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SZEGED
Röszkénél zártuk a
kaput – 2015 szeptemberében több ezer
migráns ostromolta
a kerítést a magyarszerb határon.
uwuwu

Hinni a magyarokban
– Takács Nikolas nem
felejtette el, honnan jött.
A fiatal sztár büszke származására, és hamarosan
Amerikát hódítaná meg.
uwuwu 11. oldal

5. oldal

Ötkarikás álom
Csúcsformát mutatott Jászapáti Petra a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságán. Legközelebb olimpián
bizonyítana.

15. oldal

Politikai felelős
Egyre inkább felháborodnak a
Szeviép-ügy károsultjai, akik
szerint Botkának is segíteni kellene a megoldásban.

3. oldal

Megújultunk!

A kereszt védelmében

Fotó: Gémes Sándor

DSZ
Keresztet formáltak égő mécsesekből Szegeden, a város mindkét Lidl
üzletének bejárata előtt. A Fidesz
helyi alapszervezete a multinacionális vállalat keresztényellenes marketingpolitikája ellen tiltakozott. A
szupermarket ugyanis egyes reklámfotóin Santorini látképéről ki-

retusálta az ortodox templomok
keresztjeit a „görög hetet” hirdető szórólapokon. Az áruházlánc a
nemzetközi felháborodást kiváltó,
nehezen értelmezhető tettet azzal
magyarázta, hogy a vallási és politikai semlegességet akarták megőrizni, ennek megfelelően hirdetéseikben és termékcsomagolásaikon
kerülik a vallási szimbólumokat.

– Egy kétezer éves keresztény jelkép
eltüntetése nem lehet a semlegesség megőrzését szolgáló cselekedet,
sőt, épp ellenkezőleg, ez egy nyílt
keresztényellenes állásfoglalás. Ha a
Lidl semleges kívánt volna maradni, akkor tiszteletben tartja mások
gondolatait, értékeit, s nem támadja azokat – fogalmazott Nógrádi
Tibor, a Fidesz szegedi elnöke.
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Továbbra is az elitben

Kerékpártúra Palicsra

Nyilvánosságra hozta idei világrangsorát a Times Higher
Education. A brit szakfolyóirat listáján – a tavalyi évhez
hasonlóan – a Szegedi Tudományegyetem a 601–800.
helyen szerepel. Ezzel a hazai egyetemek viszonylatában
holtversenyben a második legjobb az SZTE.

Idén is túrát szerveznek Zákányszékről Palicsra, a
Szüreti Napokra. A résztvevők szeptember 16-án 9
órakor indulnak a Lengyel térről. A túra ingyenes, a táv
mintegy 68 kilométer. A magyar–szerb határ átlépéséhez személyi igazolvány szükséges.

Vadász, horgász
Ismét megnyitja kapuit
a Szegedi Olimpiai Központ Maty-éri versenypályája a vadászat és a
horgászat szerelmesei
előtt. Szeptember 16-án
harmadik alkalommal
rendezik meg a SZEHOVA
vadásztalálkozót,
amely idén a Csongrád
Megyei Vadásznappal
karöltve az eddiginél is
színesebb programkínálattal és sok újdonsággal
várja a kilátogatókat.
Szívesen látják a még
csak érdeklődőket, illetve azokat is, akik hobbiés profi szinten tartanak, mert az interaktív
bemutatók mindenki
számára nyújtanak tanulási lehetőséget.

Bográcsban a tarajosok
Elmaradhatatlan program Kiskundorozsmán az őszi Faragó téri kakaspörköltfőző
verseny. Az elsődleges cél a kikapcsolódás,
valamint az, hogy a dorozsmaiak jobban
megismerjék egymást. Az idei eseményen
több mint hatszáz kilogrammnyi húsból
készültek a finomabbnál finomabb ételek.
A hatvan bográcsban rendre pörkölt főtt,
a Dorozsmai Nefelejts Bölcsőde képviseletében főző csapat levest készített. A városrész két önkormányzati képviselőjének
összefogásában megvalósuló programon
több mint ezren vettek részt.

Elviszik a zöldhulladékot Bordányban
Az év végéig Bordányban az alábbi napokon szervez zöldhulladék-begyűjtést a közszolgáltató: szeptember 19.; október 3., 17.; november 14. és december 18. Az erre a
célra készített zsákot a helyi polgármesteri hivatal információs pultjánál lehet igényelni. Vágott füvet, virágot, falevelet,
lágyszárú növényeket, kezeletlen kéregdarabokat, a háztartásban keletkezett konyhai és élelmiszer maradékot, fűrészport, faforgácsot, száraz szalmát lehet elhelyezni. Ugyancsak
a zsákba kerülhetnek a zöldség- és gyümölcsmaradványok, a
kávézacc, tealevelek, tojáshéj és egyéb növényi származékok
is. Maximum 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben, kévébe kötve kell kihelyezni a gallyakat, faágakat fanyesedékeket, amelyből egy alkalommal maximum 0,5 köbméternyit
szállítanak majd el a ház elől. A begyűjtött hulladékot aprítás
és komposztálás után hasznosítják.

Hídra pingált a graffitis
A Szegedi Rendőrkapitányság
eljárást indított egy székesfehérvári férfival szemben,
aki összefirkálta az egyik híd
pillérének falát Újszegeden.
A gyanúsított egy kék színű festékszóróval nonfiguratív feliratokat készített. A
19 éves férfit tetten érték,
majd elfogták. A feltételezett
elkövető kihallgatása során
beismerő vallomást tett.

Egyhetes fesztivál
A Szeged-Csanádi Egyház
megye idén immár 10. alkalommal rendezi meg a
Szent Gellért Fesztivált, az
egyházmegye első püspöke, a vértanú Szent Gellért
ünnepéhez kapcsolódóan.
A szeptember 24-től október elsejéig tartó jubileumi hangverseny sorozaton
olyan művek csendülnek
fel, amelyek Szeged gazdag
zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei
ritkaságok.

Az állatokért

Immár második alkalommal ünnepelnek közösen a szegedi és Csongrád megyei állatvédők, civil szervezetek
az Állatok Világnapjához kapcsolódva. A Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesülete szervezésében ezúttal is
Szeged ad otthont a közös ünnepnek, amelyet számos
családi program, bemutató és állatsimogató kísér. Szeptember 30-án, szombaton 10 és 15 óra között várják a
családokat, látogatókat az Árpád térre. Újra lesz állatbemutató, sétakocsikázás, Állatútleveles Tudáspróba
és sok-sok ajándék. A felnőtt gazdikat szaktanácsadásra hívják. – A verőfényes szegedi napsütésben tavaly
mintegy kétszáz érdeklődőt vonzott az állatvédő civil
szervezetek összefogásával létrejött világnapi ünnep.
Reméljük, ezúttal is sokan adják jelét állatszeretetüknek! – közölte a szervezet. A világnapi ünnepen – hagyományteremtő céllal – adománygyűjtést is tartanak,
a befolyó összeget ivartalanítási programra fordítják.
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Botka Lászlót tartják a Szeviép-botrány politikai felelősének

A kormányzatban bíznak a károsultak
Szeged polgármestere, Botka
László a Szeviép-ügy politikai
felelőse, ezért kötelessége, hogy
részt vegyen a helyzet megoldásában – jelentette ki Szabó
Bálint. A jogász arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a károsultak
kormányzati segítségben bíznak,
és egy kártalanítási programot is
kidolgoztak.

– A botrány hét évvel ezelőtti kitörésekor
még talpon lévő, ki nem fizetett alvállalkozók
egy része mára tönkrement vagy csődközeli
állapotba került, s ezzel több ezer szegedi,
Csongrád megyei és hazai munkahely léte
került veszélybe – közölte a károsultak egy
részét képviselő Szabó Bálint. Az ügy első számú politikai felelőseként Botka László MSZP-s
polgármestert nevezte meg, s ezért szerinte –
ahogy fogalmazott – „dolga van” a városvezetőnek a mintegy ötszáz érintett vállalkozással
és azzal az ötezer emberrel, akinek veszélybe
került a megélhetése.

Varga Anna
Az egyre dagagó milliárdos botrány,
a Szeviép-ügy károsultjainak egy
csoportja az Országgyűlés gazdasági
bizottságához és annak elnökéhez,
Bánki Erikhez fordult, hogy induljon kártalanítási program a több
ezer munkahely megmentése érdekében. Erről tájékoztatta a Déli Szót
Szabó Bálint jogász a Szeviép-per
legutóbbi tárgyalási napja kapcsán.
Elmondta, az érintettek azért léptek,
mert elhúzódó perre számítanak,
illetve arra, hogy lesz másodfokú
eljárás is, tehát félő, hogy a károsult
kis- és középvállalkozók kártalanítása nem fog megtörténni. Éppen
ezért Szegedre invitálták Bánki
Eriket, hogy személyesen tájékozódjon, ismerje meg, kik hogyan
nem jutottak a munkájukért járó
pénzükhöz.
– Az érintettek által kidolgozott
kártalanítási program lényege, hogy
a magyar állam kifizetné az önkormányzati és állami beruházásokban
közreműködőket, az érintett alvállalkozóknak természetesen számlákkal
kellene igazolniuk az elvégzett munkát. Így az állam lépne be a károsultak helyére a perben. Ideális esetben
nem érné kár az államot, hiszen a
Szeviép-vezérek zárolt vagyonából
visszakapná a pénzét, vagyis a magyar adófizetőket nem érné hátrány –
ecsetelte Szabó Bálint. Kérdésünkre,
hogy miért is érné meg az államnak,
hogy kifizesse a kis- és középvállalkozókat, majd maga lépjen be sértettként az eljárásba, a jogász azt mondta, nemzetgazdasági érdek megmenteni a még meglévő vállalkozásokat,
hiszen alkalmazottakat foglalkoztatnak, adót fizetnek az államnak.

Hiába a felháborodás, továbbra sem reagál a szegedi városvezetés

– Bukjanak meg politikusok, és
kerüljenek a bűnösök a börtönbe – jelentette ki Bárándy György
még 2010-ben, amikor a Szeviépkárosultak demonstráltak, nagy
munkagépekkel vonulva a csődbe ment építőipari cég székházánál,
ahonnan a városháza elé vonultak.
A Szeviép Zrt. felszámolását 2010
nyarán jelentették be, majd csak
mintegy öt évvel később emeltek vádat a cég három volt vezetője ellen
„különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező
csődbűntett” miatt. Az ügyészség a
volt cégvezérekre letöltendő szabadságvesztést indítványozott, illetve további büntetéseket és intézkedéseket.
Bár másfél milliárd eltüntetésével vádolják a három férfit, a felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6
milliárd 500 millió forint hitelezői
igényt jelentettek be.
– A botrány hét évvel ezelőtti kitörésekor még talpon lévő, ki nem
fizetett alvállalkozók egy része mára
tönkrement vagy csődközeli állapotba került, s ezzel több ezer szegedi,

Csongrád megyei és hazai munkahely léte került veszélybe – közölte a
károsultak egy részét képviselő Szabó
Bálint. Az ügy első számú politikai felelőseként Botka László MSZP-s polgármestert nevezte meg, s ezért szerinte – ahogy fogalmazott – „dolga
van” a városvezetőnek a mintegy ötszáz érintett vállalkozással és azzal az
ötezer emberrel, akinek veszélybe került a megélhetése. – Botka Lászlótól
azt kérem, hogy aktívan és tevékenyen vegyen részt ebben a folyamatban, vállaljon szerepet, nemcsak az
ügy feltárásában, hanem annak megoldásában is – közölte.
Botka Lászlót egyébként már
több ízben szólították fel arra, hogy
tisztázza magát az ügyben. Hollik
István KDNP-s parlamenti képviselő tavasszal Szegeden arról beszélt,
hogy az MSZP pénzmosó cége volt a
csődbe ment építőipari vállalat, amit
Botkáék és az MSZP-s kormányzat
uniós támogatásokkal és megrendelésekkel tömtek ki, így felmerül a kérdés, hogy vajon mennyi folyt abból
a szocialisták pártkasszájába.

Fotó: Gémes Sándor

A polgármesteri hivatal a korábbi Szeviéppel kapcsolatos kérdésekre annyit reagált mindössze, hogy az
önkormányzat és a Szeviép között
„nem volt szerződéses kapcsolat”.
Ennek ellentmond, hogy a társaság
kivitelezőként, konzorciumi partnerként vagy alvállalkozóként részt
vett többek között az M43-as autópálya építésében, Szegeden az 1-es
villamosvonal rekonstrukciójában, a
Ligetfürdő építésében, a Gomba bontásában, illetve a város nyugati elkerülőjének építésében.
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Azok egyék meg az elsózott levest, akik beengedték a migránsokat

Kinyitották az ajtót a Soros-terv előtt
A kvótaperben született ítéletet
követően Brüsszel felgyorsítaná
a bevándorlók betelepítését, sőt,
megduplázhatja a kötelező kvótákat. A magyar baloldal – az élen
Botka Lászlóval, mellette Szabó
Sándorral és Joób Mártonnal –
partner lehet a Soros-terv megvalósításában.
DSZ
Semmire sem kötelezi Magyar
or
szá
got az Európai Bíróság ítélete,
nincs ok arra, hogy hazánk megváltoztassa migránsokat elutasító
bevándorláspolitikáját – erősítette
meg Orbán Viktor miniszterelnök,
aki szerint a döntés súlyos elvi kérdést vet fel: az EU vajon az európai
szabad nemzetek szövetsége vagy
egy brüsszeli központú birodalom.
– Azzal, hogy az Európai Bíróság az
Európai Bizottság mellé állt, Soros
György terve előtt tárta ki az ajtót
– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: az igazi csata most kezdődik,
eddig jogi harcot folytattunk, most
viszont politikai harcot kell vívnia
a polgári kormánynak. – Azok az
országok egyék meg az általuk elsózott levest, amelyek szuverén döntésükkel beengedték a migránsokat
– utalt a soha nem látott mértékű

Fotó: Gémes Sándor

A szocialisták továbbra sem látják a veszélyt, ők tárt karokkal várják a bevándorlókat

nyugat-európai terrorfenyegetettségre, a migránsokhoz kötődő erőszakhullámra, kulturális és társadalmi konfliktusokra.
Közben az MSZP miniszterelnök-jelöltje, Botka László kijelentette, hogy Magyarország elveszítette a kvótapert, ami azt jelenti,

hogy el kell fogadnunk a kötelező
betelepítési kvótát. Ezzel akár több
százezer illegális bevándorlót telepítenek Magyarországra. Botka korábban többször foglalt állást a kerítésbontás mellett is, illetve nem cáfolta egyértelműen, hogy titkos tárgyalásokat folytatott Martin Schulzcal,

az Európai Parlament korábbi szociáldemokrata elnökével migránsok
Szegedre költöztetéséről. Joggal merül fel a kérdés: vajon hány ezer, beilleszkedésre képtelen muszlimot csábítana Szegedre a baloldal, ha Botka
és szövetségesei, Szabó Sándor és
Joób Márton kerülnének hatalomra?

A kerítés a nemzet biztonságának záloga

Nem erőszakolhatják meg Magyarországot
Orbán Viktor kitart amellett, hogy
az Európai Unió fizesse ki a közös
schengeni határok megvédésére
irányuló magyar intézkedések, így
a kerítés építési költségeinek felét.
DSZ
– Meggyőződésem, hogy aki a kerítést nem támogatja, az nem tudja és
nem is akarja megvédeni az Európai
Unió polgárait. A határok illegális
átlépésére irányuló tömeges kísérletek esetén ugyanis fizikai akadályok

létesítése nélkül lehetetlen a védekezés – írta Orbán Viktor Jean-Claude
Junckernek, az Európai Bizottság
elnökének. A miniszterelnök megismételte a magyar kormány azon kérését, hogy az Európai Unió fizesse
ki a kontinens védelmére irányuló
magyar intézkedések, így a kerítés
építési költségeit kitevő 270 milliárd
forint felét, miután Brüsszelből az a
megdöbbentő válasz érkezett, hogy
kerítésre nem jár pénz.
– Ha a határok megvédése helyett
az Európai Bizottság kizárólag a mig-

ránsok befogadására irányuló intézkedéseket és intézményeket hajlandó
finanszírozni, akkor a migráció megállítása helyett csak újabb ösztönzést
adunk olyan migránsok százezreinek,
akik Európa felé vennék az irányt –
hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Hozzátette: Magyarország nem kíván bevándorlóországgá válni, különösen nem erőszakolhatják ezt rá
Brüsszelből a magyar polgárok akarata ellenére. Az ország lakossága pedig a tavalyi népszavazáson is egyértelműen véleményt nyilvánított.

Fotó: Gémes Sándor
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Testükkel védték a magyar határt a megvadult migránsok fegyveres támadásától

Röszkénél kellett bezárnunk a kaput
Két évvel ezelőtt, 2015. szeptember 16-án zajlott a röszkei csata,
melynek során a szakszerűen fellépő magyar rendőrök és TEK-esek
megállították az országba betörni
készülő sok ezer erőszakos, agresszív illegális bevándorlót.
Pintér M. Lajos
Soha nem feledhető, drámai képsorokat láthattak a nézők a televízióban 2015. szeptember 16-án,
amikor is a magyar rendőrök és
TEK-esek Röszkénél órákon át kőkemény, véres harcot vívtak a határt,
a határzárat rohamozó, kődarabokkal, botokkal, vasrudakkal felfegyverzett, felgyújtott autógumikat is
hajigáló agresszív migránsokkal
szemben. Olyan felvételeket, melyekhez hasonló filmkockák szerencsére az 1956-os forradalom
szovjet–kommunista gyalázatos eltiprása óta elkerülték a magyarság
mindennapjait.
Akadt pillanat, amikor a nőket
és gyermekeket is pajzsként maguk
elé tartó támadók bedöntötték a kaput, ám a határvédő erők szakszerű
mozdulatokkal, vízágyút és könnygázt is bevetve végül visszaszorították őket a szerb oldalra. Ezzel véget

Botka: Andy Vajna rendezte
„Előállították [ti. Orbán Viktor és
kormány – a szerk.] ezt a nagyszerű TV-filmet, amit megnézhettünk a televízióban – gondolom, Andy Vajna rendezte –,
amelyben hős kormányunk védi
a hont az agresszív migránsokkal szemben” – ennyire cinikusan vélekedett az MSZP-s Botka
László a röszkei zavargásokról,
melyek során húsz, a határt hősiesen védő magyar rendőr is
megsérült.
ért a hazánkat hónapokon át szorító,
elviselhetetlenül fojtogató migrációs
nyomás, amikor is naponta illegális
bevándorlók ezrei, sőt, akár tízezrei
tapostak végig az országon, feldúlva
Szeged és környéke, a Homokhátság
nyugalmát, biztonságát, súlyos anyagi károkat is okozva az ott élőknek.
A magyar kormány 2015. június
17-i döntése értelmében július 13.
és szeptember 14. között a magyar–
szerb zöldhatáron műszaki határzár
épült, melynek átlépése, megrongálása a szeptember 15-én hatályba lépett törvény értelmében bűncselekménynek minősül, és szabadságvesz-

téssel, illetve kiutasítással büntetendő. Szeptember 15-én tehát lezárult a
kapu, két éve védi erős, szilárd jogi és
fizikai zár a magyar családok biztonságát a Fidesz–KDNP-kormánynak
köszönhetően.
A Röszke 5-ös főút menti, régi
közúti határátkelőhelyénél brutális
erőszakba torkolló 2015. szeptember 16-i összecsapások során húsz
magyar rendőr sérült meg, közülük
ketten súlyosan, őket kórházba szállították. A migránsok közül körülbelül háromszáz sérültről szóltak a
sajtóhírek.
A helyszínen huszonkét embert
állított elő a rendőrség. A zavargás
egyik feltételezett irányítóját, a szíriai Ahmed H.-t – akinek legalább

hét(!) útlevele volt – később „terrorcselekmény és határzár tiltott átlépése bűntettében” bűnösnek találta
a bíróság, ezért tíz év fegyházbüntetésre ítélte, és végleg kiutasította
Magyarországról, de 2017 nyarán a
Szegedi Ítélőtábla új elsőfokú eljárást rendelt el. A legfőbb ügyész a
Kúriához fordult jogorvoslatért.

Gyurcsány: Orbán szervezte
„Azzal vádolom Orbán Viktort,
hogy tudatosan megszervezte a
menekültek elleni támadást. (...)
bizonyítani akarta, hogy igenis
erőszakos menekülthullámmal
állunk szemben. Nemcsak erőszakot szított, hanem erőszakot
szervezett” – a DK elnökének
két évvel ezelőtti „migránspátyolgató” szavai kapcsán ma már
nehéz eldönteni, sírjunk-e vagy
nevessünk…

Fotó: Gémes Sándor

Ma már nem juthat át akárki ellenőrizetlenül a magyar-szerb határon
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Hatmagyarországnyi migráns tart felénk
Egy, a NATO köreiben publikált számítás szerint 2020-ig 60 millió migráns – azaz
Magyarország lakosságának hatszorosa(!) kelhet útra Afrikából, túlnyomó többségük
Európa irányába tartva. Amennyiben az elemzés valóra válik, nehéz évek várhatnak az
Európai Unióra. Kérdéses, hogy képes-e arra a földrész, hogy ekkora tömeget integráljon,
hiszen ez még a 2015-ös hullámnál is több személyt jelent. A pontos szám nem ismert,
a dokumentum ugyanis nem tér ki arra, hogy az elindulók hány százaléka célozza meg
Európát. Súlyos veszélyeket rejthet magában, hogy ha hatalomra kerül a bevándorláspárti, a kerítésbontás mellett érvelő baloldal Botka Lászlóval, Szabó Sándorral és Joób
Mártonnal, Magyarországnak is be kellene fogadnia egy nagyobb csoportot a brüsszeli
kötelező kvóták alapján. Létszámuk – legrosszabb esetben, ha szinte senki nem marad
Észak-Afrikában – megközelítheti Szeged lakosságának három-négyszeresét(!) is.

Másodgenerációs terroristák
Intő jel hazánk számára, hogy a bevándorlóktól fuldokló Belgium fővárosának
egynegyede muszlim, a leggyakoribb gyermekeknek adott név pedig már évek óta
a Mohamed. Az iszlám hívei által
sűrűn lakott negyedek a terroristáknak is menedéket nyújtanak.
– Nagyon bizarrul hangzik, de
az Európai Unió legfontosabb
döntéshozó szervei és a jelenlegi Európa elpusztításán
dolgozó terroristák alig
néhány kilométerre ülnek egymástól
Brüsszelben – nem
egy jobboldali lap,
hanem a liberá-

lis 444.hu portál újságírója kezdte így cikkét alig két évvel ezelőtt.
A helyzet azóta is változatlan, az elmúlt
évek terrorjáért felelős személyek közül
nem kevés Brüsszel Molenbeek kerületében nőtt fel másod- vagy harmadgenerációs bevándorlóként. A szintén
itt született Salah Abdeslam hónapokon keresztül bujkált a városrészben a párizsi merényleteket
követően, öt hónapba telt elkapni. Kérdéses, hogy a rendszeresen kormányválsággal küszködő Belgium miként képes
megakadályozni azt, hogy
újabb muszlim fiatalok radikalizálódjanak.

Gyilkolt és erőszakolt a migráns
Egy 19 éves orvostanhallgató lány megerőszakolását és
meggyilkolását ismerte be afgán migráns a németországi
Freiburgban tartott tárgyaláson. Korábban már tíz évre
ítélték Görögországban nemi erőszakért, de két év után
kiengedték. A bevándorló, Husszein K. elismerte, hogy
alkoholt és kábítószert is fogyasztott, amikor a 19 éves lány
elbiciklizett mellette. Lerángatta a nőt a bicikliről, megerőszakolta, majd öntudatlan állapotban egy folyóba dobta,
ahol a diáklány megfulladt.
Azt hitte a lány vízbe dobása után, hogy ő már halott,
vagyis meg is akarta ölni áldozatát. A migráns azt vallotta, hogy 18 évesen követte el a tettét, a vádhatóság szerint
viszont minimum 22 éves, a kérdés jelentős, mert az előbbi esetben maximum 15 évet, az utóbbi esetében életfogytiglani fegyházra ítélhetik.
Husszein K. 2015-ben, papírok nélkül érkezett Né
metországba. 2013-ban Görögországban már 10 év börtönre ítélték egy fiatal nő elleni erőszak miatt, ám két évvel később feltételesen szabadlábra került, és eltűnt.

Fotó: Gémes Sándor
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Ásotthalmon innen és túl
Idén második alkalommal rendezte meg népzenei találkozóját az Ásotthalmi Népdalkör.
Mondhatni, mindenki a szomszéd faluból érkezett, csak voltak, akiknek ehhez egy országhatárt is át kellett lépni. Az 1980
óta fennálló együttes további öt
település csoportjait fogadta.
A Vajdaságból Királyhalom és
Hajdújárás, az országhatáron
innenről Mórahalom, Kelebia,
Zákányszék képviselői és a házigazda ásotthalmiak léptek színpadra. A program keretében
nyílt meg Márki József ásotthalmi fafaragó kiállítása is.
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Hármas ünnep a móravárosiaknak
A szeged-móravárosi Szent Kereszt Plébánia szeptember 17-én, 10 órától tartja a templombúcsú ünnepét.
Meghívott szónok Holló István, az egyházközség korábbi plébánosa. Ezt követően Szent Kereszt ereklyével
körmenetet tartanak. Holló István atya pappá szentelésének 70. évfordulóját, a templom festésének megáldását, valamint a búcsút ünneplik.

Ovinapot rendeznek

Az éghajlatról

Tizenötödik alkalommal
rendezik meg az Ovinapot
Domaszéken. Szeptember
21-én megnyitó, óvodások
és iskolások műsora lesz.
Szeptember 22-én arcfestéssel és lovas kocsikázással is
várják a családokat.

Életmentésért

Röszkei mackó
Falból kitépett páncélszekrényt próbált meg eltulajdonítani egy helybéli férfi a
röszkei postáról. Nem járt
sikerrel, végül egy falba rögzített irattartó széfet bontott
ki, majd elvitte azt. Két szolgálaton kívüli rendőr a közelben fogta el a 26 éves gyanúsítottat, aki elismerte tettét.
Eljárás indul ellene.

Új defibrillátor

Új kormányablak

Életmentő eszközt vásárolt a Bordány Sportkör.
A megyei I. osztályban
szereplő focicsapat a
sporteseményein és civil
rendezvényein történt
tragikus események hatására vette a defibrillátort, amit várhatóan a
Faluház épületénél helyeznek ki, hogy a nap
huszonnégy órájában
hozzá lehessen férni.

Megnyílt a Csongrád
Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hiva
talának Üllési Kormány
ab
l aka. A következő
ügyfélfogadási renddel
várják a településen élő
lakosokat. Hétfőn 7–17,
kedden és szerdán 8–16,
csütörtökön 8–18, pénteken 8–12 óra között
tartanak nyitva.

Lopás Szegeden
Egy asszony válláról emelte
el a táskáját egy 16 éves fiú
Szegeden, aki két gyermekkorú társával az utcán követte el a lopást. A rendőrök
egy órán belül kiderítették,
ki a tettes. A helyi rendőrkapitányságra előállították,
majd kihallgatták.

A Szegedi Újszülött Életmentő Alapítvány 4 millió
forint értékű, ASTRUP készüléket vett át. A gép képes
akár egy csepp vérből is pontos tájékoztatást adni a
beteg állapotáról, aki így a legmegfelelőbb ellátást
kapja a mentés során. Ezenfelül a kapott adatokat
a kezelés későbbi fázisaiban is fel tudják használni. Pintér Sándor, a Szegedi Újszülött Életmentő
Szolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte:
jelentős előrelépést jelent a mentőszolgálat számára a
sav–bázis meghatározó eszköz, hiszen az országban a
vidéki koraszülött mentésben először kerül ilyen jellegű készülék használatba. A projekt megvalósulását
a Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért
Közhasznú Alapítvány valamint az Országos Egyesület
a Mosolyért Közhasznú Egyesület is támogatta. Az átadási esemény tanúbizonysággal szolgál a támogatók
számára, hogy a felajánlott összegek valóban jó helyre
kerültek, valamint így szeretnék megköszönni a segítségüket is.

Ruzsa is partner abban
az országos, a Belügyminisztérium mint főpályázó által koordinált, közvetlen brüsszeli pályázati
támogatással megvalósuló környezetvédelmi
projektben, melyet a
LIFE program 2016-os
kiírásának keretében az
„Alkalmazkodás az ég
hajlatváltozáshoz”
kiemelt célterületre nyújtottak be. A célkitűzés,
hogy javítsák a legsérülékenyebb önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló
képességét a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével.

Véradás
Véradást szerveznek szeptember 16-án, szombaton
8 és 11 óra között Pusz
ta
mérgesen. A Községi
Könyvtár épületében reggel
8 és délelőtt 11 óra között
várják azokat, akik szeretnének segíteni embertársaikon. A véradáshoz személyi
igazolvány, TAJ-kártya és
lakcímkártya szükséges.
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A hazai nyúlhús nagy része külföldi fogyasztókhoz kerül

Pintér
M.
Lajos
Hullám
Több a muszlim, mint a katolikus
a bécsi általános iskolákban. Az
osztrák főváros alapfokú oktatási
intézményeibe 32 ezer muszlim és
30 ezer katolikus diák jár – látott
napvilágot a megdöbbentő hír.
Ütött Európa huszonnegyedik órája. Ami évszázadokon át nem ment
fegyverrel, erővel, azt az „új hódítók” elérték „csellel”, az áramlássá
duzzadó beszivárgással. Ha minden így megy tovább, hamarosan
kisebbségbe kerülnek a keresztény
felekezetekhez tartozók NyugatEurópa országaiban. Amennyiben
nem ébred fel a kontinens, nem
térnek jobb belátásra politikai vezetői, akkor átrajzolják térképét,
újraírják kultúráját, vallását, alapértékeit, kitépik gyökereit. Mert ők,
a hódítók lesznek többen.
Úgy tűnik, Bécs már elesett. Buda
vára még áll. Most kell nagyon résen lennünk. Akárhogy vicsorog a
kozmopolitizmus, akármivel fenyeget a brüsszeli bioelit, most a nemzeti önvédelemnek jött el az ideje.
Mert nincs korlát, és nincs visszaút.
Aki az első hullámot beengedi, meg
kell tennie ugyanezt újra és újra, és
mivel a migráció végeláthatatlan
tenger, hamarosan arra ébred, hogy
a bevándorlók országává változott.
Hódoltsággá, ha úgy tetszik.
Két évvel ezelőtt lezártuk a határt,
bereteszeltük az ajtót, a jog eszközeivel és fizikailag is. Röszkénél
megpróbálták ránk törni, de kitartottunk, és azóta sem engedünk.
Nem szabad azonban feledni, hogy
az előbb a migráció jelenségét, majd
a betelepítési kvóták tervét letagadó ellenzéki politikusok, a Botkák
és a Gyurcsányok Röszkénél a támadók pártját fogták. A magyar
kormányt, a magyar rendőröket
vádolták erőszakkal.
Ha rajtuk múlna, kinyitnák a kaput. Aztán néhány év(tized), és
több lesz a Musztafa a szegedi iskolákban, mint a László és a Ferenc.

Aranyos, de nagyon egészséges
A szakember szerint a mai városlakó ember elsősorban hobbiállatként tudja elképzelni a nyulat,
nem a tányérján felszolgálva,
ezért a nyúlhús elenyésző részét
teszi ki a hazai húsfogyasztásnak.
A magyar kormány az egészséges
és viszonylag olcsón előállítható
termék népszerűsítésért indított
kampányt.
Bartus Bella
– Növelni kell a nyúlhús fogyasztását, hogy stabilizálni lehessen a
nyúltenyésztők helyzetét – jelentette
ki Nagy István, a Földművelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára – írja a kormany.hu. A Farmer
Expón rendezett nyúltenyésztési
fórumot követő sajtótájékoztatón
elmondta: a hazánkban előállított,
évi több mint tízezer tonna nyúlhús
97–98 százaléka külföldi fogyasztókhoz kerül. Az évi egy főre jutó
nyúlhúsfogyasztás mindössze 20
dekagramm, míg a nyugati országokban két kilogramm – indokolta
az államtitkár azt a kampányt, amelyet a nyúlhúsfogyasztás növelésére
a szaktárca támogatásával indított
idén júniusban a Nyúl Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács az Ag

Fotó: Kovács Ferenc

A magyarok többségének asztalára szinte alig kerül nyúlból készült étel

rármarketing Centrummal szoros
együttműködésben.
– Több oka van, hogy a magyarok fogyasztása nagyon alacsony.
Egyrészt a nyúlhús minőségi húsnak számít, ezért az ára relatív magas a többi húsfajtához viszonyítva.
Másrészt sokan idegenkednek tőle,
mert az „aranyos” állatok közt tartják számon. A kormány felkarolta a nyúlhúsfogyasztást, hogy ez az
alacsony szám egy kicsit növekedjen, mert alternatívát jelent sok más

húsfajtával szemben, és kimondottan egészséges kisgyermekek és különböző betegségben szenvedők
számára, mégpedig diétás jellege
miatt – fogalmazott a Déli Szónak
Gerber Zsuzsanna, az egyik nyúltenyésztéssel foglalkozó dél-alföldi vállalkozás ügyvezetője. Majd
kiemelte: a kampány még javában
zajlik, ezért egyelőre nehéz az eddigi eredmények mérése, de bíznak
benne, hogy nőni fog a belföldi fogyasztás is.

A kormány támogatja a csonka családokat

Egyszülős központot hoztak létre
Ötszázmillió forinttal támogatja
az állam az Egyedülálló Szülők
Klubja Alapítványt, melynek közreműködésével alakul meg idén
az Egyszülős Központ. Az intézet
mintául szolgálhat a további segítő
központok kialakításához is.
Bartus Bella
– Az Egyszülős Központ online
szolgáltatásait nagyszerű lehetőségnek tartom, hiszen díjmentesen
juthatunk hasznos tanácsokhoz –
fogalmazott a Déli Szónak egy két-

gyermekes családanya. Csongrád
megyében a KSH adatai szerint
megközelítőleg 21 ezer főre tehető
azoknak a szülőknek a száma, akik
egyedül nevelik gyermeküket. Az
idei évtől 500 millió forintos állami
támogatással nyílik arra lehetőség,
hogy ezek a családok több segítséget
kapjanak a mindennapi nehézségeik megoldásában. Az Egyedülálló
Szülők Klubja Alapítvány sajtóközleménye szerint ősszel megnyílhat
az országban az Egyszülős Központ.
Addig is online formában bárki
igénybe veheti az ingyen elérhető

szolgáltatásokat, amelyek többek
közt jogi, pszichológiai tanácsadást
is magukba foglalnak. Az alapítvány
táboroztatással is támogatja a családokat, így idén először jelentkezhettek a gyermeküket egyedül nevelők az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány fonyódligeti Erzsébet-táborába. Csongrád
megyéből mintegy 3144 gyermek
üdülhetett a Balaton partján, közülük 341 gyermek hátrányos, 272
halmozottan hátrányos helyzetű volt
– tudtuk meg az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sajtószolgálatától.
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Nem megoldott a zöldhulladék elszállítása Szegeden

Fizethetnek a levelezők az ősz beköszöntével
Továbbra sem megy házhoz az
önkormányzat cége a zöldhulladékért. Ha a kuka mellé teszik a
falevelet a szegediek, akkor többlethulladék miatt fizetniük kell.
Megyeri József
Több olvasónk is érdeklődött az
iránt, hogy az ősz beköszön
té
vel
elszállítja-e a Szegedi Hulladékgaz
dálkodási Nonprofit Kft. a házak elé
kihelyezett zöldhulladékot. A cég a
megkeresésünkre közölte: a zöldhulladék helyben komposztálandó, illetve a cég által üzemeltetett hulladékudvarokban térítésmentesen leadható. Utóbbi szolgáltatás mindazoknak jár, akik eleget tettek a
közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségüknek. Azok, akik valamiért
nem tudják igénybe venni az udvarokat, a zöldhulladékukat kommunális hulladékgyűjtő edényben helyezhetik el a vegyes hulladékra
vonatkozó szabályok és gyakoriság szerint. További lehetőség a konténerrendelés vagy emblémás
zsák beszerzése a

kft. Stefániai utcai ügyfélszolgálati irodáján.
Az edényzet mellé kihelyezett
zöldhulladékot azonban többlethulladékként kezelik, és csak térítés ellenében szállítják el. Ennek mértéke
megegyezik a többlethulladék elszállítására vonatkozó díjjal – áll a
társaság válaszában.
A házaknál történő zöldhulladékgyűjtést eddig forráshiány
miatt nem vezették be. A lakossági észrevételek miatt
pályázatot nyújtottak
be, ami által elkülönített zöldhulladékgyűjtést
va lósít anának
meg
a

családi házas és kertvárosias övezetben, megközelítően 33 ezer ingatlant és 65–90 ezer lakost érintően.
A fejlesztés a pályázat sikeressége
esetén a jövő év végéig történhet meg – tudta meg a
Déli Szó.

Fotó: Gémes Sándor

Több településtől eltérően Szegeden többlethulladékként kezelik a lehullott faleveleket

A jobbikos és a baloldali gyűlöletbeszéd ellen tiltakoztak a szegedi nyugdíjasok

Megálljt parancsolnának a rágalmaknak

Szegedi nyugdíjasok zarándoklattal tiltakoztak Vona Gábor szavai
és a balliberális ellenzék módszerei ellen. Az összegyűltek azt
szeretnék elérni, hogy sértések,
megaláztatások nélkül folytassák
a politikai pártok a kampányt.
Kiss Ervin

Imádsággal és énekkel fejezte ki
a szegedi idősek egy csoportja:
„elég a politikai gyűlöletbeszédből!” A Dobák Lászlóné által meghirdetett Mária-napi zarándoklat a

Szent Rókus templomkertből indult, itt mondott beszédet mondott a főszervező. Kifejtette, véleménye szerint a megbocsájtás és
az ítélkezés az Isten feladata, viszont az emberek nem felejtenek.
Az egyik idős hölgy, Kiss Istvánné
egy bevásárlókocsit is magával hozott, amelyben ott lapult egy nemzeti
színű koszorú. Mint ismert, a Jobbik
vezetője, Vona Gábor fogalmazott
úgy egy Facebook-posztjában az
utcafórumán megjelenő nyugdíjasokról, hogy ők azok, „akiknek
a szemükben gyűlölet lobogott, a

szájukból pedig a szennyvíz folyt,
miközben húzták a kis bevásárlókocsijukat és a TV2-s hazugságokat ismétlik”. A megbélyegzést jelképező vásárlási eszközt az imádságok és éneklés után elhelyezték a
Szűzanya szobránál az egybegyűltek. Kimondták, a szeretet koszorúja a rágalom és gyűlölködés elleni szimbolikus fellépést szolgálja. A
körülbelül ötvenfős csoport ezután
átvonult a Széchenyi téren található
Szent István és Gizella szoborhoz,
majd a Dóm téren a Magyar Pieta
szobránál fejezte be útját.

Fotó: Kovács Ferenc
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A bűnmegelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet a Zápor-tónál

Karnyújtásnyira a mindennapok biztonsága
Regionális bűnmegelőzési
fesztivált tartottak Szeged-Tarjánvárosban. A legfiatalabbaktól a
nyugdíjasokig sokan látogattak ki,
hogy ismeretek szerezhessenek. A
fesztiválozók rengeteg információt
kaphattak a rendőrség munkájáról.
Tóth Marcell
– Együtt deklaráljuk, hogy milyen
fontos az egymásra odafigyelés –
a Zápor-tónál megtartott I. Délalföldi Regionális Bűnmegelőzési
Fesztivált ennek szellemében hívták
életre. Kothencz János, az ÁGOTA
Alapítvány alapítója, a rendezvény
házigazdája megnyitó beszédében
hangsúlyozta, az általuk pártolt gyerekek és a rendőrség közelebb kerülhetnek egymáshoz a programoknak
köszönhetően.
Elhangzott: a Belügyminisztéri
um Nemzeti Bűnmegelőzési Taná
csának támogatásával megvalósuló
egyéves projekt nyitórendezvénye a
hagyományteremtő céllal megszervezett fesztivál, mely hatékony prevenciós eszköz lehet a bűnmegelőzés területén. Elsősorban a családból
kiemelt, a hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat, valamint családjaikat, illetve az elmagányosodó,

idősebb generációt kívánják megszólítani, akik a legérintettebbek az
áldozattá válás vagy a bűnelkövetővé válás tekintetében.
– Ez a nap arról is szól, hogy
ne féljünk, ha valami számunkra
veszélyesnek tűnő helyzetbe kerülünk, merjünk segítséget kérni, ha
bajba jutunk – mondta Kothencz
János. Kiemelte a rendőrség, a polgárőrség és a civilek együttműködésének fontosságát. Az ÁGOTA
Alapítvány köszönetét fejezte ki a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak
a program létrejöttében nyújtott segítségéért. A résztvevők kiemelték, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ki-

emelt partnerként tekint az ÁGOTA
Alapítványra és a Szent Ágota Gyer
mekvédelmi Szolgáltatóra munkája
elősegítésében.
– A Nemzeti Bűnmegelőzési Ta
náccsal, elnökével, Hatala József miniszteri biztossal és titkárságának vezetőjével, Gratzer-Sövényházy Edit
rendőr alezredessel régi jó szakmai együttműködést és kapcsolatot ápolunk. Számtalan olyan kisebb rendezvényt valósítottunk
meg, amelynek profilja a bűnmegelőzés – fogalmazott Kothencz János.
Napjainkban komoly veszélyt jelentenek a dizájnerdrogok, a bandákba tömörülő fiatalok garázda tettei,

ezek ellen tenni kell. Az előző évek
programjai komoly hatást gyakoroltak, több ÁGOTA-s fiatal rendőrnek
tanul, sőt, van, aki ma már a határon szolgál, de most önkéntesként
eljött a rendezvényre.
Balesetmegelőzési pontot hoztak
létre, színezőkkel, tesztekkel segítették a közlekedési ismeretek bővítését. A legkisebbeknek mesesarkot alakítottak ki, a nagyobbak közül pedig azok, akik a kutyás és a
kommandós bemutató után kedvet
kaptak a hivatáshoz, jelentkezhettek határvadásznak vagy rendőrnek. Fellépett Takács Nikolas és a
Ham ko Ham.

Fotó: Gémes Sándor

Ezreket megmozgattak a nem mindennapi programon, amit jó hangulatú koncertek is színesítettek
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Az X-Faktor korábbi versenyzője Amerika felé tart

Takács Nikolas hisz a magyar tehetségekben
A fiatal sztár az X-Faktorban elért
siker után sem állt meg, csak az
utóbbi bő egy évben két lemeze
is megjelent. Nem szakadt el ma
sem régi énjétől, a pop mellé becsempészi a dzsesszes dallamokat, sőt, a rajongóival is megkedvelteti a műfajt. Takács Nikolas
a regionális bűnmegelőzési
fesztivál sztárvendégeként adott
lapunknak interjút.
Tóth Marcell
– Klasszikus zenéről tanult, dzsessz–
ének szakra járt, mégis egy popzenei tehetségkutató, az X-Faktor hozta
meg ön számára a sikert. Milyen szerepet játszott életében a műsor? Más
útra térítette eredeti terveihez képest?
– Abszolút nagy lehetőség különböző iskolákban eltérő műfajokat tanulni, de a megszerzett tudást valahol kamatoztatni kell. A legjobb
ezt a közönség előtt tenni a színpadon, ennek eléréséhez azonban
nagyon kevés lehetőség nyílik meg
manapság. Igazából a tehetségkutató
versenynek köszönhetően jutottam
el tömegekhez, ismert meg rengeteg
ember, sok ország. Úgy érzem, tudtam élni az alkalommal, ebben hatalmas szerepet játszott az előéletem.
Az X-Faktorról tudtam, hogy ez csak
pár hónap, nem mindig lesz koreográfus, stylist, száz kamera, mégis
borzasztóan fontos „kiképzőtábor”
volt számomra, valamint az évad
összes szereplőjének.
– Felvidéken, Galántán született. Azt
mondják, senki nem lehet próféta a
saját hazájában. Követték otthon a
tehetségkutató műsort, a karrierét?
– Követték, és utána büszkék is
voltak, hogy végre sikerült valakinek áttörni. Azok, akik már kiskoromtól láttak a színpadon, tudták,
hogy mennyit dolgozom, és milyen
sokat próbálkoztam ezt megelőzően
Szlovákiában is. Azonban mindennek oka van, és nagyon büszke vagyok arra, hogy pont egy ilyen tehetségekkel teli országban sikerült eredményeket elérnem. Aki itt tud érvényesülni, az a világ bármely pontján
képes erre.

– Néhány hónapja is kerültek fel friss
dalok öntől a videómegosztóra. Mit
érdemes ezekről tudni? Milyen számokon dolgozik jelenleg?
– Tavaly év végén jelent meg a legutóbbi – sorban az ötödik – szólóalbumom. Készült egy gyereklemezem
is, júniusban mutattuk be, erre nagyon büszke vagyok, mert aranyos
dalocskák születtek. Rengeteg érzés,
impulzus ér, ezeket szeretném kiadni dalokban, ezért muszáj folyamatosan dolgoznom.
– A legutóbbi két album milyen műfajokat érint?
– Rendkívül színesek. A gyerekdalok nem egyszerűek, bugyuták,
hanem komoly dzsesszes hangszereléssel bírnak, a szövegeket K. László
Szilvia meseíró, költő alkotta, akinek műveit óvodákban, iskolákban
is kedvelik. A szólólemezem ennél
eklektikusabb: kicsi dzsessz, egy kis
R’n’B, pop, elektronikus zene – minden olyan, amit én szeretek.
– Többször szóba került a dzsesszzene. Mit gondol, mikor kell megkedveltetni a gyerekekkel ezt a műfajt,
hogy később felnőttként is koncertlátogatókká váljanak?
– Elsősorban tisztázni kell velük, hogy a dzsessz rendkívül tág
fogalom, rengeteg műfajt tartalmaz.
Gyakran előfordul, hogy a rajongó-

im azt mondják, „nem szeretem ezt
a zenét”, majd megosztják kedvenc
dalukat, s kiderül: ez pont dzsessz!
Ilyenkor beírom kommentbe, hogy
„mégis kedveled, csak nem tudsz róla”. Ha megismertetjük velük ezeket
az információkat, akkor rá fognak
jönni arra, hogy nem is áll messze
tőlük ez a műfaj.
– Többször járt kint Amerikában.
Hogyan halad az ottani karrierjével?
– Valóban így történt, s készülök
arra, hogy jövőre is több alkalommal kilátogatok. Rengeteg kapcsolatot sikerült kialakítani, ezért nagyon hálás vagyok. Kis lépésekben
alapozom meg az ottani életemet.
Úgy hiszem, hogy szépen-lassan
eljuthatok olyan helyekre, amelyekről eddig csak álmodni
mertem évekkel ezelőtt.
– Pár héttel ezelőtt Szegeden
lépett fel Inna román dance
előadó, akit egy angol újságíró „Románia legsikeresebb exportcikkének”
nevezett. Az O-zone
Dragostea din tei című
slágerét is mindenki dúdolta nálunk, pedig román nyelvű. Miért nincsenek hasonló magyar világsztárjaink?

– Elképesztően jó kérdés, s nagyon jó lenne rá tudni a választ.
Valószínűleg a menedzsment kicsit
másképp gondolkodik, mer nagyot
álmodni, s nemcsak az országban
próbálkozik, hanem kiküldi a dalokat, a művészeket külföldre. Azt
tapasztalom, hogy borzasztóan nyitott a piac, egy klikk, egy lájk után
eljuthatunk egy olyan világsztárhoz,
akit megközelíthetetlennek hittünk.
Szerintem legalább olyan tehetségesek a magyar zenészek is, mint román társaik, csak az utóbbiaknak
jobb a képviseletük, menedzselésük.

Fotó: Gémes Sándor

A fiatal sztár szerint nemcsak a tudás, hanem a megfelelő menedzselés is szükséges a sikerhez
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Népszerű színművész a SZEGEDma Klub következő vendége

Találkozzunk Dörner Györggyel!
Dörner György színművész, érdemes és kiváló művész, az Újszínház igazgatója lesz Csúri Ákos újságíró, a Blogstar.hu alapítójának
beszélgetőpartnere szeptember
20-án (szerdán) 18 órai kezdettel
a Bistorant rendezvénytermében
(Szeged, Kelemen u. 7.).
Betkó Tamás Dávid
„A magyar dráma napja. Viharos
kinevezés után alkotói évadok”
– a SZEGEDma Klub következő
vendége Dörner György színművész. 1979-ben végzett a Színházés Filmművészeti Főiskolán.
Ugyanebben az évben a Nemzeti
Színház tagjaként kezdte pályafutását, 1982-ben a budapesti Katona
József Színház alapító tagja, 1988tól a Radnóti Miklós Színház társulatának a tagja, 1989-től szabadfoglalkozású művész. Játszott a vesz
prémi Petőfi Színház, a Komédium,
a Várszínház, a tatabányai Jászai
Mari Színház, a kecskeméti Katona
József Színház és a Pesti Magyar
Színház előadásain. Idén tavasszal
Magyarország Kiváló Művésze díjban részesült. Ezzel a magyar művészet értékeinek gyarapítása érdekében végzett magas szintű, igényes
teljesítményét értékelték. Dörner
György számos mozi- és televíziós

Fotó: Lokál/Mészáros Diána

Bruce Willis és Michael Douglas szerepeihez is adta a hangját

filmben szerepelt. Olyan filmekben is alakított, mint a 6:3, avagy
játszd újra Tutti!, Honfoglalás, A
rózsa vére, vagy akár az Üvegtigris.
Hangja szinkronszínészként több

hírességgel egybeforrt. Ilyenek
Bruce Willis, Mel Gibson, Eddie
Murphy és Michael Douglas, illetve Kirk Douglas ifjúkori szerepei.
A politikai nézeteivel kapcsolatban

korábban úgy nyilatkozott, nemzeti
radikálisnak vallja magát, akinek
az élete „liberális mederben csordogál”. Várjuk önt is a SZEGEDma
Klubban, a belépés ingyenes.

Várkonyi Balázs: Reggel, béke, halálsikollyal
Indul a nap. A korán kelő a sokadik hírcsokrot hallgatja a rádión, az
elegáns tanárházaspár redőnye rég
fölhúzva, falszomszédjaik, a szintén
tanárok is túl lehetnek a kávén, jól
nevelt kislányukkal mindjárt indulnak, felpöfög egy Harley Davidson,
nyergében művészforma férfi, egyszer lakótársa a motorjára mondta,
igazi szépség, mire a stílusos fickó: a
szépség ő – és a feleségére mutatott.
A kapuban a közvetlen, egyetemitanár-tekintélyét minden póz nélkül viselő úr meg az arisztokrata család hagyományrendjén fölnőtt ügyvéd épp előre tessékeli a harmadikat,

a fönti kisgyermekesektől nem jön
semmi nesz, a sosem síró szép kisbaba szülei csöndben készülődnek,
a lakóközösség iskolásai már irányt
vettek tanodáik felé. Akit kell, lassan
útra bocsátja a békés polgári ház.
Emberünk már senkit nem zavarhat, beindítja a mosógépet. Olvas, a
masina csöndben darál, mígnem…
fertelmes hangot ad ki, hörög, valóságos halálsikoly az utolsó szava,
végképp megadja magát. Ember bámul, nem ért ehhez, visszamegy a
könyveihez. Bús. Pedig nincs tragédia. Kis ügy. Egyszer csak zene kezd
hömpölyögni, ismerős, hát hogyne,

a fájdalmas-felemelő Bánk bán-ária, Mint száműzött, ki vándorol a
sűrű éjen át… Nem rossz, gondolja, de nem egy Simándy! Még kevésbé Palló Imre, mondaná a rég
elment apja, akinek Palló volt az
örök Bánk-tenor, mamájának szintúgy, persze, már csak a székely származásrokonság miatt is. Ám emberünknek Simándy jelentette az
etalont.
Na ja, generációs kérdés. Viszont
Katona József és Erkel Ferenc hősalakja sosem lehet az, hisz egyetemes érték, ifjúé és öregé, Palló- vagy
Simándy-hívőé meg bármihívőé is.

A nemzeti ügyek kritikus pontján,
mint most, amikor a kárpátaljai
magyar gyerekjövőt elrabló ukrán
oktatási törvény születik, a kisembernek semmije nincs, csak érzelmi
kapaszkodóként Bánk bán és az ő
hűségesküje.
1986 őszén, a Szegedi Nemzeti
Színház felújítás utáni gálaműsorán, ahol a hetvenéves Simándy
József énekelte az örökéletű áriát,
hogy ott lehetett, hálás a sorsnak
e sorok írója:
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Örömtánc Tarjánban

Új színészekkel bővült a társulat
A három hónapos nyári szünet
után ismét megtelik „könnyek
kel” és „nevetéssel” a Szegedi
Nemzeti Színház nézőtere, a
főigazgató változatos programokat
ígér a közönségnek. Az évadnyitón ismertették a jövő évadot, új
művészekeket vettek fel örökös
tagnak, és fiatal tehetségeket
köszöntöttek soraik között.
Bartus Bella
A hagyományos évadnyitó társulati ülés a múlt évadra való vissza
tekintéssel indult, így elsőként
Tajti Gabriella, a SZTE Kulturális
Irodájának vezetője átadta az előző évre vonatkozó közönségdíjat
Kárász Zénónak, aki az évadzárón nem tudott részt venni. Gyüdi
Sándor főigazgató kiemelte, sokszínű idényt állítottak össze. – A
legfontosabb közegünk a közönség,
amelynek élményt kell adnunk. De
azzal is számolunk, hogy az élmény
nagyon sokféle lehet. Létezik könnyedebb, szórakoztató és mély,
katartikus is. Ezért
nekünk, a

régió egyetlen nagy színházának
kötelességünk, hogy minden színházi élményre vágyónak adjunk valamit – fogalmazott, majd kiemelte, ezzel is a nézők számának és a
jegybevétel növekedését szeretnék
elérni.A főigazgató a nyári eredmények közt említette például az Armel
Operaverseny és Fesztiválon való
részvételt, ahol Donizetti Farsangi
kalamajka című vígoperájával arattak sikert. Majd augusztusban a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadán
az Evita produkció vendégszerepelt. A jelentős nézői érdeklődésre
való tekintettel fontolgatják a további vendégszerepléseket is. Spiró
György művészeti főtanácsadó
hangsúlyozta: arra törekedtek, hogy
minden előadásra öt-hat nappal
több próbaidő jusson. – A hosszabb
próbalehetőség lehetőséget ad arra,
hogy a színészek jobban elmélyüljenek egy-egy szerepben, hiszen ez a
játék lényege – mondta.
A 2017/2018-as évadban
a Szegedi Nemzeti

Színház tizenhat produkcióval várja a színház szerelmeseit: a teátrum
három opera, egy operett, két gyerekdarab és hat színmű bemutatásával készül. A kortárs balett – mely
idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját – két balettel áll elő. Az évad két ősbemutatót is tartogat, amelyhez nagy reményeket fűznek. Az új társulati tagok
között köszöntötték Molnár Erikát,
Waskovics Andreát, Figeczky Bencét,
Gyöngyösi Zoltánt, Olasz Renátót
és Vicei Zsoltot. A Szegedi Kortárs
Balett soraiba négy táncművésznő,
Kovács Enikő, Nier Janka, Tokai Rita
és Wéninger Dalma érkezett. Ezt követően átadták a színház legnagyobb
presztízsértékű címét. Örökös tagnak
választották Kovács Kornélia karigazgatót és Molnár Zsuzsa díszletés jelmeztervezőt.

Egy forradalmian új módszerrel,
a szeniortánccal ismerkedhettek meg azok az idősek, akik a
Csongor Téri Közösségi Házba látogattak. Ez nem klasszikus, hanem közösségi táncolásra nyújt
lehetőséget, egyszerre biztosítja
a fizikai és szellemi frissességet.
– Nyugat-Európában 40 éve ismert, nálunk viszont csak egy
éve képeznek szeniortánc oktatókat – egyikük Tyukász Brigitta gyógytornász, aki a tarjáni
órákat is tartja. A módszert 15
országban alkalmazzák, s mindnek a zenéjét beépítették, így a
német dallamok mellett görög,
szerb, amerikai, osztrák számok
is felcsendülnek. Előkerül a rumba, a rocky, a tangó, sőt a keringő is. Kothencz János, a program
életre hívója a Déli Szónak kifejtette, a rendezvényeik mindenki
számára ingyenesek. Szeniortáncon legközelebb szeptember 27én vehetnek részt az érdeklődők.

Megújultunk!

Ingyenes apróhirdetés!

Fotó: Kovács Ferenc

A korábbi évekhez hasonlóan idén sem unatkozhatunk: tizenhat produkciót állítanak színpadra

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!
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Érvényes: szeptember 16-tól szeptember 23-ig

HOROSZKÓP
Lelke mélyén tudja, hogy ez nincs így jól, de
egy ideje már nem foglalkozik semmivel, és
csak a saját feje után megy. Az összes jóindulat kevés néha ahhoz, hogy
valaki őszintén ön mellé tudjon állni a magánéleti kérdéseiben! Menjen
óvatosan hátra, és fokozatosan nyerje vissza az emberek jóindulatát!

KOS

(03.21. – 04.20.)

Hajlamos túlbonyolítani a legegyszerűbb kérdéseket. Ez így nem egyszerűsíti az életét, hanem
éppen ellenkezőleg. Kérjen meg valakit a munkahelyén, hogy segítsen
a problémái megoldásában – olyan helyről is számíthat támogatásra,
ahonnan nem is várta!

BIKA (04.21. – 05.20.)

Furcsa, hogy pont ön próbálja elmagyarázni
IKREK (05.21. – 06.21.)
barátjának, hogy mi a hűség, amikor önnek is
lenne mit bepótolnia ezen a téren. Más kultúrákban a viselkedésének
komoly következményei lennének, de szerencsére olyan helyre született, ahol ez nem probléma.
Az a baj a pénzügyekkel, hogy nem is szereti,
és nem is ért hozzá. Miért nem bízza olyan
valakire, akinek nem okoz problémát? Folyamatosan az egészségéért
aggódik, de egyáltalán nem tesz meg mindent azért, hogy megőrizze!
Vessen számot magával.

RÁK (06.22 – 07.22.)

Itt az idő, amire régóta várt. Néhány átmeneti
nehézség után megoldódni látszanak a problémái, és a nem igazán fontos problémák is egytől egyig megoldódnak
majd. Ne féljen attól, amit mások mondanak, hiszen igazán jó formában van, és ettől bizony megrettennek az ellenségei!

OROSZLÁN

(07. 23. – 08 23.)

Túlságosan is megmakacsolja magát – olyankor
is, amikor semmi szükség rá és sokkal egyszerűbb lenne kompromisszumokat keresni, mint ajtóstól rontani a házba!
Ebben közrejátszik majd az is, hogy a hét közepén végre alkalma lesz
megbeszélni a problémáit egy rég nem látott baráttal.
SZŰZ (08.24. – 09.23.)

A heti csillagállás ösztönösen arra sarkallhatja,
hogy segítsen másokon, akik bajban vannak.
Erőteljesen megnő szociális érzékenysége. Jótett helyébe jót várjon,
már a hétvégén kaphat egy tippet vagy ötletet attól az embertől, akit
kihúzott a gödörből.
MÉRLEG (09.24 – 10.23.)

Van fogalma róla, hogy mennyire fontos a párjának? Valószínűleg nincs. De amikor a héten
olyan meglepetéssel áll ön elé, amitől leesik az álla, akkor végre önnél
is leesik a tantusz. Jó is lesz, ha így történik, mert végre helyére kerül a
kapcsolatuk, és a hét végén fontos döntést tudnak hozni.

Orvosi és gyógyszertári ügyelet
Szeged
ALAPELLÁTÁSI FELNŐTT
ÉS GYERMEK SÜRGŐSSÉGI
ÜGYELET:
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 1517. (Szilágyi utca felől)
Hétköznap: 16–07.30 óra • Hétvégén:
08–20 óra Tel: +36 62/433-104
BALESETI SEBÉSZETI
FELNŐTT ÜGYELET:
Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Hétköznap és hétvégén: 00-24h Tel:
+36 62/ 544-000
Járóbetegeknek:
Hétköznap: 6721 Szeged, Tisza Lajos
krt. 97. 07–19 óra
Hétvégén: 6725 Szeged, Semmelweis
utca 6. 00–24 óra

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

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

SKORPIÓ (10.24. – 11.22.)

Ne akarja ráerőltetni a véleményét a főnökére.
Ha a nap végén úgy tudja álomra hajtani a fejét,
hogy biztos abban, hogy mindent megtett, amit meg lehetett tenni a
környezete problémájának a megoldásáért, akkor semmi probléma. Ha,
nem akkor el kell gondolkodnia, hogyan tudna még többet segíteni!
NYILAS

(11.23. – 12.21.)

Ha nincs más választása, mint megtenni azt, ami
nem tetszik, akkor bizony rá kell szánnia magát
a kellemetlen lépésekre, is és bele kell vágni! Nincs nyugtalanítóbb, mint
amikor nem sikerül megvalósítani a terveit amiatt, mert nem hajlandó
elfogadni a kritikákat.
BAK

(12.22. – 01.20.)

Már egy jó ideje annak, hogy állandóan azt érzi,
szembe megy másokkal, és bizonyos dolgok
egyre-másra kicsúsznak a kezeiből. Van valaki, akitől elhidegült az
elmúlt hónapokban. Fogadja el a közeledését, és béküljenek ki – mindkettőjüknek sokkal jobb lesz.

VÍZÖNTŐ

(01.21. – 02.20.)

Ezekben a napokban fontos: hogy nem szabad
senkit lebecsülnie – különösen akkor nem, ha
nem ismeri eléggé, mert helyrehozhatatlan hibákat követhet el! Fel kell
tennie a kérdéseket, amiket minden más is feltesz magának, és nem
szabad megkerülnie a válaszokat!
HALAK (02.21. – 03 20.)

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
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62/314-116 • Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • Hirdetésfelvétel: Busáné Bitó Erika
(62/314-116) • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói
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• 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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Szegeden szolgál az ország legjobb vízirendőre

Áthelyezik a táblát

Aranyat ért a többéves rutin
Szlalomozás kisgéphajóval,
fuldokló kimentése a vízből – csak
két gyakorlati feladat a tizenhatodik Országos Vízirendészeti
Járőrversenyből, amelyen Hódi
Rudolf és Csajbók Ferenc diadalmaskodott.
Kiss Ervin
A Tiszafüreden megrendezett küz
delem első napja a szakmai felkészültséget felmérő tesztlap kitöltésével kezdődött, amely során Hódi
Rudolf szegedi zászlós bizonyult a
legjobbnak, és ennek köszönhetően különdíjban részesült, ami egy
kupával, 20 ezer forintos vásárlási
utalvánnyal, valamint egy tárgynyereménnyel járt. – Az eredményhez
kellett a többéves rutin. Már négyöt éve járok vízi versenyekre, mindig ott voltunk a dobogón, eddig
két harmadik hellyel büszkélkedhettem. A tavalyi év is viszonylag jól
sikerült, csak elrontottunk egy versenyszámot, idén viszont összejött a
diadal. Az elmélet nagyon összetett
feladatokból állt. A hajózási szabályzatból, illetve elsősegélynyújtással
kapcsolatos kérdésekből és vízi közlekedési törvényből állították össze
a kérdéseket. Elég szoros verseny
volt, mindössze egy-két ponton múlott a győzelmem, ahol az időeredmény szintén számított – részletezte
Hódi Rudolf.
A gyakorlati versenyszámok teljesítése a második nap kihívásai közé tartozott. Itt

Csajbók Ferenccel párban diadalmaskodtak. A Tisza-tavon kialakított pályán kisgéphajóval kellett különböző ügyességi feladatokat végrehajtani. – Volt
egy szituációs gyakorlat,
egy csónakból szállt ki
két ember,
s azt kellett
leellenőrizni, hogy körözték-e a hajót
vagy éppen a személyeket, illetve van-e
rendőri intézkedésre okot adó
körülmény. A szonda is előkerült, így
derült ki, hogy az egyik személy ittas. Természetesen az ilyenkor gyakorlatban is szokásos eljárást követtük. Illegális horgászok igazoltatása
után következett a kisgéphajó-vezetés szlalompályával, orral és farral beállás, majd egy gyűrűt kellett beszedni a hajóba a bójáról, végül pedig
a kikötést elvégezni. A második
szám a gumicsónak-evezés
volt, mely során egy fuldokló személyt mentettünk meg, végül
pedig három bója megkerülését kaptam
felada-

tul – összegezte Hódi Rudolf zászlós, aki 2008-ban kezdte el a vízirendészeti szolgálatot, így immáron kilenc éve dolgozik Szegeden.
A Tiszai, a Dunai és
a Balatoni Vízi
ren
dészet mindig há
rom-három két
fős csapatot szokott indítani az
Országos Vízi
rendészeti Járőr
versenyen, ezen a
kilenc együttesen
kívül álltak startvonalhoz a megyei indulók, akikkel kiegészülve alakult ki a végleges tizenötös mezőny.
A vízirendészeket és a megyei csapatokat külön-külön díjazták. A küzdelem után a szegedi versenyző reményét fejezte ki, hogy jövőre sikerül megvédeni a címüket.

Fotó: Gémes Sándor

Hódi Rudolf számára most nem ment el a hajó, semmi nem fogott ki rajta
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Hamarosan a végleges helyére kerülhet a Roma Holokauszt
Nemzetközi Emléknapja alkal
mából a szeged–alsóvárosi roma
tanoda udvarbelső falánál avatott emléktábla. A kulturális
bizottság támogatta a Szegedi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérését a tábla utcafronti elhelyezéséről a Rákóczi utca 11.
szám alatt lévő önkormányzati
ingatlan homlokzatán. A művelődési osztály javaslatára a már
elkészült tábla szövegezését módosítják, újravésik kiegészítéssel.
Az új feliratban feltüntetik a kezdeményező nevét és a tábla átadásának dátumát is. A második
világháborúban 1944. augusztus
2-áról 3-ára virradóra több mint
háromezer romát végeztek ki
az auschwitz-birkenaui haláltáborban. Szegeden a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja
alkalmából avatták az eredeti
emléktáblát idén augusztusban,
fejet hajtva az áldozatok előtt.
Az Európa-szerte meggyilkolt romákra és szintikre emlékeztek.
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Az import olasz bor komoly károkat okoz a magyar ágazatnak

Továbbra sincs gond a hazai minőséggel
A magyar szőlő- és borágazat az
év első öt hónapjában tizennyolc
százalékos növekedést produkált
az előző év hasonló időszakához
képest. Ungerbauer György borász
szerint még jobbak lehetnének
az adatok, ha a rossz minőségű
olasz lőre nem jönne be a magyar
piacra.
Kiss Ervin
A magyar borkivitel májusig elérte
a 11,3 milliárd forintos bevételt. A
tavalyi évben 27,3 milliárd forint
volt a borágazat teljes hozama.
– A multiknak a magyar borászok 468 forintért szállítanak 2 liter üvegbort címkézve, vonalkóddal,
mindennel ellátva. Ezt azonnal be
kell fejezni. Nagyon sokat lehet hallani, hogy behozzák az olcsó olasz
bort nagy borvidékekre is, ahol 4 liter
vörösborhoz tesznek 1 liter egyebet.
Ezzel az olasz itallal árban egyszerűen nem tudunk versenyezni, visszaesett a forgalmunk – emelte ki Újvári
Mihály kiskundorozsmai borász.
Az évtizedes múlttal rendelkező
borászoknak határozott véleményük
van az aktuális helyzetről, ezért ér-

Fotó: Gémes Sándor

Erős közepes termés várható az idén

demes lenne a szakemberekre hallgatva megreformálni a belső piaci
körülményeket.
– Az exportunk valóban nőtt,
viszont ez az olasz lőre rendkívüli
módon gátolja a magyar piac versenyképességét. Az ilyen behozatali
áruk közül a nyugati államok egyet
se fogadnak be. Magyarországon

jó minőségű borokat állítanak elő,
ezt merem állítani. Nagyon kemény
bortörvényünk van, ami sokkal erősebb, mint bármelyik másik országé.
Sajnos, ennek ellenére vannak rések
a falon, és ez alapvető probléma. A
termés az időjárási körülmények miatt erős közepes lesz. Jelenleg itthon
a Kékfrankos Cabernet a legkelen-

dőbb. Középszinten is nagyon jó minőségű italaink vannak.
Nem engednék telepíteni Alettát,
Biancát és hasonlókat, mert már
annyi van belőlük az országban,
hogy lassan felborul az egyensúly
– összegezte Ungerbauer György, a
Csongrádi Hegyközség elnöke, aki
mielőbbi változásokat sürget.

Megoszlanak a vélemények, hogy a cukor vagy az édesítőszerek a károsabbak

Édesnek tűnő, veszélyekkel teli bűnözés
A cukor és az édes ízek után való
sóvárgás sokak mindennapjait
keseríti meg. De vajon melyik
kerüljön tiltólistára, a cukor vagy a
mesterséges édesítőszerek?
Bartus Bella
Az ajánlottnál nagyobb mennyiségű
cukor fogyasztása komoly egészségügyi következményekkel jár, úgy
mint az elhízás, az inzulinrezisztencia, a 2-es típusú cukorbetegség, az
emelkedett koleszterinszint vagy a
szív- és érrendszeri megbetegedések. – Rövid távon egyértelműen a
túlzott cukorbevitel a károsabb. Az

édesítők egy része kalóriamentes,
nem rendelkezik vércukorszint-emelő hatással, így a testtömeg megtartásában, illetve csökkentésben
segíthetnek. Közvetlen káros egészségügyi hatásuk nincs, hosszú távú
fogyasztásukkal kapcsolatban azonban nem áll rendelkezésre elegendő
kutatási eredmény, de vizsgálatok
folynak például az éhségnövelő és
a bélflóraegyensúly-felborító tulajdonságaikról. Arra is fontos odafigyelni, hogy bizonyos betegségek
esetén néhány típus nem fogyasztható, illetve lebontásuk problémát
okozhat – nyilatkozta lapunknak
Gábor Lilla dietetikus.

Fotó: Gémes Sándor

A legfontosabb: mindig tartsuk szem előtt a mértéket!
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Ingatlan
Szegeden, a Párizsi körúton eladó egy
32 m2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Röszkén 3 szobás, nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 0620/317-9479
Szeged-Gyálaréten 894 m2-es kiskert,gazdasági épülettel eladó. Érd:06 30 322
55 52

Jármű
Citroen C3 Picassohoz, téli gumi szett,
acélfelnikkel eladó. Irányár: 60 ezer Ft.
Érdeklődni lehet: +36 30 2195761
Kiváló Opel Astra -akár mozgáskorlátozottnak-eladó. Tel.: 0662/315-450

Vegyes
Gyümölcsdaráló (alma, körte) kifogástalan állapotban eladó 13.000,- Ft-ért.
Érd.: 0630/542-9578
Eladók, elcserélhető Skoda Octavia,
Komár motorblokkok. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
Hagyományos parketta rakása 2000Ft/
m2, csiszolása 3× lakkozva 3300 Ft/
m2, laminált parketta rakása 1000 Ft/
m2, PVC padló ragasztása 900 Ft/m2,
szőnyegpadló ragasztása 900 Ft/m2, aljzatkiegyenlités 500 Ft/m2. Elérhetőség:
0630/216-57-42, E-mail: mesarosgabor75@gmail.com
Vennék 12/220 V-os invertert, Ford 100
- 120 Ah generátort, 12 V-os napelemlapokat, aggregátort. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
2 mázsa delavári szőlő azonnal is eladó,
150 forint/kg áron. Szállításról a vevő
gondoskodik. Érd.: 0620/517-68-43
Szobanövények (datolya, yukka pálma, fikusz, leander, aloe vera) eladók.
Ár: 3 ezer Ft-tól. Érd: 0662/489-319,
0670/542-48-28
Idős méhésznek jogosítvánnyal méhészkedésébe besegítek, átvenném. Ugyanott
méhészetet, felszereléseket, szerszámokat gépeket vennék. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
Fenyő tűzifa olcsón eladó. Tel.:
0630/935-30-28
Szekrénysor háromrészes, megkímélt állapotban Szegeden eladó. Érd:
0662/489-319, 0670/542-48-28
Termény, húsdaráló, digitális mérleg,
cirkula , bojler szerszámok eladók. Tel:
0670/508-79-70
Ápolási ágy, fa kerettel, kapaszkodóval,
matraccal eladó. Érd.: 0630/603-5281
Vennék Babettát, elektromos kerékpárt,
kerekeit is, barkács állványos fúrógépet,
üvegajtós kályhát, 2 - 3 KW - os hőtárolós villanykályhát üzemképtelenül is.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
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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 20-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Több mint kétmilliárdból korszerűsítik a Szegedi Tankerület intézményeit

Kormányzati források a színvonalnövelésért
Tizenhat oktatási intézmény megújítása már biztosan megvalósul
a Szegedi Tankerületben uniós
és kormányzati forrásból, csak a
Radnóti-gimnáziumra 780 millió
forint jut – közölte B. Nagy László,
Csongrád megye fejlesztési biztosa. A kivitelezéseket úgy fogják
ütemezni, hogy azok a tanév
rendjét ne zavarják meg.
Varga Anna
– Három nagyobb nyertes pályázat keretében 2,12 milliárd forint
összértékben indulnak fejlesztések
a Szegedi Tankerületben, a megyeszékhely köznevelési és oktatási intézményen kívül a domaszéki, a ruzsai és az üllési iskolák fejlesztésére
is jut forrás – jelentette be B. Nagy
László országgyűlési képviselő. A
Csongrád megye fejlesztési biztosa
posztot is betöltő politikus elmondta, hogy a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium projektje 780 millió forintot nyert, mely összegből a műemléki védettségű épületet leszigetelik, kicserélik nyílászáróit, és új kazánt szereznek be.

Fotó: Gémes Sándor

Új tornaszoba, sportudvar és bútorok is lesznek a milliókból – jelentette be B. Nagy László

További 14, szintén a tankerülethez tartozó intézmény 737 millió forintot nyert el, így 7 intézményben a tornatermeket és tornaszobákat korszerűsítik, 5 iskola sportudvara is megújul, egy tucat iskolában
a tantermek elavult bútorait cserélik, 9 iskolában pedig a mellékhelyiségek újulnak meg. Ezenfelül ener-

getikai korszerűsítésre is jut forrás
6 helyen. B. Nagy László beszámolt
arról is, hogy a csaknem 600 millió
forintot költenek a Mórahalmi Móra
Ferenc Iskolára, amelynek keretében
8 osztályterem és további 13 szaktanterem felújítása történik meg, egy 21.
századi tudományos laborral is gazdagodik az iskola, 4 logopédiai fej-

lesztő szobát alakítanak ki a tetőtérben és többek között a sportcsarnokot is modernizálják a könyvtár mellett. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a
Szegedi Tankerületi Központ igazgatója hangsúlyozta, elsődleges, hogy a
tanév rendje zavartalan legyen, így
a munkálatok jó részét nem iskolaidőben fogják végeztetni.

Az egyetem stratégiai célja ipari
kapcsolatainak élénkítése, amelynek egyik újabb állomása, hogy
a duális képzés fejlesztéséről és
egy ösztöndíjprogramról írt alá
együttműködési megállapodást az
SZTE a ContiTech Fluid Automotive
Hungária Kft.-vel.

zetője elmondta, hogy a cég több
mint egy évtizede működik együtt
az egyetemmel. A különböző kutatás-fejlesztési projekteken kívül gyakornoki programjuk is van, jelenleg
25 szegedi hallgatóval, 5-6 fiatal a
nyári gyakorlatát is a cégnél töltötte, míg a duális képzésben jelenleg
5 SZTE-s hallgató kapcsolódott be.
A most induló, havi 40 ezer forinttal járó ösztöndíjrendszer keretében
pedig 15 diákot fognak támogatni.
A jövőbeni célok közé tartozik
az is, hogy „Continental-kurzust”
indítsanak útjára az Szegedi
Tudományegyetemen, a cég számára ugyanis fontos, hogy olyan friss
diplomások kerüljenek ki az intézményből a munka világába, akik a
gyakorlatban is jól hasznosítható tudással rendelkeznek.

Continental-kurzust indíthat a szegedi egyetem

Varga Anna

Fotó: Gémes Sándor

Nemcsak az elméletre, a gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektetnek

– A műszaki képzések megerősítésére is nagy hangsúlyt fektet a Szegedi
Tudományegyetem, azon belül pedig
a gyakorlati oldalra, amihez a duális képzés keretlétszámának bővítése járul hozzá – szögezte le Szabó
Gábor, az SZTE rektora az új megállapodás kapcsán.
Nagy Mihály, a ContiTech Fluid
Automotive Hungaria Kft. ügyve-
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Zenta üzenete

Tablettel tanulnak Tiszaszigeten
Tiszasziget gyarapodik, amit jól
mutat az idei tanév, most szeptemberben ugyanis már 116 diáknak
csengettek be a településen. Új
tornatermet szeretnének építeni,
illetve a bölcsőde fejlesztését is
tervezik.
Kiss Ervin
Az elmúlt években mindig 98–99
fős diáklétszámok jöttek össze a
tiszaszigeti Szent Antal Katolikus
Általános Iskolában. Idén ez megváltozott, a kormányzati Családi
Otthonteremtési Kedvezménynek
és az önkormányzat támogatásának
köszönhetően gyarapszik a település, és most már 116 diák látogatja az iskolát. A Szeged-Csanádi
Egyházmegye által fenntartott, szőregi és újszentiváni gyerekeket is
oktató intézmény mellett működik
az óvoda, ahol szintén létszámnövekedés volt tapasztalható. A bölcsőde
fejlesztését is tervezik, mivel sok fiatal, többgyermekes család költözött
a településre – tudta meg a Déli Szó.
Az önkormányzat két évvel ezelőtt elindított egy fejlesztési programot, akkor az önkormányzat és a
fenntartó segítségével megújították
az iskola egy részét, az aulát, illetve

Fotó: Illusztráció

A legújabb eszközök segítik az oktatást

az idei évben sikerült két tantermet
teljes mértékben felújítani, valamint
az intézmény előtt egy kis fogadóparkos részt alakítottak ki díszburkolattal és padokkal. A fejlesztést
nagyjából kétmillió forint értékben az önkormányzat támogatta,
míg másfél millió forinttal a fenntartó egyház.Az eszközrendszert is

modernizálták, a tanárok interaktív
táblákat használnak a tantermek felében, míg a felső tagozatosok tableteken dolgoznak. Lovas- és néptáncoktatás szintén működik az iskola
falai között, illetve tervben van egy
új tornaterem felépíttetése is, mert
jelenleg a régi mozi épületében tartják a testnevelésórákat.

A kerítésbontó baloldaltól rettegnek a határ mellett élők
A Szeged környéki kisebb települések lakosai úgy gondolják,
Szabó Sándor szocialista képviselő Botka Lászlóval együtt megnyithatja a határt a bevándorlók előtt.
DSZ
– Azóta nem félünk, mióta a kormány felépítette a határon a kerítést
– mondta lapunknak a Tiszaszigeten
élő Andrea. A hölgy felidézte, soha
nem felejtik el a migránshordák két
évvel ezelőtti dúlását. A jobbára fiatal, harcedzettnek tűnő férfiak tízes,
akár százas csapatokban vonultak
Szegeden és környékén, letaposták
a veteményt, letéptek zöldséget-

gyümölcsöt, mindent összepiszkí
tottak, a házakba is betörtek, tüzet
raktak, rettegésben tartották az itt
élőket.
– Megdöbbenve hallottuk, hogy a
szegedi polgármester azt nyilatkozta, ha kormányra kerül, mihamarabb lebontaná a kerítést! Talán
elment a józan esze? Neki nincs
családja, gyermekei, akinek a biztonságáért aggódna? A migránsok
többsége agresszív, nőket erőszakolnak meg Európa számos országában. Ebből mi nem kérünk!
– foglalta össze sokak véleményét
a hölgy, aki még hozzátette, aggódnak, mert tudják, Szabó Sándor
MSZP-s képviselő Botka feltétel

Fotó: Kovács Ferenc

nélküli támogatójaként ugyanúgy a
kerítésbontás és a migránsok beengedésének híve.

1697. szeptember 11-én vívták
a zentai csatát, a török hódoltság alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik
legjelentősebb és legvéresebb
ütközetét, amely a keresztény
seregek diadalát hozta. Erre emlékeztek Zentán a városnapon,
ahol beszédet mondott Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is.
„320 évvel ezelőtt világtörténelmi jelentőségű csata zajlott le
Zenta határában, hadászati, történelmi, kulturális szempontok
alapján is történelmi volt: nem
csoda, hogy tíz nappal később,
szeptember 21-én a díszbe öltözött Bécs hatalmas feliratokon
hirdette Vienna ad Zentam servata, vagyis Bécs Zentánál megszabadíttatott. Talán nem túlzás
azt állítani, hogy az ország szétesésének, a délszláv háborúnak
az árnyékában és bugyrait látva, akárcsak az európai döntéshozók lassú és eredménytelen
tanácskozásait, a zentaiak 1992ben korszerű és erős üzenetet
fogalmaztak meg, noha nem a
világnak, csak szűkebb pátriájuknak és legfőképpen egymásnak,
nekünk, magunknak: a győztes
csaták fénye messzire világít.
Nem fogjuk feladni. Nem is adtuk, nem is adták föl. Így lehetünk most itt együtt, amiért köszönet a zentaiaknak. Korszerű
és erős üzenet a győztes zentai
csata, szimbóluma annak, hogy
elsősorban értékrendek mentén
építhető a partnerség, de semmiképpen sem az értékrendek, a
keresztény európai értékek tagadásával.”
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Olimpikonokkal is megküzdött a tajvani Universiadén Banda Árpád

A dobogó közelében járt a szegedi íjász
Felejthetetlen élményekkel gazdagodott Tajvanon Banda Árpád,
aki még sosem versenyzett ilyen
távol hazájától. Az íjász beszámolt
Universiade-élményeiről, valamint az egyetem és a felkészülés
összehangolásának nehézségeiről
is beszélt.
Dorogi László
Az elmúlt ötven év legjobb szereplésével zárta a magyar egyetemi csapat
a 29. Nyári Universiadét Tajpejben,
amihez a szegedi Banda Árpád egy
negyedik hellyel és pontszerzéssel
járult hozzá. Az UTC versenyzője
nemcsak fantasztikus élményekkel
gazdagodott az egyetemisták olimpiáján, de versenyzésével is rendkívül
elégedett lehetett. – Korábban csak
európai versenyeken indultam, ez
volt az eddigi legtávolabbi hely, ahol
lőttem. Lenyűgözött a mini olimpiai
falu, a körülmények, tényleg fantasztikus volt a körítés. Elég erős mezőny jött össze, bár a kategóriámban a 73 induló viszonylag alacsony
létszámúnak számít, viszont elindult

Fotó: Kovács Ferenc

Az olimpiai bajnoktól kapott ki az éremcsatában a fiatal reménység

a jelenlegi világranglista vezetője is,
ami elég jól jelzi, milyen színvonalú
versenyen értem el a negyedik helyezést. Pont tőle kaptam ki a harmadik
helyért vívott csatában, ám a legnagyobb pozitívum az volt számomra,
hogy nagyon jó pontszámokat sikerült lőnöm, így boldogan utazhattam
haza – mesélt a Déli Szónak élményeiről a fiatal íjász, aki az Óbudai

Egyetem villamosmérnöki karán tanul, és azt is elmondta, hogy bizony
rendkívül nehéz összeegyeztetni a
megfelelő felkészülést az egyetemi
tanulmányokkal. – Az előző félévben megpróbáltam elindulni egy-két
Európa Kupa-versenyen, de a sűrű
órarend miatt sokkal kevesebb idő
jutott a felkészülésre, átlagban 30–
40 ponttal lőttem kevesebbet, mint

most az Universiadén. Ezúttal szerencsém volt, mert az utolsó két hónapban reggel és este is tudtam edzeni, ezért sikerült ilyen jól a tajvani
verseny – tette hozzá Banda Árpád.
A fiatal íjász közben már a világbajnokságra készül, amit október közepén rendeznek meg Mexikóban, s
azt is elárulta, hogy szeretne legalább
a legjobb harminckettő közé jutni.

Nemzetközi versenyről is hoztak aranyat a Gellért-tanítványok

A körülmények sem jelentettek akadályt
Eredményes és emlékezetes szezont zártak a Szegedi Úszó Egylet
versenyzői, a klub vezetőedzője
pedig regnálása első nemzetközi
aranyérmének is örülhetett a
nyáron.
Vajgely Pál
Összesen hat világversenyen indultak a Szegedi Úszó Egylet sportolói:
ezek közül rögtön az egyik legeredményesebb az időrendben az első, a
netanyai ifjúsági Európa-bajnokság
volt. Az Izraelben történtek Gellért
Gábor számára is emlékezetesek, hiszen Fábián Fanninak köszönhetően a szegedi klubnál 2008 óta ve-

zetőedzőként dolgozó szakember
először nyert nemzetközi vizeken
aranyérmet: a fiatal úszó a 4x200
méteres gyorsváltóban állhatott a
dobogó legfelső fokára. A hazai
vizes világbajnokságon több pontszerző helyet, majd a győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon össze
sen öt érmet szereztek a szegediek, a junior nyílt vízi Eb-n a hetedikként zárt Fábián Milánt pedig
csak idősebb riválisok előzték meg.
Indianapolisban, a junior világbajnokságon is indult szegedi versenyző, a várhatóan egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban folytató Bonecz Boglárka nyolcadik lett
a 200 méter pillangó döntőjében, a

szezont pedig Olasz Anna remek
győzelme zárta az Universiadén a
10 kilométeres számban. Mindezek
az eredmények nehezített körülmények között születtek, hiszen az újszegedi sportuszoda elhúzódó felújítása miatt több, nem szegedi helyszínen is edzettek a SZUE versenyzői.
– Tartottunk ettől az évtől, de eredményesen zártuk azt. Háromszáz
gyereket szinte lehetetlen elhelyezni a jelenlegi viszonyok között, így
sajnos sokaknak el is kellett engednünk a kezét. A Jövő Bajnokai programban második helyen végeztünk,
ezt tartanánk meg a jövőben is – értékelt a Déli Szónak Gellért Gábor,
a klub vezetőedzője.

Fotó: Kovács Ferenc
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Megszerezte első találatát az ásotthalmi gólzsák

Elveszített társukért is küzdenek a pályán
Sosem feledik fiatalon elhunyt
csapattársukat az ásotthalmi
futballisták, akik a borzasztó
tragédia ellenére is helytállnak a
pályán.
Vajgely Pál
Felfoghatatlan esemény rázta meg
a megyei és az ásotthalmi futballéletet: a 19 éves Andróczki Máté
egy közúti balesetben életét veszítette. A tragédiát követően az elmúlt
fordulóban először játszott saját pályáján az Ásotthalom, a labdarúgók
egy Máté feliratú egyenpólóval emlékeztek meg társukról. – Nagyon
nehéz volt játszanunk kevesebb mint
24 órával Máté búcsúztatását követően. Mindenki fejében ő járt, érte
küzdöttünk a pályán. Máté is azt szeretné, hogy minél eredményesebbek
legyünk, ő itt van közöttünk – mondta a Déli Szónak Baji Renátó, a csapat támadója, aki a Tiszasziget elleni
egyenlítő gólt szerezte, majd ő adta
a gólpasszt a 2–1-es hazai sikerrel
záruló találkozót eldöntő Major

Lászlónak. – Nem látok kiemelkedő gárdát a megyeegy mezőnyben,
hét-nyolc csapat közel azonos szintet képvisel. Nem mondtuk ki, hogy
a dobogó a célunk, de szeretnénk a
tavalyi negyedik helynél előrébb végezni. Reméljük, a mostani lendületünk minél tovább tart – tért ki esélyeikre az előző kiírásban az éremről
éppen lemaradó homokhátiak gólgyárosa. Az Ásotthalom idén is ott
lesz a Magyar Kupa országos főtábláján, tavaly egy mérkőzésen múlt,
hogy nem a Ferencvárost fogadhatta
a csapat. Idén a legjobb 128 között ismerős ellenfél következik, hiszen az
NB III-as Hódmezővásárhely jutott
vetélytársként Kószó László csapata
számára. – Sokszor beszéltünk a tavalyi lehetőségről, de ha tudjuk előre, akkor sem alakult volna másképpen a Nagyecsed elleni meccsünk. A
Vásárhely ellen szeretnénk egy jót
játszani, azon a hétvégén szabadnaposak leszünk. Ha kikapunk, nem
fogják a fejünket venni, így önfeledten futballozhatunk, és a biztos védekezésből kiindulva alapozhatunk
a kontráinkra – tekintett a szeptember 20-án, 15 órától esedékes kupameccsre Baji Renátó.

Fotó: Gémes Sándor

Baji Renátó együttese vezéregyénisége volt a Tiszasziget ellen

Tarolt az országos bajnokságon a szegedi Jászapáti Petra

Ötkarikás repülőjegy a következő álom

Jászapáti Petra szinte mindent
megnyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók országos bajnokságán:
ezerötszáz és ötszáz méteren,
valamint a szuperdöntőben is diadalmaskodott, míg ezer méteren
második helyen zárt.
Dorogi László

Szokatlanul korán kezdődött az
SZKE rövidpályás gyorskorcsolyázóinak szezonja, hiszen februárban téli ötkarikás játékokat rendeznek Dél-Koreában, így a követ-

kező időszak a klub versenyzőinek
életében is a kvóta megszerzéséről
szól. Bár általában csak szeptember
végén rendezik meg a sportági országos bajnokságot, ezúttal egy hónappal korábban már versenykörülmények között húzhatták fel a korcsolyát a magyar versenyzők. Az ob
remekül sikerült az SZKE versenyzőinek, Jászapáti Petra 1500-on és
500-on is aranyérmet szerzett, majd
ezt megismételte az 1500-as szuperdöntőben is, míg a közepes, 1000
méteres távon a második helyen zárt,
ezzel összetettben is megszerezve az

elsőséget. Kónya Zsófia összetettben éppen hogy lemaradt a dobogóról, de két távon is bronzéremnek
örülhetett. – Az olimpia miatt most
a kvalifikációs világkupa-versenyeket is gyakorlatilag egy hónappal hamarabb rendezik, ezért idén korábban kellett elkezdenünk a felkészülést. Az ob-n elsősorban azt tűztem
ki célul, hogy kipróbáljak versenykörülmények között edzéseken gyakorolt új technikákat, illetve a váltóban is teszteltünk néhány új dolgot, amelyek azt gondolom, hogy
működtek is. Összességében elége-

dett vagyok a teljesítményemmel
– mondta a Déli Szónak Jászapáti
Petra. Ami a kvóta megszerzését illeti, két világkupa-állomáson válthatják meg a gyorskorisok jegyüket
az olimpiára, az egyik versenyt éppen Budapesten, a másikat egy héttel
később, Hollandiában rendezik. Az
országos bajnokság az olimpiai felkészülés jegyében gyakorlatilag már
egy ötkarikás tesztverseny volt a magyar korisok számára, ugyanis épp
olyan ritmusban és annyi szünettel bonyolították le a versenyeket,
ahogy az Pjongcsangban is lesz.
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Gyerekek a Gellértben

Elismerés

Szombaton a gyerekeké lesz a terep a Gellért Szabadidő
központban. Reggel 9.30-tól három pályán, több korosztályban kezdődik a Play & Stay teniszverseny, amelyen
2006-07-ben, 2008-ban és 2009-ben született fiúk és
lányok játszanak. A korosztályok dobogósainak érem és
ajándék jár, valamint a szervezők minden résztvevőnek
emléklappal kedveskednek a nap végén.

Kiemelkedő sporttevékenységéért elismerő
oklevelet vehetett át a
falunapon a helyi önkormányzattól a Deszk
SC labdarúgója, Gyenes
János.

Csongrádra jön a Loki

Rajt Európában
Három sikeresen megvívott bajnoki mérkőzést követően vasárnap már nemzetközi
megmérettetés vár a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatára. Zubai Szabolcsék Franciaországban kezdik meg az idei Bajnokok Ligája-szereplésüket, az ellen a Nantes ellen,
amelynek keretében a magyar Faluvégi Rudolf is szerepel. A Nantes remekül kezdte a
szezont, hiszen hat góllal, 32–26-ra legyőzte a világ egyik legerősebb csapatát, a legutóbbi BL-kiírás ezüstérmesét, a PSG-t, így semmiképp sem számíthat könnyű túrára
Juan Carlos Pastor csapata. A Pick idei első BL-találkozója 19.30-kor kezdődik, és élőben közvetítivvv a SZEGEDma.hu is. Tekintve, hogy a következő fordulóban is idegenben, Zágrábban lép pályára a csapat, roppant fontos lenne a két pont begyűjtése.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
NB II: Vasárnap 16.00 Soroksár SC –
Szeged 2011-Grosics Akadémia • NB
III Közép csoport: Szombat 16.00
Kozármisleny – Makói FC, Iváncsa –
Mórahalom VSE, Szentlőrinc SE – SZEOL
SC. Vasárnap 16.00 Hódmezővásárhelyi
FC – Budapest Honvéd–MFA II. •
Megye I.: Szombat 16.00 Tiszasziget
SE – Szőregi RSE, Hódmezővásárhelyi
FC II. – Foliaplast-Bordány SK, Algyő
SK – Szegedi VSE, Szentesi Kinizsi
SZITE – Csongrád TSE, Zsombó SE –
FK 1899 Szeged, Deszk SC – Ásotthalmi
TE. Vasárnap 16.00 Sándorfalva SK –
Ujszegedi TC. • Megye II.: szombat 16.00
St. Mihály – Csanádpalota, Tömörkény
– Székkutas, Csanytelek – Csengele, Üllés
– Nagymágocs, Mindszent – Makó II.,
Apátfalva – Móravárosi Kinizsi, Röszke

– Kiszombor. Vasárnap 16.00 SZVSE II. –
Balástya. • Megye III. Homokháti csoport:
Szombat 16.00 Zákányszék – Sándorfalva
II., Dóc – Ruzsa, Bordány II. – Mórahalom
II., Pusztamérges – Balotaszállás. Vasárnap
16.00 Zsombó II. – Algyő II., Csongrád II.
– Kistelek. Megye III., Tisza-Maros csoport: Azombat 16.00 Gyálarét – Nagylak,
Szikáncs – Baktó. Vasárnap 13.00 Pázsit
– Földeák. 14.00 Csongrád III. – Mártély.
16.00 Fábiánsebestyén – Kübekháza,
Szegvár – Pitvaros.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Szombat 16.00 Szentes – Csongrád,
Algyő – SZVSE. Vasárnap 16.00 Soroksár
– Szeged 2011, Szent Mihály – Nyírség
(női NB II).

A Magyar Labdarúgó Szövetség székházában megtartották
a Magyar Kupa országos főtáblájának 1. fordulós sorsolását,
amelyen az öt, nemzeti bajnokságokban szereplő megyei
csapat mellett három, a selejtezőket sikeresen megvívó
megyeegyes együttes volt érdekelt. A tavalyi ezüstérmes
Csongrád kapta a legnevesebb ellenfelet, a Tisza-partiak
a hatszoros kupagyőztes, NB I-es Debrecent fogadják a
128 között. Két megyei gárda egymással találkozik, az
Ásotthalom az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC-t fogadja
hazai pályán, így biztosan lesz Csongrád megyei csapat a
következő fordulóban is. Az NB II-es Szeged 2011-Grosics
Akadémia a harmadosztályú Szekszárdhoz látogat, míg
az NB III Közép csoportját öt forduló után is hibátlan
mérleggel vezető SZEOL SC-re egy majd 400 kilométeres
túra vár a Borsod megyei I. osztályú Edelény elleni meccs
alkalmával. A Mórahalom az NB II-es Budaörssel játszhat
hazai pályán, míg a harmadosztály megyei újonca, a Makó
számára nem egy ismeretlen ellenfél jutott: a Békés megyei
bajnokkal nyáron edzőmérkőzést is játszottak a hagymavárosiak, akik az idén az NB III Keleti csoportjában szereplő
Füzesgyarmat otthonában játszanak. Az Algyőre sem vár
rövid utazás, Takács Zoltán csapata a Pest megyei II. osztályú, Véber György által irányított Törtel vendége lesz. A
találkozókat szeptember 20-án, 15 órától játsszák, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a 90 perc nem
hoz döntést, akkor 2×15 perc hosszabbítás, majd büntetők
döntenek a továbbjutó kilétéről.

SPORT

DÉLI SZÓ 
Lovaggá ütötték a szegedi szenior úszót, Bánki Horváth Bélát

2020-ig Lemgo

Évszázados rekordok előtt áll
Már tizenkilencszeres világbajnok
a budapesti masters vb legidősebb
indulója, a 97 éves Bánki Horváth
Béla. A szegedi szenior úszó újabb
rekordokat döntene a három év
múlva esedékes Európa-bajnokságon, 1994-től induló karrierje elismeréseképpen átvehette a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét. Béla
bácsival lakásán beszélgettünk a
sikereiről.
Vajgely Pál
– 79 év után visszatérhetett a Hajós
Alfréd uszodába: a budapesti masters
világbajnokságon újra ott úszhatott,
ahol 1938-ban ifjúsági bajnokságot nyert. Milyen érzés volt újból vízbe ugrani abban a medencében, ahol
most négy világbajnoki érmet szerzett?
– Nagyon szeretem azt az uszodát, öt évig Budapesten voltam egyetemista. A legendás Csík Ferenc is

volt edzőm, rendre itt edzettünk.
Vízipólóztam is, 1944-ben feljutottunk a MAFC-cal az élvonalba, addig mindig hazajártam, ezt követően
azonban már nem. Sok helyen úsztam már, de ilyen csodálatos helyen,
mint a budapesti, még nem. Nem egy
szép dombormű, de nagyon szépen
csilingelnek ezek az érmek.
– Ha már az érmek: abban a négy
számban, ahol rajthoz állt, aranyat
nyert, viszont 50 méter mellen végül
nem indult el. Lehet tudni, miért?
– Augusztus huszadikán rendezték a versenyt, rossz idő volt egész
nap. Nem akartam két versenyszám
között órákat várakozni, sajnos hajlamos vagyok arra is, hogy megfázzam,
így nem akartam kockáztatni. Így is
volt, hogy egy napon két számban is
rajthoz álltam.
– Jövőre lesz kilencven éve, hogy megtanult úszni. Minek a hatására kezdett el foglalkozni az úszással, ezen
belül hogyan jött a hátúszás? Három
évvel később már országos bajnoki
aranyérmet nyert.
– Csak 15 évesen kezdtem versenyszerűen úszni, ez a mai viszonyok között már nagyon késő. 17 évesen döntöttem a hátúszás mellett, egy barátom miatt, akivel szülővárosomban,
Orosházán kezdtük el, mert a városban nem volt komoly hátúszó. Az
1942-es országos döntőbe már mindketten bejutottunk, majd 1952-ben,
négyéves hadifogságot követően
ismét ott voltunk. Ehhez kellett az is, hogy szertornázzak, az orosházi
mezőgazdasági
középis-

kolában a testnevelőnk szertornapárti
volt. Inkább a barátaim miatt vágtam
bele. Érdekesség, az úszás laza, a szertorna pedig kemény izmokat kíván,
de olyan szerencsés vagyok, hogy az
izmaim télen megkeményedtek, nyáron pedig lelazultak.
– Négy aranyat szerzett Budapesten:
honnan tud motivációt meríteni, mit
jelent önnek az úszás? Hol szokott készülni? Szegeden sajnos azért akad
probléma az uszodákkal.
– Ugyanúgy, ahogy két éve
Kazanyban, most sem volt ellenfelem.
Két éve az motivált, hogy csúcsokat
javítsak. Az egészség egyik fenntartója
a mozgás, nekem pedig a vízben való
mozgás már könnyebb, mint a szárazföldön. Most is figyelek az egészséges
életmódra, volt, hogy heti négyszer
úsztam, bár a sportuszoda felújítása
és a SZUE-ban lévő tömeg miatt átvitt az unokám Algyőre.
– 2019-ben Dél-Koreában lesz a következő szenior világbajnokság. Hogy
tervezi, elindul?
– Ilyen hosszú utazást én már nem
teszek meg, ez jobban fáraszt, mint
a versenyek. Hívtak egy közös, budapesti ünnepségre is, ahol az összes, masters vb-n érmet nyert versenyzőt köszöntötték, de sajnos nem
tudtam elmenni. Viszont az unokám
azzal biztat: három év múlva szintén Budapesten rendezik az Európabajnokságot. 2020-ban újabb csúcsokat állíthatnék fel, hiszen akkor leszek
100 éves. Személyesen láttam már 100
éves versenyzőt úszni, volt, aki gyönyörűen, más tengerész stílusban úszta le a távot. Az élet útjai persze kifürkészhetetlenek, de az a célom, hogy
csúcsot döntsek a 100 évesek között is!

Fotó: Kovács Ferenc

Négy éremmel térhetett haza Budapestről a szegedi legenda, Béla bácsi
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Meghosszabbította szerződését a német Bundesligában
szereplő Lemgo együttesével
a szegedi kézilabdázó, Bartók
Donát. A 21 éves játékos tavaly
ősszel, a Vác csapatától igazolt
a germán klubhoz, azonban
első szezonjában két sérülés
is hátráltatta, ám mindezek
ellenére a Lemgo vezetése
kitartott mellette, és bizalmának jeléül új kontraktust
kínált a jobbátlövőnek, aki el
is fogadta ezt az ajánlatot. Ennek értelmében Bartók Donát
2020-ig maradhat a Lemgo
kötelékében. Csapata edzéseit
továbbra is a német válogatott korábbi kiválósága, Florian
Kehrmann vezényli, akitől rengeteg tanulhat a folytatásban
is a tehetséges kézilabdázó.
Donát pályán kívüli élete is jól
alakul, hiszen nemrég eljegyezte párját – a játékossal készült
nagyinterjút keresse a SZEGEDma.hu hírportálon!

Hazatérés
Egy szezont követően hagyta el
a PC Trade SZKKSE csapatát
Szepesi Ivett, amellyel az előző idényben második helyen
zárt az NB I/B Keleti csoportjában. Ahogy azt a hódmezővásárhelyi születésű balszélső
lapunknak is megerősítette,
elsősorban azért döntött a váltás mellett, mert már megterhelőnek érezte a mindennapos
ingázást Szegedre, a jövőben
pedig szeretne több időt tölteni
családjával, és kevesebbet a kézilabdával. − Egy rossz szavam
sem lehet a Szegeden töltött
egy évre, nagyon jól éreztem
magam. Mindent megkaptam,
és Bakó Botond vezetőedzővel is nagyon jó volt együtt
dolgozni − mondta lapunknak
korábban a Győri ETO-val két
Bajnokok Ligája trófeát is bezsebelő játékos. Hogy mit gondol a Hódmezővásárhelyi LKC
bajnoki esélyeiről, és hogyan
értékelte új klubja szezonrajtját,
arról a SZEGEDma.hu hírportálon olvashatnak bővebben.
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