkapitány szolgálati jogviszonyát. A december 1-jétől szolgáló új megyei
főkapitánynak, Piros Attilának az
ünnepi állománygyűlésen a nyugdíjba vonuló Lukács János adta át
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság csapatzászlaját.
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Bálint Sándor emlékére
A Domaszéki Általános Iskola 14 éve minden novemberben megemlékezik névadójáról, Bálint Sándorról. A
paraszti származású értelmiségi egész életét Szegeden,
szülővárosában élte le, s a szeretett város kutatásának
szentelte munkássága nagy részét. A hangszergyűjtésben
is élen járt, melyről bemutatót is megtekinthettek a tanulók az ünnepségen.

Meghalt olimpikon

Két életmentő

A legendás beállós 62 éves
korában hunyt el. Szabó
László 1986-ban tagja volt
a világbajnoki ezüstérmet
szerző válogatottnak, olimpiai negyedik helyet szerzett.
A Tisza Volán csapatából
érte el legnagyobb sikereit.

Vetélkedő

Végső búcsú
Hódmezővásárhely volt polgármesterétől
december
1-jén, pénteken vesznek végső
búcsút. A gyászolók 9 órától a
Szent István Király templomban róhatják le tiszteletüket,
a gyászmise 12 órakor veszi
kezdetét. Almási Istvánt 13
óra 30 perckor a vásárhelyi
Kincses temetőben helyezik
örök nyugalomra.

Bordányi bál

Fejlesztés

Az Ádám Jenő Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola jótékonysági bált rendezett,
a bevételből az intézmény udvarát újítják fel.
Az est fénypontja a 8.
osztályos diákok nyitótánca volt. A mulatságon
az élő zenét az Új Fiúk
együttes szolgáltatta.

Megjelentek a Déli
Napfény
LEADER
Egyesület illetékességi területén pályázható
gazdaságfejlesztési intézkedések. A témában
szakmai fórum lesz december 5-én 16 órakor
Röszkén, a Konferencia
és Képzési Központban.

Adventi mise
Az egészségügyi dolgozók, orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, oktatók és
hallgatók hagyományos adventi szentmiséjét tartják
meg a szegedi Szent József
római katolikus jezsuita
templomban. December
2-án, szombaton 17 órára
várják a híveket.

„Csillagok között fényességes csillag” címmel hirdetett
történelmi vetélkedőt a Somogyi-könyvtár és az Ötágú
Síp Kulturális Egyesület. A vetélkedőn összesen 16
csapat mérhette össze tudását. Az idei évben az „Ötágú
Síp” kulturális egyesület történelmi vetélkedőjének
témáját, a Szent László évhez kapcsolódva I. László
király életéről és csodáiról kiadott irodalomból feltett
kérdések alkották. A három fős tanulócsoportok kreativitásukat, ügyességüket és az előzőleg megszerzett
tudásukat is bebizonyíthatták a Somogyi-könyvtár
gyermekkönyvtárában. A feladatokat összeállító gyermekkönyvtárosok munkáját a vetélkedő során háromtagú történészekből álló zsűri segítette. A résztvevők
előzetes feladatként Kódex lapokat készítettek Arany
János Szent László című versének egy részletéhez,
versszakához. A nyertes csapatok és felkészítő tanáraik
többek közt megnyerték a limitált példányszámban
készült V. Mihály Árpád szobrászművész által tervezett
emlékplakettet.

A Szegedi Első Lions Club
és a Szeged Csanád megyei Püspöki Hivatal két
újabb készülékkel bővítette a szegedi defibrillátor hálózatot. A szegedi
Nagyállomás épületében
és a Mars téri Buszpályaudvaron helyezték ki az
életmentő műszereket.
Összesen nyolc ilyen készülék van a városban, a
jövőben pedig ismét két
készüléket szeretnének
elhelyezni
különböző
pontokon. A MÁV Zrt.
Szegedi Területi Igazgatóság nevében Mondi
Miklós igazgató vette át
a már kihelyezett defibrillátort.

Utalványok
Gyermekenként 6000, illetve 6500 forint értékű
Erzsébet-utalványt kapnak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Zsombón. Az egyszeri
támogatást személyesen, a
Polgármesteri Hivatalban
vehetik át az érintettek.
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Kigyúltak a fények: karácsonyi lázban ég Szeged

Négyhetes programkavalkád a belvárosban
Minden a karácsonyi készülődésről szól Szegeden, felkapcsolták
az ünnepi fényeket, és helyére
állították a város karácsonyfáját is.
Betkó Tamás Dávid
Több mint tíz méter magas jegenyefenyő ékeskedik a Klauzál téren. Az
újszegedi Orsova utcából szállították át trélerrel a körülbelül negyven éves fenyőt a Belvárosi hídon
keresztül, egészen a végső helyét
jelentő térre. A terebélyes növény
darus felemelése nem volt egyszerű,
viszont annál látványosabb mutatványt jelentett. Szeged másik téli
jellegzetessége, a fényszarvas is már
régi pompájában csillog a Dugonics
téren. Az „állatot” egyetlen délelőtt
alatt szerelték össze, a testén 9600
energiatakarékos LED-fényforrás
található. Szeged karácsonyi fényeit

Fotó: Kovács Ferenc

Forraltbor és kürtőskalács illata lengi be a teret
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egy showműsor keretein belül kapcsolták fel.
A Rádió88 indította játékban a
hallgatók küldték be kedvenc karácsonyi dalaikat, amelyekből a rádió
munkatársai alakították ki a végső
sorrendet, a kiválasztott szerencsés
nyomhatta meg a díszkivilágítást
üzembe helyező nagy piros gombot
a Dugonicson. – Minden nap elsétálunk a lányommal a fényszarvas mellett óvodába menet. A rádióban hallottam meg a felhívást és éltem a lehetőséggel – emelte ki Dudás Mária,
akinek egy Mariah Carey dal hozta
meg a szerencsét. A kislánya, Julietta
nyomta meg a gombot. Elmondta,
nagyon várja a karácsonyt, és már
azt is tudja, mit kér, bár rajzlapra
még nem vetette kívánságát.
Szeged belvárosa fényárban úszik
egészen január harmadik hetéig.
A Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. szakemberei a Tisza
Lajos körúton teljesen új világítást
építettek ki. A Kiss Ernő utcától a
REÖK-palotáig tartó szakaszon több

mint ötven fa törzsére és ágaira helyeztek fényfüzéreket, amelyek teljes
hossza 16 ezer méter. Öt héten keresztül szerelték fel a belvárosi díszkivilágítást, hogy végül idén is elkápráztassa a szegedieket. Takács Gábor,
Kovács Árpád, Gyóllai Tibor és Nagy
Mihály lapunknak elmondták, komoly, de szép feladat volt, hogy ismét fényárba borítsák Szegedet.
A Szegedi Karácsonyi Hetek
jégszobrászattal elstartoló négyhetes programsora csábítja a szegedieket kikapcsolódásra. A szervezők
részéről Németh István, a Szegedi
Városkép és Piac Kft. ügyvezető
igazgatója ismertette, mindhárom
belvárosi helyszín más-más funkciót kapott. Ahogy fogalmazott, a
Széchenyi tér összehoz, a Dóm tér
elvarázsol, míg a Dugonics tér a meghitt találkozásoknak ad helyet. Az
ország egyik legnagyobb szalmalabirintusát állították fel a Dóm téren, amelyet idén különleges fényfüzérekkel tettek még látványosabbá, emellett a kézműveseké lett a fő-

szerep, mind az ajándékok, mind a
gasztronómiát tekintve. A csoki szerelmesei, a zenekedvelők, valamint
a gyermekek is találhatnak itt maguknak kedvükre valót december
24-ig, ugyanis a Bogyó és Babócakiállításnak is helyet biztosít a téren
felállított hatalmas Mesés Kastély.
A Dugonics téren karácsonyi lacikonyha, melegedő és forraltborozó
áll, míg a Széchenyi téren a hagyományos vásári hangulatot teremtették meg idén is, több mint félszázan
árulják termékeiket, ezen a helyszínen a karácsonyi ajándékok domi-

9

nálnak. A vásári ár ugyan – ahogyan
az lenni szokott – kevésbé pénztárcabarát. A hagyományos kürtőskalács a legtöbb helyen 900 forint körül
mozog, míg két deciliter forralt borért 5-700 forintot is ki kell csengetni, 100 forint deciliterenkénti árral
számolhatunk, amennyiben forró teát fogyasztanánk a csípős hidegben.
A rendőrség hangsúlyozta, a nagy
tömegben fokozottan figyeljenek
oda értékeikre, ugyanis a zsebtolvajok kihasználják a zsúfolt tereket, előszeretettel „halásznak” a karácsonyi forgatagban.
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Hét tanács a rendőrségtől:

Ezekre figyeljünk az ünnepek idején!
A rendőrség az ünnepek idején
sem feledkezik meg rólunk, azonban mi is tehetünk azért, hogy ne
váljunk áldozattá.
Tóth Marcell
A megnövekedett gyalogos és
járműforgalom miatt számolni kell
az esetleges veszélyhelyzetekkel.
Szegeden a rendőrség az elkövetkező hetekben fokozottan fog ügyelni
a biztonságunkra. A karácsonyi vásárokban, a pénzintézetek környékén,
az utcákon ott lesznek az egyenruhás
és a civilbe öltözött hatósági emberek – mondta M. Toronykőy Márta
rendőr alezredes, aki a következő tanácsokat adta az ünnepek idejére:
1. Ahol tömeg, lökdösődés előfordulhat, ott a zsebtolvajok is szívesen
„halásznak”. Értékeinket – pénztárcánkat, okmányainkat, technikai
eszközeinket – jól zárható helyre, például kabátunkba, táskánkba tegyük el! A táskát szorítsuk
magunkhoz!

2. A tömegközlekedési eszközökre felszállva szintén ugyanezekre
figyeljünk!
3. Ha autóval indulunk vásárolni,
válasszunk őrzött, kivilágított parkolót! Minden esetben győződjünk
meg arról, hogy valóban bezártuk a
kocsit. Ne hagyjunk látható helyen
értékeket a járműben!
4. Online ajándékvásárlás esetén
adatvédelmi szabályzattal rendelkező webes felületről rendeljünk!
Olvassuk el a korábbi vásárlói
véleményeket!
5. Biztonságos pénzintézeti honlapról utaljunk! Nézzük meg, hogy
megjelenése valóban olyan-e, amilyennek a weboldal alapján lennie
kell! Van elgépelés a szövegben?
6. Ne posztoljunk olyan bejegyzést
a közösségi oldalra, amely arra utal,
hogy lakásunk őrizet nélkül marad.
7. Amennyiben elutaztunk, kérjünk
meg egy szomszédot, rokont, hogy
időnként nézzen rá a lakásunkra. A
reklámújságok kivétele a postaládából nagyon fontos!

Fotó: Gémes Sándor

A rendőrök a vásárban is fokozottan ügyelnek a rendre

Ezer nehéz sorsú gyermeknek ajándékoznak

Nem kaptak helyet a karácsonyi vásáron
A Mikulás személyesen osztotta volna ki az ezer csomagot a
gyermekek részére a szegedi
adventen.
Betkó Tamás Dávid
– Nem lehetünk ott idén a szegedi karácsonyi helyszíneken. Nehéz
sorból származó gyermekeken segítünk, nekik osztottunk volna
csomagokat. Az elutasítással nem
adatik meg számukra az az élmény
sem, hogy a karácsonyi forgatagban leljék örömüket az ajándékban
– emelte ki Rácz Anett, a Mátrix
Közhasznú Alapítvány elnöke,
hozzátéve, programjukat ez évben Szeged közpénzéből finanszírozott Szegedi Karácsonyi Hetek helyszínei helyett máshol kénytelenek

megtartani. Véleménye szerint időben jelezték részvételi szándékukat,
holott később a szervezőktől olyan
visszajelzést kaptak, hogy nem érkezett meg időben az ezt tartalmazó
e-mail. Németh István, a Szegedi
Vá
roskép és Piac Kft. ügyvezető
igazgatója lapunknak ismertette, az
alapítvány későn, a teljes program
összeállítása után jelezte helyigényét. A túlzsúfoltság elkerülése érdekében már nem tudtak számukra helyet biztosítani. Rámutatott,
például a Rádió1 kitelepülése, vagy
a Bogyó és Babóca-kiállítás még a
megszokottnál is nagyobb tömeget
csábíthat a vásárba. Az alapítványt
mindez nem tántorította el céljától.
Vasárnap új helyszínen, a Móramúzeum előtt valamennyi gyermek
megkapja Mikulás-csomagját.

Fotó: DSZ

Mikuláscsomagokkal készülnek nehéz sorsú gyermekeknek
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Az üveg lett Molnár Veronika szenvedélye

Különleges anyaggal dolgozik
A szegedi kötődésű üvegműves,
Molnár Veronika szerint ez az
egyik legsokoldalúbb alapanyag,
habár sokan tartanak tőle.
Betkó Tamás Dávid
– Kedvelem a hangját és azt,
ahogyan átszűrődik rajta a fény.
Számtalan lehetőséget hordoz magában az üveg, így folyamatos fejlődést jelenthet a megmunkálása – fejtette ki Molnár Veronika, aki a szegedi Waldorf-iskolában invitálta közös munkára a gyermekeket. Nyolc
éve dolgozik üveggel, fokozatosan ismerte meg a különböző megmunkálási módokat. Alkalmazza például a

Tiffany-technikát, formázza az üveget nyílt lánggal és kemencébe téve is.
– Régóta gondolkodtam azon, miként tudnám a kisebbeket is bevonni
az üveggel történő munkába, hiszen
ez kiváló készségfejlesztő lehetőség
arra, hogy közelebb kerüljenek egy
olyan alapanyaghoz, amely szokatlan
a számukra. Remélem, hogy az üveg
szeretetét minél több embernek átadhatom és a foglalkozásaimon részt
vevő gyerekek közül lesz olyan, akit
ez az élmény további alkotásra motivál. A legmegfelelőbb technikának
az üvegmozaik-készítést találtam. A
gyermekek kezébe csak előre megmunkált, lekerekített, alaposan átellenőrzött mozaikdarabokat adok,

kiszűrve minden veszélyforrást –
ismertette, hozzátéve, minden alkalommal az újrahasznosítás fontosságára is felhívja a figyelmet.
Az érdeklődő kisdiákoknak egy
szintén lekerekített, hőkezelt, furattal ellátott üveglapot biztosított,
amelyre üvegdarabokból adventi képet tervezhettek meg, akár hóembert, rénszarvast is megjeleníthettek
rajta. Az így készülő ablakdíszek az
üvegfestést követően nyerték el végső formájukat.
Veronika kitért rá, az üvegművesek jellemzően a saját útjukat járják be, tapasztalati úton kísérletezik
ki az egyes technikák fortélyait. –
Csiszoló- és fúrógépekkel is dolgo-

zok, ekkor az üvegszilánkok pattognak, így a műhelymunka csak felnőtteknek javasolt – emelte ki. Az
üveg sokoldalúságának köszönhetően csak a képzelet szab határt, mit
lehet belőle megvalósítani, így láthattunk nála ablakdíszeket, ékszereket, hűtőmágneseket és karácsonyfa-díszeket is. Tapasztalatai szerint
a társadalom túlnyomó része még
mindig tart az üvegtől a törékenysége végett, ezért is tartja fontosnak,
hogy megismertesse a gyermekekkel, hogy amennyiben a megfelelő módon bánnak az alapanyaggal,
különleges dolgokat alkothatnak belőle, érdemes lehet az üveggel foglalkozniuk.

Fotó: Kovács Ferenc

A gyermekek körében nagy sikere volt a foglalkozásnak
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Izgalmas előadásokkal készül decemberben is a szegedi színház!

A jótékonykodásé lesz a főszerep
A drámák és a színművek mellett
ezúttal a jótékonysági koncerteké
és a hagyományos ünnepi műsoroké lesz a főszerep.
Bartus Bella
– Hagyományos jótékonysági esttel
nyitjuk meg a decembert – fogalmahzott Gyüdi Sándor főigazgató
a Szegedi Nemzeti Színház decemberi műsoráról szóló sajtótájékoztatón. A Napfényes gyermekarcok
című jótékonysági koncert szervezője Becskyné Eszter elmondta, társával évek óta támogatják
a GEMMA Központ gyermekeit.
Kiemelte, nagy öröm számukra,
hogy elfogadta a meghívásukat a
Nem adom fel együttes is. Ezen
kívül fellép még az Universitas
Szimfonikus zenekar és Frankó
Tünde művésznő is.
A kisszínházban Lengyel Nagy
Anna rádiós újságíró A mi Józsink/
Erzsike című történeteit Lázár Kati
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas
színésznő, valamint Epres Attila
Jászai Mari-díjas színész szólaltatja
meg. Majd egy különleges revüoperettel folytatódik a hónap. A Horváth
Péter rendezte Bál a Savoyban könnyed szerelmi történetet elevenít meg
a színen. A remek karakterekkel,
frappáns jelenetekkel és fülbemászó

Fotó: Kovács Ferenc

Változatos színházi programok vannak kilátásban

dallamokkal fűszerezett produkciót
a nagyszínházban mutatják be. Az
ünnepek nem múlhatnak el a karácsonyi dixie koncert nélkül. Az est
házigazdája a huszadik születésnap-

ját ünneplő Storyville Jazz Band lesz.
Az óévet is vidáman búcsúztatja a
teátrum. A december 31-i műsorban népszerű sanzon- és musicalrészletek hangzanak el Csorba Kata,

Horák Renáta, Szilágyi Annamária,
Egyházi Géza, Sándor Péter, valamint Szélpál Szilveszter előadásában, a Szegedi Nemzeti Színház
tánckarának közreműködésével.

Várkonyi Balázs: A védett barlang metaforája
Szürkület odakint, borongós reggeli ég, kimozdulni sincs kedve az embernek. Itt tart a látvány: az ablak
előtti térség felfénylik, szállingózni
kezd a hó, percek alatt beteríti a kis
utat meg a füves sávot, és koronát
rak a fázós fagyalbokorra.
„… most itt a tél s a gyönge embernek védettebb barlangba kell húzódnia” – írta egykor az Ádám fiának
szánt – és milyen furcsa: soha el nem
küldött – levelében Kosztolányiné
Harmos Ilona. Ahogy a kiváló délvidéki papköltő és Kosztolányi Dezsőkutató Bogdán Józseftől tudhatjuk,
aki ma is a megsárgult lapnak az

őre: „… az anya a levél hátlapjára
a következőket írja: Nem küldtem el
a levelet.” Ki tudná ma már, hogy
miért nem... És ha a hányatott sorsú, zaklatott életű, beteges fiú akkor,
Ausztriában olvashatta volna a kicsit ugyan korholó, de végső soron
meleg hangú, szeretetteljes, bátorító üzenetet, az vajon mit segít rajta
már? Vagy-vagy. Válasz nélkül marad a kérdés.
Igen, a hét derekán megjött hozzánk a tél, s most már tényleg védettebb zugba kell húzódnia mindenkinek, aki teheti, de különösképp az öregkor nehezékét hordozó,

betegségben meggyöngült embernek,
akit kettőzötten ver a kinti hideg, és
hiába tudja a közelében a szeretteit, nem akarja a bajait rájuk áttenni, így dermeszti őt a magárautaltság zúzmarája is. Egy ilyesféle ember
kapott egy, épp a friss hóval érkezett
levelet. Főnöke, író ember fogalmazta, aki hál’Istennek erősebb, fiatalabb,
még nem kell behúzódnia védettebb
barlangba, s akiben van empátia. Az
üzenet:
„Sokfelé jártál már életedben, mint
ahogy én is, most mindkettőnket ebbe a közösségbe sodort a sors, ez az
a világ, amiben valahol otthon lehe-

tünk. Mindegy, itt most ki és milyen
szerepet játszik, mekkora hatalmat –
ugyan már? – gyakorol a Mindenható
kegyelméből: itt vagyunk, hát egyek
vagyunk. Számíthatsz ránk, s hogy
ennek legyen valami földhözragadt,
ám hasznos formája is, amikor tudsz,
írsz, amikor nem tudsz, nem írsz, a
fizetésedet megkapod. Persze, inkább
írj, az mindkettőnknek jobb. Isten óvjon és áldjon, mind a két kezével!”
Megrendítő üzenet. A „védett barlang” metaforája.
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Antiszemitizmust is hajlandóak voltak gerjeszteni

Ha Aklán Etelka még köztünk lehetne…
Szócikket egy lexikonban sem
lelni róla. Egy volt a bolsevik
diktatúra kezdetének alig ismert
áldozatai közül. Élete megmaradt,
tehát „kis” áldozat ő. De tudjuk, a
kicsiket követték a nagyok…

1945-ös választáson hatalmasat bukott kommunisták kegyetlen revánsát, brutális fellépését. Idealista fiatal volt, lelke parancsa szerint élt:
amikor kellett, üldözötteknek nyújtott oltalmat. Nem sejthette, hogy
a „demokráciában” épp emiatt törik meg testét, lelkét, méltóságát.
De hogyan is kezdődött? 1946 elején a rendőrség politikai nyomozó
osztálya – az orosz katonai parancsnoksággal a háta mögött – drasztikus intézkedéseket vezetett be: a
Nyugatról visszatért férfiakat letartóztatták, a korábban már mentesített internáltakat újra eljárás alá vonták, mondvacsinált ürüggyel zaklatták a kommunistákkal nem szimpatizálókat, kisgazdapárti aktivisták
sorát félemlítették meg házkutatás-

sal… és vége-hossza nem volt a
törvénytelenségeknek. Ama március 9-ei események felidézéséhez az
ötkötetes városmonográfiában leírtakat (Szeged története, 5., 2010) hívom segítségül:
A kommunisták céljaik érdekében antiszemitizmust is hajlandóak voltak gerjeszteni. 1945 végétől ez mind nagyobb méreteket öltött. 1946. március 9-én a Szegedi
Kenderfonógyár Rt. munkásai a
gyárudvaron az üzemi bizottság
vezetőjének, Strack Ádámnak letartóztatása, és az ellátás miatt tüntetni kezdtek. Egy csoport betört
az irodákba, hangosan követelték,
hogy a zsidó tisztségviselők hagyják el az üzemet. Weil Frigyes helyettes igazgatót bántalmazták, majd
Aklán Etelka keresztény tisztviselőnőt, aki a háború idején zsidókat rejtegetett, véresre verték. A segítségére
sietőknek is kijutott a verésből, menekülni kényszerültek.
Strack Ádámot a botrány miatt
a pártból kizárták – de a párttársai
nyomására a rendőrség szabadlábra helyezte. Sokat nem tudni róla.
Áldozatáról, Aklán Etelkáról pedig
semmit. Ideje egy imát mondani érte, aki 1946 májusa után aligha élt
boldog éveket. De legalább élt. Nem
úgy, mint Kováts József; róla azt se
tudni, kivégzése után holttestét hová földelték el. A városvezetés ennek
kiderítésére semmit se tesz. Nekik
csak a Kováts-szobor érdekeik szerinti áthelyezése volt fontos…

rad, ha már a teremben ülők a múlt
részeivé válnak. – Élmény forgatni
és olvasni a kötetet – fogalmazott
Handó Tünde, az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) elnöke. Kiemelte,
megtudhatjuk, hogy az I. világháború után felmentették a románok
az összes magyar anyanyelvű bírót,
így rengeteg ember inkább elmenekült, mert megélhetését elvesztette. Volt, aki Szegedre jött, de nem
lett könnyebb a helyzete sokkal: a

korona hiperinflációja, majd a gazdasági válság idején nem bizonyult
egyszerű feladatnak a megélhetés.
Kifejtette, habár ma könnyű azt gondolni, hogy régen jobb volt, ez nem
teljesen igaz. Meggyőződése, csak
akkor tudunk megfelelni napjaink
kihívásainak, ha ismerjük a múltat.
Ezt támogatja is az OBH, a 2014 és
2016 között hozzájuk beadott 38
pályázatból 24 kiadvány született, s
rengeteg rendezvényt tartottak.

Várkonyi Balázs
Mielőtt belemerülnénk Aklán Etelka
történetébe, tegyünk egy kitérőt. A
minap vad polémia zajlott az egyik
közösségi portálon a hír okán: a
kádári idők ismert tábornokának
nyughelyét a minisztérium illetékese megkoszorúzta. Ki dicsérte, ki
pedig átkozta a gesztust. Egyvalaki
írta: „Lehet, hogy kiváló katona volt,
nem vitatom, de azt tudom, hogy a
diktatúra működéséért, a mi több
évtizedes elnyomásunkért, emberi
jogaink sárba tiprásáért mindent
megtett! Akkor miért is kellene ünnepelni?” A vita felpörgött, amikor
bizonyos Gróf úr ezt találta válaszolni: „Érdekes! Engem senki sem
akart a sárba tiporni! Melyik országban élt Kegyelmed?”
Elégedett ember lehet, akinek valóságképlete ennyire faék-egyszerű;
akinek tényismerete önmagával kezdődik és önmagával végződik. Eme
felhőtlenül boldog embert Isten tartsa meg ebben a kegyelmi állapotában! Őelőtte szó se essék ezrek életvonalának megszakításáról, százezrek bebörtönzéséről, kitelepítésről,
internálásáról, meghurcolásról, milliók félelmeiről, gerincek metafori-

Fotó: DSZ

A fiatal nő egykori munkahelye, a szegedi fonógyár

kus és valóságos megtöréséről! Ha
Gróf urat, mi több, még a jogait sem
tiporták sárba, akkor semmiféle sárba tiprás nem volt, a korszakértékelés kétbites módozatának vége.
Ám ha mégis… például ha az
1919-es születésű Aklán Etelka netán még köztünk volna, és mesélne…
vagy ha a rokonai kérdeznének, mi
volna a teendő? Ki veheti a bátorságot, hogy a privát szerencséjét Gróf
úr módján értelmezve azt kérdezze:
„melyik országban élt”, aki diktatúrára, jogtiprásra, emberáldozatra, kivégzésekre, fájdalomra emlékezik?
Aklán Etelka 1946. március 9-én
reggel indult a munkahelyére, a
Kenderfonóba. Tán nem a legjobb
hangulatban: a keresztény lelkületű,
érzékeny nő nehezen élhette meg az

Nem felejti múltját a Szegedi Ítélőtábla
Az új könyv már a sorban a
harmadik, a Szegedi Ítélőtábla két
világháború közötti működését
mutatja be. A munka csemege lehet a helytörténet iránt érdeklődők
számára is.
Tóth Marcell
– A szegedi jogi kar az egyetlen
olyan fakultás az országban, amelynek épületében korábban ítélőtábla

volt. 1951-ben – miután megszűnt
az ítélőtábla – költözött ide az egyetemi kar – árulta el Balogh Elemér,
az SZTE Állam- és Jogtudományi
Kar dékánja a könyvbemutatón. Az
általa vezetett tanszék egyik oktatója, Antal Tamás írta azt a kötetet,
amely a Szegedi Királyi Ítélőtábla
1921 és 1938 közötti történetét
dolgozza fel. Harangozó Attila, a
Szegedi Ítélőtábla elnöke hozzátette,
ez a kötet akkor is a polcokon ma-
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Érvényes: december 2-től december 8-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

Kicsit kifutott az időből,
azonban ésszerű tervezéssel
még mindent helyrehozhat.
Az utolsó napon már nem
célszerű vásárolni, mert a karácsony napja már másról kellene, hogy szóljon. Jó
ötlet lehet, ha készít egy listát az elintéznivalókról előre, és azokról a dolgokról,
amelyeket be kell még szerezni.
BIKA (04.21. - 05.20.)

A vendéglátás gondja nyomasztja. Nincs kedve ugrálni a rokonok körül. Néha
hangot is ad ennek az érzésnek, és ez igen komoly sértődésekhez
is vezethet. Célszerűbb, ha jó képet vág
az ünnepi forgataghoz. Hangulata még
megváltozhat, és akkor bizony örülne a
sok jó barátnak és ismerősnek!
IKREK (05.21. - 06.21.)

A héten a megbízhatóság
áll élete középpontjában.
Szeretné, ha minden stimmelne és semmi fennakadás nem zavarná meg a boldogságát.
Ügyeljen arra, hogy ne ragaszkodjon
mereven semmilyen napirendhez az ünnepek alatt, mert ez bizony zavarhatja
családtagjait.
RÁK (06.22-07.22)

Végre le tudta tenni a hétköznapok gondjait, és úgy
döntött, hogy lazít egy kicsit. Néha előjön a rossz természete. Most viszont családja megússza
a szurkálást és piszkálást, személyiségének valóban a jobbik részét veszi elő. A
héten nagyon emberségesen, szeretetteljesen viselkedik!
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

A leghőbb vágya, hogy kedélyes és nyugodt légkört
tapasztalhasson kapcsolataiban. A hiba ott található
viselkedésében, hogy saját igényei szerint
szeretné kapcsolatait formálni, mások igényeire nem mindig gondol. Természetesen
jót akar, de az a kérdés, hogy ami önnek jó,
az vajon másnak is jó-e?
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Gondolkodjon el azon,
hogy mennyire tud lazítani
és félretenni minden mást?
Nem könnyű váltani a hétköznapok harcos feladatai és az ünnep
boldogító nyugalma között, hiszen ez két
külön világ. Mégis, egy kis tudatossággal, állhatatossággal sikerülni fog akár
Önnek is!

MÉRLEG (09.24-10.23.)

A héten kevésbé toleráns
másokkal, és ezzel különösen családja tagjai bánhatják. A baj gyökere abban
keresendő, hogy nagyon bosszantja, ha
másoknak a legapróbb kérdésekben is
más véleménye van. Ne húzza fel magát!
Attól szép ez a világ, hogy nagyon különbözőek vagyunk.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Élvezze a vásárlás és a közelgő családi együttlét örömét. Teljesen kikapcsolhat,
hiszen önnek is joga van
ahhoz, hogy lazítson egy kicsit. A baj
akkor keletkezik, amikor mások azt hiszik, hogy nem is figyel rájuk, és nem
fontos önnek sem a személyük, sem a
mondanivalójuk.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Kissé görcsösen ragaszkodik a decemberi munkához.
Mások persze tisztelik azért,
mert ennyire komolyan veszi az élet mindennapjait. Ha becsúszik
valamilyen előre nem látott esemény –
márpedig ilyesmi mindig becsúszik –,
nem kell elkeserednie, kezelje rugalmasan az új fejleményeket.
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.)

Teljesen elkábítja az újonnan megismert partner udvarlása, és hajlik arra, hogy
tökéletesen megbízzon benne. Kiderülhet róla, hogy nem száz százalékig igaz, amit állít, ám nagyon szórakoztató és kedves ember. Ha komolyan
szeretne valakivel együtt lenni, akkor
jobb, ha nem nála keresi a szerelmet.
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Érdemes felhívni most azokat a családtagokat, ismerősöket, akiktől valamilyen
okból kifolyólag elszakadt.
Soha nem késő megújítani kapcsolatainkat, összekötni az elszakadt szálakat.
Most jobb, ha nem azzal törődik, hogy
alaposan kitakarítson, vagy tökéletesen
becsomagoljon minden ajándékot.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Ezen a héten még erőteljesebben érvényesülnek személyiségvonásai. Ha lehet,
akkor még racionálisabban
gondolkodik, és inkább az értelmén keresztül közelíti meg érzelmeit is. Ez általában problémát okoz párkapcsolatában,
hiszen nem biztos, hogy párja ugyanolyan beállítottságú, mint ön.

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 akácméz a sláger a karácsonyi asztalon
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A bánáti magyarságért

Télen nő a hazai mézfogyasztás
Teához, mézeskalácshoz, egyéb
süteményekhez, vagy pusztán az
aranyszínű nedű élvezetéért is
többen keresik a mézet a hidegebb
hónapokban.
Betkó Tamás Dávid
– Karácsony előtt megugrik a forgalmunk, ez a főszezon. A magyar mézfogyasztás messze elmarad ugyan a
nyugat-európai országokétól, némi
fellendülés azonban mutatkozik idehaza az egészséges élelmiszerek keresletében – emelte ki Szepesi Ferenc
szegedi méhész.
Elmondta, az ünnepi asztalra elsősorban akácméz kerül, továbbá
sok vegyes mézet is visznek, amelyből vélhetően a mézeskalácssütéshez is

használnak. Az idei méztermés jónak mondható, sőt, nála az utóbbi
tíz év legjobbját hozta a mostani szezon a szélsőséges időjárási körülmények ellenére. – A magyar méz kiváló minőséget képvisel, a vásárlók
elé széles választék tárulkozik – tette
hozzá. Mint elmondta, az akácméz
után a hárs-, a levendula-, a selyemkóró- és a zöld dióméz is népszerű.
A statisztika szerint bár több mint
kétszeresére – évente fejenként 70 dekagrammra – emelkedett az elmúlt
években Magyarországon a mézfogyasztás, még mindig lényegesen elmarad az 1,7 kilogrammos uniós átlagtól. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a napokban egy rendezvényen számolt be arról,
hazánkban mintegy 20
ezer család számára jelent megél-

hetést a méhészet. Az Alföldön, a
Alsó-Tisza vidékén is sokan foglalkoznak méhészettel. Magyarország
az Európai Unió egyik legjelentősebb méztermelő állama, a kiváló
minőséget bizonyítja egyebek mellett az is, hogy a magyar méz sűrűsége a világon a görögországi után
a második legmagasabb.
Erdős Norbert európai parlamenti képviselő korábban hangsúlyozta,
Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő ország az unióban. Véleménye szerint az ágazat jelentőségét mutatja, hogy a méhek porozzák be a növények 84 százalékát,
és a beporzás teszi lehetővé az élelmiszerek 76 százalékának előállítását. Rámutatott, az unió méztermelése csak a belső fogyasztás 60 százalékát
fedezi. A fennmaradó hányad az import, amelynek 50 százaléka Kínából
származik.

A Vajdaság Tiszántúli, bánáti
részein is számos településen
jelen van a magyarság. Lelkes
történelemtanárok
minden
évben megrendezik a Torontál
helytörténeti versenyt, az egykori nagy kiterjedésű Torontál
vármegye területén található
magyar, illetve magyar tagozatos 12–14 éves iskolások
háromfős csoportokban mérik
össze tudásukat. Az idén 200
éves Ürményházán megtartott versenyen Ürményháza,
Torontáltorda, Torontálvásárhely, Magyaritabé, Kisiratos,
Oroszlámos, Székelykeve, Kikinda, Tiszasziget és Újszeged
csapatai mérték össze tudásukat. Szoros közdelemben a
Tisza-parti lányok (Újszeged)
csapata nyert, az Iratosi betyárok (Kisiratos) és az Ürményházi lányok (Ürményháza)
előtt. A résztvevők és a felkészítő tanáraik részére könyvadományt juttatak el a KDNP
és a Rákóczi Szövetség szegedi
helyi szervezetei. A köteteket
Mikó Valér, a Rákóczi Szövetség szegedi helyi szervezetének alelnöke adta át.

Keresse a

SzegedMA
hírportálon

Fotó: Kovács Ferenc

Szepesi Ferenc kezében sárgállik az aranyszínű méz

Szeged legfontosabb és
legérdekesebb híreiT
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Majd, ha fagy! – Figyeljen oda kedvencére

Több törődés jár a kutyáknak télen
A felelősségteljes ebtartóknak
érdemes odafigyelniük a részletekre, íratlan szabályokra, amelyek megtartásával elviselhetőbbé
tehetik állataik számára a téli
időszakot.
Betkó Tamás Dávid
A megváltozott időjárási körülmények megváltozott állattartói
magatartást követelnek. A szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány
munkatársai úgy tartják, ahogyan
nyáron a víz, úgy télen egy szigetelt kutyaház, egy zsák szalma, egy
tál meleg étel mind-mind életmentő
lehet. A plédet, pokrócot a kutyaházak elé, mint szigetelést használjuk.
Ügyelni kell arra is, az ebnek mindig legyen elérhető langyos ivóvize.
– Egy jó gazda amellett, hogy télen
tápanyagdúsabb, bőségesebb ételt
ad a kint élő kutyájának, szigeteli
a kutyaházat. Fekvőhelynek a szalma a legjobb, mert az magába szívja a nedvességet és még nedvesen is

Fotó: Gémes Sándor

Meghálálják a figyelmünket

melegen tart. A szalmát rendszeresen pótolni, a nedveset pedig cserélni kell – emelte ki Farkas Gabriella,
a Tappancs Állatvédő Alapítvány kuratóriumi elnöke, hozzátéve, a lakásban tartott kutyák is kiemelt figyelmet érdemelnek. A meleg lakás mi-

att a bundájuk nem vastagszik meg,
ezért télen a gyakoribb, rövidebb séta
javasolt, a kutyaruha sem elhanyagolható. A „lakáskutyák” is készülnek a télre, gyakran ösztönösen többet ennének, náluk vigyázni kell a
súlygyarapodásra. – Fokozottan fi-

gyelni kell a kutyák mancsát, mert a
járdákon, úttesten használt jégmentesítő szerek könnyen felmarhatják,
ezért minden séta után érdemes lemosni. Amennyiben töredezett, repedezett, akkor mancsvédő krémmel
kell bekenni – fűzte hozzá.

Ruhadarabok egy fűtéstechnikai üzlet előtt

Nemes célért fogtak össze Szegeden
Nem mindenkinek van lehetősége esténként a meleg szobában
néznie kedvenc televízió-műsorát,
meleg ételt fogyasztania családja
körében.
Betkó Tamás Dávid

Fotó: DSZ

Minden ruhadarabra szükség lehet

Sokan kényszerültek utcára, nélkülözve élnek Szegeden. Egy helyi
üzlet jótékonysági kezdeményezésével segít a rászorulókon. Fogason
lógó kabát, pulóver, dobozban sorakozó sálak – mindez Szegeden, a
Csongi Fűtéstechnika üzlete előtt. A
látvány korántsem szokványos, de
annál inkább támogatandó akció.
Az ott dolgozóktól megtudtuk, már
a tavalyi évben is hasonlóképpen
jártak el. Használt ugyan, de nem
viseltes ruhadarabokat ajánlottak

fel, kiakasztva azokat a bolt elé.
Akinek szüksége volt meleg ruhára,
kedvére válogathatott.
Mint elmondták, rendre fordulnak meg az üzlet előtt, sokaknak óriási segítséget jelent egy-egy meleg
darab a fagyos éjszakákon. Idén ismét útjára indították a kezdeményezést, ottjártunkkor éppen „frissítették” a kínálatot, amelyet részben saját, már nem használt ruhadarabjaik alkottak, másrészről felajánlás is
érkezett már részükre.
A jó ügy kapcsán társadalmi összefogást tapasztaltak, s remélik, egyre többen veszik ki a részüket a segítségnyújtásból. Úgy vélik, míg valaki a kiakasztott holmikban csak
egy ócska ruhadarabot lát, addig az
másnak akár az életben maradást is
jelentheti.
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Ingatlan
Csendes, földszinti, udvari, teljesen felújított, nagyon szép, berendezett lakás
albérletbe kiadó a belváros szívében.
Hálószoba franciaággyal, tusolókabinos
fürdőszoba, nappali, konyha. 37 négyzetméter, padlófűtés. Pici rezsi, 3300 Ft
közös költség. Tel:0630/206-27-86

Jármű
Eladó Suzuki Alto 1.1.GLX. 5 ajtós,
1061 cm3 motor. Kék színű, garázsban
tartott. Garantáltan törésmentes. 65
ezer kilométert futott. 2003- AS év végi,
szervizkönyvvel, friss vizsgával, téli gumikkal első tulajdonostól. Érd: délelőtt
9-11 óráig a 06-30-583-6664 telefonszámon.
Női Swien Csepel kerékpár felújított állapotban eladó. Tel: 0630/473-78-37

Vegyes
Angol, eszperantó minőségi nyelvtanfolyamok. www.titszeged.hu, Tel:30/72610-63
Csillár (üzemképes) és nagy gurus
bőrönd összesen 2000 forintért eladó.
Ugyanitt: pólók, nadrágok, kabátok,
cipők ingyen elvihetők (kb. 50 darab).
Tel:0670/230-13-32
Samsung 50 cm és 70 cm,-es színes, hagyományos Tv-k távirányítóval 6000.- illetve 8000.- Ft/db eladó. Érd: 0620/22014-42 telefonszámon.
Gurulós, asztallá nyitható, zsúrasztal
kettő székkel eladó. Érd:0670/542-480662/489-319
28,
Eladó Szegeden egy kiváló állapotban
lévő, barna faerezetű, karcmentes, íróasztal 3 fiókkal. Tel: 06 20/336-79-44
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár eladó Hódmezővásárhelyen. Érdeklődni a
0630/214-3919-es telefonszámon lehet.
Vennék Babettát, elektromos kerékpárt,
kerekeit is, barkács állványos fúrógépet,
üvegajtós kályhát, 2 – 3 KW-os hőtárolós
villanykályhát, üzemképtelent is. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók
2030
Ételhulladékot, maradékot keresek kutyáim, cicáim etetésére. Tel.: 0630/7231689
Keveset használt Energomat mosógép
Újszegeden
eladó.
Telefon:0630/473-78-37
Terem kiadó - oktatásra, előadásra, Szeged Kárász utca 11. Tel:0630/726-10-63
Keringető szivattyú és tágulási tartány
eladó. Telefon:0630/473-78-35
Barna színű, közepes méretű, ¾-es fazonú, használt, de jó állapotban lévő
bőrkabát eladó. Irányár: 4500 forint. Tel:
0662/647-990, 0630/327-7627
Bárpult szekrényekkel igényesnek eladó. Telefonszám: 0670/22-00-574
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Játsszon velünk mozijegyekért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema Citybe a
Gyilkosság az Orient expresszen című filmre. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.
com e-mail címre vagy postai úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017.
december 6-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük.
A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Egykori szegedi hallgatókat ismertek el

Külföldön is magasan jegyzik őket
Tíz fiatal tudóst tüntettek ki
Junior Prima-díjjal, az elismerést
elnyerők közül hárman a Szegedi
Tudományegyetem egykori hallgatói, és ketten jelenleg is a felsőoktatási intézményben dolgoznak
kutatóként.
DSZ
Az elismeréseket a Magyar
Tudományos Akadémián Lovász
László, az MTA elnöke, Juhász Edit,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára és Bernáth
Tamás, a Magyar Fejlesztési
Bank (MFB) elnök-vezérigazgatója adta át. Junior Prima-díjjal
tüntették ki Dömötör Orsolyát,
az SZTE Természettudományi
és Informatikai Kar (TTIK)
Szervetlen és Analitikai Kémiai
Tanszék Bioszervetlen Kémiai
Kutatócsoport tudományos munkatársát, Szalai Tamást, az SZTE TTIK
Optikai és Kvantumelektronikai
Tanszék tudományos munkatársát,
valamint Varga Zoltánt, az SZTE
Általános Orvostudományi Kar
Biokémiai Intézet egykori doktoranduszát, a Semmelweis Egyetem
Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézet adjunktusát. A Junior

Fotó: DSZ

Büszkén vehették át a Junior Prima-díjat

Prima-díjjal 2007 óta tüntetik ki
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
harminc év alatti fiatalokat több
kategóriában, a tudomány az egyetlen, ahol a korhatár 33 év. Az egyes
tudományterületek szaktekintélyei,

akadémikusok, professzorok, valamint az MFB által felkért ajánlók
minden évben számos jelölt elismerésére tesznek javaslatot. Idén
58 fiatal tehetséget terjesztettek fel
a díj elnyerésére, a szakmai zsűri

közülük választotta ki azt a tíz tudós kutatót, akik fiatal életkoruk
ellenére nemzetközi szinten is magasan jegyzett tudományos kutatási eredményekkel, publikációkkal
büszkélkedhetnek.

Fénybe borult a Gregor-iskola
A Szegedi Gregor József Általános
Iskola hagyományos eseménye a
Családi Nap, amelyen fényfestés
tette hangulatossá az intézmény főbejáratát. A látványos show-n a diákok rajzai is megjelentek az épület
falán. Mézeskalács díszítés, táncház,
arcfestés és csillámtetoválás is gazdagította a programot. Az Újszegedi
Rendőrőrs kitelepült az udvarra, így
a gyerekek birtokba vehettek egy
rendőrautót és ujjlenyomatot készíthettek. A Konfuciusz Intézet pedig
kézműves foglalkozással készült, így
nyújtott betekintést más kultúrák
világába.

Fotó: DSZ

Színek csatája az iskola épületén
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Megvan a mórahalmi Patkó Lovas Színház jövő évi műsora!

Ne vásárolj semmit!

Különleges élménnyel kecsegtet
Bemutatják a Nemzeti Lovas
Színház egyik legnagyobb sikerdarabját, A Fekete álarcos lovast és
új premierként érkezik a Kincsem
című musical is.
Bartus Bella
Klasszikus és új darabokkal várja
látogatóit a Patkó Lovas Színház. Az
ezer férőhelyes lovardában júliusban indul a szezon, ekkor mutatják
be a Nemzeti Lovas Színház egyik
sikerdarabját, A Fekete álarcos lovast is. A történet Miguel kalandjait beszéli el, aki a titokzatos fekete
álarca mögé rejtőzve sikerrel vívja
egyszemélyes harcát a vaskezű kor-

mányzó és a spanyol uralom ellen.
A produkciót lenyűgöző látványelemekkel és kaszkadőrmutatványokkal viszik színre. Mint azt korábban
megtudtuk Pintér Tibortól, a színház vezetőjétől, komoly küzdelmet
igényel a színészektől az előadásokra való felkészülés.
– A színészet egy bohém lelkületet igényel, míg a lovas mivoltunk
egy nagyon komoly fegyelmezett
sportembert. A kettő együtt nagyon
nehezen összeegyeztethető, de mégis azt gondolom, hogy meglehet
valósítani. A ló olyan, mint a nő,
szenzibilis, nem lehet benne megbízni és mindig valami újat mutat. Nekünk, profi lovasoknak az

a dolgunk, hogyha ez a csodálatos
állat valami olyan akciót csinál, ami
újdonság, akkor abból erényt kovácsoljunk – tette hozzá.
Szerelemből, harcból és bátorságból
sem lesz hiány a jövő évben, ugyanis a bemutatják a Tróját, az azonos
című hollywoodi szuperprodukció
mintájára. A tavaly Mórahalmon
nagy sikerrel játszott darabok közül
ismét látható lesz a Rózsa Sándor, az
alföldi betyár és az egész programsorozat zárásaként a Csárdáskirálynő
is. A Kincsem című vadonatúj családi musical dupla előadással érkezik augusztus első hétvégéjén, hogy
emléket állítson a messze földön
híres csodalónak.

Fotó: Patkó Lovas Színház

Látványos produkciókat ígérnek

A „Ne vásárolj semmit!” nap
tiltakozás a túlfogyasztás ellen.
Egy nap, hogy semmi feleslegeset ne vegyünk. Semmi olyat,
amiből hamarosan kidobandó
kacat vagy leadandó kalória
lesz. Túl vagyunk a fekete pénteken, megvívtuk a csatát az üzletekben, most magunkkal kell
elszámolnunk. Melyik oldalon
is állunk? Kik vagyunk? Tudatos
vásárlók, akik igyekeznek helyi
termékeket venni lehetőleg a
piacon, pénzükkel nem támogatják a környezetszennyezést,
vegyszerezést, a gyerekmunkát,
akik kerülik a vegyszerek segítségével gyárilag előállított ételeket, de keresik a visszaváltható,
az újrahasznosított csomagolást.
Vagy pedig fogyasztók, közgazdaságtanilag definiálva haszonmaximalizáló racionális lények,
akik akkor vásárolnak, amikor
a legjobbak a feltételek, akciók
és brutális árleszállítások idején. Ne vásárolj legalább egyszer
egy évben semmit! Ezt 1992-ben
Kanadában találták ki a Reklámirtók egyesület fiataljai, egyfajta
lázadásként a fogyasztói kultúra
ellen. Magyarországon 2004-ben
hirdette meg először a Tudatos
Vásárlók Egyesülete. A fogyasztói böjt 2009 óta hivatalosan is
megkapta ellenpólusát, a fekete
pénteket, mely természetesen
az Egyesült Államokból indult.
Valójában a hálaadás követő
péntek elnevezése, amikor hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelenti.
Hajrá! Ember és asszony legyen
a talpán, aki ellent tud állni a
csábításnak. A Ne vásárolj semmit napról már nem beszél senki, egyértelműen diadalmaskodott a homo oeconomicus.
Forrás: joreggeltvajdasag.com

20 

SPORT

2017. DECEMBER 1.

Bravúr után botlás

A Wisla Plock ellen javíthatja vereségét a Pick
Nem először okozott gondot a
védekezés a MOL-Pick Szegednek
az idei BL-szezonban, de nincs idő
elmélkedni a Kristianstad elleni
fiaskón, hiszen szombaton újabb
nemzetközi feladat vár a Pastorcsapatra.
Dorogi László
Nem sikerült meglovagolnia a
Barcelona ellen aratott bravúrgyőzelmet a MOL-Pick Szegednek a
férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.
Juan Carlos Pastor együttese a
Kristianstad vendégeként szenvedett váratlan vereséget egy fordulóval később, de ahogy a katalánok ellen aratott siker után a nagy örömre,
úgy ezután a vereség után a kesergésre sincs idő, hiszen hétvégén újabb
kihívás előtt áll a Szeged a nemzetközi kupaporondon. Szombaton
a Borbély Ádámmal felálló Wisla
Plock látogat a Tisza-partra, Bánhidi
Bencééknek pedig van miből erőt

meríteni. Lengyelországban magabiztos játékkal, öt góllal múlta felül a BL-ben eddig nyeretlen riválisát a Pick, és ezúttal is nagy szüksége lenne a két pontra, ha nem
akar leszakadni a Nantes, Barcelona,
Löwen hármastól az A csoportban.
– Svédországban sajnos ismét előjött
az idén oly gyakori probléma. Nem
működött olyan jól a védekezésünk,
mint például a Barcelona ellen, ezért
váratlan vereséget szenvedtünk.
Plockban sikerült magabiztos győzelmet aratnunk, de nem szabad lebecsülnünk őket, hiszen felépültek
a sérültjeik azóta. Ők biztosan egy
bravúrgyőzelem reményében utaznak Szegedre, de nekünk is nagyon
fontos lenne a győzelem, mert értékes két pontot veszítettünk el a
Kristianstad ellen – mondta a Déli
Szónak a MOL-Pick Szeged válogatott beállója. Kilenc fordulót követően a Pastor-legénység az ötödik
helyen áll csoportjában, amelyet a
címvédő Vardat Szkopje magabiz-

Fotó: Kovács Ferenc

Kétarcú teljesítményt hoz a PICK: a svédek ellen a jobbra lesz szükség

tosan és veretlenül vezet a Nantes,
Barcelona, Löwen trió előtt. A Plock
elleni lesz az idei utolsó BL-meccse

a MOL-Pick Szegednek, ezután csak
februárban lépnek pályára a legjobbak között Bánhidi Bencéék.

Sorsdöntő időszak előtt a szegedi kosarasok

Megfojtja ellenfelét a Szedeák
Hétről-hétre kiváló védekezéssel
rukkol elő a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabda-csapata, az
eddigi remek teljesítményről a
gárda játékosával, Wirth Ádámmal
beszélgettünk.
Vajgely Pál
Kilenc meccs után pozitív mérleggel, öt győzelemmel és négy vereséggel áll a Naturtex-SZTE-Szedeák
a férfi kosárlabda NB I/A-ban:
Andjelko Mandic együttese így
kiváló időszakkal a háta mögött
vonulhatott a háromhetes bajnoki szünetre. Rendre kiemelhető a
csapat védekező játéka, amelyben
kulcsszerep hárul Wirth Ádámra
is. – Ahol esélyesnek számítottunk,
ott nyertünk is, a várakozásokat
még felül is múltuk. Együtt maradt

Fotó: Kovács Ferenc

Wirth Ádám fontos eleme a Szedeák feszes védekezésének

a tavalyi mag, és bár a védekezésünk tavaly sem volt rossz, de ebben sok számít, hogy alig változott
a keretünk. Hasonló szisztémában
játszunk, mint az előző szezonban

– nyilatkozta a Déli Szónak a hátvéd az eddigi sikerek kapcsán. A
Szedeák kihasználván a bajnoki szünetet, két edzőmeccset is játszott,
a Temesvártól és a Nagyváradtól is

kikapott az újszegedi sportcsarnokban. Mint Wirth Ádám hozzátette,
hasznos két meccsen vannak túl,
ám ezeket Josh Fortune és a vb-selejtezőkön szereplő Juhos Levente
nélkül játszották le.
– Nem jött jól a szünet, most viszont
egy fontos időszakot kezdünk meg.
A MAFC hazai pályán komoly játékerőt képvisel, majd a listavezető
Körmendet fogadjuk, ha itt nyerni akarunk, akkor nagyon ki kell
jönnie a lépésnek. Ezek a meccsek
meghatározhatják, merre indulunk
tovább, ebben a bajnokságban az is
fontos, hogy mennyivel tudsz nyerni, lásd a tavalyi példánkat, amikor
ott lehettünk volna a nyolc között,
ha többel nyerünk Kecskeméten –
fogalmazott Wirth Ádám, aki felépült korábbi betegségéből, így teljes erővel segítheti csapatát.
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Tavaly már sikerült, de most is nehéz feladat előtt a homokhátiak

Nehéz tavasz előtt a Mórahalom
Kieső helyen tölti a téli szünetet
a labdarúgó NB III Közép csoportjában szereplő Mórahalom VSE, a
csapat játékos-edzője önkritikusan értékelte az őszi idényt.
Vajgely Pál
Csupán két győzelmet aratott a
Mórahalom VSE az NB III Közép
csoportjában: a gárda két megyei
riválist, a Hódmezővásárhelyt és a
Makót győzte le, ezentúl azonban
ötször is ikszre végzett, többször
pedig olyan meccseket bukott el,
amelyeken akár győzelmi esélyei is
voltak. Így viszont hat pontra van a
biztos bennmaradó helytől, így komoly hadjáratra lesz szükség annak
érdekében, hogy a következő idényt
is a harmadosztályban kezdjék meg.
– Minimum öt-hat pont bennünk
maradt. Mivel úgy gondolom, 40
pont kelleni fog a bennmaradáshoz, ezért legalább 24-et szereznünk
kell tavasszal, így a ránk váró 14
meccs alatt nyolc győzelemre lesz
szükségünk. Sokszor egyéni hibák
miatt kaptunk ki, ezekre nem lehet
felkészülni. Nem volt egymásra mutogatás, egységesek voltunk, de nem
is keseredhetünk bele az őszünkbe. Hiányoznak persze a gólok, de
nem foghatunk mindent Dalibor

Fotó: Gémes Sándor

A Pécs ellen működött - a favoriton kívül azonban több csapat támadósora ellen is hibázott a védelem

Crkvenjakov távozására, sajnos
Fábián Imi ugyan jól kezdett, de
aztán jött a szörnyű balesete – tért ki
a csapat egyik problémájára, a helyzetkihasználásra Magyar György,
a Mórahalom VSE játékos-edzője.

Hozzátette, talán bátrabb játékot választottak a kelleténél, de nem szerettek volna antifutballt bemutatni,
a tél folyamán azon lesznek, hogy
kijavítsák hibáikat. Mennyiségi
problémákkal nem küzdött a csa-

pat, így elsősorban egy minőségi
támadóval bővítenék keretüket az
ünnepek után a homokhátiak. A
futballisták még két hetet edzésben
maradnak, majd egy hathetes felkészülést követően kezdik a tavaszt.

Nehéz időszakon van túl a DÉMÁSZ Szeged VE versenyzője.
Kárász Anna hosszú kihagyás
után végre ismét száz százalékos
állapotban készülhet az előtte álló
kihívásokra.

edzésmunkát végezhet. A sportoló
minden nap jár konditerembe, heti
háromszor úszik, mindemellett két
speciális tréning is szerepel a téli
edzéstervében. A szegedi kajakos
Simon Miklós vezetésével, a szintén válogatott Vad Ninettával együtt
készül a következő évi versenyekre.
– Jól vagyok, most már ugyanazt
a programot tudom csinálni, mint
Ninetta. Nem kell visszafognom
magam, mint korábban, amikor
valahol mindig éreztem fájdalmat.
Próbálok csak magammal foglalkozni az edzéseken és azt tapasztalom, hogy egyre jobb állapotban
vagyok – mondta Kárász Anna.

Kényszerpihenő után kemény munka

Dorogi László

Fotó: MTI

Teljes gőzzel előre - Kárász Anna szeme előtt a következő év lebeg

Egy évvel vállműtétje után már teljes erőbedobással készül a 2018as évre Kárász Anna. A DÉMÁSZ
Szeged VE világbajnok kajakosának
egy vállműtét miatt szinte a teljes idei szezont ki kellett hagynia,
de a sikeres rehabilitációnak köszönhetően most már teljes értékű
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Csabán a megyeválogatott

Gála

Hétvégén a régió selejtezőjében lép pályára Csongrád
megye labdarúgó-válogatottja. A Major László által irányított együttes Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok,
Pest és a házigazda Békés megye legjobbjaival küzd meg
az egyetlen továbbjutó helyért, a csapat a SZVSE, az
Ásotthalom, a Csongrád és a Bordány játékosaira épül, de
a keretben UTC és Zsombó játékos is található.

A Szedeák két kosarasa
is részt vehet a KelekNyugat All-Star gálán,
ugyanis Juhos Leventét
és Marko Bolticot is beszavazta a közönség a
legjobbak közé.

Legendákkal nyitották a jeges szezont

Példát mutat a fiataloknak
Hatvanhét évesen teljesítette a maratoni távot a
DÉMÁSZ Szeged VE mesteredzője, Kása Ferenc. A
klub negyedik alkalommal rendezte meg a Fuss
a bajnokokkal névre keresztelt programját, amelyen a résztvevők hét,
huszonegy és negyvenkét
kilométeres távokon hódolhattak a futás szenvedélyének. Kása Ferenc,
vagyis – ahogy sokan ismerik – Kacsa bácsi kora
reggel kezdett el futni és
21 kilométer megtétele
után csatlakozott a népes
táborhoz, hogy teljesítse
a maratoni második felét.
– Kacsa bácsi egy olyan
dolgot mutatott be, amire ő és az klub is büszke
lehet. Aki erre képes, az
az élet más területein is
nagy feladatokat tud végrehajtani – mondta Sík
Márton, a DÉMÁSZ Szeged VE szakmai vezetője.

Pihenőre vonulnak a megye focicsapatai
November utolsó hétvégéjén rendezték
meg az utolsó őszi fordulókat a Csongrád
megyei I. és II. osztályban. A megyei élvonal 15. fordulójában a Csongrád TSE
az UTC otthonában aratott 2-1-es győzelme azt jelentette, hogy akárcsak az előző
idényben, most is őszi bajnokként vonulhatnak téli szünetre. Hátra persze nem
dőlhetnek, hiszen csak jobb gólaránnyal
előzik meg a második Ásotthalmot, de
a harmadik Algyő is csupán kétpontos
lemaradásban van. Ha azt is hozzávesszük, hogy a negyedik helyen telelő, négy
pontos büntetéssel sújtott Tiszasziget is

éppen négy ponttal követi az éllovasokat,
akkor megállapíthatjuk, hogy komoly versenyfutásra számíthatunk a bajnoki címért
tavasszal. A megyei másodosztályban már
korábban eldőlt, hogy a Makó II. lesz az
őszi bajnok, akik nagyon magabiztos teljesítménnyel, tizenöt mérkőzésen mindössze egy vereséget szenvedve jelenleg
tizenegy ponttal előzik meg a remeklő
újonc Röszkét. A megyei harmadosztály
küzdelmei már korábban befejeződtek, a
Homokháti csoportban a Sándorfalva SK
II, a Tisza-Maros csoportban a Baks telel
az élen.

A Nagy Jeges Nappal hivatalosan is megnyitotta kapuit
a nagyközönség előtt az alapos felújításon átesett Szeged
Városi Műjégpálya. A mintegy háromszázmillió forintos
beruházás keretein belül teljesen kicserélték a csarnok 24
éves hűtőberendezését, amely sokkal korszerűbb és környezetkímélőbb lett, továbbá képes a 20x30 méteres jégfelületű,
sátorral fedett, mobil műjégpályát is hűteni. A kialakított
korszerű rendszer legalább 15 évre biztonságossá teszi a
jégfelület hűtését – tudtuk meg az üzemeltetőtől. A beruházásokat az önkormányzat segítségével a Szegedi Sport és
Fürdők Kft., valamint a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű
jégkorongcsapata hajtotta végre. Ahogy korábban megírtuk,
a felújítás elengedhetetlen volt a megnövekvő jégkorongos
utánpótlásbázis infrastrukturális kiszolgálása miatt, már
csak azért is, mert a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű iskolai
testnevelésórák keretein belül egyre több lurkónak biztosít
lehetőséget arra, hogy ingyenesen megtanulhassák a korcsolyázás alapjait. A Nagy Jeges Nap egy nemzetközi utánpótlás
jégkorongtornával startolt el, amelyen a Szeged, a Makó, a
Baja, a Békéscsaba, a Szarvas, a Kiskőrös, a Szabadka és a
Brassó U8-as és U10-es csapatai mérhették össze erejüket.
A hokipalánták két jégkoronglegendával is találkozhattak,
ugyanis Szegedre látogatott Vas Márton és Szuper Levente,
a két egykori válogatott jégkorongozó, akik nagy örömmel
osztogattak autogramot a népes gyerekseregnek.

Vereséggel kezdtek
Szezonbeli első hazai mérkőzését játszhatta a ContiTech
Szeged szerdán este a Tatabánya ellen: az újszegedi
sportuszoda felújítása miatt nem csak a meccseit, hanem
edzéseit sem városban tartotta Varga Péter együttese,
így a szerdai találkozó volt a debütálás a gárda számára.
A teljesen átalakult szegedi együttes kétgólos hátrányba
került a találkozó elején, majd Korbán Richárd váltott
gólra egy emberfórt, Baróthy Miklós büntetőjével pedig
kezdődhetett minden elölről. Újabb két alkalommal
sikerült egyenlítenie a Szegednek, azonban a negyedik
negyedben csak akkor tudott gólt szerezni az együttes,
amikor a Tatabánya már újra kétgólos előnyre tett szert,
egy perccel a vége előtt Francsics Dániel pedig végleg
lezárta a meccset. Így vereséggel mutatkozott be hazai
medencében a ContiTech Szeged, amely legközelebb
december 8-án, pénteken a Pécset fogadja.
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Az emberi tényezők jelentik a SZEOL erősségét

Komoly tervek

A morál nem lehet lepusztult

Fotó: Kovács Ferenc

Felállt a padlóról a SZEOL az NB II-es kiesés után

Negyedik helyen tölti a téli szünetet az NB III Közép csoportjában a
SZEOL SC: a mozgalmas őszi idényt
Halkó Pál ügyvezetővel értékeltük.
Vajgely Pál
– Elégedett az őszi teljesítménnyel?
A csapat mind a nyolc hazai meccsét megnyerte, idegenben nem tudta
ezt az eredményességet hozni.
– Csapatunk az elmúlt szezonban
az NB II-ben szerepelt, reméltük, át
tudjuk menteni azokat az erényeket,
amelyek a magasabb osztályra predesztinálták az együttest. Tudtuk, ha
ez sikerül, akkor az élmezőnyhöz fogunk tartozni. Azt is láttuk, körülményeink nem javultak, van három
ellenfél, aki vérmes reményeket táplál a feljutást illetően. Sablonos válaszként elmondhatom, a begyűjtött
pontok tekintetében a várakozásnak
megfelelően szerepeltünk, idegenben
visszafogottan gyűjtögettük a pontokat. Igaz, az előttünk végzett mindhárom csapattal már megmérkőztünk a
hazai pályájukon és vereséget szenvedtünk. Hiányolom az Iváncsán,
Mórahalmon hagyott pontokat, ahol
reális esélyünk volt a megszerzésükre.
– Három olyan klub előzi meg a csapatot a téli szünetben, amely lénye-

gesen jobb körülmények és feltételek
között készülhet. Be lehet fogni őket
a tavasszal?
– Összességében reális a helyezésünk. Meggyőződésem, hogy az emberi tényezők juttatták a SZEOL SC-t
az NB II-be, most is ez áll a viszonylag sikeres őszünk mögött. Mi más
lehetne? Hogy egy év alatt nyolc különböző helyszínen végeztük a felkészülést? Hogy bérelt pályán kell játszanunk a mérkőzéseinket, ahol nem
hogy edzeni, de edzőmérkőzést sem
tudunk játszani? Az önkormányzati támogatásunk alul múlja a négyezer lakosú falvakét? Hogy a szponzori hajlandóság kimerül a pitiáner
ígérgetésekben? Hogy a szegedi önkormányzati cégeknél a futball TAO
támogatása le van tiltva? Az utánpótlás csapatokkal is járjuk az országot,
gyerekeink a buszról leszállva nem
az álmosságtól, hanem a döbbenettől dörzsölgetik a szemüket, akkora
a kontraszt.
– A nyáron Siha Zsolt vette át a csapat irányítását, aki egy mentálisan nehéz helyzetben lévő csapattal kezdett
el dolgozni, ám kiválóan rajtolt az
együttes.
– Ismét csak az emberi tényező.
Nagyon kevés ponttal estünk ki az
NB II-ből, minden erőfeszítésünkre
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szükség volt, hogy megakadályozzunk a zuhanást. Tiszta fejekre, nyugodtságot, optimizmust sugárzó légkörre volt szükség. Igyekeztünk visszahozni mentálisan az NB II-es kudarcok miatt okkal vagy ok nélkül
mellőzött, a korábbiakban a klubért
sokat tevő labdarúgókat. Ebben teljes mértékben partner volt a szakmai
stáb, Siha Zsolt edző, Vellai Áron asszisztens edző és Bagdi Ferenc kapusedző nagy szakértelemmel fordította meg a kedvezőtlen tendenciákat.
– A csapatban több saját nevelésű fiatal is rendre szerepet kap: az eredményes ősz mellett az ő térnyerésük
lehet az idény első felének pozitívuma.
– Megerősítést nyert, hogy számunkra nincs más választás, előttünk a kijelölt út a saját nevelésű,
de legalábbis a helyi és környékbeli
kötődésű labdarúgók foglalkoztatása. Számukra – még mostoha körülményeink ellenére is – „édes az
otthon”, felelősségteljesen, elhivatottan tudnak küzdeni a klub színeiben. Tudják, érzik, hogy itt kaptak
valamit, reményeink szerint többet
is, mint futball-képzés.
– Várhatóan mennyire lesz aktív a
téli játékos piacon a klub?
Nem tervezünk látványos aktivitást. Leamortizálódott az egész megyei futball, ahonnan esélyünk lehetne igazolni. A másik három megyei
csapat kiesésre áll az NB III-ból, a
megyeegy minden korábbinál alacsonyabb színvonalú. Ezért is vagyunk nehéz helyzetben, esetünkben a futball válsága régiós szintű. Az sem segíti terveinket, hogy
karaktereket keresünk, olyan közösségi embereket, akik azonosulni
tudnak értékrendünkkel. Ezt a mi,
SZEOL-os családunkban fontosnak
tartjuk. A falak igen, a morál nem
lehet lepusztult. Ez a lemaradás minden szinten mutatkozik. Nem szeretném, ha rossz szájízzel zárnák az
olvasók ennek az interjúnak az olvasását, ezért ígérem, bárki is lépjen pályára a klub mezében tavasszal,
szívét-lelkét kiteszi a pályára, hogy
jó szórakozást nyújtson és örömet
szerezzen a mérkőzéseinkre kilátogató közönségnek.

Több poszton is megerősítheti csapatát a MOL-Pick Szeged
2018 nyarán. Az elmúlt napokban két világklasszis játékos
átigazolásának lehetősége is
felmerült a szegedi alakulattal kapcsolatban, ám ezeket
egyelőre nem kezelhetjük kész
tényként. Macedón sajtóinformációk szerint Szegeden folytatja pályafutását a következő
szezontól a Vardar Szkopje Bajnokok Ligája-győztes spanyol
átlövője, Jorge Maqueda. A
világbajnok játékos egy csere
keretein belül érkezne a Tiszapartra, méghozzá a korábban
a Vardarban már megforduló
Sergei Gorbok helyére. Maquedára már csak azért is szüksége lehet a Picknek, mert Denis
Buntic minden bizonnyal nem
hosszabbítja meg szerződését
a klubbal. Kapusposzton is történnek személyi változások,
ugyanis a nagy rivális Telekom
Veszprémben létszámfölöttivé
váló Mirko Alilovic is Szegedre
igazol jövő év július 1-től.

Szófiában siklottak
A Danubia Kupasorozaton vettek részt a Szegedi Korcsolyázó
Egyesület versenyzői Szófiában, akik egészen remek formában korcsolyáztak a bolgár
fővárosban. A háromnapos
megmérettetés alatt a legtöbb
távon számos egyéni rekordot
adtak át a múltnak a szegedi
versenyzők, sőt egy új országos, korosztályos rekord is
született, amely Somodi Maja
nevéhez fűződik. Ozsváth Lili
és Jászapáti Péter a junior válogatott színeiben tündökölt,
mindketten
megjavították
egyéni csúcsukat, Jászapáti pedig a váltóval ezüstérmet szerzett. Kormányos Nina is javítani tudott időeredményein, Liszl
Gábor második helyen zárt
korcsoportjában, míg Vágfalvi
Máté 500 méteren döntőzhetett, ahol egyéni csúcsot futott.
A szezon végén a fiatal korisok
a Danubia - Európa Kupa döntőjében mérik össze tudásukat.

24  HIRDETÉS

2017. DECEMBER 1.

