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SZEGED
Lelakatolt tudás – Az
oktatásfejlesztést hangoztatja Botka, annak
ellenére, hogy több
óvodát és iskolát
is bezárt.
uwuwu

Nem kérünk a migránsokból – Ifj. Lomnici Zoltán
szerint a kvótadöntés
ellenére a kormány
megvédi a magyarok
biztonságát.
uwuwu 11. oldal

3. oldal

Tankakadályok
Várják a rajongók, mégis alig
tud eljutni a napfény városába
a Tankcsapda. Sokszor válaszra
sem méltatják a zenekart a helyi rendezvényszervezők.

12. oldal
Buszkálvária
Kevés ügy okozott mostanában
akkora felháborodást, mint a
régi 76-os busz ügye. A lakosok
visszakövetelik a járatot, a városvezetés eddig a füle botját
sem mozdította.

10. oldal

Megújultunk!

A csata megkezdődött

Fotó: Gémes Sándor

Varga Anna
Az Európai Bíróság elutasította a
magyar és a szlovák keresetet, leegyszerűsítve elbuktuk a kvótapert. A Dávid és Góliát esete állt
fenn, Magyarország és Szlovákia
lengyel támogatással, szemben az
egész Európai Unióval. Ifj. Lomnici
Zoltán alkotmányjogász a legutóbbi

SZEGEDma Klubban úgy fogalmazott: csak egy irány van, a Magyar
Kormánynak ezután is minden jogi
lehetőséget megragadva ellen kell
állnia a kvótadöntésnek. A mostani határozat és meghozatalának
sajátosságai jelzik, hogy átpolitizálódnak az európai intézmények, és
a szakmai kérdések egyre inkább
háttérbe szorulnak. Mindemellett

továbbra sem csökken a migrációs
nyomás, illegális bevándorlók özönlik el a kontinenst, és szinte mindennapossá váltak a terrorcselekmények a nyugat-európai országok
városaiban. Orbán Viktor pedig arra
törekszik, hogy az unió kifizesse a
határvédelmi költségek felét.
Cikkeink az 5. és a 11. oldalon
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Megújult ebédlő Üllésen

Vége a kukorékolásnak

A tanévkezdésre felújították Üllésen az önkormányzati
konyha ebédelőjét, ahová a tisztasági meszelést követően új székeket és asztalokat vásároltak. A beruházás
összesen több mint 2,5 millió forintba került, amit a
település a költségvetéséből biztosított.

Szeptember 16-án tartják meg 22. alkalommal a Szüreti
Fesztivál és Kakaspörkölt-főző Versenyt Pusztamérgesen.
A település bővelkedik programokban majd a nap folyamán: lesz borverseny, Beatrice-koncert és hajnalig tartó
utcabál is.

Szeged győzött
Harmadjára hódította
el a Szegedi Fegyház és
Börtön büntetés-végrehajtási csapata a Hivatás Mestere Kupát,
mely országos küzdelemre huszonnyolc büntetés-végrehajtási intézet kvalifikálta magát. A
bajnokok névsora: Szentesi – Nagy Mariann
címzetes százados, Légrádi Zoltán címzetes százados, Zombori Zoltán
százados, Nagy Gábor
címzetes törzszászlós,
Varga Attila törzszászlós
és Almási Zoltán címzetes főtörzsőrmester.
Elméleti tesztek, gyakorlati, illetve szituációs
feladatok is voltak.

Modernebb csarnok
Átadták a nyár folyamán megújult sportcsarnok öltözőit Ásotthalmon. A 19 millió
forintos beruházás során rekonstruáltak
három öltözőt, új vizesblokkok készültek, valamint elektromos- és csatornahálózatot fejlesztettek. Toroczkai László
polgármester elmondta, további pályázatból tervezik a játékteret megújítani,
valamint a régi nyílászárókat is kicserélik
majd. Az általános iskola kétszáz diákja
mellett az erdészeti szakiskola diákjai is
használják az épületet a testnevelésórák
keretében.

Szocialista korrupcióról Szegeden
Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint
százmilliárdos kárt okozott 2002 és 2010 között a "szocialista korrupciós gépezet" Magyarországnak. Gyurcsány Ferenc
volt akkor a miniszterelnök, akinek a felelőssége egyértelmű - jelentette ki. A politikus ezt abból az alkalomból
közölte, hogy a Szegedi Ítélőtáblán megkezdődött a Hagyó
Miklós, Budapest egykori szocialista főpolgármester-helyettese és társai elleni per másodfokú tárgyalása. Közölte:
Hagyó Miklós és bűnszervezete 2008 augusztusáig mintegy
egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a BKV-nak.
- Hagyó és társai "szétlopták" Budapestet és visszaéltek hatalmukkal - fogalmazott. Hozzátette, az ügy egyértelműen
megmutatja a szocialisták 2002 és 2010 közti korrupcióját .
A fideszes országgyűlési képviselő szerint a Hagyó-per csak
egy láncszeme a szocialisták korrupciós botrányainak.

Zenei vetélkedő Tápén
A tápéi Heller Ödön Művelődési
Ház sikeres pályázatot nyert
„Kodály Körönd Szegeden”
címmel a Nemzeti Kulturális
Alap kiírásán. Ennek megfelelően vetélkedőt is rendeznek
Kodály Zoltán műveiből és élettörténetéből az általános iskolai
tanulók részére. Elsősorban 10–
14 éves gyerekekből álló csapatok várnak a szervezők. Nevezni
szeptember 12-ig lehet.

A Pesti srác
Bordány önkormányzata
egy sikeres pályázat által
egy, az 1956-os forradalom
és szabadságharc előtt tisztelgő szobrot állított a településen. Juha Richárd Attila
alkotása, a „Pesti srác” az
iskola Honvéd utca előtti
terére került, a hős kisfiút
ábrázoló szobor így jó példával szolgál majd a felnövekvő generációnak. Ezzel
együtt természetesen az
érintett terület rendezését is
elvégezték.

Kecskék és ízek

Szeptember 9-én igazi fesztiválhangulat várja az érdeklődőket Bordányban, a Kecskeverseny és Helyi Ízek
Fesztiválján. A Park téren a grillen sült és bográcsban
készült ételek mellett a kecskehúsból előállított termékek is megmérettetnek a nap folyamán. A főzőversenyre a nélkülözhetetlen alapanyagokat minden
induló saját magának önerőből biztosítja, és szintén
így van ez a sátrakkal, asztalokkal, illetve a székekkel.
A fesztivál részét képezi az V. Kecskeverseny, melyen a
kötélhúzó viadalon kívül különböző családi programok
lesznek. A legbátrabbak kecskeszakállat nyírhatnak,
és részt vehetnek a kecsketejivó vetélkedőn. Ezenfelül
szerveznek kecskefutamokat, melyek minden évben
sok embert vonzanak. Továbbá lesz Ki mit tud, illetve
lehetőség nyílik majd számítógépes játékok és a kecskefejés kipróbálására. Az eseményenre mindenkit sok
szeretettel és értékes jutalmakkal várnak.
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Baltával faragott oktatási rendszer, avagy mennyire is fontosak a polgármesternek az iskolák

Bezárások és összevonások a Botka-éra alatt
Szeged iskolaváros, 10 milliárdot
költöttünk az intézményeinkre 10
év alatt – hangoztatja gyakorta
Botka László. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje rendre ostorozza a
kormányt, hogy forrásokat von el
az oktatástól, az állami fenntartásba-vétel ellen is kiállt, legutóbb
pedig azt dobta be a köztudatba,
hogy következő kormányzati ciklusokban megduplázná az ágazatra
szánt állami forrásokat. Érdemes
megnézni, Szegeden mi is fűződik
a nevéhez ezen a területen:
elrulettezett óvoda, iskolabezárások, az éppen a választások előtt
a pedagógusok megvásárlására
bedobott Szeged-pótlék és a
„júdáspénz”.
Varga Anna
Szegeden az oktatási-nevelési intézmények táján tavaly februárban volt
legutóbb botrány, amikor is Botkalakat került öt szegedi óvodára, a
komoly szülői és ellenzéki ellenállás
ellenére is keresztülvitték a szocialisták az óvodabezárások ügyét. Az
MSZP-s városvezető legfőbb indokként a gyermeklétszám csökkenését
hozta fel, azt mondta, hogy 2010hez képest 633-al kevesebb az óvodáskorú gyermek a városban.
Az „ország legkorruptabb ügye”,
megtisztelőnek semmikképp sem
nevezhető címet is a szegedi városvezetés döntése érdemelte ki a
Transparency International és a 444.
hu közös lobbipályázatán, méghozzá
azzal, hogy bezáratták a Deák Ferenc
utcai óvodát, csakis azért, hogy kaszinó nyílhasson az épület közelében. Harmincévnyi működés után
2007-ben került lakat a Downszindrómás és autista gyermekeket egészséges társaikkal
integráltan nevelő intézményre. Bár a torony alatt
végig tagadták a kaszinóügyet, miután bezárták a Deák ovit és egy
közelben lévő másik intézményt is, mégiscsak
megnyílt egy kaszinó.

Botka László polgármesterré választása után egy évvel, 2003-ban
már jelentős szűkítéseket eszközöltek, óvodai csoportokat vontak
össze, illetve 3 tagóvodát bezártak.
Megszűntették továbbá a Németh
Imre Általános Iskolát és Atlétikai
Sportiskolát, a Dugonicsnak a
Dózsa telephelyeként történő működtetéséről is döntés született, a
Gárdonyi a Fekete István tagintézménye lett, mint ahogy a Napos úti
a Rókus II-esnek.
2009 év elején is nagy pofont kaptak az iskolák, Botka László is megszavazta a Parlamentben a kormányzati megszorításokat, aminek következtében 260 millióval csökkent a
városnak járó közoktatási normatíva, így több szűkítést is eszközöltek. Két kollégium bezárása mellett
döntött a város, továbbá a 13 szakiskolából 4 mamutintézményt hoztak létre, ezenfelül a Széchenyiben
és a Gábor Dénesben 2-2 gimná-

Sok szegedi háborodott fel a szocialista városvezetés radikális lépésein

ziumi osztálynak mondhattak búcsút, többek között a híres széchenyis sportosztálynak is. A Széchenyi
kapujára 2012-ben került végleg lakat 48 éves működés után, az értékes Felső Tisza-parti telken egy
multi irodaháza áll. A Hunyadi
Általános Iskolától is megváltak, az épületbe a School of
Business települt, amit
az MSZP akkori frakcióvezetője, Révész
Mihály igazgatott.
Érdemes szót
ejteni a tanárok
között csak „júdáspénznek” nevezett jutalmazási rendszerről
is, ami hosszú
évekig volt gyakorlat Szegeden.
Ennek lényege az volt,

hogy azok a városi fenntartású intézmények igazgatói kaphattak extrapénzt, akik spóroltak az önkormányzati támogatással, és a megtakarítást
visszautalták a városnak. A hivatalosan „gazdasági érdekeltségi rendszernek” nevezett, Szentgyörgyi Pál
MSZP-s alpolgármester nevéhez fűződő metódus lényegében arról szólt,
hogy saját maguk teremtették elő a
prémiumukat az igazgatók, ugyanis a megspórolt összeg 10 százaléka
járt nekik. A rendszer erkölcsi aggályokat is felvetett, hiszen jóformán
csak a bérköltségeken tudtak spórolni az igazgatók, vagyis saját kollégáikat hozták rosszabb helyzetbe, hogy
jutalmat tehessenek zsebre.
Politikai haszonszerzésre is felhasználta a pedagógusokat Botka
László, érdekes módon pont a 2010es kampányidőszak hajrájában, a választások előtt egy hónappal érezte
fontosnak, hogy bejelentse, bevezetik a Szeged-pótlékot. Ennek lényege,
hogy 2011-től az infláció mértékével
megegyező önkormányzati fizetéskiegészítést kaptak a városi fenntartású oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok. Az intézkedés 3500
pedagógust érintett, évente 250 millióba került volna, ám mindössze fél
évig kapták a pótlékot a szegedi tanárok, ami azt támasztja alá, hogy
valóban kampányfogásról volt szó.
Fotó: Gémes Sándor
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Feljelentette a közterület-felügyelet vezetőjét Szabó Bálint

Újabb bűnöző lehet Botka körül?
Testi sértéssel vádolta meg Szabó
Bálint jogász a férfit, miután arcon
vágta és lökdöste, mindezt a
szegedi közgyűlés ülésén kamerák kereszttüzében. Hegyeshalmi
Tibor, a közterület-felügyelet
vezetője nem ismerte el a cselekményt, így hosszadalmas bírósági
eljárásra számíthatunk.
Varga Anna
– Botka László bűnözőkkel veszi körül magát – jelentette ki Szabó
Bálint jogász a Szegedi Járásbíróság
előtt. Botka László ügyvédje,
Czeglédy Csaba mára börtönben
ül, Szeged polgármesterének helyettesét, kabinetfőnökét és a címzetes
főjegyzőt a VIP-parkolóperben vádolták meg, most pedig a közterület-felügyelet vezetője, Hegyeshalmi
Tibor is a bíróságon kötött ki – közölte a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője.
Testi sértés, személyes szabadság
esetleges korlátozása, illetve tettleges
becsületsértés miatt tett ellene feljelentést Szabó. – A márciusi közgyűlésen Botka László személyes utasítására előbb fizikailag inzultált, majd
arcon vágott, végül pedig hátralökött. Ezt kép- és hangfelvételek bizo-

Fotó: Gémes Sándor

A jogász testi sértés és személyes szabadság korlátozása miatt kezdeményezett bírósági eljárást Hegyeshalmi ellen

nyítják. Azt várom el, hogy ismerje
el a bűncselekményt, kérjen nyilvánosan bocsánatot, harmadrészt pedig azonnali hatállyal távozzon pozíciójából – összegzett a jogász.
Hegyeshalmi Tibor egyébként a
2010-es helyhatósági választásokon
MSZP-s önkormányzati képviselőjelölt volt, később a párt megyei sporttagozatának elnöki posztját töltötte
be. A Simon Gábor vezette orszá-

gos éhségmenet dél-alföldi, illetve
Csongrád megyei menetét vezette,
egy időben Ujhelyi István szocialista EP-képviselő sofőrje is volt, míg
jelenleg a közterület-felügyelet vezetője.
A Polgármesteri Kabinet már a
sajtótájékoztató előtt közleményben
reagált, azt írták, hogy valótlanságokat állít Szabó Bálint, a márciusi közgyűlésen ő követett el jogsza-

bálysértést a közgyűlés munkájának
megzavarásával, illetve leszögezték,
hogy a közterület-felügyelet munkatársai a jogszabályok betartása mellett jártak el. Szabó erre kijelentette,
hogy semmilyen módon nem zavarta meg a közgyűlés munkáját.
A Szegedi Járásbíróságon a
Hegyeshalmi nem ismerte el a bűnösségét, így a magánvádas eljárásban bírósági tárgyalást tűznek ki.

Több gyermeknek juthat tej, zöldség és gyümölcs kormányzati kezdeményezésre

Nemcsak finom, hanem egészséges is
Az új tanévben is folytatódik a
kormány által kezdeményezett
iskolagyümölcs- és -zöldség, valamint az iskolatejprogram, sőt, még
több diák részesülhet belőle, mint
eddig, hozzájárulva a szervezetük
megfelelő fejlődéséhez.
Betkó Tamás Dávid
Számos Csongrád megyei iskolában
is az új tanév folyamán a tízórai mellé kaphatnak a diákok tejterméket,
gyümölcsöt vagy zöldséget, amelyek
amellett, hogy finomak, a vitaminbevitel egy részét is biztosítják. A

bordányi Ádám Jenő Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolában is
kedvelik a gyermekek a lehetőséget.
– Mindkét programban részt vesz
az iskolánk a diákok nagy örömére.
Elképzelhető, hogy több tanulónk
más úton nem is juthatna hozzá ezekhez a vitaminforrásokhoz – emelte
ki Ocskó Zoltán intézményvezető.
Megtudtuk, az iskolában a tejtermékek közül például dobozos tej, tömlős sajt és gyümölcsjoghurt is járhat
a gyermekeknek. A szegedi Bonifert
Domonkos Általános Iskolában friss
gyümölcs vagy zöldség egészíti ki a
tízórait hetente három alkalommal.

Husztáné Gyursánszki Erzsébet intézményvezető elmondta, évek óta
részesei az iskolagyümölcs és -zöldségprogramnak. – A repertoár változatos, adhattunk a diákoknak már
többek között retket, uborkát, karalábét, zellert, almát, az új tanévben a
paradicsommal bővülhet a sor. Friss,
konyhakész állapotban érkezik az
áru az iskolánkba – tette hozzá. Az
iskolagyümölcs- és -zöldségprogramban szeptembertől országosan
560 ezer, az iskolatejprogramban
430 ezer gyermek vesz részt. Utóbbi
során heti négy alkalommal kapnak
a tanulók tejterméket.

Fotó: Gémes Sándor
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Hatvanmillió migráns érkezhet Afrikából 2020-ig

Ha megvédjük a kerítést, megvédjük a hazát
Orbán Viktor miniszterelnök a
kötcsei polgári pikniken kiemelte,
a jövő évi választás tétje, hogy
Magyarország gátat szabjon
Soros György mesterkedéseinek,
és megakadályozza a migránsok
betelepítését.
DSZ
Az elmúlt hét év eredményeinek
megvédését nevezte a következő választás legfőbb tétjének
a kormányfő a kötcsei polgári
pikniken tartott előadásában.
Orbán Viktor ezek között kiemelte az ország határainak megvédését a számos nyugat-európai politikus, Brüsszel és a Soros Györgyhöz
kötődő szervezetek által támadott
határkerítéssel együtt, valamint a
családok és a munkahelyek biztonságának megőrzését és a közbiztonság fenntartását.
Beszélt arról a NATO köreiben
publikált számításról, amely szerint 2020-ig 60 millió migráns kelhet útra Afrikából, túlnyomó többségük Európa irányába. Hozzátette,
fel kell erre készülni, egy pillanatra
sem szabad elveszíteni az éberséget,
hiszen a migráció keltette óriási ve-

Fotó: Gémes Sándor

A jövő évi választások egyik elsődleges tétje az ország biztonsága

szély még egyáltalán nem múlt el,
kontinensünk iszlamizációja, muszlim befolyás alá kerülése teljesen reális fenyegetés. Amikor a választáson
dönteni kell, akkor azt is mérlegelniük kell, hogy ki az, aki képes arra,
hogy az országot megvédje – hívta

fel a figyelmet. Azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a kerítés megmaradásához a jelenlegi kormánypártok, a
Fidesz és a KDNP győzelmére van
szükség, minden más esetben fennáll a lehetősége a határzár lebontásának és a muszlim bevándorlók milli-

óinak betelepítését célzó brüsszeli és
sorosi szándékok feltétlen támogatásának. Ezeket szolgálhatná ki többek
között a Botka László, Ujhelyi István,
Szabó Sándor és Joób Márton nevével fémjelezhető MSZP is, amennyi
ben hatalomra kerülne.

Hazánk nemcsak magát, hanem egész Európát védi az áradattól

Az uniónál és Brüsszelnél pattog a labda
A magyar határvédelmi költségek
felének megtérítését kéri Orbán
Viktor miniszterelnök az Európai
Bizottságtól.
DSZ

Fotó: MTI

A migráció eddig 270 milliárdba került

Orbán Viktor miniszterelnök szerint eljött az ideje, hogy az európai
szolidaritás a határvédelem ügyében is érvényesüljön. Jean-Claude
Junckernek, az Európai Bizottság
elnökének írt levelében közli, a
kerítés megépítésével, háromezer
határvadász kiképzésével és szolgálatba állításával hazánk nemcsak
saját magát, hanem Európát is védi

a migránsok áradatától. Az európai
határok megvédése összességében
270 milliárd forintunkba került
az elmúlt két esztendőben. Ezt a
magyar költségvetés számára komolynak számító, előre nem kalkulálható terhet Magyarország szinte
teljesen egyedül viselte.
Magyarország – szögezi le Orbán
Viktor – amikor a közös határokat
védte, cselekedettel és nem kéréssel
kezdte, azaz nem haboztunk, amikor tenni kellett a kontinens biztonságáért.
– Meggyőződésünk, hogy Olasz
or
szághoz és Görögországhoz hasonlóan a magyar oldalon felme-

rült, de közös európai érdekeket szolgáló, rendkívüli költségek viseléséből az ilyenkor szokásos módon az
Európai Uniónak is ki kell vennie a
részét. Mi úgy tartanánk méltányosnak, hogy a hazánk számára eddig
költségként felmerült 270 milliárd
forintnyi (883,2 millió euró) terhet
felerészben az Európai Unió, felerészben pedig Magyarország viselje
– fogalmaz a magyar miniszterelnök.
A magyar igényt jogosnak nevezte és támogatásáról biztosította
mások mellett Horst Seehofer bajor kormányfő és Manfred Weber,
az Európai Parlament néppárti frakciójának vezetője is.
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Aránytalanul magas állami tehervállalás, súlyos társadalmi feszültségek

Gazdasági bevándorlók özönlenek
Női célpontok
Egyre inkább a gyengébbik nem
képviselői vannak a dzsihádista
terrorista támadások középpontjában, ami azért is rémisztő, mert a történelem során
eddig soha nem volt még erre
példa. Az iszlamisták azonban
szándékosan a nőket célozzák,
mivel számukra ők képviselik a
felvilágosodást és az elbizakodottságot. Úgy vélik, a helytelen
életmódért halált érdemeltek.
Az idén már több merénylet is
követtek el hölgyek ellen. Szakértők szerint egy szélsőséges fanatikus iszlamista férfi számára
az a nő, aki független, akinek
van önálló akarata, gondolata, társadalmi szerepvállalása,
és maga meghatározza, milyen
szoknyában van, egy „ördögnek való selejt”, és nem nőként
tekintenek rá. A nő fogalma
átíródott egyfajta torz, hamis
eszmével, ezt pedig megerősíti
bennük a terrorista szervezet.

Migránsok erőszakoltak
Csoportos erőszakban való részvétel gyanújával az olasz rendőrség őrizetbe vette a közelmúltban Riminiben történt brutális
nemi erőszak elkövetőit. Négy
Afrikából származó bevándorló
csoportosan megerőszakolt egy
26 éves lengyel nőt, a szintén
26 éves barátját pedig összever
ték egy tengerparti strandon. A
tettesek közül hárman fiatalkorúak. Az egyik, kongói gyanúsított, Guerlin B. a közösségi médiában is aktív volt. Több olyan
kép is látható róla, amelyen
luxuscikkekkel, elegáns öltönyben fotózkodik, az egyik fotón
pedig egy több tízmillió forint
értékű sportkocsival pózol. Ezek
alapján szakértők szerint el kell
gondolkodni a befogadás szükségszerűsége mellett a ius soli
elve, vagyis a születés helye szerinti állampolgárság kérdéséről,
mivel az elkövetők mindannyian
olasz állampolgárok voltak, másodgenerációs migránsok.

Fotó: Kovács Ferenc

Soha nem látott mértékű terrorfenyegetést okoznak az érkezők

A kontinensünket sújtó migrációs
hullám több tekintetben különbözik a korábbi népvándorlásoktól.
Az Európába áramló muszlim
milliók jellemzően gazdasági
okokból kelnek útra, részesülni
akarnak a jobb minőségű állami
szolgáltatásokból.
DSZ
Európa iszlamizációja teljesen reális
veszély, amennyiben a brüsszeli elit
és bizonyos nyugat-európai politikusok továbbra is homokba dugják
a fejüket, vagy feltétlen nélkül ki-

szolgálják a milliárdos spekuláns,
Soros György kontinensünk „elszínesítését” célzó mesterkedéseit.
Nemzetközi becslések szerint a következő néhány esztendőben több
tízmillió migráns kelhet útra csak
Afrikából. Ez egyrészt soha nem látott mértékű terrorfenyegetettséget
von maga után, mivel a migránsok
között ott rejtőznek a szélsőséges
dzsihádizmus, az Iszlám Állam terrorszervezet követői is, akik bármikor készen állnak a robbantásos,
gázolásos, késeléses merényletekre,
másrészt elviselhetetlenül súlyos
gazdasági terhet jelenthet azon or-

szágoknak, akik bevándorlók tömegeit kénytelenek befogadni.
Szakértők figyelmeztetnek: a jelenlegi migrációs hullámban zömmel gazdasági bevándorlók, a jobb
élet reményében útra kelő, alacsonyan képzett, iskolázatlan migránsok özönlenek Európába. Az ő integrációjuk gyakorlatilag lehetetlen,
ráadásul megterheli a szociális ellátórendszereket, aránytalanul magas állami kiadásokat és több évtizedes, súlyos társadalmi feszültségekkel terhelt erőfeszítéseket vetíthet előre, ami megroppanthatja a
nemzetalkotó többségeket.

A migránsok nem tudnak, és nem is akarnak beilleszkedni
Nyugat-Európa városaiban az
utóbbi évtizedekben párhuzamos
társadalmak alakultak ki, hiszen
egyértelmű, hogy a muszlim
migránsok, sőt, a másod- és
harmadgenerációs bevándorlók
képtelenek integrálódni.
DSZ
No-go zónák, külön életet élő városrészek, párhuzamos társadal-

mak, muszlimok által benépesített
lakótelepek, százával emelkedő
mecsetek, véres merényletek, nők
elleni erőszak. A nyugati országok
bizonyítják, hogy a kulturális és
vallási különbségek, valamint az
együttműködésre való hajlandóság
hiánya miatt lehetetlen a muszlim bevándorlók integrációja. Az
európai önfeladás ugyanakkor súlyos következményekkel járhat.
Friss kutatások szerint a másod- és

harmadgenerációs bevándorlóknál
felüti a fejét az elidegenedés érzése, ami melegágya a többségi társadalomtól való elszigetelődésnek,
a szélsőséges eszmék terjedésének.
Aligha véletlen, hogy az utóbbi
hónapok súlyos terrorakcióinak
zömét másod-, harmadgenerációs bevándorló fiatalok követték el.
Magyarország addig számít a biztonság szigetének, amíg meg tudja
védeni magát a betelepítéstől.

MOZAIK
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Bordány védi a kicsiket

Családegyetemi programok
Érdekességet kínál a Szeged-Csanádi Egyházmegye
CsaládKözPontjának munkatársai által összeállított
CsaládEgyetem félévi programja. A közeljövőben, szeptember 16-án „LelkesTest – Nordic walking 50+” címmel lesz terepgyakorlat. A Katolikus Házban az első
előadást szeptember 19-én tartják, téma: „A családi
kassza: kihívások és megoldások”.

Vasárnapi vásár
Bordány Nagyközség Önkormányzata fekvőrendőröket helyezett el a tanév kezdetére
a helyi oktatási intézmények elé. Többszöri probléma volt ugyanis, hogy a sebességkorlátozó tábla jelzését figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel haladtak át az autósok az iskola és az óvoda épülete előtt, ezért helyezték el az érintett területeken az
említett forgalomkorlátozási eszközöket. Az iskola épületénél a Honvéd utcán, a Dudás utcai és a Bem utcai kereszteződést követően, míg az óvodánál a Rákóczi utcán, a
Benke Gedeon és a Jókai utca közötti szakaszra került fekvőrendőr.
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A gyerekek javára

Országos kirakodó és állatvásárt tartanak szeptember
17-én Mórahalmon. A helyszín az 55-ös főút melletti
vásártér. A nyitás 6 órakor
lesz. A településen minden
hónapban megnyílik a vásár
az érdeklődők előtt.

Galambröptetés

Áramszünetek
Hálózatot bővít a Nemzeti
Közművek áramszolgáltatója Szegeden, a Veresács, a
Fűrész és a Lengyel utcában,
így több helyen számíthatnak
áramszünetre szeptemberben
a fogyasztók. A biztonságos
elvégzés miatt szükséges rövid időre a hálózati szakaszok
kikapcsolása.

Iskolai napelem

Ajvár Fesztivál

Folyamatban van az
Orbán Dénes Általános
Iskola épületének napelemes fejlesztése Röszkén.
A tervek szerint hamarosan beüzemelik a
rendszert, amelynek segítségével az intézmény
villamosenergia-költségei jelentősen lecsökkennek. A beruházás értéke
meghaladja a 10 millió
forintot.

Idén szeptember 9-én
rendezik meg az Ajvár
Fesztivált Deszken. A
szervező Bánát Szerb
Kulturális Közhasznú
Egyesület szalmavárral,
hőlégballontúrával és
állatsimogatóval is készül. Négyszáz fellépőre
számíthatunk.

Zákányi rekord
A negyedik alkalommal
megtartott Zákányszéki
TraktorShow-n, a település utcáin összesen háromszázkilenc traktor vonult
zárt, egybefüggő konvojban hosszabb időn keresztül egymás után. Ezzel új
magyar rekord született
Csongrád megyében.

Idén egyszerre lett 145 esztendős és 25 éves a
Boldogasszony Iskolanővérek szegedi iskolája, a
Karolina. – Nem kis dolog, hogy csaknem 150 éve
elindult itt valami Szegeden, aminek a történelem
viharai miatt szünetelnie kellett egy ideig, s most már
25 éve újraindulhatott ez a kezdeményezés, amit az
alapítónak, legvégső soron pedig a Teremtőnek köszönhetünk – fogalmazott Kiss-Rigó László, a SzegedCsanád Egyházmegye megyés püspöke az évnyitó
ünnepségen. Elmondta, mindenkiben van kettősség,
bizonyára minden tanárban felmerül olykor, hogy
van-e értelme a munkájának. Ugyanígy a diákok is
érezhetnek lendületet a tanév elején, amely alábbhagy a
mindennapok során tapasztalt nehézségek és korlátok
miatt. Hangsúlyozta, a kereszténység nem pusztán egy
értékes kultúra, hanem a másfajta életfelfogás, amivel
értelmesen haladhatunk előre. A misét követően az
iskola jubileumi születésnapját szimbolizálva 145 galambot röptettek fel a Dóm téren.

Míg készült a több száz
liter halászlé a szegedi
Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon, addig a látogatók 456 hátrányos
helyzetű gyerekek étkeztetésére gyűjtöttek össze adományt. A Tekerj,
hogy segíthess! program
2016-ban indult a Budapest Bike Maffia és a
Cofidis együttműködésében. Az immár országos turné első vidéki állomása Szeged volt, ahol
a helyi érdekeltségű Szeged Bike Maffia önkéntesei közreműködésével
1368 adag ételt tekertek
össze a gyerekeknek a
résztvevők.

Őszi változás
Szeptemberben
megváltozott az Ásotthalmi
Petőfi Sándor Könyvtári
Információs és Közösségi
Hely
nyitva
tartása.
Hétfőnként 8 és 14 óra, kedden, szerdán és pénteken 8
és 17 óra, míg csütörtökön
8 és 16 óra között tart nyitva
az intézmény. Szombaton és
vasárnap nem fogadják a
látogatókat.

8  KÖZÉLET

2017. SZEPTEMBER 8.
Hamisítatlan tiszai halászlé rotyogott a bográcsokban

Pintér
M.
Lajos
Építmény
„Néhány nyugati város, például
Párizs egyes negyedeibe tévedve remeg a lábad, mert kiléptél az állam
által biztosított komfortzónából.
Olyan körzetek ezek, ahol törzsi
viszonyok és alternatív törvények
működnek, amit a városvezetés
és a rendőrség is elfogad. Szóval
könnyen lehet, hogy be fog dőlni
ez a mi keresztény kultúránk, vagy
annak európai építménye, szorongató erre gondolni, holott volt már
ilyen a történelemben, és a világ
túlélte” – Háy János író gondolatait böngészem az egyik balliberális hírportálon az Európa Bíróság
kvótaítéletét követő éjszaka.
Azt is olvasom, hogy a rövidlátó
magyar ellenzék szerint „Orbán
vereséget szenvedett” a kvótaperben. Hazaárulás, nemzetárulás,
idegenszívűség – ízlelgetem a szavakat. Ördögi ez a kaján káröröm,
mert a magyarság jövője, gyermekeink, unokáink biztonsága kerülhet veszélybe, ha ellepi hazánkat az
áradat. Hiszen ne legyünk naivak,
nem 1294 migráns esetleges betelepítéséről van szó, hanem ha életbe
lépnek a Brüsszel által megálmodott kötelező kvóták, ennek sokszorosáról, akár egy magyar kisvárosnyi idegen kultúrájú, beilleszkedni nem akaró fekete-afrikai vagy
közel-keleti bevándorlóról. Nincs
szó túlzásról, minden valamirevaló
nemzetközi becslés szerint tízmilliók beáramlása várható Európába.
Nem akarunk olyan országban,
olyan városban él, ahol a rendőrség afféle közleményeket kénytelen
kiadni, mint a migránsokkal teli
Lipcsében, ahol arra figyelmeztetik
a nőket, hogy „egyedül ne járjanak
futni, mert veszélyes”, és amikor
„elfutnak valaki mellett a parkban,
mindig nézzenek a hátuk mögé, és
bizonyosodjanak meg arról, nem
követik-e őket”.
Észnél és résen kell lennünk. A
csata tényleg csak most kezdődik.

Vidám klubnap a szabad ég alatt
Három napon át ünnepeltük a halat
Szegeden. Rendkívül népszerű volt
a SZEGEDma Klub kitelepülése a
XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon.
Varga Anna
A SZEGEDma Klub első társadalmi
eseményén ínycsiklandó halételekkel, jófajta szegedi halászlével és
sült keszeggel, ismert vendégekkel,
baráti beszélgetésekkel, gyermekjátszóházzal várta az érdeklődőket az
újszegedi Partfürdőn. Miközben a
Tisza mindkét oldalán bográcsok
százaiban rotyogott a hallé, a klub
végig telt házzal üzemelt, padsoraiba
folyamatosan érkeztek a látogatók.
Vitéz Komlósi Mihály, a bográcsos ételek mestere sürgött-forgott
az öt bogrács mellett, melyekben a
helyi igényekhez és ízléshez igazodó hallevet készített. – Nagyjából
300 főre főztünk hamisítatlan tiszai
halászlevet, aminek az egyik különlegessége, hogy filézett ponty került a bográcsokba. Hagyományos
fűszereket használtunk kizárólag,
hagymát, paprikát, míg az aljára kis
paradicsom is került. Mindezt egy

Fotó: Gémes Sándor

Nagy sikert aratott a SZEGEDma Klub kitelepülése: találkozzunk máskor is!

kevés fokhagymával is megbolondítottuk, illetve egy nagyon kevés szalonnazsírt is kell hozzáadni, hiszen
a paprika csak így adja ki az igazi
színét – magyarázta.
– Egy ötletekkel teli friss, új
kezdeményezést indítottunk el a

SZEGEDma Klubbal, és fontos számunkra, hogy kitörjünk a klub keretei közül, minél több társasági,
közösségi eseményt szervezzünk,
amivel mottónknak is megfelelünk,
hogy találkozzunk – összegzett
Balla Attila, a klub egyik alapítója.

Ifj. Lomnici Zoltán a kvótaperről beszélt a SZEGEDma Klubban

A terrort nem becsülhetjük le
Az Európai Bizottság döntése,
terrorizmus, Európa és Magyarország jövője – többek között
ezekről a témákról is kérdezte
Csúri Ákos házigazda, a Blogstar.
hu alapítója ifj. Lomnici Zoltán
alkotmányjogászt, a SZEGEDma
Klub vendégét. A Bistorant étterem
rendezvényterme ismét megtelt.
Betkó Tamás Dávid

Fotó: Gémes Sándor

– Amíg nem éri tragédia azokat
a politikusokat, akik vakon hisznek abban az elvben, amely szerint
előremutató kezdeményezés elvegyülni a migránsokkal, addig az ő

gondolkodásukban változás nem
lesz – jegyezte meg Botka László
MSZP-s polgármester nézeteivel
kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán
alkotmányjogász. Elmondta azt is,
hogy a terrortámadások és a bevándorlás között összefüggés van,
hiszen vagy felbátorodtak, vagy
társakra leltek azok, akik ezeket a
cselekményeket elkövetik. A bevándorlási hullám előtt nyugodtabb világ volt Európában. Hozzáfűzte, a
megtörtént terrorcselekmények ellenére Angela Merkel német kancellár továbbra is kiáll amellett, hogy
Németországnak a „szebbik arcát
kell mutatnia”.
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Rostdúsabb, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdagabb pékáruk a polcokon

Finomabb lett mindannapi kenyerünk
A Magyar Élelmiszerkönyv tartalmának változtatása a sütőipari termékeket is érintette, így
például azóta csak a rendeletben
leírtaknak megfelelő jelöléssel és
tartalommal bíró áruk hozhatók
forgalomba. A termékek minőségjavulását várták a kezdeményezéstől.
Betkó Tamás Dávid
A törvényi szabálymódosítás előkészítői munkájában is szerepet vállaló
Magyar Pékszövetség szakmai titkárától, Werli Józseftől megtudtuk, a
nyár folyamán életbe lépő változások óta még rövid idő telt el ahhoz,
hogy átfogóan lehessen véleményt
alkotni az eredményekről, ugyanakkor elmondta, az eddigi visszajel
zések pozitívak a szakma és a vásárlók részéről is. – A Földművelésügyi
Minisztérium a jobb minőségű kenyerek és a pékáruk készítése érdekében kezdeményezte a Magyar
Élelmiszerkönyv előírásainak változtatásait. Úgy gondolom, a kitűzött célt sikerült elérni, ugyanis a
magasabb minőséget képviselő, a
biológiailag értékesebb összetételű
termékek választéka szélesedett, ez-

által kívánják a vásárlók figyelmét is
ráirányítani a minőségibb pékáruk
fogyasztására, már csak saját egészségük érdekében is, hiszen ezek a
termékek rostdúsabbak, vitaminokban, ásványi anyagokban, nyomelemekben is gazdagabbak – emelte ki
Werli József, megjegyezve, a korábban hatályban lévő előírások is már kellően szigorúak voltak, az
új szabályok

által csak még jobb minőségű termékeket érhetnek el a vásárlók.
A sütőipari termékekre vonatkozó új szabályozás alapján a
kenyér esetében a legkisebb forgalomba hozható mennyiséget – a
korábbi ötszáz gramm helyett – kétszázötven gramm alsó határérték-

ben állapították meg. A rozskenyér
rozstartalmát minimum hatvan százalékban határozták meg. A teljes
kiőrlésű kenyereket is érintette az
előírás-változtatás. A termékeknek
minimum hatvan százalékban vagy
afeletti mértékben kell teljes kiőrlésű lisztet tartalmazniuk.

Fotó: Gémes Sándor

Eddig pozitívak a visszajelzések a szakma és a vásárlók részéről

A szegedi Fidesz és a KDNP a nyugdíjasok pártján áll!

A Jobbik nem akar bocsánatot kérni
Tisztelnünk kell az időseket, és
méltó megbecsüléssel fordulni
hozzájuk – szögezte le Nógrádi
Tibor, a Fidesz szegedi elnöke, aki
felszólította Tóth Péter jobbikos
politikust, nyilatkozzon: egyetért-e
pártelnökének, Vona Gábornak a
nyugdíjasokat becsmérlő kijelentéseivel.
Varga Anna
Mintegy hárommillió nyugdíjast
sértett meg Vona Gábor, a Jobbik
elnöke nemrégiben, amikor többek
között arról írt Facebook-oldalán,

hogy nemzeti ünnepeinken „hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak
egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul
és hörgik fel a XX. század minden
traumáját”. Nógrádi Tibor, a Fidesz
szegedi elnöke közölte, Vona Gábor
megtámadta Magyarország nyugdíjasait, gyakorlatilag azt az átkot szórta rájuk, amit már az Ószövetségben
is megfogalmaztak, pedig ha az időseket, az identitásunkat elveszítjük,
akkor nincs jövőnk.
Leszögezte, Szegeden a Fidesz és
a KDNP által irányított választóke-

rületekben a nyugdíjasokat különleges gondoskodással veszik körül, és
tisztelettel teli helyzetben élhetnek.
– Mindent megteszünk azért, hogy
tiszteljük azokat az eredményeket,
múltbeli munkákat, amelyek nagyszüleinkhez és szüleinkhez kötődnek, fontos számunkra, hogy
megkapják a méltó megbecsülést
– jelentette ki a fideszes városatya.
Felszólította Tóth Pétert, a Jobbik
helyi elnökét, országgyűlési képviselőjelöltjét, nyilatkozzon, egyetért-e Vona Gábor gondolataival.
Vona Gábor egyébként azóta sem
kért bocsánatot a nyugdíjasoktól.

Fotó: Gémes Sándor
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Nógrádi Tibor szerint aljas eszközökkel támad az alpolgármester

A kormányhoz fordulnak

A régi 76-os buszt követelik vissza
Elfogadhatatlan az a gátlástalan hazugságpropaganda,
amivel szembe akarják
állítani egymással az időseket és a fiatalokat, illetve
a városrészeket, Kecskés
és Szentmihály, valamint
Móraváros lakosságát

Fotó: Kovács Ferenc

Hiába egyértelmű a lakosok igénye, politikai indulat állhat a háttérben

Az egyetlen értelmes, racionális
megoldást annak ellenére akarja
megtorpedózni Nagy Sándor, hogy
a lakossági igények egyértelműek:
az emberek vissza akarják kapni
a régi 76-ost és a 13-as Mars téri
kapcsolatát.
Pintér M. Lajos
Nem csitul a botrány a szegedi tömegközlekedés átszervezése körül.
Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T).,
Szentmihály, Kecskés, Gyálarét és
Klebelsbergtelep képviselője emlékeztet, a 76-os busz kálváriája bő
egy esztendő óta húzódik, amikor
takarékoskodás címszó alatt Nagy
Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester néhány SZKT-s munkatársával közösen „brutális módon átrajzolta” a város tömegközlekedését. – Több városrészt érintő,
mesterségesen összetákolt horrorjáratokat hoztak létre. Mindez különösképpen sújtotta Szentmihály és
Kecskés lakosságát, tekintve, hogy
egyetlen járatukat, a 76-ost terelték
el a megszokott és jól bevált Petőfi
Sándor sugárúti útvonalról, vezették
át Móravároson. Ezzel megnövelték
a menetidőt és a menettávolságot is,
ami rendkívüli mértékben rontotta
a járat kiszámíthatóságát. Tovább
tetézte a bajt, hogy Móraváros közlekedését sem sikerült ez által jobbá
tenni – vázolja. Az áldatlan állapo-

tokat ugyanakkor lett volna lehetőség orvosolni.
– A szentmihályi és kecskési lakossági fórumokon egyértelmű igény fogalmazódott meg a 76os busz régi útvonalának visszaállítására. Az itt élők 95 százaléka
nem kéri, hanem követeli az eredeti járat helyreállítását, hiszen a területnek nincs más tömegközlekedési eszköze! A móravárosi egyeztetéseken egyértelmű kérésként fogalmazódott meg a régi 13-as busz
visszaállítása. Summa summarum:
idén tavaszra olyan megoldást tettünk le az asztalra, amely mindenki
számára kedvező, ráadásul nem kerülne pénzbe a városnak. Azt kezdeményeztük, hogy a 76-os útvonala álljon vissza a 2016 nyara előtti
helyzetbe, ami 16 millió forint spórolást jelent, ebből a forrásból pedig a DAKK Zrt. a móravárosiakkal agyonegyeztetett módon minden
igényt kielégítő 13-as körjáratot tudna működtetni, mely a pótolhatatlan összeköttetést biztosítaná a Mars
tér, II-es kórház, Napfény Park bevásárlóközpont, Katona József utca,
Kálvária sugárút, Mars tér nyomvonalon – ábrázolja.
– A fair play szabályai szerint aztán a kész megoldást Nagy Sándor
alpolgármester asztalára tettük, és
hogy az ügy politikai élét elvegyük,
felajánlottuk számára, hogy az anyagot benyújthatja az illetékes város-

üzemeltetési bizottság elé, azaz elviheti a dicsőséget – fogalmaz Nógrádi
Tibor, hozzátéve: csak a lakossági érdekek számítanak.
Csakhogy Nagy Sándor ahelyett, hogy elfogadta volna a gesztust, ellentámadásba ment át. –
Nyilvánvalóan politikai indíttatásból a helyi balliberális médián keresztül üzent, valami számunkra
értelmezhetetlen móravárosi felmérésre hivatkozott, azt állítván, hogy a
fiataloknak szükségük van a jelenlegi 76-os busz Móraváros és Belváros
közötti kapcsolatteremtésére az iskolába és a munkába járáshoz. Nem tudok és nem is akarok másként fogalmazni: a leggusztustalanabb és
legaljasabb eszközökkel próbálja az
egyetlen értelmes és racionális döntést megtorpedózni. Elfogadhatatlan
az a gátlástalan hazugságpropaganda, amivel szembe akarja állítani
egymással az időseket és a fiatalokat, illetve a városrészeket, Kecskés
és Szentmihály, valamint Móraváros
lakosságát – állítja a fideszes képviselő. Nógrádi Tibor úgy összegez, a tárgyalások ideje ezennel lejárt, már ő is más eszközökhöz folyamodik. Valamennyi létező önkormányzati fórum elé elviszi az ügyet,
egyúttal nyomatékosan felszólítja az
alpolgármestert, tegye félre hiúságát,
ne helyezze saját egyéni érdekeit és
szempontjait a szegedi közösség igényei fölé.

Nem vezet méltó út Szegedről
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba – ez is felmerült a Csongrád Megyei Önkormányzat legutóbbi, rendkívüli
ülésén. A rekonstrukcióhoz állami forrást igényelnének. – Az
indokolta a szeptemberi rendes
közgyűlés előrehozását, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program záró mérföldkőhöz érkezett, és a megyei
településeket érintő utolsó kilenc pályázatról döntést kellett
hozzunk, hogy ne akadályozzuk
azok előrehaladását – tájékoztatott Kakas Béla. A közgyűlés
elnöke hozzátette, az első körből összesen öt olyan pályázat
maradt még, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium elutasított, azonban a megye szerint
hasznosak, így azokat újraértékelésre visszaküldték a kormány
számára.
Napirend előtt felmerült, hogy
a Szeged-Sándorfalva-Ópusztaszer közötti út nagyon rossz állapotban van, a megyeszékhelyről
az ópusztaszeri emlékparkhoz
nem vezet jó minőségű út. A
felújítás TOP-os összegből nem
végezhető el, így a megye a kormányhoz fordul, hogy a beruházást kiemelt állami projektként
kezeljék.
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Ifj. Lomnici Zoltán szerint végrehajthatatlan a kvótarendelet

Semmire nem kötelezhetik Magyarországot
Borítékolható volt ifj. Lomnici
Zoltán szerint a kvótaper kimenetele, de határozottan kijelentette,
a szétosztási mechanizmus révén
egyetlen ember sem fog belépni Magyarország területére. Az
alkotmányjogász a Déli Szónak
kifejtette, a kvótarendelet végrehajtását az Alkotmánybíróság
megakadályozhatja, a nemzeti
identitás és a nemzeti önazonosság ugyanis felülírhat bizonyos
uniós normákat.
Varga Anna
– Az Európai Bíróság elutasította a
magyar és a szlovák keresetet, leegyszerűsítve elbuktuk a kvótapert.
Mennyire volt várható, hogy ilyen
döntés születik, illetve adódik a kérdés, hogy most mi fog történni?
– Nagyjából borítékolható volt a
döntés,ennél azonban fontosabb, ha
azt vizsgáljuk, hogy kik álltak egymással szemben: a Dávid és Góliát
esete állt fönn, Magyarország és
Szlovákia lengyel támogatással,
szemben a Miniszterek Tanácsával,
beavatkozóként a bizottsággal,
Franciaországgal, Németországgal,
Olaszországgal és Gö
rögországgal.
Egy olyan konglomerátum állt a magyar és a szlovák keresettel szemben, hogy tudható volt, nem sok
esélyünk van.
Új időszámítás kezdődött az unióban: akadtak, akik lapítottak, voltak,
akik diplomatikusan a háttérbe léptek és csendben nem hajtották végre a kvótahatározatot, és voltak, akik
kiálltak az elveik mellett és nyíltan
vállalták azt. Azok jártak jól, akik lapítottak, őket nem érte hátrány, míg
azok, akik kiálltak az igazukért kötelezettségszegési eljárást kaptak a nyakukba. Ez egy egészen új szemlélet,
hogy aki vállalja az elveit és mások
helyett elviszi a balhét, őt szankcionálják.
Azt se feledjük, hogy hazánk egy
olyan határozatot támadott meg
Luxemburgban, amelynek a szétosztandó tömeg számát nézve az egynegyedét sem sikerült végrehajtani.

Fontos tudni, az Európai Bíróság
döntése ellen nem lehet fellebbezni, nincs helye jogorvoslatnak.
Trócsányi László igazságügyi miniszter azt mondta, hogy új érveket fognak előhozni a következő
bírósági eljárásban. Pikantériája az
ügynek, hogy voltunk keresetindítók, ha úgy tetszik, felperesek, és leszünk még alperesek is úgy tűnik.
A mostani döntés és meghozatalának sajátosságai jelzik, hogy átpolitizálódnak az európai intézmények,
és a szakma háttérbe szorul.
– Szijjártó Péter külgazdasági és kül
ügyminiszter és Kósa Lajos, a Fidesz
frakcióvezetője egyaránt úgy kom
mentálta a döntést, hogy most egy
újabb jogi csata kezdődik. Ez azt jelenti, hogy biztosan lesz újabb bírósági eljárás?
– A Századvég felméréséből kiderül, hogy az ügyet ismerő megkérdezettek 72 százaléka azt akarja, hogy
ne hagyja annyiban a kormányzat a
döntést, hanem vigye tovább a kérdést. Bár a kvótáról tartott népszavazás közjogilag nem volt érvényes,
de mégiscsak 3,3 millió ember amellett tette le a voksát, hogy ne telepítsenek be Magyarországra harmadik országbeli embereket. Ezeknek
a választópolgároknak a véleményét
nem hiszem, hogy megváltoztatták
volna az elmúlt időszakok terrortámadásai, tehát mindenképpen köti a népszavazás politikai értelemben a kormányzatot. Csak egy irány
van: továbbra is minden jogi lehetőséget megragadva ellenállni a kvótadöntésnek!
– Az, hogy elutasították a magyar
és a szlovák keresetet, ez maga után
vonja, hogy elkezdik a menekültek
szétosztását hazánkba is?
– A szétosztási mechanizmus
kapcsán sokan csak szándéknyilatkozatot tettek, hogy majd be
fognak fogadni migránsokat,
mégsem tették. Határozottan
állítom, hogy az az 1294 ember nem fog Magyarország
területére belépni. Had
magyarázzam meg: ha
egy uniós döntés szem-

bemegy a nemzeti önazonossággal
vagy identitással, vagyis az úgynevezett ultra vires felelősséget állapítják meg, azaz egy uniós szerv
túlterjeszkedik a hatáskörén, akkor
az adott állam nem köteles végrehajtani azt az uniós normát, ha
ezt a tagállami Alkotmánybíróság
kimondja. Franciaországban és
Németországban már születtek ilyen
alkotmánybírósági döntések, és lényegében nálunk is.
A kvótahatározat úgy fogalmaz,
hogy „valószínűleg nemzetközi védelemre jogosult személyek” – ezek
szerint nem mindegyikük kapta meg
a menekültstátuszt.
Amennyiben bevándorlók, akkor tagállami hatáskörbe tartozik, hogy be lehet-e
őket telepíteni. Ha pedig menekültek, akkor az 1951-es Genfi
Egyezmény szerint a
menekültek mozgás-

szabadságát nem lehet korlátozni
egy kontinensen belül.
Ez csak néhány szempont a magyar kormányzat tíz vaskos érve
mellett, ami miatt végrehajthatatlan maga a döntés. Ehhez képest
az Európai Bíróság határozatában
az szerepel, hogy ez egy tökéletes
határozat volt, és a renitens tagállamok miatt nem lehetett végrehajtani a szétosztási mechanizmust, ami
egy vicc, hiszen a Lajtától nyugatra
fekvő lapító tagállamok sem
teljesítették a töredékét
sem a vállalásaiknak.
Komolytalan ez az
egész hercehurca,
amit ha felnagyítanak, akkor
belpolitikai célokra lehet felhasználni.

Fotó: Gémes Sándor
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Meggyűlik a bajuk Szegeddel, sokszor választ sem kap az ország egyik legnépszerűbb bandája

A Tankcsapda nem fél a konfliktusoktól
Szeret játszani a végletekkel a
debreceni trió, Sidlovics Gábor
gitáros és Fejes Tamás dobos
lapunknak adott interjújában kitért
arra, hogy miért fontosak a belépő
zenekarok a rockzene számára.
Szekeres Tamás
– Tavaly egy feldolgozásalbummal
jelentkezett a zenekar Dolgozzátok
fel! címmel. Honnan jött egy ilyen
rendhagyó korong elkészítésének ötlete?
Sidlovics Gábor „Sidi”: – A turnébuszban régi magyar klasszikusokat
hallgatva merült fel, hogy jó lenne
a saját képünkre formálva lejátszani ezeket a számokat. Fejestől jött
az ötlet, hogy legyen egy pluszlemez, amin más zenekarok játszanak Tankcsapda-dalokat.
Fejes Tamás: – A Dolgozzátok fel!
által a Tankcsapda és vele a rockzene egy új platformot nyitott. Egy
Wellhello-koncerten egy 12 éves kislánynak legalább esélye nyílik arra,
hogy rákeressen a Tankcsapdára, és
általában Magyarországon a belépő
a rockzenébe a Tankcsapda, de ha
a belépő szinttel nem találkoznak a
fiatalok, akkor esélytelen a rockzene továbbfejlődése.
– A zenekar lassan harmincéves,
ahogy említette, mégis töretlenül halad előre. Mi a megújulás receptje?

Sidi: – Végy három hülyét. (nevet) De tényleg. Mi mindhárman bele vagyunk hülyülve ebbe a dologba, pozitív értelemben véve, persze.
F. T.: – A jövő évre és az azutáni esztendőre is megvannak az ötleteink, ilyen szempontból a zenekar
mindig megújul. Az együttes mindig is azon dolgozott, hogy minél
nagyobb legyen és minél több embernek zenéljen, ez mindenképpen
kompromisszumokat és konfliktusokat szül, de nem félünk megvívni a csatákat.
– Mikor kap valamit az újdonságokból a közönség?

F. T.: – Nem mondunk megjelenési dátumot a koronghoz, mert
százszázalékos lemezt akarunk kiadni. Elég izgalmas dolgok bontakoznak ki, hogyha azt mondták eddig a zenekara, hogy bevállalós meg
bátor, akkor most duplán érvényes
lesz. Szeretünk játszani a végletekkel, erős anyag kerekedik ki éppen.
– Milyen élmények kötik a Tank
csapdát Szegedhez?

F. T.: – Szeretjük Szegedet, szeretünk itt játszani, jó a közönség, de
ebben a városban a legnehezebb játszani. Nagyon döcög a szervezés és
a bürokrácia, nem kapunk választ
a koncertszervezőktől, miközben
Szegedről és a környékről folyamatosan bombáznak minket, hogy mikor jövünk már errefelé.

Fotó: Kovács Ferenc

A döcögő rendezvényszervezés miatt nem találkoznak velük gyakrabban a térségben élő rajongók

Várkonyi Balázs: Megfogott. Nem ereszt
Jaj, de rég volt! 1976-ot írunk: Móra,
Tömörkény, Juhász Gyula városában egy fiatal rádiós rezidens szállást vesz.
Na, ez az írás is rosszul indul:
már az elején akad magyaráznivaló.
A fiatalabbaknak legalábbis el kéne
mondani, hogy a szállást vesz frazémának az égadta világon semmi
köze se lakásvásárláshoz, se szerzéshez, szellemi otthonra lelést jelentene némi anakronizmussal, de
mit tegyünk, ha a szerző maga is
egy anakronizmus, akinek gyakran
jutnak eszébe Varsa Zoltán verssorai: „Avíttak vagyunk mind, jóuram.

Avíttak, ódonok… / Ósdi, avult, sőt
régies, vad romantikonok.”
Szóval bevackolt a városba ez az
ember. Elkezdte fölfedezni azt, amit
– bár olvasott sokat – addig nem
tudott. Bevette magát a Somogyikönyvtárba meg a múzeumba, jártkelt, szép lassan megtudta, mit is jelent a Bálint Sándor nevezte szegedi nagytáj. Néha hiányzott neki a
Duna, a szemhatáron jó lett volna
a Naszály-hegy testvéröccsét látni, de
csak az akácnövelő sík volt ott, egy
idő után mégis azt érezte, ez szép.
Minél jobban megismerte, annál inkább tudta: már az övé is.

Tömörkény és Móra, a hozott
útravaló fontos volt, de a „jelen
idő” is. Szerencséje lett: megismerte a nagyemlékű Bálint Sándort, aztán sorra Tóth Bélát, Péter Lászlót,
Ilia Mihályt, Trogmayer Ottót, akik
igyekeztek felszínre emelni a polgári éthosz atlantiszát, amibe maga
is gyökerezett, s rájött, épp olyan,
mint ami az ő kisvárosi gyermekélményében rögzült, csak más léptékű, egyetemes. Aztán az irodalmi riportjai által példaképévé lett
Horváth Dezső tanyajárásra vitte
a Bálint Sándortól olvasottak nyomán, Polner Zoltánnal meg ördön-

gösöket, jövendőmondókat kereshetett a homokhátsági fantaszták
izgalmas világában, és az Erdélyi
Zsuzsánna könyvében olvasott archaikus imádságokat élhette újra a
hús-vér öregek szava által.
Pár év eltelt, ismét máshová vackolt, megint néhány év, és visszatért,
majd újra elment – s most, ha csak
virtuálisan is, itt van, írást körmöl,
negyven évvel utána, hogy az első
tárcája Szegeden megjelent, alatta
a név:
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A dallamok ereje

Régi fényében az új zsinagóga
A XIII. Őszi Zsidó Kulturális
Fesztivál megnyitóján adták át a
helyreállított zsinagóga épületét,
amelyet a magyar zsidó történelem szakrális gyöngyszemeként
tartanak számon. A rendezvény
programjai egészen novemberig
tartanak.
Bartus Bella
A fesztivál keretén belül első ízben
összekapcsolódott a nyitórendezvény egy olyan fényponttal, amire
az elmúlt évtizedekben nem volt
példa. Ünnepélyes keretek között
átadták a külsőleg megújult 114
éves szegedi új zsinagógát, melynek a tavaly megkezdett felújítási
programja a végéhez ért. Lednitzky
András, a Szegedi Zsidó Hitközség
elnöke elmondta, az épület külső
rekonstrukciójának első lépéseként
a Szegedi Zsinagógáért Alapítvány
50 millió forintos támogatásával a
két tornyot újították fel. Ezt követően a kormány 950 millió forint támogatást biztosított a további
beruházásokra.
– A kormány részéről csaknem
egymilliárd forinttal támogatott re-

konstrukció Magyarországon egyedülállónak számít, hiszen a rendelkezésre álló összegből az eredetileg
tervezettnél nagyobb munka valósulhatott meg – mondta B.
Nagy László országgyűlési képviselő, majd
felhívta a figyelmet
arra, hogy az épület belső megújulásához mintegy
1,2 milliárd forint a becsült
költségvetés. A
politikus hangsúlyozta,
mindenképp támogatja
az 1300 ember befogadására alkalmas, kiváló akusztikájú egyházi épület
belső megújulását is.
– Sikerült a magyar zsidó történelem egy szakrális gyöngyszemét
eredeti szépségében helyreállítani
– kezdte szavait Haisler András, a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének elnöke, majd reményét fejezte ki, hogy a belső felújítás is
hamarosan elkezdődhet. Hozzátette:
a magyar kormány nagyvonalú támogatásával jött létre a felújítás, ami-

nek köszönhetően újra régi pompájában tekinthető meg a magyar
szecesszió építészeti remeke. Yossi
Amrani, Izrael Állam budapesti
nagykövete szerint az épület nemcsak egy halott
építmény, azoknak az
embereknek a története is benne
van, akik az életüket veszítették a holokauszt
során, ezért fontos a megőrzése.
– Az igazi épületeknek, ahogy az
embereknek is, lelke van, amelyet ápolni kell – mondta, majd
az előtte szólókkal egyetértve
szintén a zsinagóga belső rekonstrukciójának fontosságát hangsúlyozta.
Az ünnepségen elhangzott, 236
éve telepedett le az első zsidó ember
Szegeden. Pár éven belül erős zsidó
közösség alakult ki a városban, amely
meghatározó volt a kereskedelemre,
az iparosodásra, a város árvíz utáni újjáépítésére, és máig élő gazdag
örökséget hagyott a helyiekre.

Fotó: Kovács Ferenc

Hihetetlen, de ugyanúgy, mint az embereknél, egy épület „lelkét” is ápolni kell

A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia keretein belül
csendültek fel a különböző felekezetekhez köthető dallamok a
szegedi dómban. A Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Vaszy Viktor
Kórus és a Szegedi Ökumenikus
Kórus varázsolta el a nagyérdeműt. Az evangélikus egyházhoz
Bachtól választottak darabokat,
a reformátushoz Kodály Zoltán
genfi zsoltárjának részlete hangzott el, míg a katolikus egyház
képviselőjének beszédéhez Liszt
Ferenc Krisztus-oratóriuma, a görög-katolikus egyházhoz pedig a
Tóth Péter által komponált Szent
Gellért-oratórium egy részlete
mellett döntöttek. A jótékonysági esemény bevételét a Szegedi
Nemzetközi Biblikus Konferencia
kapta meg.
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Érvényes: szeptember 9-től szeptember 16-ig

HOROSZKÓP
Ezen a héten barátok veszik körül. Kellemes
meglepetésben lesz része. Élete minden apró
részlete most fontos lesz. Szeretni akar, és szeretetre vágyik. Ha egyedülálló, akár egy nagy Ő is beléphet az életébe. Mindenki szereti, és
keresi a társaságát.

KOS

(03.21. -04.20.)

Ez egy olyan hét, amikor úgy érzi a legkisebb
dolgok is motiválják, és számos feladatot meg
tud oldani. Egy önhöz közelálló személy most távol van, hiányzik
önnek. Jó öltet lenne meglátogatni, nem gondolja? Ez a hét tele lesz
kreativitással.

BIKA (04.21. - 05.20.)

Ez a periódus kedvező a kockázatok bevetésére. Nagyon ért most a zsonglőrködéshez.
Munkahelyén is merész és bátor, holott ez nem mindig jellemző önre.
Egyszerre több mindenbe beleveti magát, mert most úgy érzi, hogy
ezzel sikert arat.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Egy számára fontos kapcsolat vagy egy fontos
személy több figyelmet kér. Számos ellenmondásos érzésben lesz része a konfliktusok kezelésében. A végső megoldásra
kell koncentrálnia és nem szabad kitérnie a helyes út elől. Utazásban lehet
része, új helyeket, embereket ismer meg.

RÁK (06.22-07.22.)

Ezen a héten a szerencse önhöz szegődik, és
mindent véghez visz, amit korábban eltervezett.
Olyan helyes döntéseket hoz, amelyek fontosak lesznek azon az úton,
amelyet kitűzött maga elé. Fejlődni fog, és ezt természetesen a környezete
is észreveszi.

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Úgy tűnik ezen a héten az otthoni és munkahelyi feladatok közé szorul. Néha nehezére esik
mindkettőt tökéletesen megoldani. Családja és barátai társasága biztonságot és stabilitást nyújt, tudja, hogy mindig számíthat rájuk. Ne vigyen
semmit se túlzásba, hagyja, hogy a dolgok természetes úton haladjanak.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Azok a tervek, amelyeket erre a hétre hozott,
összeomlani látszanak. Mindig úgy érzi, ha befejezett egy feladatot újabb, nehezebb jön helyette. Sok energiára és találékonyságra lesz szüksége. Felnéznek önre, mert tudják, hogy a legnagyobb
stresszhelyzetekben is képes jó döntéseket hozni.
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Ez a hét teljesen normálisnak ígérkezik, a feladatait könnyebben elintézi, kisebb erőfeszítés nélkül
oldja meg a legapróbb dolgokat is. A múlt és jelen harmonikusan ötvözi
egymást, és feloldja azokat a gátakat, amelyek ön között és az önhöz kevésbé közelálló személyek között volt.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Otthona egy biztos pont, amelyre most nagy
szüksége lesz. Ezen a héten kiélvezi minden
művészi hajlamát, otthonában akar némi változásokat eszközölni. Fizikai
megterhelésben lesz része a héten, de a hét vége felé meglátja majd ennek
eredményét is.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ezen a héten intelligens beszélgetésekre vágyik, olyan emberekkel, akik igazán ismerik.
Mindenkinek van valami közlendője számára, és ön örül a figyelmességnek. Ezen a héten számos feladata lesz, és sikerül majd időt szánni
mindenre.
BAK

(12.22. - 01.20.)

Ezen a héten a figyelem középpontjában lesz,
és ez teljesen lefoglalja minden idejét. Nagyon
meggyőző tud lenni, amikor arról van szó, hogy saját nézeteit kell
megvédeni. Környezete felnéz önre, mert kezelni tudja a legnehezebb
helyzeteket is.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

A bolygók állásának hatására magánélete nem a
tervei szerint alakul. Társkapcsolata sem alakul
egyelőre példásan. Beszéljék meg problémájukat szakemberrel, higgye
el, tud segíteni önöknek. Ha nem tesznek semmit, nem lesz jobb. Akár
válás is lehet a vége.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Orvosi és gyógyszertári ügyelet
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 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

Terjesztés
SZEGED

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. • Felelős
kiadó: Pintér M. Lajos ügyvezető igazgató • Szerkesztőségi és postacím: 6725
Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Telefon:
62/314-116 • Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • 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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Négylábú örömforrás

Merényletnek számít az ülőmunka
Bizonyított tény: az ülőmunka
lassan, de biztosan súlyos egészségkárosodáshoz vezet. Napi 25
perces célirányos tornával azonban sokat tehetünk egészségünk
megőrzése érdekében.
Bartus Bella
Lilla három éve dolgozik adminisztrációs munkakörben. Az iskolapadból kikerülve egy multinacionális
cégnél kapott munkát, így az „ülő
életmód” a mindennapjai részévé
vált. – Egyetemistaként nem érzékeltem az állandó ülés hátrányait,
mert az órák közötti szünetekben
többnyire volt időm sétálni, a testmozgásra is több időm jutott. Mikor
elkezdtem dolgozni, a második hónapban már érzékeltem, hogy a nap
végén bedagadnak a lábaim, a gerincem és a nyaki izmok pedig egyre

jobban fájnak. Nekem a rendszeres
jóga és az úszás segített, mindemellett nem használok tömegközlekedést, inkább sétálok – fogalmazott a
Déli Szónak a fiatal lány, aki szerint
a munkáltatók gyakran nem veszik
figyelembe az ülőmunka végzéséhez
előírt szabályokat, így ő inkább a
munkaórákon túlmenően próbál az
egészségére figyelni.
A napi 8–12 órás irodában töltött idő merénylet az egyedfejlődés
során felegyenesedett ember ellen.
A sok üléstől az alsó lábszár vérkeringése szinte teljesen elégtelenné válik, így kialakul a trombózis
és a visszér veszélye. A folyamatos
egy helyben, esetleg számítógép előtt
való ülés számtalan veszélyt rejteget
magában. A leggyakoribbak mégis
a deréktáji és nyaki panaszok. Kass
Ferenc szegedi üzemorvos több évtizedes tapasztalat alapján állítja, a
sok éven át végzett ülőmunka gyakorlatilag károsabb, mint a nehéz fizikai munka. – A normál
testhelyzetben elvégezett fi-

zikai munka során a gerinc melletti izomzat megerősödik, ezzel szemben, ha valaki napi rendszerességgel
ül egyfolytában, sokkal nagyobb az
esélye a gerincsérvre vagy a derékfájására – tette hozzá a szakember,
aki szerint napi 25 perces, a célzott
testrészre irányuló tornával elejét lehetne venni a komoly panaszok kialakulásának.
Az irodai munkáknál a képernyő
előtti munkavégzés nem haladhatja
meg a hat órát, de még ebben az esetben is a munkáltatónak biztosítania
kell az óránkénti 10 perces szünetet –
mondta el a Déli Szó megkeresésére
a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Sajtószolgálata. A munkaadóknak az
ülőmunkát végzők számára minden
esetben meg kell adniuk a megfelelő munka- és mozgásteret, a munkavállalók közötti háromméteres távolságot. A megfelelő berendezések,
a munkaasztal, főként a munkaszék,
a képernyős munkaeszközök használata elengedhetetlen, ezért külön
figyelmet igényel minden munkáltatótól.

Nemes célra fordítják azt a 250
ezer forintnyi adományt, amelyet a nyár folyamán gyűjtöttek
össze egy helyi vállalkozás jótékonysági futóeseménye alkalmával. A Csongrád Megyei
Napsugár Otthon Szegedi Vakok
Otthonában kutyaterápiás foglalkozások megtartásával szereznek örömet az ott élőknek.
A Csongrád Megyei Napsugár
Otthon főigazgatója, Kerepeczki
Magdolna a Déli Szónak elmondta, az adománynak köszönhetően az elkövetkező hónapokban
heti szinten kutyaterápiás foglalkozások lehetnek a szegedi
intézményben, a programot nagyon várják az ott lakók, örömszerzési forrás a számukra. A
foglalkozásokat tartó Tappancs
Állatvédő Alapítványtól Szerencsés Tilla kiemelte, a terápia vezetője egy feladatsorral készül
minden alkalomra egy adott
tematika mentén, a programtól
a résztvevők kedélyállapotának
javulását várják.

Ingyenes apróhirdetés!
Ingyenes apróhirdetés a Déli
Szóban! Közöljük az Ön felhívását is, aminek maximum
terjedelme 70 karakter lehet.
Várjuk hirdetményeiket a deliszomagazin@gmail.com e-mail
címre minden héten kedden 12
óráig. 90 ezres példányszámban
Szegeden, illetve a környék 18
településén! Ingatlan, jármű,
vegyes, munka – bármilyen hirdetést szívesen fogadunk. Használja ezt ki, és induljon a cserebere. Bővebben a 17. oldalon.

SZEGED

Fotó: Kovács Ferenc

Most még kényelmesnek tűnhet, de idővel súlyos betegségekhez vezethet
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Idén is gyűlik a szemét a TeSzedd! Akcióban

Együtt a tisztább és igényesebb környezetért
Önkéntesen a tiszta Magyarországért – ezzel a mottóval indította útjára 2011-ben a Földművelésügyi
Minisztérium a TeSzedd! akciót. A
környezetvédelmi kezdeményezés
egyre nagyobb méreteket öltött a
csatlakozó települések és csoportok számát illetően. A Somogyi
Károly Városi és Megyei Könyvtár
munkatársai a korábbi években jó
példával álltak.
Betkó Tamás Dávid
A TeSzedd! kezdeményezés hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalmává
nőtte ki magát, idén immár hetedik alkalommal szervezik meg a
szemétgyűjtési akciót. Szegeden is
rendre kiveszik a részüket önkéntesek a szemétgyűjtésből, a Somogyikönyvtár részéről többször csatlakoztak már segítők. – Évről évre
munkatársaink közül többen, tízentizenöten is hozzájárulnak Szeged
tisztaságához a szemétgyűjtési akció
által a családtagjaikkal, ismerőseikkel kiegészülve. Előremutató kezdeményezés, egyben a csapatépítésre
is kiváló alkalom. Mindenkinek
kell, hogy legyen igénye a tiszta környezetre, szerencsére sokan tesznek
is érte – emelte ki Palánkainé Sebők
Zsuzsanna, a Somogyi Károly Városi
és Megyei Könyvtár igazgatója, hoz-

zátéve, a tájékoztatást többek között a környezetvédelem területén is
egyfajta missziónak tekintik. Egyéb
más ehhez köthető programoknak
is helyet adnak a könyvtár falain
belül is, előszeretettel csatlakoznak
kezdeményezésekhez. Az igazgató
elmondta, ekkor rendre megkeresik azokat a szervezeteket, szakembereket, akik olyan információkat
adhatnak át az olvasóknak, amelyek
érdekesek lehetnek, a jobbító szándék felé viszik őket.
Az idén szeptember 15–17. között tartják az akciót. A tavalyi évben 2240 helyszínen, hozzávetőlegesen 2857 tonna szemetet gyűjtött
össze országos szinten a mintegy 190
ezer önkéntes segítő. A tapasztalatok
szerint a program sikere és közösségépítő szervezőereje hagyományt
teremtett, és új, helyi kezdeményezéseknek is lendületet adott.

Fotó: Kovács Ferenc

Minden évben több ezer tonna hulladékot gyűjtenek össze az önkéntesek

Jelentős az eltérés az őszi és a nyári vakáció között

A tengerpartról irány a nagyvárosokba
Beköszöntött a szeptember, a
falevelek lassú sárgulása jelzi
számunkra az ősz lenyomatát.
Ebben az évszakban a turizmusban
a nyári időszaktól eltérő szokások
figyelhetőek meg.
Betkó Tamás Dávid
A szegedi C&T Hungary Utazási
Iroda ügyvezetője, Farkas András
a Déli Szónak elmondta, míg
nyáron a tengerparti országok,

így Horvátország, Görögország,
Törökország, továbbá Spanyolország
és Olaszország jelenti legtöbbször
célállomást, addig ősszel a kultúrtörténeti érdekességekkel kecsegtető városok állnak a középpontban:
többek között Bécs, Párizs és Róma
is népszerű. A Z(s)eppelin Utazási
Irodától megtudtuk, ebben az évszakban Prága és Krakkó városa is
közkedvelt. Az ősz beköszöntével
a nyaralók száma csökken, viszont
a körutazások iránti érdeklődés

nem. A nyugdíjasok előszeretettel
utaznak ekkortájt. Egy-egy utazás
során a nyári és az őszi árak egymáshoz viszonyított alakulása több
mindentől függ. Egy körutazás alkalmával egy adott szálloda nem
tesz jelentős különbséget a nyári és
az őszi árak között. Ezzel szemben
egy tengerparti szállodában, ahol
a főszezont a nyár képezi, jelentős
árkülönbség léphet fel, sőt, elképzelhető, hogy némelyik hely késő
ősszel már akár már be is zár.

Fotó: DSZ

A nyár után sem csökken az utazási kedv
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Ingatlan
Szegeden, a Párizsi körúton eladó egy
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Ruzsán magánház eladó, kétszobás, gázfűtéses, fürdőszobás, 1290 szög öl területen. Érd.: 0630/477-3167
Szeged belvárosában 17m2-es üzlet, iroda kiadó. Tel.:0630/625-55-31
Szatymazon 1548 m2-es kiskert eladó.
10% beépíthető, bármikor megnézhető.
Tel.: 0670/285-35-53
Szegeden, a Zsinagógával szembeni
épületben, 42 m2-es lakás október 1-től
kiadó. Érd: 0620/3694-556

Jármű
Kiváló Opel Astra gépjármű-akárv
mozgáskorlátozottnak- eladó. Tel:
0662/315-450

Vegyes
Jó állapotban lévő akusztikus gitár eladó. Tel: 0630/214-39-19
Hagyományos parketta rakása 2000Ft/
m2, csiszolása 3× lakkozva 3300 Ft/
m2, laminált parketta rakása 1000 Ft/
m2, PVC padló ragasztása 900Ft/m2,
szőnyegpadló ragasztása 900Ft/m2,
aljzatkiegyenlités 500Ft/m2. Elérhetőség:0630/216-57-42, E-mail: mesarosgabor75@gmail.com
Régi üzemképes rádiók, fényképezőgépek és Singer varrógép asztal nélkül eladó. Tel.:0662/479-659, 0630/558-61-43
Skoda típusú autóhoz új és bontott alkatrészek (tartaléknak), különböző méretű bőröndök, sporttáskák, apró műszaki cikkek eladó. Tel.:0630/558-61-43
Kifogástalan állapotú, nagyon szép sarok bárpult lámpával, és három darab,
polcos, fiókos és vitrines szekrénnyel
költözés miatt eladó. Megtekinthető a
belvárosban. 70000 Ft . Tel.:0630/20627-86
Nagyméretű
akvárium
eladó.
Tel.:0630/416-21-50
160cm × 200 cm nagy, kétszemélyes
matrac költözés miatt eladó 13000 forintért. Tel.:0630/206-27-86
Pianínó eladó. Tel.:0630/416-21-50
Zepter levegőterápia készülék asztmásoknak, légúti betegségben szenvedőknek ár alatt eladó. 10000 Ft.
Tel.:0630/206-27-86
Zománcozott bogrács (22 l, átmérő 45
cm. magasság 22 cm) újszerű állapotban
(egyszer használtan) eladó 5.200,- Ft-ért
Újszegeden. Érd.: 0630/542-95-78

Megújultunk!
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. szeptember 13-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Kormányzati tízmilliárdok érkeznek a nemzetközi versenyképesség erősítéséért

A szegedi egyetem a város zászlóshajója
Örömteli hírek hangzottak el a
Szegedi Tudományegyetem idei
tanévnyitó ünnepségén. Az egyedüli kellemetlenség Botka László
negatív hangvételű politikai beszéde volt, amellyel megpróbálta
elrontani az esemény hangulatát.
Megyeri József
Szabó Gábor úgy fogalmazott, az
egyetem soha nem volt ilyen stabil
anyagi helyzetben, ugyanis az előttünk álló ciklusra összesen 47 milliárd forintos pályázati forrást nyert
el, amit elsősorban kutatás-fejlesztésre fordítanak.
Ez nagyban hozzájárulhat ahhoz,
hogy az egyetem nemzetközi viszonylatban is komoly eredményeket érjen el.
Botka László ezt követően mondott köszöntő helyett politikai beszédét, amiben lekicsinylően szólt a kormány oktatással kapcsolatos intézkedéseiről. A szocialista polgármester
többször utalt arra: Magyarország
rossz irányba halad.
Trócsányi László igazságügyi miniszter rámutatott: kiemelten fontosnak tartják a felsőoktatást, ezért partnerként tekintenek az egyetemekre.
Bíznak abban, hogy az oktatási intézmények világszerte erősítik majd
az ország hírnevét.
– A szegedi egyetem a város
zászlóshajója, így ha azt támogatjuk, akkor tulajdonképpen a települést is támogatjuk. Többek között a jogi és a zeneművészeti kar
Tisza Lajos körúti épületének teljes
felújítására is biztosítunk kormányzati forrást. A Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinikán 10 milliárd forintos fejlesztés teszi lehetővé az országos vonzáskörű feladatok
elvégzését. Az egyetem klinikai központjában 4,8 milliárd forintot biztosítunk a legmodernebb képalkotó diagnosztikai kapacitás kiépítésére, valamint az ELI melletti park
előkészületi munkáira 1,7 milliárdot
különítettünk el – sorolta Trócsányi
László, aki hozzátette, így összesen
21 milliárd forinttal segítenek az
egyetem számára.

Fotó: Gémes Sándor

A rektor azt kívánta a fiataloknak: ne csak diplomát szerezzenek, hanem induljanak el az értelmiségivé válás útján

A Botka-beszéd margójára
Botka László megint hasba rúgta
a kormányt a SZTE tanévnyitóján,
véleménye szerint ugyanis egyre
rosszabb a felsőoktatás az országban. Mindeközben az egyetemnek
soha nem volt annyi pénze, mint
most. Ellentmondásos, mi megy
rossz irányba. Déli Szó-álláspont
Megyeri József
„Nem mehetnek tovább úgy a dolgok
Magyarországon, mint eddig, egyre
rosszabb a hazai felsőoktatás helyzete” – ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal készült Botka László a Szegedi
Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségére. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje évről évre kihasználja
ezt a jeles alkalmat arra, hogy páros lábbal rúgja hasba a kormányt.

Világos, hogy közelednek a tavaszi
választások, dübörög a kampány, de
egy ilyen eseményen, ahol több száz
izgatott fiatal kezdi meg élete egyik
legszebb időszakát, az egyetemi éveit,
talán mégsem kellene sárdobálással
előrukkolni. A diákokat vélhetően
nem érdekli a mocskolódás, és szinte
biztos, hogy a polgármester sem lesz
népszerűbb és szimpatikusabb ezzel
a szemükben.
Botka olyat is mondott: Magyarország
rossz irányba halad. A kijelentés már
csak azért is hangzott furcsán a TIK
Kongresszusi Termének falai között,
mert néhány perccel előtte a rektor
arról számolt be: soha nem tudtak
még ennyi pénzből gazdálkodni,
mint most, amikor az elkövetkezendő években összesen 47 milliárd forintnyi pályázati forrásból végeznek

majd kutatásokat. Trócsányi László
igazságügyi miniszter pedig később
arról tájékoztatott, hogy a kormány
mintegy 21 milliárd forintot biztosít a
„Szeged zászlóshajójának” minősülő
egyetem különböző beruházásainak
elősegítésére.
A tanévnyitó előtt nem sokkal jelent
meg egy hír, ami szerint az MSZPben nemhogy választási győzelemről
nem beszélnek, hanem lassan már
attól tartanak, hogy jövőre a parlamentbe sem jutnak be. Ami igaz,
az igaz: a felmérések szerint valóban
egyre kisebb a szegedi polgármester
vezette párt támogatottsága. Talán
ez számít rossz iránynak, amin el
kellene elgondolkodnia a kormányfőjelöltnek. Mert a régi mondás is
úgy szól: mindenki a saját háza
táján sepregessen.

KÖZÉLET

DÉLI SZÓ 
Botka László és Szabó Sándor is a kerítésbontó koalícióban

19

Ars Sacra Fesztivál

Magyarságunk ellen támadnak

Fotó: Gémes Sándor

Hazai és külföldi politikai erők is azon dolgoznak, hogy minél előbb megszüntessék a határzárt

A Soros-társulat tagjai egyértelművé tették, hogy készek elfogadni a tömeges migrációt, és
felszámolnák a magyar határokat
védő kerítést.
DSZ
– Választhatunk, hogy vagy megvédjük az országunkat, vagy engedjük, hogy mindörökre megváltozzon – mondja Hidvéghi Balázs,
a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hozzáteszi, a polgári nemzeti oldal, Orbán Viktor kormánya
egyértelműen azon dolgozik, hogy
megőrizze Magyarország biztonsá-

gát, magyarságát, és a magyar emberek nyugodtan tudják felnevelni
gyerekeiket. Immár harmadik éve
tart ugyanis a „tömeges migrációs
invázió”, amely alapjaiban fenyegeti Európát. A jövő évi parlamenti választáson arról kell döntenie
minden magyar polgárnak, hogy
„Orbán vagy a kerítés lebontása”. –
A másik oldalon már felsorakozott
a Soros-társulat, és mindannyian
egyértelművé tették, hogy ők készek
elfogadni a tömeges migrációt, a
Soros-tervet, a kvótát, a tömeges
betelepülést – mutat rá.
A „Soros-társulat” vezéralakjai, a
brüsszeli bevándorláspolitika lelkes

támogatói közé tartoznak Gyurcsány
Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és Botka László, Szeged polgármestere is.
Hidvéghi Balázs emlékeztet,
Botka „első útja szocialista minisz
terelnök-jelöltté választása után
Brüsszelbe vezetett, ahol világossá tette, lebontaná a magyar határt
védő kerítést.” Ugyancsak ennek
a kerítésbontó koalíciónak a tagja
az MSZP szinte láthatatlan szegedi országgyűlési képviselője, Szabó
Sándor is, aki Botka László egykori kabinetvezetőjeként ma is a kormányfőjelölt politikai szándékainak
feltétlen híve és kiszolgálója.

Szegedre bármelyik menekültet el lehet küldeni?
Az üresen álló IKV-s lakások akár
ideális helyet nyújthatnának a
migránsoknak.
DSZ
„Szeged egy elkötelezetten baloldali
város, oda bármelyik menekültet el
lehet küldeni” – ezt a máig emlékezetes és félelmetes nyilatkozatot tette az Európai Parlament elnökeként
Martin Schulz, aki a napfény városában folytatott félig-meddig titkos
tárgyalásokat Botka László MSZP-s
polgármesterrel és Ujhelyi István
EP-képviselővel. Schulz ma a német szociáldemokraták kancellár-

jelöltjeként amellett kardoskodik,
hogy a külső határok lezárása helyett közös, uniós bevándorlási jogi
rendszert kellene kialakítani, amely
lehetőséget ad a legális bevándorlásra. Az ezzel kapcsolatos terheket
és a migránsokat pedig minden
uniós tagállam között szétosztaná.
Emlékezetes, hogy a szegedi szocialista vezetés az európai baloldal
Schulz-féle politikájához igazodva pátyolgatta a városba beáramló
migránsokat, egyfajta ideiglenes tábort alakított ki számukra a nagyállomáson. Városszerte tartja magát a
szóbeszéd, hogy a több ezer üresen
álló IKV-s ingatlanba költöztethet-

Fotó: Kovács Ferenc

nek migránsokat. Joggal tehető fel a
kérdés, hogy amennyiben Schulzon
és hazai politikai szövetségesein,
Botka Lászlón, Ujhelyi Istvánon,
Szabó Sándoron múlna, hány ezer
muszlim bevándorlót telepítenének
be a szegedi lakótelepekre.

2017-ben Vajdaságban, Kelebián rendezik meg elsőként az Ars
Sacra Fesztivált. A Márton Áron
Közösségi Ház és a kelebiai, az
idén nyolcvanéves Divisio Apostolorum templom ad helyet a
magas művészi színvonalú, szakrális művészeteket felsorakoztató programsorozatnak, mely
a zsidó-keresztény kultúrában
rejlő értékeket sorakoztatja fel a
művészetek segítségével. A szakralitást profán környezetben,
a hagyományt új köntösben, a
kortárs alkotásokat régi helyszíneken is bemutatják. Az eseménysorozat által minden szépre, jóra fogékony embert ahhoz
segítenek, hogy lelkét felemelve
közelebb kerüljön az igazsághoz,
a valódi értékekhez. Az Ars Sacra
során szeptember 16. és 24. között kiállítások, könyvbemutató,
hangversenyek és filmbemutatók segítségével szemléltetik
azt a kimeríthetetlen kincset,
aminek a vajdaságiak is örökösei, képviselői és részesei. Magyarországon a fesztivál egyházi
fővédnöke Erdő Péter bíboros, a
világi fővédnöke pedig Herczegh
Anita, Áder János köztársasági
elnök felesége. Vajdaságban a
fővédnök Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja. Az
Ars Sacra Alapítvány az Európai Örökségnapok szervezőivel
együttműködve szervezi meg
szeptember 16-án a Nyitott
Templomok Napját, mely épített örökségünk bemutatásával,
a helyszínek újrafelfedezésével
mutatja fel a közös kultúránkban
rejlő remény jeleit. 20 órától az
UniCum Laude Énekegyüttes szórakoztatja majd a közönséget.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Élete egyik legkeményebb hajráján van túl a szegedi hosszútávúszó

Megnyerte az Universiadét Olasz Anna
A Tajvanban megrendezett Universiadén remekül szerepeltek a
magyar sportolók: az elmúlt 52 év
legjobb szerepléséből a szegedi
Olasz Anna is kivette a részét egy
aranyéremmel.
Vajgely Pál
Ismét a jól bevált taktika érvényesült Olasz Anna részéről a Tajvanban
megrendezett Universiade 10 kilométeres futamában. A verseny nagy
részét ezúttal is a mezőnyben töltötte a Haász SZUE sportolója, majd a
végén olyan tempót diktált, amivel
már a medencés úszók sem tudták
tartani a lépést, annak ellenére, hogy
annyira meleg volt az idő és a víz is,
hogy előrébb hozták a verseny rajtját, és többen vissza is léptek emiatt. – Tényleg nagyon meleg volt a
víz, ilyenkor sokkal hamarabb elfárad az ember. Tudtam mit kell csináljak ahhoz, hogy nyerjek, de féltem, hogy ezt a meleg miatt nem tudom kivitelezni. Talán életem egyik
legnehezebb utolsó 1000 métere volt
a hajrá – mondta a Déli Szónak az

Universiade-győztes Olasz Anna.
A világbajnoki és Európa-bajnoki
ezüstérmes úszó megjegyezte, teher
nélkül utazhatott ki Tajvanba, ugyanakkor a verseny előtt titkon reménykedett az aranyéremben. – Jó formában és rengeteg munkával a hátam mögött érkeztem a versenyre.
Ha nem is ez a nyugodtság játszotta a legnagyobb szerepet, de segített
abban, hogy jobban élvezzem a versenyzést – tette hozzá a magyarországi világbajnokságon a 25 km-es
távon ötödik helyen végzett Olasz
Anna. Ennek kapcsán megjegyezte:
nem érzi úgy, hogy szépségtapaszt
nyújtana a tajvani aranyérem a vb
után, mert az ötödik helyét főképp
annak tükrében tartja jó eredménynek, hogy három hónappal a verseny
előtt még abban sem volt biztos, hogy
folytatni akarja-e az úszást. – Ez a
nyár nagyon biztató volt a jövőre nézve. Újból élvezni tudtam az úszást
és bebizonyítottam, hogy ott van a
helyem a legjobbak között. Még két
világkupa-állomás van előttem, szeretnék odaérni az első hatba – zárta Olasz Anna.

Fotó: Magyar Úszó Szövetség (Fegyverneky Sándor)

Élete legnehezebb hajráját úszta az Universiadén

Élvonalbeli csapatot is legyőzött az SZKKSE a felkészülés során

Megcélozzák a feljutást a kézilabdás lányok
Szombaton megkezdődik a PC
Trade Szeged KKSE női kézilabdacsapata számára az új szezon:
a szegediek a bajnoki címért
szállnak harcba.
Vajgely Pál

Fotó: Kovács Ferenc

Véget ért a felkészülés az NB I/B
Keleti csoportjában szereplő PC
Trade Szeged KKSE játékosai számára. A dorozsmai klub kerete
alaposan kicserélődött a nyáron,
kilenc, többségében fiatal játékos
érkezett. A tavalyi idényhez képest, amikor kevéssel maradt le
az aranyéremről a csapat, bővebb
kerettel dolgozhat Bakó Botond

vezetőedző. – A sok új játékos ellenére nem vagyunk hátrébb, mint tavaly
ilyenkor, sőt, támadásban előrébb is
járunk. Ebben persze nagy szerepe
van annak, hogy idén minden nap
együtt tudnak készülni a lányok, ez
a csapatépítési folyamatban is fontos
szerepet játszik – összegzett lapunknak az SZKKSE mestere, majd hozzátette, még sokat kell finomítaniuk játékukon, ehhez időre van szükségük. A felkészülési időszak során
szinte csak NB I-es csapatokkal találkoztak Szepesi Ivették, többek között a Vasassal, a Budaörssel és a
Dunaújvárossal is játszottak, valamint címet védtek a másodosztály
élcsapatait felvonultató orosházi tor-

nán. – Tudatosan terveztük így a
programot, mert az NB I-es csapatok
által képviselt színvonal az, amit nekünk meg kell tapasztalnunk azért,
hogy elérjük céljainkat. A meccsek
többségében ugyan a nagyobb tudás
és rutin győzött, de hasznos mérkőzéseket játszhattunk – utalt Bakó
Botond arra, hogy az SZKKSE célja
a feljutás az NB I-be. Ezt pedig csak
úgy tudja megvalósítani, ha megnyeri a Keleti csoportot. A rendkívül fiatal, 22,8 év átlagéletkorral bíró együttes először szombaton 16
órától az Etelka sori sportcsarnokban a tavaly a Nyugati csoport tizedik helyén végzett Szentendre ellen lép pályára.
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A kontinens legjobbjai ellen játszhatott a szegedi biliárdos

Fortuna nem fogadta kegyeibe Nagy Csabát
A hollandiai szenior Európa-bajnokságon rendre kiemelt ellenfeleket sodort Nagy Csaba útjába a
sors, azonban így is szép eredménnyel térhetett haza.
Vajgely Pál
Két, később egyaránt döntős német
játékos állította meg a Szegedi Biliárd
SE játékosát a Leendében megrendezett biliárd szenior Európabajnokságon. Nagy Csaba 14/1-ben
a 16 közé jutásért Dirk Stententől,
míg tízes játékban a legjobb nyolc között Reiner Wirsbitzkitől kapott ki,
itt ötödikként végzett. Kilences játékban a többszörös Eb-győztes portugál Enrique Correia parancsolt megálljt Nagy Csabának. – Minden játékban több mint nyolcvanan indultak,
egy ötödik helyet elhozni jó eredmény. Nagyjából húsz olyan játékos
van, aki bármikor megnyerheti az
Eb-t, ehhez szerencse is kell. Én most

Fotó: DSZ

Mindkét számában német ellenfél állította meg Nagy Csabát (jobbra)

négy top játékosból kettőt is megkaptam. Egyébként szeretjük a németeket – utalt a germánokkal szemben elveszített párharcokra. A szegedi játékos tavaly csapatban aranyér-

met nyert, idén azonban anyagi okok
miatt nem tudott elindulni a címvédő trió, de a csapattárs, Habó Alex
most is ott volt Hollandiában. Mint
azt Nagy Csaba lapunknak elmond-

ta, a felnőttek tornájával ellentétben
a szeniorok Eb-je jó hangulatú, laza
verseny, ahol rengeteg barátság alakul ki a résztvevők között. A torna
előtt közel másfél hónappal kezdődött a felkészülése, ennek hajrájában négy teljes napot csak a játéknak szánt. Hozzátette, jövőre ismét
Hollandiában rendezik az Európabajnokságot, a 2016-ban csapatban
bajnok gárda reményeik szerint újra
ott lesz a posztó mellett. – A 2018-as
Eb jubileumi lesz a nemzetközi szövetség számára, az összes szakág egyszerre játszik. Egy szenior Eb-t 20–
22 asztallal bonyolítanak le, addig
jövőre 50 asztalon fognak játszani.
Bízunk benne, hogy a felnőttválogatott ennek megfelelően képviselteti
magát, mi mindenképp szeretnénk
nyomot hagyni – összegzett Nagy
Csaba, aki zárásképp megköszönte
mindazon támogatóknak, akik nélkül nem utazhatott volna el az idei
viadalra.

Beérett a munka a Szegedi Röplabda Sportegyesületnél

Felnőtt női NB II-es csapatot indítanak
A SZRSE elsősorban a saját nevelésű játékosokra támaszkodik az
új idényben, kiegészülve az előző
szezonban az SZTE EHÖK SE-ben
szereplő négy profi röplabdázóval.
Dorogi László
Szeptember 23–24-én rajtol a női NB
II-es röplabdabajnokság, ahol ebben
a szezonban a Szegedi Röplabda
Sportegyesület is képviselteti magát.
A másodosztályú profi csapat indításában nagy szerepet játszott az is,
hogy a Magyar Röplabda Szövetség a
2017/2018-as szezontól megváltoztatta a bajnokság kiírását, amelynek
értelmében az NB II-es felnőttbajnokság kiegészül az első osztályú
klubok juniorcsapatait felvonultató
U21-es bajnoksággal, miközben az
NB II-es juniorbajnokságot eltörölték. Részben ezért, részben pedig az

évek óta tartó következetes munka
gyümölcseként vághatnak neki az új
kalandnak a szegedi röpis lányok. –
Évek óta dolgozunk azon, hogy saját nevelésű játékosokra építve felnőtt női csapatot tudjunk indítani.
Ez az együttes javarészt utánpótláskorú játékosokra épül. Ebből kifolyólag szerettünk volna juniorcsapattal is részt venni az utánpótlásbajnokságban, hogy kevesebb teher
legyen a lányokon, de ezt az új rendszer nem teszi lehetővé – mondta el
lapunk megkeresésére Dávid Tibor,
a Szegedi Röplabda Sportegyesület
ügyvezető-elnökhelyettese. Az idei
bajnokság kiírása értelmében a
SZRSE a másodosztály közép-magyarországi csoportjába került, ahol
az Újpest, az MTK, a Palota RSC és
a Gödöllői RC juniorcsapataival, valamint a Közgáz SC, a HÉP-RÖPKE
SE, a Delta RSE Érd, a TAC-SZESE és

Fotó: Szegedi Röplabda SE

Saját nevelésű fiatalokkal indul az SZRSE

a Kalocsai SE felnőttgárdáival küzdhet meg. Az alapszakaszban a csapatok oda-visszavágós rendszerben két
fordulót játszanak a bajnokságban,
majd a rájátszásban a női felnőtt NB
II-es bajnokság csapatai egy külön

fordulót teljesítenek már az U21-es
csapatok nélkül. A rájátszásba a csapatok magukkal viszik az alapszakaszban elért eredményüket, beleértve a juniorcsapatok elleni mérkőzéseket is.
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A felkészülés jegyében

Mellőzés

Az OB I-es mezőny egyharmadának részvételével rendeztek felkészülési tornát Szombathelyen a múlt hét
végén. A formálódó Contitech Szeged Diapolo vízilabdacsapata öt mérkőzést játszott le csütörtöktől szombatig, Varga Péterék egy győzelemmel, egy döntetlennel és
három vereséggel zártak a körmérkőzéses torna ötödik
helyén. A végső győzelmet a Kaposvár szerezte meg.

A kevés lehetőség miatt távozik a Szeged
2011-Grosics Akadémia
NB II-es focicsapatának nyáron szerződtetett védője, Ikonomu
Konsztantinosz.

Repülőrajtot vett a SZEOL

Legyőzték a MAFC-ot
Első hazai edzőmérkőzését játszotta a Naturtex-SZTE-Szedeák
férfi kosárlabdacsapata, Andjelko Mandic fiai a MAFC-ot
fogadták. A Szegedben ezúttal
sem volt ott a sérüléssel bajlódó
Marko Boltic, valamint az amerikai próbajátékos, Josh Fortune
sem játszott. Ugyan a fővárosiak
szerezték a meccs első kosarát,
de innentől kezdve szinte végig a Szedeák vezetett – igaz, a
MAFC szívósan küzdött, és nem
hagyta magát leszakítani. A Naturtex nagyobb előnyt csak az
utolsó negyedben tudott felépíteni, végül a Szedeák 78–70-re
verte A csoportos ellenfelét. Juhos Leventéék pénteken a pécsi
Matro-PVSK kupán szerepelnek,
ahol a Kaposvár elleni meccs
eredményének tükrében másnak a Péccsel vagy a MAFC-cal
találkoznak a helyosztón.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 16.30 Szeged
2011-Grosics Akadémia – Dorog. •
NB III Közép csoport: szombat 16.30
Mórahalom VSE – Szekszárdi UFC,
Makói FC – Iváncsa KSE. Vasárnap 16.30
SZEOL SC – Hódmezővásárhelyi FC. •
Megye I.: Péntek 19.00 FK 1899 Szeged
– Kiskundorozsmai ESK. Szombat 16.30
Csongrád TSE – Zsombó SE, Szegedi
VSE – Szentesi Kinizsi SZITE, Ujszegedi
TC – Algyő SK, Foliaplast-Bordány
SK – Sándorfalva SK, Ásotthalmi TE –
Tiszasziget SE. Vasárnap 16.30 Szőregi
RSE – Hódmezővásárhelyi FC II. • Megye
II.: szombat 16.30 Makói FC II. – Röszke,
Székkutas – Csanytelek, Csanádpalota
– Tömörkény, Balástya – St. Mihály,
Móravárosi Kinizsi – Szegedi VSE II.,
Kiszombor – Apátfalva. Vasárnap 16.30

Nagymágocs – Mindszent, Csengele –
Üllés. • Megye III., Homokháti csoport:
szombat 16.30 Balotaszállás – Ásotthalom
II., Sándorfalva II. – Dóc, Kistelek –
Zsombó II. vasárnap 16.30 Mórahalom
II. – Pusztamérges, Ruzsa – Bordány II.,
Algyő II. – Zákányszék. • Megye III.,
Tisza-Maros csoport: szombat 16.30
Pitvaros – Baktó, Földeák – Szegvár,
Mártély – Baks, Gyálarét – Szikáncs. vasárnap 13.00 Pázsit – Kübekháza. 16.30
Nagylak – Csongrád III.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Szombat 16.30 Bordány Sándorfalva. Vasárnap 16.30 SZEOL
SC - Hódmezővásárhely, Szeged 2011
- Dorog. 17.00 Monor - Szent Mihály.

Negyedik meccsén is győzni tudott a SZEOL SC labdarúgócsapata, amely ezzel egyedüli hibátlan együttesként vezeti
az NB III Közép csoportját. Siha Zsolt együttese legutóbb
Vecsésről hozta el a három pontot, vasárnap 16.30-tól
pedig egy megyei rangadó vár a kék-feketékre, hiszen a
Hódmezővásárhelyi FC érkezik a SZVSE-stadionba. Az
előjelek a SZEOL mellett szólnak, a HFC még nem tudott
az idei pontvadászatban nyerni, ugyanakkor a vásárhelyiek
bizonyára azon lesznek, hogy sorozatuk megszakadjon –
véget vetve ezzel a SZEOL veretlenségének. – Bár még csak
a bajnokság elején vagyunk, de akár élet-halál meccsként
is tekinthet a vasárnapi derbire a Hódmezővásárhely. Nem
biztos, hogy szép meccs lesz, kemény taktikai harc folyhat
majd a pályán, de ugyanolyan stabilan kell majd játszanunk, mint az elmúlt találkozók során. Csapatként rendben
vagyunk, ennek kell döntenie – fogalmazott a SZEOL játékosa, Kéri Tamás, majd hozzátette: nem gondolja úgy, hogy
teherként hathat rájuk az, hogy egyedüliként veretlenek a
bajnokságban, hanem éppen ellenkezőleg, ez a jó kezdés
adhatja meg azt a nyugodtságot, aminek köszönhetően
éppen a vasárnapi ellenfél is egy jó szezont tudott futni a
tavalyi szezonban. – Tavaly számtalan olyan meccsünk volt,
amikor egy góllal kaptunk ki, most egy kicsit megtapasztaljuk, milyen a másik oldalon állni. Nem gondoltuk, hogy
így sikerül a rajtunk, de a Közép csoport sok meglepetést
tartogathat még – válaszolta a Déli Szónak Kéri Tamás. A
vasárnapi, SZEOL – Hódmezővásárhely mérkőzést a szurkolók ingyen tekinthetik meg.
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DÉLI SZÓ 
Az olimpiai bajnok Gedó György szerint a szabadságról szól a sportág

Hat arany

Az ököl mindig nálunk van
Az 1972-es müncheni olimpián a
terror árnyékában érte el pályafutása legnagyobb sikerét, dolgozott
ökölvívóedzőként, jelenleg a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szakfelügyelőjeként járja az országot.
Nagy figyelmet fordít az ökölvívás
oktatására, nem sok olyan ember
van, aki nála többet tenne a magyar ökölvívósport jelenéért. Gedó
Györggyel beszélgettünk.
Dorogi László
– Békéscsabán kezdett el megismerkedni az ökölvívással, majd később a
Vasas színeiben, Adler Zsigmond kezei alatt vált olimpiai bajnokká. Egyik
első sikerét éppen Szegeden aratta egy
országos bajnokságon, hogyan emlékszik erre vissza?
– Amikor megérkeztünk Szegedre,
Zsiga bácsi elvitt egy komor épülethez, és egy szögesdrótos kerítésre mutatott. Megkérdezte tőlem, tudom-e,
hol vagyunk. Nekem fogalmam
sem volt róla, de azt mondta, hogy ha nem nyered
meg ezt a versenyt, akkor oda duglak a szögesdrótok mögé. Ettől én
nagyon megijedtem, és
innentől kezdve csak az
lebegett a szemem előtt,
hogy minden meccset
megnyerjek, ami
sikerült is.

Mint később kiderült, a Csillagbörtön
volt a szögesdrótos kerítés mögött.
– Milyen volt a viszonya Adler
Zsigmonddal?
– Ő volt a szívem csücske, a nevelőapám. Azt hiszem, a világ egyik legnagyobb szakembere volt. Ő edzette
Papp Lacit is, aztán sajnos balul sült
el a kapcsolatuk. Ez nagyon bántotta Zsiga bácsit, de próbáltam enyhíteni a fájdalmán, hogy ne ezzel foglalkozzon, hanem azokra a gyerekre koncentráljon, akik tőle tanulnak.
Pályafutásom során 597 mérkőzésből 586-ot megnyertem, amiből 57
kiütéses győzelmem volt, de elsősorban mégsem arra vagyok büszke, hogy
ezt elértem, hanem azokra az emberekre, akik erre megtanítottak.
– Két éve a Magyar Ökölvívó Szak
szövetség szakfelügyelőjeként dolgozik,
járja az országot, nagyon sok gyereknek tanítja meg az ökölvívás fortélyait. Mit tapasztal, szívesen engedik le a
szülők a gyerekeket az edzőtermekbe?
– A közvéleményben nagyon
rossz helyet foglal el a sportágunk, de ez azért van,
mert a közfelvilágosítás nem megfelelő. Soha
nem emelik ki, hogy az
ökölvívás milyen személyes tulajdonságokat fejleszt, hogy a kitartásra tanít, fejleszti az intelligenciát. A mai gyerekek számára nagyon sok a
csali, ami elvonja
a figyelmüket.
Amikor lejön
nek az ed
zőterembe
megismer-

kedni az ökölvívással, akkor szembesíteni kell őket azokkal a dolgokkal,
amelyek előfordulnak ebben a sportágban, hogy történhetnek balesetek,
sérülések, ám tulajdonképpen mi,
ökölvívók sosem arra próbálunk felkészülni, hogy megsemmisítsük vagy
agyonverjük az ellenfelünket.
– Általános tendencia, hogy kevesen
válnak csak profi sportolóvá – beszéljünk bármilyen sportágról – azok közül, akik fiatalon belevágnak. Milyen
arányban lesznek profi ökölvívók az
ifjú tehetségekből?
– Nem vagyok futurológus, de ha
az lennék, akkor bizonyára jól járnék, mert akkor ki tudnám választani a tömegből a tehetséges gyerekeket. Nem így történik ez. Akadnak
olyan versenyzők is, akiknek kiváló az alapadottságuk, akik nagyon
könnyen tanulnak.
– Kiből válhat jó ökölvívó?
– Aki szereti a taktikát, a technikát, a mozgáskultúrát és a szabadságot, mert ez a sportág elsősorban a
szabadságról szól. Másrészről egy ököl
mindig nálunk van. Nem kell fizetni
érte, a saját öklömmel mindig meg
tudom védeni önmagamat.
– A beszélgetés alatt egyszer sem
használta a boksz vagy a bunyó kifejezést…
– A boksz meg a bunyó kint van
az utcán meg a kocsmában. A szorítóban ökölvívás zajlik, amit megfelelő szabályok keretein belül űznek. A
ringben nagyon vigyázunk a gyerekek
egészségére, azt vallom, hogy a srácokat nem szabad bedobni a mély vízbe, meg kell tanítani őket az ökölvívó
sportág fortélyaira. Nekik pedig sokat
kell gyakorolni, így tudnak eredményeket elérni. Mindig úgy fogalmaztam, hogy az ökölvívás nem más, mint
az idegek és az izmok nagy játéka.
Egy ökölvívónak nagyon
sokat kell gyakorolnia,
hogy ezekkel megfelelően tudjon játszani.

Fotó: Gémes Sándor

Gedó György 597 mérkőzésből 586-ot nyert meg pályafutása után
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Összesen hat bajnoki címet
szereztek a szezonzáró, országos kajak-kenu bajnokságon a
DÉMÁSZ Szegedi VE versenyzői. Az első versenynapon
összesen tizenhárom érem került a szegediek nyakába, miután a két paraversenyző, Varga
Katalin és Suba Róbert is győzni tudott, miképp szintén a legjobbnak bizonyult futamában
Bodonyi András és az MTK-s
Kaszás Klaudiával párosban
versenyző Miskolczy Fruzsina.
Másnap a friss felnőtt világbajnok, Birkás Balázs 200 méteren egyesben, négyesben és
párosban is nyert – utóbbiban
versenyen kívül indultak, ám
ezúttal sem tudta megfogni
senki sem a Birkás–Tótka-párost. Ezüstöt nyert a fiatal parasportoló, Rescsik Csaba és
a már négyszeres világbajnok
Medveczky Erika is, míg Bodonyi András két bronzérem mellett párosban a dobogó második fokára állhatott fel.

Maratoni finálé
Újabb nemzetközi tornát nyert
meg Drahota-Szabó Dorka.
A szegedi Hajnal Tenisziskola
tehetséges versenyzője ezúttal Szarajevóban, az Európai
Tenisz Szövetség által rendezett
versenyen szállt harcba a 16
évesek rendkívül erős mezőnyében. Dorkának öt mérkőzést kellett megnyernie a 32-es
főtáblán a végső siker eléréséhez. A fináléban a tizennégy
évesek európai ranglistáján ötödik helyezett tehetséges rivális, Maria Bondarenko várt rá.
A maratoni, háromórás döntő
első szettjét nagy küzdelemben 7:5-re nyerte meg Hajnal
István tanítványa, ám a második szettben 6:3-ra alulmaradt,
így következhetett a folytatás. A mindent eldöntő szettben 6:3-ra múlta felül orosz
riválisát, ezzel megszerezte a
tornagyőzelmet, amellyel az
előkelő negyedik helyre lépett
elő a tizenhat évesek európai
versenyranglistáján.

24  HIRDETÉS

2017. SZEPTEMBER 8.

