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SZEGED
A Soros-terv ellen –
A brüsszeli bürokraták
az amerikai milliárdos
tenyeréből esznek,
de a magyarok nem
kérnek ebből.
uwuwu

Kimondatlan háború –
Dörner György szerint
két tűz közé kerülhetnek a magyarok.
Élesen elítéli a
kerítésbontókat.
uwuwu 12. oldal

5. oldal

Nem csitul a balhé
A szegedi városháza válaszra
sem méltatja a Szentmihályon
élőket a 76-os busz körül kialakult botrány kapcsán. Pedig
már nem szimpla kérésről, hanem követelésről van szó.

3. oldal
Nesze neked, úszás!
Továbbra is más települést kell
keresniük az úszni vágyóknak
a megyeszékhelyen, mivel csúszik az újszegedi sportuszoda
felújítása. A város az egyesületekre mutogat.

20. oldal

Megújultunk!

B. Nagyhoz jött Bakondi
Fotó: Gémes Sándor

DSZ
Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával tárgyalt Szegeden migrációról,
határvédelemről, a déli országrész
biztonságáról B. Nagy László, parlamenti képviselő. Két éve áll a magyar–szerb határszakaszon az ideiglenes biztonsági határzár. A kor-

mány szerint az eddigi tapasztalatok
megmutatták, hogy csak a kerítéssel
lehet eredményesen fellépni tömegesen érkező migránsokkal szemben. 2015. szeptember 15-től számít bűncselekménynek, ha valaki
illegálisan lép Magyarország területére. Bakondi György kijelentette:
az Európai Unió a huszonnegyedik
órában van, hogy végre felmérje a

valós helyzetet, és gátat szabjon a
bevándorlásnak, ugyanis egyre több
a migránsokhoz köthető terrorcselekmény. A magyar határvédelmet
korábban számos hazai és nemzetközi támadás is érte, azonban ma
már egyre többen ismerik el Orbán
Viktor bevándorláspolitikáját.
Cikkeink az 5. oldalon
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Családi nap Röszkén

Falugazdász-fogadónap

Szeptember 30-án családi napot tartanak a röszkei
Ifjúsági és Közösségi Házban. A rendezvény 10 órától
interaktív zenés gyermekműsorral kezdődik, majd lesz
lufihajtogatás, ugrálóvár, arcfestés, ebéd, bohócfellépés,
valamint mesejáték-előadás is.

Szeptember 27-én, szerdán 8 és 16 óra között falugazdász-fogadónap lesz Pusztamérgesen. A Móra Ferenc
Művelődési Házban szakemberek segítenek pályázati
lehetőségekkel, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges nyomtatványok, adatlapok kitöltésében.

Lengyel látogatás
A lengyelországi Łódź
Vajdaság
hivatalából
területfejlesztéssel és
uniós pályázatokkal fog
lalkozó
szakemberek
látogattak el Csongrád
megyébe. A tanulmányút célja az volt, hogy
megismerjék a Csongrád Megyei Önkormányzat területfejlesztéshez
kapcsolódó feladatait
és tevékenységét. A
delegáció megtekintett
néhány eddig megvalósult megyei fejlesztést,
részt vett egy mórahalmi konferencián, valamint meglátogatott egy
hódmezővásárhelyi kertészetet, ahol a legmodernebb üvegházakban
termelnek.

Hitéleti nap Alsóvároson
Hitéleti napot rendezett a Szegedi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat. A nemrég
megújult alsóvárosi tanodába, illetve az
alsóvárosi ferences templomba invitálták
a híveket. A szentmisét Dúl Géza, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense celebrálta. Ezalatt
a Ceferino Ház ifjúsági közössége zenélt,
s roma nyelven is elhangzottak szent énekek. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a nemzetiségi kulturális
kezdeményezésekre kiírt pályázat jóvoltából valósult meg.

Adategyeztetést sürget a kamara
Több társas vállalkozás is jelezte a Csongrád Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara felé, hogy nehézségekbe ütköztek a
kötelező cégkapu-regisztráció során. Ennek oka az, hogy a
személyes adatok sok esetben nem egyeznek a különböző
okmányokon, és a rendszer ezt észleli. Azok az 1980 előtt
születettek, akik körzetekre osztott településen születtek
(jellemzően nagyvárosokban), találkozhatnak azzal, hogy
hiba merül fel. A problémát az okozza, hogy a „születési
hely” adatnál a lakcímkártyán a körzetszám római számmal, az adóigazolványon arab számmal van feltüntetve. Ez
esetben, ha nem találnak más eltérést az adatokban, akkor
kizárólag a NAV ügyfélszolgálatán, személyes ügyintézéssel
van lehetőség korrekcióra. Ha egyéb adatokban lenne eltérés okmányaikon, akkor az azt kiállító szervezettel szükséges felvenni a kapcsolatot a módosítás kezdeményezéséhez.

Apáca Show Szegeden
Hatalmas az érdeklődés a
Szegedi Szabadtéri Játékok
egyik jövő évi produkciójára,
amelyre négyezer, azaz egy telt
háznyi belépőt már megvásároltak. A ’90-es években készült
Apáca Show ikonikus filmvígjáték nézők millióit hódította
meg. A musicalsiker augusztus 10-én érkezik Szegedre.
Korábban még soha nem mutatták be Magyarországon.

Gyakornokok
A Szegedi Tudományegye
tem hat hallgatója kezdte
meg gyakornoki munkáját a
Szegedi Ítélőtáblán. Immár
hatodik éve fogadnak olyan
diákokat, akik szeretnének
alaposabb ismereteket szerezni a bírósági munkáról.
A jelentkezők közül elsősorban a tanulmányi eredmények alapján választják
ki azokat a fiatalokat, akik
három hónapot tölthetnek a
táblabíróságon.

Papírgyűjtés

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat papírgyűjtő akciót rendez szeptember 23-án, szombaton. A
fiatalok reggel 8 órától az Arany János utcai focipálya
mellől indulnak a felajánlott papírhulladékokért. Ez a
terület több éve a gyűjtőpont is, ahová a gyűjtés ideje
alatt a helyiek is beszállíthatják a papírt. A korábbi szokásnak megfelelően kérik a lakosságot, hogy a papírhulladékot helyezzék ki a ház elé legkésőbb reggel 8 óráig.
Aki nagyobb mennyiségű papírt szeretne leadni, az előzetesen jelezze szándékát. Ebben az esetben a fiatalok
felkeresik a bejelentőt, és a megjelölt helyről viszik el
a papírt. A gyűjtés során mind a polgárőrség, mind a
körzeti megbízott kiemelt támogatásról biztosította az
ifjúsági önkormányzatot, tehát ha idegeneket látnak a
településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, polgárőrséget.
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Botka László és Nagy Sándor gonosz hazugságokkal veri át a szegedieket

Megkeserítik az emberek életét a szocialisták
Aljas és agresszív támadásba
ment át a 76-os busz ügyében
Nagy Sándor (Együtt) alpolgármester és Botka László (MSZP)
alpolgármester, akik olyannyira
lenézik a Szentmihályon élőket,
hogy még a városrész nevét sem
ismerik – állítja Nógrádi Tibor.
Pintér M. Lajos
Nem csitul a vihar a 76-os busz
hagyományos útvonalának durva
városházi átrajzolása körül. A szeptemberi szegedi közgyűlésen is terítékre került az ügy – Haág Zalán
(KDNP) interpellációt nyújtott be
a szentmihályiak és a móravárosiak érdekében –, és az azt megelőző napokban is felkorbácsolta az
indulatokat a botrány. Megírtuk:
Nógrádi Tibor (Fidesz-L.É.T.) önkormányzati képviselő számos lakossági fórum és egyeztetés után
Mihálytelekről hadoválnak,
miközben világéletében
Szentmihálynak hívták a
falut, a közösséget. Egyedül Botka László és Nagy
Sándor szellemi-politikai
elődje, Rákosi Mátyás idejében nevezték máshogy a
kommunisták, és a jelenlegi
szegedi városvezetés ettől
képtelen elszakadni. Mindez
súlyos sértés az itt élők
számára.

olyan javaslatot készített elő, mely
a városnak nem kerülne pénzébe
(sőt, olcsóbb, mint a jelenlegi rendszer), és mind a Szentmihályon,
mind a Móravároson élők igényeit
maximálisan kielégítené. Az érintett
közösségek már nem kérik, hanem
követelik, hogy álljon vissza a 76-os
busz eredeti útvonala a 2016 nyara
előtti állapot szerint, és induljon el
a 13-as körjárat.
A városháza válaszra sem méltatta Nógrádi Tibort és az általa
képviselt lakosokat. Hiába hívták el
Botka Lászlót a szentmihályiak lakossági fórumukra, az MSZP miniszterelnök-jelölte számára az országos
kampány fontosabbnak bizonyult,
mint az itt élők gondjai. A Szegedi
Tükör című városházi propagandalapban aztán durva írásban üzentek
a szegedieknek: hiába a sok ezer lakossági aláírás és panasz, a gyűlölt
menetrend marad!
– Nagy Sándor alpolgármester
a Szegedi Görbe Tükörben gonosz
hazugságokkal teli, rágalmazó cikket
jelentetett meg, tovább folytatva az
idősek és a fiatalok, illetve a városrészek gusztustalan, aljas szembeállítását. Elképesztő az a tudatlanság, mely őt és Botka
László polgármestert jellemzi, ugyanis még azt a fáradságot sem veszik, hogy ismerjék a településrész nevét.
Mihálytelekről hadoválnak, miközben

világéletében Szentmihálynak hívták
a falut, a közösséget. Egyedül Botka
László és Nagy Sándor szellemi-politikai elődje, Rákosi Mátyás idejében nevezték máshogy a kommunisták, és a jelenlegi szegedi városvezetés ettől képtelen elszakadni. Mindez
súlyos sértés az itt élők számára –
mondta a Déli Szónak Nógrádi Tibor.
Hozzátette, Móraváros szélén két
villamosvonal fut, a belsejében a
90-es busz, ezeket a 13-assal
kiegészítve „csak egy dilettáns nem tudná megszervezni a minden igényt
kielégítő közlekedést. Ha Nagy

Sándor nem képes erre, azonnal le
kell mondania”. – A régi 76-os pedig az életet jelenti Szentmihály számára, amit Botka és Nagy ezek szerint el akarnak vágni az itt élőktől.
Botka szüntette meg a falu iskoláját, a
szentmihályiaknak nincs gyógyszertáruk, szakorvosi rendelőjük, pénzügyi szolgáltatójuk, mindenért be
kell utazniuk a városba. Ezt teszi
lehetetlenné a két városvezető, ráadásul meg sem hallgatják a szentmihályiak, a kecskésiek és a móravárosiak véleményét. Legjobb lenne,
ha Botka László az önkormányzati feladatait látná el ahelyett, hogy
országos politikai kampányt folytat, a saját háza táján söprögetne,
és Szegeden tenne igazságot! – fogalmazott Nógrádi Tibor, aki minden lehetséges politikai és jogi eszközt megragadva tovább harcol sok
ezer szegedi érdekeiért.

Fotó: Gémes Sándor / Kovács Ferenc

Nógrádi Tibor nem adja fel: továbbra is harcol a több ezer szegedi lakos érdekeiért
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Egyre súlyosbodik a baloldal válsága, egymást marja a DK és az MSZP

Még az idén kirúghatják Botka Lászlót
A Gyurcsány-párt önállóan indít
országgyűlési képviselőjelölteket
a szocialisták ellen a szegedi
választókörzetekben – ezt az őszödi beszédéről elhíresült egykori
kormányfő jelentette be a napfény
városában.
DSZ

Teljesen reményét veszített, vert
sereg képét nyújtotta a Magyar
Szocialista Párt a múlt hétvégi választmányi ülésén, melyen Botka
László miniszterelnök-jelölt tartott
úgymond politikai évadnyitó beszédet. A Botka-lufi látványosan
kipukkadt, miközben az MSZP
támogatottsága hónapról hónapra
csökken. A „kormányváltó szövetség” jelszót tűzte a zászlajára a
nemrégiben még a szocialisták csodafegyverének tartott politikus, de erőtlen,
semmitmondó
szónoklatát, a
belterjes pártülést és az
egész körítést,
a
lehajtott
fejeket látva
inkább a „kormányzásra képtelen reménytelenség” mottóval
jellemezhetnénk a
szeánszot. Ezúttal már
Karácsony Gergely,
a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje sem
asszisztált a szegedi
polgármester előadásához, köszönte,
nem kért és nem is
kér belőle.
Botka fő üzenete ismét az volt,
hogy nem haj-

Fotó: Kovács Ferenc

Gyurcsány azt üzente Botkának, hogy a DK nem politikai szajha

landó összefogni „az ügyetlenül és
elvtelenül” kormányzó Gyurcsány
Ferenccel. A DK azonnal visszavágott, hogy Botka egyenlő kudarc,
azaz a vereség forgatókönyvét képviseli, tehát ő lesz a bukás fő felelőse, ő fizeti meg annak árát. A baloldal tehát továbbra is csak a marakodásra képes.
Gyurcsány Ferenc néhány nappal később sajtótájékoztatón jelentette be Szegeden, hogy Binszki
József és Molnár Zoltán személyében saját képviselőjelölteket indít
az országgyűlési választáson a szegedi körzetekben, azaz baloldali ellenféllel is számolhatnak majd az itt
próbálkozó MSZP-sek. A DK egyébként pártszavazáson állt ki önállósága mellett. – Mi nem vagyunk sem

politikai szajhák, sem a Pál utcai fiúkból Gerébek, sem Júdások – reagált Gyurcsány Botka azon kijelentésére, hogy korábbi kormányzása
„elvtelen” lett volna. Arra is emlékeztetett, abban a kormányzásban
Botka parlamenti képviselőként bizony részes volt!
A Hirado.hu közben arról írt,
Gyurcsány szerint a szocialisták
végül be fogják látni, hogy az összefogás nélküle nem fog sikerülni,
Molnár Gyula MSZP-elnök pedig
éppen a DK-vezért idézve arról beszélt: személyi kérdésekről az utolsó pillanatban is lehet dönteni. Az
internetes portál megjegyezte azt is:
az MSZP vezető politikusai közül lényegében alig van már valaki, aki
egyetért Botka Lászlóval.

A szocialista politikussal már egyre kevesebben állnak szóba. Mi lesz ennek a vége?

A centit vágják a szocik?

Ez sem volt elegáns

A reménytelenség az úr

A magyar baloldal válságát elemezve Galló Béla politológus az M1 aktuális csatornán úgy fogalmazott:
könnyen előfordulhat, hogy Botka
László szegedi szocialista polgármesternek még idén távoznia kell
a miniszterelnök-jelölti posztról. Ez
nyithat ugyanis utat a 2014-eshez
hasonló nagy balliberális összebo
rulásnak, amiben aztán az MSZP, a
DK és a többi kisebb párt és szervezet is helyet kaphat.

„Amikor az ember az újságban olvas híreket azzal kapcsolatban, hogy mások milyen
feladatot bíznának rá, akkor az nem annyira
elegáns. Az, hogy mások szerint én írom a
kulturális programot, tök szuper, csak én erről eddig nem tudtam. Úgy érzem, kicsit félrecsúszott ez a dolog” – így szúrt oda Botkának az ATV-ben Karácsony Gergely, akit
az MSZP jelenlegi kormányfőjelöltje maga
mellé várt a „kormányváltó szövetségbe”,
ám a Párbeszéd politikusa inkább egy barátja esküvőjét választotta…

Botka László azzal, hogy kisebb balliberális pártok (Párbeszéd, Liberálisok) politikusait nevezte meg, mint akik
segítik kampányát, előre is vetítette, várhatóan kikkel tud
együttműködni. – A baloldali pártok mindössze azt mondták el, amit a balliberális holdudvar hallani szeretne, azaz,
hogy összefogásra van szükség. Ám míg Gyurcsány Ferencnél ez inkább zsarolásként jelenik meg az MSZP-nek címezve, addig Botka szempontjából puszta taktikázás. Ugyanis
– látva a baloldal reménytelen helyzetét – semmi nem indokolja az MSZP önállóságának feladását és az összefogást
Gyurcsánnyal, aki többet vinne, mint hozna – így értékelt
Boros Bánk Levente politológus, a Médianéző igazgatója.
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Orbán Viktor kiemelte, migránspolitika helyett családpolitikát folytatunk

Magyarország sosem lesz bevándorlóország
A miniszterelnök a Parlament őszi
ülésszakát megnyitó napirend
előtti felszólalásában az elért
eredmények mellett a kormány
és az ország előtt álló feladatokról is beszélt.
DSZ
– Ma a bevándorlóországok úgy
oldanák fel az ellentéteket, hogy
azt javasolják: legyünk mi is bevándorlóországgá. Ha erre nem
vagyunk hajlandóak, akkor megerőszakolnak és rákényszerítenek
bennünket – fogalmazott Orbán
Viktor az Országgyűlés tagjai előtt.
Mindennek kézzel fogható formája a kötelező kvóta, amelyet
Soros György tervének tekint,
hiszen ő javasolta a migránsok befogadását, majd szétosztását az európai államok
között.
– Ezt valósítják meg
a brüsszeli bürokraták,
akik mellesleg Soros tenyeréből esznek – tette hozzá. A miniszterelnök a Soros-tervről
szóló nemzeti konzul-

táción való részvételre buzdított
minden olyan polgárt, aki számára
fontos hazánk kultúrája, biztonsága,
keresztény gyökerei. Hangsúlyozta,
magyar Magyarországot és európai
Európát szeretnének.
Ennek része az is, hogy a családpolitika a következőkben is a kormányzat középpontjában marad, ennek része a családi adókedvezmények megtartása, a gyermek-egészségügyi ellátás, az oktatás fejlesztése, a sport, a
lakástámogatások és a munkahelyvédelmi akcióterv. – A kormány bevándorlás- és migránspolitika helyett családpolitikát folytat – emelte ki. Kifejtette, ma az ország elég
erős ahhoz, hogy 467 ezer gyermek
étkezhessen ingyen a bölcsődékben,
az óvodákban, az iskolákban.
Mindennek kézzel fogható
formája a kötelező kvóta,
amelyet Soros György
tervének tekint, hiszen ő
javasolta a migránsok befogadását, majd szétosztását
az európai államok között.

Fotó: MTI

Hazánk továbbra sem hódol be a brüsszeli akaratnak és a Soros-tervnek – jelentette ki a miniszterelnök

Két év elteltével is indokolt a határzár
Új időszámítás kezdődött 2015.
szeptember 15-én, amikor lezárták a magyar–szerb zöldhatárt.
Ennek évfordulóján Kovács Zoltán
kormányszóvivő Röszkén azt
hangsúlyozta, mit sem veszítettek érvényességükből a kormány
meghozott intézkedései.
Varga Anna

Fotó: Gémes Sándor

– Magyarország 2015-ben az elsők
között betartotta a jogszabályokat,
és próbálta biztosítani a szolidaritás
jegyében azt, amit tőlünk elvártak,
nevezetesen, hogy illegális migránsok innen Ausztria, Németország
és más nyugat-európai államok irá-

nyába lehetőleg ne tudjanak eljutni – összegzett a kormányszóvivő.
Hozzátette, a migrációs nyomás a
határainkon állandó, a ma is életben lévő intézkedések nélkül a helyzet sokkal rosszabb lenne, s ezért
példaként tekinthet Európa mindarra, amit hazánk megtett.
Bakondi György miniszterelnöki
főtanácsadó leszögezte, hogy két
évvel ezelőtt egy szilárd határőrizeti
rendszert sikerült kialakítani. Mint
mondta, a műszaki akadályrendszer a határőrizet sikerének kulcsa,
enélkül lehetetlen feltartóztatni a
tömegesen érkezőket.
A Bakondi Györggyel készített interjúnkat a 11. oldalon olvashatja.
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Fokozódik a terror
2013 óta emelkedő tendenciát mutat az európai, iszlamista hátterű terrorcselekmények
száma. Míg négy évvel ezelőtt egyetlen jelentős muszlimokhoz köthető cselekmény sem
történt, ez a következő években megváltozott. 2014-ben négy esetet regisztráltak, 2015-ben
ötöt, azóta gyakorlatilag minden a földrészünkön lezajlott terrortámadás szélsőséges iszlamista hátterű. Sokatmondó, hogy idén nyár végéig bezárólag húsz európai terrortámadás
kapott külön Wikipédia-szócikket, míg az előző évben összesen fele annyi.
A sorokat böngészve egyértelmű, hogy számtalan ok vezethetett radikalizálódáshoz.
Egyeseket szándékosan ide küldött rombolni és gyilkolni az Iszlám Állam, más illegális
bevándorlókat pedig a szalafisták már az unión belül győztek meg. Sokan azonban már
Nyugat-Európában születtek, a brüsszeli bürokratáktól néhány kilométerre radikalizálódtak
egy-egy szélsőséges imám vezetésével. Ezért is fontos, hogy Magyarország a jövőben se
válhasson bevándorlóországgá, amire csak a jelenlegi, Fidesz-KDNP-s kormány nyújthat
garanciát, hiszen a baloldal (így Botka László, Szabó Sándor és Joób Márton) többször hitet
tett Soros György terve, a betelepítés, a kötelező kvóta támogatása mellett.

Európa retteg
Házi készítésű bomba robbant szeptember 15-én magyar idő szerint
9:20-kor egy metrókocsiban London délnyugati részén, a Parson’s Green
nevű megállónál. Egy fehér festékes vödörbe rejtették azt a szerkezetet,
amely lángra kapott, a hőhatástól harmincan könnyebb sérülést szenvedtek el. Az üggyel kapcsolatban lapzártánkig hat embertv vettek őrizetbe. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Legutoljára 2005-ben
történt a brit fővárosban hasonló tett, akkor négy öngyilkos merénylő
három metrószerelvényt és egy buszt robbantott fel. Az akkori terrorcselekmény miatt 52 ember halt meg 700 sebesült meg.
Nem jobb a helyzet az öreg kontinensen sem, mint a szigetországban. Az
előző hónap végén egy férfi „Allah akbar” kiáltással támadt a katonákra
Brüsszelben. A két őrjáratozó katonának sérülést okozó szomáliai migránst lelőtték, a terrorista a kórházban belehalt sérüléseibe. A tett nem
egyedi, Franciaországban több hasonló eset történt.

Vonatok a célpontok
„A dzsihadista propagandának vonatok kisiklatására buzdító, közelmúltban közzétett felhívása
miatt különös figyelmet kell fordítani minden olyan információra, amely a vonatok közlekedésének megakadályozását célzó szabotázskísérlettel vagy behatolással kapcsolatos” – írta meg a
francia rendőrség egyik feljegyzésében szeptember elején. A dokumentumot a Le Parisien című
francia napilap közölte hétvégi számában. Az Iszlám Állam terrorszervezet más módszereket is
javasol, azt tanácsolja követőinek, hogy erdőtüzeket, ételmérgezéses támadásokat alkalmazzanak.
A francia rendőrök és katonák mindent megtesznek a civilek biztonságáért, ennek azonban ára
van, csak az utóbbi hónapokban hét támadás érte szolgálatteljesítés közben az egyenruhásokat.
Fotó: Gémes Sándor

MOZAIK
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Hivatali szemétszedés
A Csongrád Megyei Kormányhivatal,
valamint a megyei önkormányzat
mintegy száz munkatársa csatlakozott a TeSzedd akcióhoz. Újszegeden
a Torontál térnél, az ártérnél, a kalandpark és környékénél, a Kállay-ligetben, vadaspark körül, a Csavar sor
sétáló övezetében, valamint a Szövetkezeti úton, a MÁV területe közelében
is szedték a szemetet. – Azt hittem,
hogy egész nap tudjuk gyűjteni a hulladékot, s ehhez elegendő zsákot is
kaptunk. 10 órára azonban be kellett
fejeznünk a munkát, mert annyi volt
a hulladék, hogy nem tudtuk mibe
pakolni – összegzett Holubán Csilla, a
Szegedi Járási Hivatal vezetője.
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Az időseket ünneplik Ruzsán
Október 1-jén, vasárnap 15 órai kezdettel Idősek napi
ünnepséget tartanak a ruzsai Művelődési Házban.
Köszöntéssel és a Mórahalmi Fúvósok műsorával kívánnak jó egészséget és hosszú, boldog életet a község
időseinek. A részvételi szándékot szeptember 26-ig kell
jelezni a művelődési házban, munkanapokon 9 és 17
óra között.

Őszi Nyílt Napok

Paprikaünnep

A szegedi Szent István té
ri víztoronyban Őszi Nyílt
Na
pokat szerveznek szeptember 22–24. között. Kiál
lításokkal várják az érdek
lődőket, akik megismerkedhetnek a Széchenyi tér
arcaival is.

Zenés tisztelgés

Kerékpárverseny
Kerékpárversenyt rendeznek
Ruzsán szeptember 23-án,
szombaton. A táv 22 kilométer lesz, a mezőny tíz órakor
indul, majd Pusztamérges és
Öttömös érintésével a versenyzők visszatérnek a kiindulási pontra. A részleteket bővebben a www.ruzsa.
hu internetes oldalon lehet
olvasni.

Írói kitüntetés

Baba-mama klub

Bátyi Zoltán „Az év jogász írója” elismerésben részesült. A Szegedi
Ítélőtábla sajtótitkára a
„Külvárosi ária” című
novellájával érdemelte ki
a díjat. Bátyi 1975 óta
publikál rendszeresen
újságokban és irodalmi
folyóiratokban. Eddig
több mint tíz önálló kötete jelent meg, és sokszor beválogatják írásait
irodalmi antológiákba.

Minden hónapban tartanak Baba-Mama Klubot
Pusztamérgesen.
A
Móra Ferenc Művelődési
Házba legközelebb szeptember 25-én, hétfőn 9
óra 30 perctől 11 óráig
várják a kisgyermeket
nevelőket. Számos témában cserélhetnek tapasztalatot, ismereteket az
érdeklődők.

Lakossági fórum
Október 2-án, hétfőn 18
órára hívják össze a lakosságot a helyi polgármesteri hivatal tanácstermében.
Téma: a település arculati
kézikönyvének elfogadás
előtti előkészítése, információgyűjtés, beszélgetés.

Az egyházmegye alapítója, Szent Gellért vértanú püspök előtt immár tizedik éve tisztelegnek nemzetközi komolyzenei fesztivállal Szegeden. A jubileumi
programsorozat programjában ezúttal is szerepet kap
a jótékonyság, a Korábban Érkeztem Alapítványt
támogathatjuk a Zene Világnapjára meghirdetett koncerten való részvétellel. – Nem csak a hívő embereket
invitáljuk, hiszen bárki számára meghatározó kulturális élményt nyújt a színes programsor – mondta
el Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök.
Kitért arra is, hogy ezúttal kulturális zenei zarándoklatra indul a fesztivál, Budapesten a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen adnak hangversenyt.
– A ma élő emberek számára is van üzenete Szent
Gellértnek, például, hogy érdemes valódi értékeket
felvállalni, és akár áldozatot is hozni értük. Ismert,
hogy Szent Gellért életét áldozta annak a szolgálatnak
a teljesítése érdekében, amit felvállalt – fogalmazott a
megyés püspök. A jubileumi fesztivál szeptember 24től október 1-ig tart.

Minden a paprikáról szól
szeptember 30-án, Szegeden, a Szent FerencNapi Paprikafesztiválon.
Míg az alsóvárosi tájházban a népi hagyományoké lesz a főszerep, addig
a ferences kolostorban a
szerzetesi gyógyító ha
gyományokat mutatják
be. A templomtéren
idén is lesz paprikapiac.
A családok egész nap
játszóházakban ügyeskedhetnek, de zenés
bábjátékon és népzenei
koncerten is részt vehetnek. A fénypont a
terményáldás: szertartás
keretében áldják meg az
idei termést.

Ösztöndíj
2018-ra vonatkozóan is kiírták a BURSA Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok
számára Röszkén. A pályázatot november 7-ig lehet benyújtani a település
önkormányzatához.
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Megismertetik a vásárlókkal a kínálatot

Pintér
M.
Lajos

Ízletes a magyar alma

Józan ész
A sajtóban és a nyílt színi vitában a sárga földig hordják le
Magyarországot, ócsárolják annak
miniszterelnökét, a színfalak mögött és a folyosókon viszont annál
nagyobb az egyetértés, annál sűrűbb a vállveregetés. Sajátos kettős
beszédet folytatnak az öreg kontinens jóindulattal közepes formátumúnak nevezhető, brüsszelita, kozmopolita, valamiféle kevert népességű Európai Egyesült Államokat
vizionáló politikai vezetői. „Senki
nem akarja hangosan kimondani, de Orbán Viktor nyerésre áll
a migrációs vitában” – ismerte el
a tekintélyes Politico.eu portál a
napokban, kiemelve, hogy az uniós
vezetők többsége az utóbbi időben
bizony átvette a magyar álláspont
egyes elemeit.
Orbán sikere Magyarország diadala: a józan ész győzelme lehet az
önfeladással szemben.
Nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök volt az első, aki felismerte a migrációs áradat történelmi veszélyeit, és fittyet hányva a jövőt felemésztő „píszí”-re kimondta,
hogy a bevándorlás megakadályozását kell célul kitűzni a kontinens
felé tartó milliók reménytelen, megvalósíthatatlan integrációja helyett.
Ennek jegyében védi Magyarország
biztonságát, a nemzet önazonosságát, keresztény értékrendjét két éve
a kerítés és a jogi határzár.
A karizma, a karakter, a vízió,
a lényeglátás és a bátorság különbözteti meg a jövőt meghatározó, közösséget építő államférfit
a politika gombamód szaporodó
percembereitől: a pusztulást a
keblére ölelő Merkelektől, a piperkőc Macronoktól, a szivárványos Trudeau-któl, a zavarodott
Junckerektől.
No meg a gyűrött papírokból erőlködve hablatyoló hazai műszónokoktól. Akiken nem segít sem a
szemöldökcsipesz, sem a Rolex.

Fotó: Gémes Sándor

Az előrejelzések szerint külföldön is népszerűbbé válhat a magyar földön termett gyümölcs

Az itthoni termelőket az uniós
átlagnál kevesebb aszály- és
fagykárok érték, ezért megnőhet
a magyar alma iránt a kereslet
külföldön.
Bartus Bella
– A tavalyi évhez viszonyítva valószínűleg apróbb gyümölcsre számíthatnak azok a gazdák, akik nem
tudták az ültetvényeiket megfelelően öntözni. A saját gazdaságunkban
várhatóan a tavalyi évhez hasonló
lesz a terméshozam, hiszen nagy
hangsúlyt fektettünk a vízzel való

öntözésre és a lombtrágyázásra –
mondta a Déli Szónak Dóczi Ferenc
almatermesztő. A magyar termelőket az európai átlagnál valamivel
kisebb aszály- és fagykárok érték,
ezért külföldön átmenetileg megnőhet a hazai alma iránt a kereslet.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) sajtóközleménye szerint
megközelítőleg 500–550 ezer tonna
termés várható, melyből 150–200
ezer tonna étkezési. Ugyanakkor
felhívták a termelők figyelmét, hogy
az idén várhatóan magasabb termelői árak és a mostani keresleti piac
megtévesztőek lehetnek. Az ültet-

vényszerkezetben, technológiában
jelentős fejlesztésre van szükség,
hogy a magyar alma versenyképes
legyen Európában. A NAK a versenyképesség eléréséhez minden
szakmai segítséget magad a gazdálkodóknak – áll közleményükben.
Október közepén az alma fogyasztását ösztönző, széles körű kampányt indítanak, melynek célja,
hogy felhívja a fogyasztók figyelmét
a kiváló minőségű hazai almára, és
megismertesse a vásárlókkal a fajtaválasztékot. Az induló kampány
a termelők piacainak stabilizálását
is szolgálja.

Csongrád-Csanádra változhat megyénk elnevezése
A megyei közgyűlés támogatta
az elképzelést korábban. Most a
Parlamentben került terítékre a
határozat, ha elfogadják, 2020. június 4-én lép életbe a változtatás.
Varga Anna
Alulról jövő kezdeményezésként,
lakossági megkeresések alapján merült fel már másfél éve a
Csongrád megye nevének kiegészítése Csanáddal, amit a levéltár volt vezetője, Bla
zovich
László még akkor javasolt Lázár
Jánosnak, amikor polgármester volt
Hódmezővásárhelyen. A megyei

közgyűlés idén májusban és júniusban foglalkozott a témával. A közgyűlés történész tagja, Miklós Péter
arra emlékeztetett, hogy Csongrád
megye 1950 óta működik a mai
közigazgatási határai között, akkor
ugyanis a kommunista diktatúra
fölszámolta a hagyományos magyar
önkormányzatiságot– köztük a vármegyerendszert –, s helyette a szovjet mintájú tanácsrendszert vezette
be. Ekkor alakult ki az a Csongrád
megye, amelyet ma ismerünk. A
voksolásnál – két képviselőt leszámítva - mindenki támogatta, hogy
Csongrád-Csanád legyen a megye
új neve. Az Országgyűlés szeptem-

ber 20-án tárgyalta a Lázár János
által benyújtott javaslatot. Hegedűs
Lorántné, a Jobbik vezérszónoka
közölte, az expozéban elhangzottakkal teljesen egyetértenek, azt
ugyanakkor sajnálják, hogy a gesztusértékű módosítással nem élnek
más megyék. Kovács Zoltán területi
közigazgatásért felelős államtitkár
szimbolikus tartja, hogy a változás
2020. június 4-én lépne hatályba,
Magyarország legnagyobb traumájának évfordulóján, a nemzeti
összetartozás napján. Az indítvány
meghagyná Szegedet megyeszékhelynek. A javaslat sorsáról később
szavaz az Országgyűlés.
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Még mindig túl sok a parlagfű

Keményen odacsapnak a pollengazdáknak
Tóth Zoltán Csongrád megyei
parlagfű-koordinátor és Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos
számolt be az idei parlagfű elleni
harcról.
Kiss Ervin
Kedvezett a nyár a parlagfűnek, a
széljárás, a napfényes órák száma
és a csapadék hiánya elősegítette a
gyomnövény elterjedését. A parlagfű virágzása idén a szokásosnál egy
kicsit később kezdődött, ezért várható, hogy október végéig kitart. A
hatékony védekezés módjai közé tartozik a kaszálás és a kémiai szerek
bevetése. Azonban azok, akik elhanyagolták a földjeiken a növény elleni küzdelmet, komoly pénzbírságra
számíthatnak. A szakemberek folyamatosan járják a megye területét, és
regisztrálják az elhanyagolt, fertőzött
területeket. Ebben az évben a kiskertekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken is előfordultak kisebb szigetek, ahol elterjedt a gyomnövény. A
büntetési tétel 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet, azonban az esetek többségében 20 és 300
ezer forint közötti összegű bírságot
szabnak ki. Augusztus és szeptem-

Fotó: Kovács Ferenc

A büntetési tétel 15 ezer forinttól egészen 5 millió forintig terjedhet

ber folyamán több alkalommal légi
felderítést végeztek a szakemberek.
Tóth Zoltán elmondta, hogy szeptember 8-ig 155 bírságot postáztak
ki, 68 napot fordítottak az ellenőr-

Horgászok és vadászok ünnepeltek

Látogatói rekordot döntött a harmadik alkalommal megrendezett
Szegedi Horgász-Vadász Piknik
és Csongrád Megyei Vadásznap,
melyre több mint kétezren látogattak el a Maty-éri Olimpiai
Központba. A vendégek nagy
örömmel tették magukat próbára
a különböző vadász- és horgász-

sportokban. A horgászat iránt érdeklődők Erdei Attila és Szegedi
György világbajnoktól tanulhatták
el a különböző technikák fortélyait.
A pikniket kísérő kiállításon a
látogatóknak lehetőségük adódott különleges horgász-vadász
ereklyék beszerzésére, és a gasztronómia szerelmesei sem maradtak élmény nélkül, ugyanis több
mint negyven bográcsban főttek
a legkülönlegesebb vadpörköltek
és az elmaradhatatlan halászlé. A
vadászkutyák munkabemutatója,
valamint a STIHL timbersport-produkciója pedig csak tovább fokozta a rendezvény hangulatát és
élményeit. Az eseményt a Csongrád
Megyei Önkormányzat is kiemelten
támogatta.

zésekre, mely során ötezer kilométert jártak be autóval. Bosnyákovits
Tünde kiemelte, hogy az idei szezon
nem számít erősebbnek a tavalyinál.
A pollenkoncentráció az elmúlt idő-

szakban csökkent, de néhol még mindig magas. Cáfolta, hogy a szakemberek, a civilek és az önkormányzat
között ne lenne megfelelő egyeztetés
a problémák orvoslására.

Műhely a szegedi fiataloknak

KIK Műhely néven megtartotta
alakuló ülését egy új civil szervezet, melynek ötfős elnöksége mutatkozott be a Kálvária Kulturális
Információs és Központban
Szegeden. A Szegedi Fiatalok
Civil Társasága sokféle eszközzel
kívánja megszólítani az ifjúságot
az egészségmegőrzéstől a bűnmegelőzésen át a jótékonysági akciókig. Szeptembertől havi két-három
programot kínálnak. A cél egy olyan
civil közösség felépítése, amely
Szeged városában élő, itt dolgozó

vagy épp tanulmányaikat folytató
fiatalok reprezentációját megteremtse közösségi élményként, kulturális, sport- közéleti és jótékonysági eseményekkel. A KIK Műhely
elnöke Gémes Dániel, az elnökség
tagjai: Süli Gabriella, a kulturális
és művészeti programok vezetője,
Szikora Barbara az egyetemi élet és
a közösségépítés feladatait látja el,
Szenti Levente az ifjúságpolitika és
a társadalmi kapcsolatokért felelős,
valamint Balla Attila a szervezet
kommunikációs feladatait végzi.
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Példamutatóan odafigyelnek egymásra a L.É.T. nyugdíjasai

Eltáncolták a nyáridőt
A zenének, a táncnak és a jó hangulatú beszélgetésnek adott teret
Szegeden a Csongor téri Közösségi Ház, ahol a L.É.T. Egyesület
nyugdíjasklubjai tartották nyárbúcsúztató közösségi programjukat.
Betkó Tamás Dávid
Az újbóli találkozás örömén és az
önfeledt kikapcsolódáson volt a
hangsúly a Tarján városrészben tartott közösségi programon. Kothencz
János, a L.É.T. Egyesület és Önkéntes
Mozgalom életre hívója a rendezvényen kiemelte, az elkövetkező időszakban is mindenki figyeljen oda
embertársaira, továbbá felhívta a
figyelmet a Csongor téri Közösségi
Ház kulturális és közösségi programjaira, valamint méltatta a nyugdíjasklubok vezetőinek áldásos
munkáját.
– A L.É.T. Egyesület kiemelt
figyelmet fordít a szépkorúakra. Rendszeresen valósítunk meg
olyan kulturális programokat, ahol
a nyugdíjasok együtt, egy közösséget alkotva találhatnak egymásra, ismerhetik meg egymást – nyilatkozta Balogh Zsolt, a L.É.T. Egyesület
elnöke, hozzátéve, a nyárbúcsúzta-

Fotó: Gémes Sándor

A zenés-táncos rendezvényeken egymásra találhatnak a szépkorúak

tó, őszköszöntő programjuk is ilyen
volt, táncoltak, beszélgettek a résztvevők. Elmondta, törekszenek arra,
hogy kimozdítsák az idősebbeket is
otthonról, a megszokott közegükből,

Légi csata Szeged fölött

Több mint húszezren látogattak ki az előző hétvégén megtartott Szegedi Repülőnapok és
Légiparádé fesztiválra. A rendezvény első napján hőlégballonokra ébredhetett a város, a KözépEurópa Kupa keretein belül közel
ötven darab emelkedett a magasba. Részt vettek az eseményen a
szlovák Retro Sky Team, a román

amely lehet, hogy az otthonukként
szolgál, de elképzelhető, mégis magányosak a négy fal között. Molnár
Józsefné Terike, a L.É.T. Egyesület
nyugdíjasklubjainak vezető koordi-

nátora elárulta, rendszeresen tartanak programokat. Idén még terveznek többek között egy szabadkai utazást, karácsonyi ünnepséget és közös
szilveszterezést is.

Bosszantó piros, rövid zöld
Hawks of Romania műrepülői, s a
világ egyetlen repülőképes LI-2-es
utasszállítója is befutott. Az előbb
említett szovjet utasszállító repülőgép mellett olyan legendás típusok is elemelkedtek a földtől, mint
Antonov An-2 „Ancsa” és a világháború idegesítő partizángépe,
a Polikarpov Po-2. Veres Zoltán
műrepülő világbajnok bizonyította, hogy nem véletlenül nyerte el
címét, majd ezt követően „Luigi”
pirotechnikával és füstfelhővel
feldobott helikopteres bemutatója
szintén sok érdeklődőt vonzott. A
pilótákat rengeteg kérdéssel árasztották el az érdeklődők, szabályos
tömeg alakult ki a szegedi klub
vitorlázógépe körül is.

Aránytalanul sokat kell várni a szegedi közlekedési lámpáknál, míg
az áthaladásra mindössze néhány
másodperc jut – panaszolták olvasóink. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. megkeresésünkre közölte, a
zöld jelzések meghatározásához útügyi műszaki előírás ad támpontot, ami a minimális hosszt rögzíti:
ez járműveknél 5, villamosnál 7
másodperc. A gyalogosoknál úgy
számolnak, hogy a zöld kezdetén
elinduló, és 1 méter/másodperc
sebességgel sétáló járókelőknek a
folyamatos szabad jelzésidő végére
az átkelőhely kétharmadáig el kell
jutniuk. Természetesen, ha a szabad jelzést követő 5 másodpercnyi
villogó jelzés el is telik, a gyalogos

mozgását keresztező járművek csak
akkor indulhatnak, amikor már
nem veszélyeztetik a gyalogosokat.
A zöldek hosszabbítása lehetséges,
de csak valamennyi forgalmi irány
figyelembevételével oldható meg,
azaz, ha valamelyik több időt kap,
az a továbbiak rovására történhet.

HÉT EMBERE
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Bakondi György szerint tavaszig még erősödik a szárazföldi nyomás

Életveszélyes Botkáék migránsbarátsága
Huszonnegyedik órájához érkezett
az Európai Unió, hogy átvizsgálja az eddigi, kudarcokkal teli
migrációs politikáját – jelentette
ki a Déli Szónak Bakondi György.
A miniszterelnök belbiztonsági
főtanácsadója szerint a kötelező
betelepítési kvóta sikertelen, és
ha a baloldal a kerítés lebontását
szorgalmazza, akkor egyértelműen a féktelen, ellenőrizetlen
illegális bevándorlás híve.
Megyeri József
– 2015. szeptember
15-én zárták le a
magyar–szerb zöldhatárt, azaz két éve
bűncselekménynek
minősül, és szabad
ságvesztéssel, illetve kiutasítással
büntetendő, ha

valaki illegálisan átlépi vagy megrongálja az ideiglenes biztonsági határzárt. Mik az eddigi tapasztalatok,
valóban csak a kerítéssel lehet megvédeni Magyarországot és Európát?
– A számok bennünket igazolnak:
2015-ben, a jogi határzár előtt 106 országból több mint 390 ezren, míg tavaly összesen 18 ezren próbálkoztak
illegális határátlépéssel. Bel- és külpolitikai viszonylatban egyaránt sok támadás ért
bennünket a kerítés
miatt, mára azonban egyre több
ország osztja a
migr ánsáradat
kezelésére vonatkozó nézőpontunkat. Hatá
rozottnak és eredményesnek tartanak bennünket.

Fotó: Gémes Sándor

Aki a kerítés ellen van, az a határok nélküli, ellenőrizetlen bevándorlás híve

– A közelmúltban jelent meg a hír,
hogy megváltozott a migránsok útvonala: a Földközi-tenger helyett immár egyre inkább Fekete-tenger felől
közelítik meg Európát a bevándorlók.
Jelenleg mekkora a hazánkat érő migrációs nyomás?
– A déli határszakaszon naponta
30–120 közé tevődik a kísérletezők
száma, míg Románia felől idén eddig
700-an érkeztek. A román hatósági
szervek határozottan lépnek fel velük szemben, a parti őrség a tengeren
érkezőket is elfogja. Néhányan pedig
Ukrajnán át kerülnek, hogy megközelítsék az Európai Uniót. Az ősz kezdetén kijelenthetjük: tavaszig megerősödik a szárazföldi nyomás, a téli
fagyok miatt ugyanis a tenger nem
lesz járható. Mindezek ismeretében
az Európai Unió a huszonnegyedik
órájában van, hogy felülvizsgálja az
eddigi, kudarcokkal teli bevándorláspolitikáját. A külső határok védelmére kellene koncentrálni.
– Tervezi-e a kormány az ideiglenes
biztonság határzár felállítását a magyar–román határon?
– Mindaddig, míg Románia nem
válik fő útvonallá, addig nem indokolt az építés. Ha ez megváltozik, és
a román határrendészet már nem
boldogul a migránsokkal, akkor
élő erő biztosításával segítséget
biztosítunk. Csak kellő egyeztetések után, végső esetben
hoznánk létre műszaki akadályt az említett határszakaszon.
– Az Európai Bíróság nemrég elutasította Ma
gyar
ország és Szlovákia keresetét a kvótaper során.
Mik most a kormány lehetőségei, milyen intézkedéseket terveznek?
– Brüsszel továbbra
is arra törekszik, hogy
nemzeti hatáskör nélkül, központilag ossza
szét a tagállamok között
az illegális bevándorlókat. Magyarország
szerint ez nem cél

szerű, nem eredményes, és nem is
megengedhető. Jogunk van eldönteni, kikkel akarunk együtt élni, és
kikkel nem. A bíróság határozatát tudomásul vettük, ám az nem jelent
cselekvési kötelezettséget. Mindent
megteszünk, hogy ne váljunk a bevándorlók országává, ezért további
csaták várhatóak.
– Ha Brüsszelen múlna, hány migráns kerülne hazánkba, valamint hogyan érintené ez Szegedet és térségét?
– A jelenlegi ismeretek szerint
1400 fő befogadását kezdeményeznék. A probléma azonban túlmutat ezen: a kötelező kvóta intézménye ténylegesen megnyitná a kaput
egy olyan, állandó rendszer kialakításához, amiben nem léteznének felső határok. Ha valamelyik európai
országban egy meghatározott létszámot meghaladna a migránsok száma, akkor automatikusan szétosztanák őket az uniós tagországok között. Ez beláthatatlan következményekkel járna, tekintettel arra, hogy
az áradat nem szűnik, tehát milliók érkezhetnek a kontinensre a következő években is. A szegedieknek sem hiányzik, hogy félelemben éljenek, a békés életet felváltsa
a mindennapos zavargás, bizonytalanság vagy a nők elleni erőszak.
A baloldali ellenzék azonban ellentmondásosan viszonyul az illegális bevándorláshoz és a kvótához.
Kunhalmi Ágnes szerint például az
egész a Fidesz kitalációja, és a kvótát el kell fogadni, míg Botka László
először azt állította, hogy a szegedieket nem zavarták a migránsok, majd
azt mondta, hatalomra jutása esetén
a lehető leggyorsabban lebontaná a
kerítést. Aki így vélekedik, az a korlátlan, felső határok nélküli, ellenőrizetlen beáramlást támogatja, amit a
magyar lakosság csaknem 87 százaléka elutasít. A kormány hamarosan
újabb nemzeti konzultáció indít az
országban, aminek célja, hogy az emberek megértsék: az illegális bevándorlással kapcsolatban valójában mi
történik körülöttünk, és milyen valós
veszélyek leselkednek ránk.
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Dörner György szerint felelős politikus nem szabdal kerítést

Háború van, csak senki nem meri kimondani

Fotó: Kovács Ferenc

A színművész úgy véli, a visegrádi országok lehetnek hazánk természetes szövetségesei

A magyarok előbb-utóbb két tűz
közé kerülhetnek – mondta Dörner
György színművész a SZEGEDma
Klub vendégeként.
Betkó Tamás Dávid
Telt ház előtt beszélt az Újszínház
igazgatója a Bistorant rendezvénytermében a színházról, a színészetről, a szakmáról. Csúri Ákos,
a Blogstar.hu alapítója, az est házigazdája aktuálpolitikai témákban
is kikérte a színművész véleményét, aki elmondta azt is, az „ő

idejében” még minden más volt.
Ismertette, a mai főiskolás színészek azt sem tudják, ki volt például
Őze Lajos vagy Agárdy Gábor. Ő
még Raksányi Gellérttel, Sinkovits
Imrével és Kállai Ferenccel is dolgozhatott együtt. Felnézett rájuk. –
A magyar szerzők művei korlátlan
számú merítési lehetőséget adnak,
hogy színházi előadásokat készítsünk belőlük – véli Dörner György.
A színművészt az aktuálpolitikai
kérdések is foglalkoztatják. – Egy
felelős politikus nem nyilatkozhat
olyat, hogy megszabdalná a kerítést,

mondván, szabadon járhasson át
rajta a vadállomány – utalt Dörner
György Szanyi Tibor szocialista EPképviselő közelmúltban tett nyilatkozatára. Véleménye szerint Európa
veszélyben van, hazánk pedig a
muszlimok által elárasztott NyugatEurópa és a kelet felől érkező migránshullám közé szorulhat. Úgy
véli, a V4-ekkel, Lengyelországgal,
Szlovákiával, Csehországgal, kiegészülve Romániával és Szerbiával alkothatunk egységet, vívhatjuk meg
a saját harcunkat Európán belül.
Bővebben a SZEGEDma.hu-n!

Várkonyi Balázs: Amikor valami eltörött
A másodpercmutató lépeget,
katt, katt. A harmincegyesre ugrik.
Kinyílik a hatalmas oszlopcsarnok
kapuja. A fiatalember belép. A kapu döngve becsukódik mögötte. Az
Újvilágba akkoriban fél perceként
érkezett meg egy idegen.
Amikor nekivágott a messzinek,
a rendszerváltoztatás órái voltak,
ő tanult, jól ment a latin, az angol, a magyar. Egyetem, felvételi.
Mindent beleadott. A szóbeli egy
pontján leblokkolta a vizsgaelnök
kérdése: „Hogy is hívják a kedves
papát? Mi is a foglalkozása…?”
Lekádereztek – mondta később az

apjának. Nem vették fel. Az egyik
legjobb angolosként ő kifele, nála
jóval gyengébb társai befele...
Az említett „kedves papa” két
nap múlva összefut a neves őstörté
nésszel. Képzeld – mondja feldúltan
K. Gy. professzor –, a fiad vizsgázott, de te voltál terítéken! És elmeséli: kávézás közben véletlenül tanúja
volt egy párbeszédnek, a közelében
álló tanárok épp azt taglalták, hogy
a gyerek „annak a vad lázítónak” a
fia, néven nevezve elősorolták az apa
bűneit, fölemlegették a „rendszerellenes” publikációit, szidták, mint a
bokrot. A gyomrom forgott – így a

prof., – de más tanszék, más szak,
még csak nem is szólhattam, csak
szántam a két fafejűt… Az őstörténész amúgy balos volt, ám gondolkodónak született. És etikus embernek. Tudós volt, nem mozgalmár. A
vaskalaposok nem is szerették.
De mi van a fiúval? Tudjuk, a
harmincegyedik másodpercben rácsapódott a kapu. A helyét kereste.
Hajnalban meg késő este dolgozott,
hogy nappal tanulhasson. Sorsa hasonló lett, mint Knut Hamsun könyvében a XIX. századi fiúé, csak ő
nem Kristiania/Oslo utcáin bolyongott. Olvasott: „Találtam egy üres

padot, s nekiestem az elemózsiának. Ízlett; már rég nem ettem ilyen
bőségesen. Lassanként olyan jóllakott nyugalomba merültem, mintha
hosszan sírtam volna.” A könyvborítóról üvöltött a cím: Éhség.
Hamsun regényalakja hajósinasként vágott neki a tengernek. Ő repülővel ment, és gyakran éhező diák lett. Már nem jön haza. A két
oktatónak látszó pártkatona eltört
benne valamit. 1989-et írtunk.
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Búcsút vettek a bűnöktől

Holló István hét évtizede szolgál
Búcsút tartottak Szegeden, a
Móravárosi Szent Kereszt római
katolikus plébániatemplomban,
szentmisével és körmenettel ünnepeltek a hívek.
Kiss Ervin
A modernista stílusban épült móravárosi templomot 1933-ban
Fennesz László tervezte meg.
Glattfelder Gyula csanádi püspök a
Móravárosban lakó hívek kezdeményezésének eleget téve 1930-ban plébániát alapított. – Az új plébániatemplom legfőbb sajátossága megindító egyszerűsége, igénytelensége.
Azért épült, hogy csarnokába, egy
szimpla terembe összegyűjtse a hívőket, akiknek szükséglete összejönni, hogy Istenhez imádkozzanak
– olvasható „A szegedi Móravárosi
templom” című 1934-es műben. A
templomban található nagy feszület alatt őrzik a Glattfelder püspök
által adományozott Szent Kereszt-

ereklyét. Nemrég újrafestették az
épületet, ezért ismét megáldották
azt a hívek jelenlétében. A búcsú
alkalmából a korábban évtizedeken
át plébánosként a helyi hívek lelkével foglalkozó, és immáron hetven
éve papi szolgálatot teljesítő Holló
István mondott beszédet. – A mai
nap egy nagy ünnep, hiszen búcsú
van. Emberek vagyunk, ezért nem
lehetünk tökéletesek, így mi is hibázunk. A bűn sajnos fellelhető a mai
világunkban, de mivel Isten igazságos és könyörületes, ezért ha vétkeinket őszintén megbánjuk, akkor
megbocsájt nekünk.
Vannak kisebb és nagyobb bűnök,
melyekre Isten a szentgyónás által
adhat feloldozást. A pokoltól és a
tisztítótűztől való félelem benne van
az emberekben – emelte ki beszédében Holló István pápai prelátus.
A szentmise végén köszöntötték az
immáron hét évtizede papi szolgálatot ellátó atyát, majd ezt követte
a körmenet.

Tehetségeket díjaztak a rotarysok

A Tiszatáj folyóirat fennállásának
hetvenedik évfordulóját ünnepelte.
Az eseményen a Szegedi Tömörkény
István Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium grafikus, keramikus, textilműves és szobrász szakos
diákjait díjazta a Rotary Club Szeged
– Tisza A szakma kiváló diákalkotója elismeréssel. Elhangzott, hogy a
gimnázium kiváló pedagógusai nélkül nem sikerülhetett volna a tehetséges diákoknak idáig eljutni. Zsótér

Brigitta, a Rotary Club Szeged –
Tisza elnöke kiemelte, fő céljaik a
klubszolgálat, a szakmaiság, a közösségért való ténykedés, a nemzetközi szolgálat, és az új nemzedékek
segítése. Nyolc diákot díjaztak, Lóczi
Bianka és Tóth Mariann szobrász,
Mészáros Csilla és Papp Tibor grafikus, Bagi Orsolya és Füsti-Molnár
Gabriella textilműves, míg Bognár
Melinda és Tóth Gréta keramikus
kategóriában lett a legjobb.

Fotó: Kovács Ferenc

Nemrég újrafestették az épületet, ezért ismét megáldották a hívek jelenlétében

Izgalmas évadot ígérnek
Színes műsorkínálattal készül szeptemberben és októberben a Szegedi
Nemzeti Színház. A Szegedi Kortárs
Balett Christoph Willibald Gluck
Don Juan és Antonio Vivaldi A
négy évszak című művét mutatja
be. A Kisszínház deszkáin Anton
Pavlovics Csehov Ványabácsi színműve egészen új értelmezést nyer
Bodolay Géza rendezésében. A közönség egy ütközésekkel és szenvedélyekkel teli szatirikus előadást
láthat. Toronykőy Attila rendezése, a János vitéz nyitja az októberi
műsorkínálatot. A gyermekeknek

készült daljáték nem a hagyományos köntösben elevenedik meg.
A teátrum több jótékonysági
eseménynek is helyt ad: október
1-jén Ezerarcú muzsika címmel
tartanak koncertet, melynek kezdeményezője a koraszülöttek ellátását segítő Korábban Érkeztem
Alapítvány. Novemberben pedig
Jótékonysági Gálaestet tartanak a
Pszichiátriáért Alapítvány szervezésében, a Pszichiátriai Klinika tervezett sportpályájának megépítésére
gyűjtenek pénzt Malek Andrea és
Malek Miklós közreműködésével.
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Érvényes: szeptember 23-tól szeptember 30-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21. -04.20.)

Fel kellene függesztenie a
harcot munkahelyi ellenfeleivel. Egy fontos döntést
kell meghozni a családban,
és komoly vitákra számíthat, de kedvese támogatni fogja mindenben, így
könnyebben szót ért majd rokonaival is.
Hétköznap ne próbáljon rendet tenni,
hagyja meg ezt a hétvégére!
BIKA (04.21. - 05.20.)

Nem halogathatja mindig a
véleménye kinyilvánítását,
nem maradhat állandóan a
háttérben! Gyerekei nevelése komoly fejtörést hozhat. Nagyon
gyors döntéseket kell majd meghoznia a
hét közepén, és nem biztos, hogy az első
megérzésére kellene hallgatnia.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Komoly fejlődési lehetőségek előtt áll! Ne feledje azonban, hogy az élete
hangsúlyát nem a munkája
és a hozzá kapcsolódó személyek adják.
Sokkal fontosabbak a szerettei, akiknek
ezen a héten ne mulassza el kimutatni
érzéseit. A héten több nehéz napja lesz,
mint általában.
RÁK (06.22-07.22)

Nem bánthatja meg azokat,
akik jóindulatúan szeretnék
befolyásolni. Ezért mielőtt
bárkit megbántana, inkább
gondolja át a dolgokat! Egy barát klassz
ötletekkel állhat elő, amelyek segítségével
bármikor megvalósíthatja régi vágyait.
Mindenkit kizárva gondoljon át mindent!

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Ne engedjen a nagyhangúaknak családjában, csak
a szájuk jár! Tegyen meg
mindent a karrierért, erősítse a hírnevét, ahogy csak tudja. A hét
közepén lehet a szerencsenapja, ekkor
minden sikerülhet, amibe csak belefog.
De nehogy elbízza magát, mert abból
csak problémái lehetnek!
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Fékezzen le egy kicsit, és
nézze meg magát kívülről,
mert lehet, itt az ideje, hogy
változtasson! Fordítania kell
az élete menetén, és minél előbb felismeri
a problémát, annál hamarabb fog sikerülni. Ahogy most él, azt nem csinálhatja
örökké.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

A múlt héten elvégzett mindent, amit akart, és most
már tényleg semmi akadálya annak, hogy családostól
elvonuljon egy hosszú hétvégére, ahol
megünnepelhetik közös évfordulójukat. Partnere is rengeteget tesz azért,
hogy úgy éljenek, ahogyan szeretnének.
Cselekedjen, és lepje meg valamivel!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ha kedvese nem érti a rossz
kedve okát, akkor jól gondolja át, hogy mit mond el
neki – de ha belefog, csak az
v igazat mondja. Kettős szerepet tölthet
be a munkahelyén, és igazán egyikre sem
vágyik – ha kellően lazán kezeli a helyzetet, minden megoldódhat.

NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Igyekezzen megtudni, hogy
ki tett önnek keresztbe, és
próbálja meg tisztázni vele a
félreértéseket! Pénzügyi forrásai átmenetileg zavarossá válhatnak, de
a hét végére sikerül mindent tisztáznia.
Komoly kedvezményeket kaphat egy vásárlás során, ezért mindenképpen vegye
meg, amire vágyik!
BAK

(12.22. - 01.20.)

Ha felkészül a lehetőségekre, akkor minden rendben
lesz! Ha biztonságba kell helyeznie egy értékes családi
örökséget, akkor ne késlekedjen, cselekedjen azonnal! Pontosan tudni fogja,
hogy családtagjainak mikor van igazán
szükségük a segítségre. Mostanában valóban a támogatására lenne szükségük!
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Minden kétséget kizáróan
sosem fog tudni megbizonyosodni a gyanúról, hogy
kedvese mást szeret-e.
Beszéljen erről barátjával, hisz tudja,
hogy kívülállóként mindig józanabbul
láthatóak a dolgok. Munkahelyén ne feledkezzen el egy kedves munkatársról.

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

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
HALAK (02.21. - 03 20.)

A hét végén meglepő, kínos
vendége lehet, igyekezzen
minél hamarabb elküldeni!
Ha van rá lehetőség, keressen egy kedvesének is tetsző úti célt!
Utazzanak el egy messzi helyre, ahol romantikus napokat tölthetnek el, és senki
sem zavarja önöket.

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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A női szabó hiányszakma, és alázatot követel

Nemcsak a munkája, hanem a szerelme is
Több évtizede van a szakmában,
és nem is tud „kiszállni” belőle.
Csizmadiáné Fülöp Éva szabómester elmondta, naprakésznek kell
lennie.
Betkó Tamás Dávid
Az egyik legősibb mesterség, ma
már egyre kevesebben művelik, sőt,
hiányszakmának számít. A Szegeden
női szabóként dolgozó Csizmadiáné
Fülöp Éva a Déli Szónak elmondta,
nem az első pillanatoktól kezdve
dolgozott ebben a szakmában. – Ha
18 évesen az édesanyám azt kérte
volna, menjek varrónőnek, akkor
kinevetem. Szerettem a szép ruhákat, annak idején nem lehetett kapni
ilyen széles választékban. Egyszer
megvettem egy anyagot, otthon, saját erőmből egy régi Singer típusú
varrógéppel kiszabtam magamnak
egy szoknyát. A közvetlen környezetemből pozitív visszajelzéseket
kaptam, ösztönöztek arra, hogy
varrjak – fejtette ki Csizmadiáné
Fülöp Éva, aki egy időben közgazdasági vonalon dolgozott, majd ezzel felhagyott. Vállalkozásba fogott,
bővült a vevőköre, tanulói voltak,
oktatott. – A munka a szerelmemmé vált, alázattal dolgoztam világ-

Fotó: Gémes Sándor

Csizmadiáné Fülöp Éva sokáig el sem tudta képzelni, hogy ezzel foglalkozzon

életemben. Ma már nyugdíjasként
teszem ezt, nem tudom abbahagyni – tette hozzá. Elmondta, Váradi
Tímeával idestova húsz éve dolgozik
közösen, igyekeznek a kuncsaftok

ízlését is formálni. Minden esetben
törekednek megtalálni azt a megoldást, amely a legjobban áll a megrendelőknek, akik sokszor az egyedi
méreteik által is egyénileg szabott

darabokat kérnek, illetve sok fiatal
fordul hozzájuk egyedi igényekkel.
Véleménye szerint az ebben a szakmában dolgozónak egy kicsit divattervezőnek is kell lennie.

Változóban vannak a magyarok kávézási szokásai

Nyitottak vagyunk az újdonságokra
Nincs a világon olyan probléma,
amit ne oldana meg egy csésze
kávé – hangoztatják a fekete ital
kedvelői. Magyarországon pár éve
egy új hullám indult útjára, amely
egy kiforrottabb kávékultúra irányába sodorhatja az embereket.
Bartus Bella
– A mérték az érték, a kávéfogyasztásban is, mint mindenben – vallja
Thurzó Balázs belgyógyász. A koffeinnek nagyon sok pozitív hatása van
az emberi szervezetre, elsősorban

fokozza az agyműködést, a figyelmet, a szellemi összpontosítást.
– Ha mérlegre tesszük a pozitív
és a negatív tulajdonságait, akkor
a mérleg nyelve egyértelműen a
pozitív irányba billen – mondta a
szakember. A kávéról az az évek
óta fennálló sztereotípia, miszerint
káros az egészségre, megdőlni látszik. Az emberek egyre nyitottabbak a különféle pörkölések kipróbálására. Dékány Gergely, az egyik
szegedi kávézó üzletvezetője szerint
Magyarországon az utóbbi évek során megváltoztak a kávézási szoká-

sok. A fővárosból indult az új hullám, ami két éve elérte Szegedet is.
Egyre többen keresik a minőséget,
és egyre többen lépnek ki a presszó
kávé komfortzónájából.
– Régebben az volt a jellemző, hogy
aki elment kávézni, az egy jó beszélgetéssel párosította mindezt. Ma
már egyre többen térnek be egyedül
is. Sőt, a vendégeink egyre céltudatosabbak és nyitottabbak az újdonságok felé – tette hozzá. A kávé egy
ártatlan élvezet, melynek társadalmi
kohéziós ereje van. A társas együttlét szükségszerű velejárója.

Fotó: Gémes Sándor
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A Middlemist Red szélsőségesnek tartja a külföldi koncertkörülményeket

A legígéretesebb magyar zenekar
A fővárosi psychedelic-rock csapat nem szeretné magát másokhoz
mérni. Nóvé Soma énekes-gitárossal és Papp Dávid gitárossal
beszélgettünk.
Szekeres Tamás
– Az együttest több alkalommal nevezték már a legígéretesebb magyar
zenekarnak. Befolyásolja ez a hozzáállásukat?
Nóvé Soma: – Ha arra értik, hogy
külföldön tudunk érvényesülni, akkor jó, de szerintem nem lenne okos
dolog saját magunkról ilyen mérce
szerint gondolkodni. Külföldön szeretnénk előrelépni. Elég sok zenekar
van még, amelyek ígéretesek, például
a Bohemian Betyars. Remélem, hogy
van potenciál a Middlemist Redben
a nyitáshoz, az nekem nem fontos,
hogy a többiekhez képest mérve
mennyire vagyunk ígéretesek.
– Mik a külföldi koncertek fő tapasztalatai?
N. S.: – Kicsit olyan, mint elölről
kezdeni az egészet. Külföldön mindig szélsőséges körülmények között
játszunk. Akadnak olyan bulik, ahol

Fotó: DSZ

A Middlemist Red szerint alázatosságra tanít, ha az embere megtapasztalja a végleteket

öten vannak, de olyanok is, ahol kétszázan. Jó átélni mindkét végletet,
jobban tudod értékelni, ha igényes
körülmények között, népes és lelkes
közönség előtt lépsz fel, ha már voltál
ötemberes koncerten egy kicsi kocsmában. Alázatosságra tanít.

– Ezek tekintetében hogyan ítélik meg
a hazai helyzetet?
Papp Dávid: – A hazai szcénában már van egy létező bázis, ami
követ minket. Bele lehet kényelmesedni abba, hogy itthon megvan a
stabil közönség, viszont külföldön ez

nem létezik, ott minden egyes koncerten újra és újra meg kell győzni a rajongókat, hogy érdemes utánakeresni a zenekarnak. Szerintem
minden feltörekvő bandának fontos
lenne átélnie ezt a polaritást a két
színtér között.

Az elmondott mese fejleszti a gyermeki képzelőerőt
– A magyar gyerek sohasem ott
van, ahol kellene lennie – Vekerdy
Tamás szerint szükséges figyelni arra, hogy minden fiatallal a
korosztályának megfelelő módon
foglalkozzunk.
Tóth Marcell
Az óvodákban játék, mese, mondóka és rengeteg mozgás kell, hogy
várja a csemetéket – vallja a gyermekpszichológus. Szegedi előadásában kifejtette, a mese hasznos, de itt
sem mindegy, hogy mit, hogyan és
mikor mesélünk el. Azt tanácsolta a
szülőknek, óvodapedagógusoknak,
hogy ne felolvassák a klasszikusokat, például a János vitézt egy ötévesnek, hanem mondják el saját
szavaikkal – akár nem pontosan

– az adott éneket. Szeretik a
kicsik a „fejmeséket”, azaz az
olyan történeteket, amelyeket mi találunk ki.
Rengeteg előnnyel jár
mindez, Nagy József szegedi professzor kutatásaiból kiderült, hogy azok
a gyermekek, akik minden nap hallgattak mesét,
a fejlődés tekintetében
másfél év előnyt gyűjtöttek össze az iskolakezdés
időszakára azokhoz képest,
akik csak rendszertelenül
tehették meg ezt. A pszichológus figyelmeztetett,
hogy csak az elmondott mese
fejleszti megfelelően a képzelőerőt, a tévéképernyőn adott
rajzfilmek nem.

Fotó: Kovács Ferenc
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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

Vegyes
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
Hibátlan sarok bárpult, hozzá még 3 db
polcos, fiókos, vitrines szekrény költözés
miatt eladó. 60 ezer Ft. Tel: 0630/20627-86
Párkapcsolati elemzés, tanácsadás.
Mennyire illetek össze? www.lelkiOK.hu
Tel.: 06-30/299-07-04
3–4 mázsa (zala gyöngye) borszőlő eladó. Érd.: 0630/59-49-815, 0662/478061
Kétszemélyesre nyitható, viseltes kanapé, 5000 forintért eladó. Tel: 0670/38243-30. Érdeklődni csak vasárnap.
Bontott, nagyméretű, világosbarna
csempekályha eladó. Ár: 80 ezer forint.
Tel.:0620/517-68-43
200×220-as matrac költözés miatt eladó.
13 ezer Ft. Tel: 0630/206-27-86
Régiségek, festmények, szobrok, porcelán vázák, régi rádiók, fényképezőgépek,
szerszámok eladók. Email: jpbiro@live.
com, telefon: 0620/584-80-78
Izomlazító, relaxáló masszázs Szegeden! www.silence-massage.webnode.hu
Zepter levegőterápiás készülék 10 ezer
Ft, morzsaporszívó új akkumulátorral
15 ezer Ft. Tel: 0630/206-27-86
Négyfiókos cipőszekrény újszerű állapotban eladó Szegeden. Érd: 0670/54248-28, 0662/489-319
Régiséggyűjtők, figyelem! Fonott kenyérkosár, hintaszék Szegeden eladó.
Érd: 0670/542-48-28, 0662/489-319
Bőr forgószék teleszkópos, 120kg-ig
kifogástalan állapotban eladó Szegeden.
Érd.:06-70/608-66-13

17

Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. szeptember 27-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Elindult a tanév a Gál Ferenc Főiskolán

Szakképzéssel bővül az intézmény palettája
A következő tanévtől elindul a
szakképzés a Gál Ferenc Főiskola
keretein belül, amellyel a hiányszakmákra fókuszálnak – jelentette be B. Nagy László országgyűlési
képviselő az intézmény tanévnyitóján.
Kiss Ervin
Hiány van a szakképzett munkaerőből, ezért is pozitív, hogy a szegedi
Gál Ferenc Főiskola a 2018/19-es
tanévtől szakképzéssel bővül. A
Csongrád megye fejlesztési biztosi
posztját is betöltő politikus kiemelte,
a kormány célja a családok és a gyerekek támogatása, továbbá az oktatás területére is kiemelten odafigyelnek. Emlékeztetett, hogy a közoktatás jelenleg is fejlesztéseken esik át,
továbbá egyre többen jutnak ingyenesen tankönyvekhez, illetve a gyermekétkeztetés rendszere is bővült.
Elhangzott az is, hogy a képzéseivel
immár öt településen jelenlévő Gál

Fotó: Kovács Ferenc

B. Nagy László országgyűlési képviselő köszöntötte az ösztöndíjak nyerteseit

Ferenc Főiskolának ezerháromszáz
hallgatója van, s ez a létszám biztosan bővülni fog az új szakok révén.
Kozma Gábor, a főiskola rektora
elmondta, hogy az intézmény a tisztelet, a folytonosság, illetve a szeretet

Megérkeztek az első lézerberendezések az ELI-be

Több mint 1,3 milliárd forintot
ér az a két lézerberendezés, amelyeknek az összeszerelése zajlik
jelenleg az ELI-ben. A szegedi
komplexumba már megérkezett
egy 492 millió forintos, francia és
német koprodukcióban legyártott
közép-infravörös lézerberendezés,
továbbá egy több mint 890 milliós
értéket képviselő, részint hazai fejlesztésű terrahertzes lézeres eszköz
összeszerelése zajlik. Ez utóbbit
a Pécsi Tudományegyetem és a

Bécsi Műszaki Egyetem munkatársaival együttműködve fejlesztették ki. Várhatóan október végére mindkét eszköz működőképes
lesz, az egyiken novembertől, a
másikon pedig januártól indulnak
meg kísérletek. Október közepén
megérkezik a harmadik, egy nagy
ismétlésű frekvencialézer. Az ELIben lévő berendezést elsősorban a
nanotudományokban fogják hasznosítani, a kémiai reakciók dinamikáját fogják tudni vizsgálni vele.

hármas alappillérére építkezve működik. Szabó Gábor akadémikus, az
SZTE rektora azt mondta, hogy az
egyetem továbbra is az együttműködésre törekszik a főiskolával. A szegedi szakkollégiumok közül kiemel-

te a Szent Imre Szakkollégiumot,
illetve a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégiumot. Átadták a Nemzeti
Felsőoktatási Ösztöndíjat, amelyet
B. Nagy Lászlótól vehetett át a három nyertes.

Bonifert Domonkosra emlékeztek

– Most lenne 75 éves, azonban már
15 éve nincs közöttünk. Elérte a
lehető legnagyobb megtiszteltetést,
amelyet tanárember megkaphat: iskolát neveztek el róla. A temetésen
azt mondtam, az ember élete halálával sem fejeződik be, s valóban,
ma nemcsak iskola, hanem alapítvány, matematikaverseny is viseli
nevét – Szalay István matematikus,
Bonifert Domonkos matematikatanár, egyetemi oktató egykori szobatársa fogalmazott így azon az iskolai
rendezvényen, amelyen tiszteleg-

tek a szegedi Bonifert Domonkos
Általános Iskola névadója előtt. Az
ünnepségen nemcsak a diákok, hanem a Bonifert család tagjai is részt
vettek. A névadóról a fiatal grafikus, Hudi Dániel készítette szénrajzot is felavatták.
Az alkotó élete egyik legnagyobb
megtiszteltetésének tartja a felkérést, három hétig dolgozott a rajzon, szerette volna minél tökéletesebbé tenni. A munka közben tudta
meg, hogy édesapját is Bonifert
Domonkos tanította.

KÖZÉLET

DÉLI SZÓ 
Jó hangulatú családi napot szervezett az újszentiváni Fidesz

19

Becsengetés gonggal

Hazaérkeztek az Epres-kertbe
Hangulatos közösségi nappal kedveskedett az újszentiváni Fideszcsoport a település lakosainak.
Tóth Zoltán, a település Fideszcsoportjának nemrégiben újraválasztott elnöke hangsúlyozta:
napjainkban különösen is komoly
aktualitása van az összetartásnak
és közösségünk összekapaszkodásának.
DSZ
Újszentiván lakosságának apraja és
nagyja, gyermekek és családjaik,
idősek és fiatalok egyaránt megjelentek a település „Epres-kert” elnevezésű rendezvényházában, ahova
a szervezők jó hangulatban hazavártak mindenkit. A csaknem 200
fős rendezvény házigazdája Tóth

Zoltán, a helyi Fidesz-csoport elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
A megnyitón elhangzott, hogy a
jelenlegi kormányzat a család és szociálpolitika, az államadósság csökkentése, valamint a szuverén nemzetállamiság megőrzéséért tett erőfeszítéseiben összehasonlíthatatla
nul többet munkát végzett és több
eredményt ért el, mint bármely
más kormányzat. A helyi Fideszcsoport munkáját, a település érték- és hagyományőrző tevékenységében nyújtott aktivitását méltatta

köszöntő beszédében Putnik Lázár
polgármester, aki családjával együtt
ugyancsak részt vett a jó hangulatú közösségi napon. Köszönetét fejezte ki Tóth Zoltánnak a hasonló
programok megszervezésében nyújtott segítségéért.
Élményekkel teli családi vetélkedők és sorversenyek, csocsó, kiállítások, labdajátékok, foci, gyermeksarok, ugrálóvár, arcfestés is várta az
érdeklődőket. A napot egy fergeteges hangulatú élő zenés házibulival
zárták a szervezők.

Fotó: Kovács Ferenc

Mindenkinek mosolyt csaltak az arcára a színes programok

Szegeden és környékén sem kérnek a migránsokból
Szabó Sándor, Botka László és
Ujhelyi István szocialista politikusok a kerítésbontás és a bevándorlók betelepítésének hívei – ettől
rettegnek a nyugalmat óhajtó
lakosok.
DSZ
− Pontosan emlékszünk rá, hogy
nemcsak Kunhalmi Ágnes és
Gyurcsány Ferenc, de Botka László
is azt állította korábban, hogy a
migráció álprobléma, az illegális
bevándorlás csak a Fidesz kitalá-

ciója. Amikor migránsok tízezrei
árasztották el, dúlták fel Szegedet
és környékét, akkor meg azt nyilatkozta, a szegedieket nem zavarták
a bevándorlók. A szintén MSZP-s
parlamenti képviselő, Szabó Sándor
ugyanúgy migránspátyolgató és kerítésbontó, Soroshoz hű balliberális
politikus – írta a Déli Szónak egy
szőregi olvasó.
Zoltán hozzátette, azután, hogy hazánk elveszítette a kvótapert, csak a
Fidesz tudja megvédeni az országot
a muszlim áradattól. − Ha Szabó
Sándoron, Botka Lászlón, Ujhelyi

Istvánon és szocialista barátaikon
múlna, azonnal lebontanák az országhatárokat védő kerítést, sőt,
meg sem építették volna. Aztán
pedig hol máshol kezdenék a migránsok betelepítését, mint Szegeden
és környékén, hiszen Martin Schulz
is megüzente, hogy ez egy „rendes baloldali vezetésű” város, ahová bármelyik bevándorlót el lehet
küldeni. Köszönjük, nem kérünk
belőlük, rendet, biztonságot, nyugalmat szeretnénk, nem pedig félelmet, erőszakot, rendetlenséget
– összegzett.

– Elmúlt a nyaralás, vele elmúlt
a nyár is! Beköszöntött az ősz, a
hűvös, szeles, csapadékos idő.
Pár hete melegem volt, most
pedig fázom. Lehet, hogy sokaknak ez így normális, de nekem
nem. A vénasszonyok nyarára
vágyom, arra, hogy azért egy picit jobb legyen. Az időjárás, de a
mindennapi élet is – írja Dolinszky Gábor a joreggeltvajdasag.hu
oldalon. A szerző úgy folytatja,
valami olyanra gondol, ahol az
elért eredményekre mindenki egyhangúan büszke, és nem
harap vissza egy-egy siker hallatán, mint valami veszett jószág,
csak azért, mert neki nem tetszik. Sokszor ilyenek vagyunk
magunk is.
Elmúlt a nyár, elmúlt a pihenés,
a szabadságok ideje. Kipihenve,
erőtől duzzadva, fiatalos elánnal támadjuk meg újra egymást.
Ki-ki a saját kis kidolgozott módszerével.
De mit tehetünk?
Ha nem akarunk változtatni eddigi módszereinken, hozzáállásunkon, akkor marad a harc.
Mindenféle aljasabbnál aljasabb
eszközökkel. Pedig ez a szomorkás időjárás megnyugtathatna
bennünket, vagy akár elgondolkodtatásra indíthatna.
De ahhoz mi magunk is kellenénk. Nincs mit tenni, becsöngettek az iskolákban, becsöngettek a politikában is! Csak ott
gonggal. Olyannal, amelyik jelzi,
itt az idő, most kezdődik a menet! Nem egy perc, nem három.
Tart egészen karácsonyig, amikor
majd pár napig szeretetet színlelünk egymás iránt. Mert elmúlt a
nyár, becsöngettek!
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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A negyeddöntőtől érezték, nem veszíthetik el a debreceni tornát

Euro-kupa győztesként kezd Jáhni Zsófia
A Szeged KE tehetsége az U18-as
korosztály számára kiírt 3×3-as
Euro Kupán a magyar válogatott
tagjaként nyert aranyérmet Debrecenben.
Vajgely Pál
Hibátlan teljesítménnyel állhatott fel
a dobogó tetejére a magyar U18-as
3×3-as kosárlabda-válogatott a debreceni Euro Kupán: a csapat tagja volt
a szegedi Jáhni Zsófia is, akinek az
oroszok elleni finálé során szerzett
pontjával vezetett a találkozó elején
a magyar válogatott. – Nem számítottunk rá, hogy sikerül megnyernünk az Euro Kupát, még ha ez is
volt a legfőbb célunk, amit kitűztünk
magunk elé a torna előtt. A franciák elleni negyeddöntő volt a kulcs,
ott számítottunk a legnagyobb küzdelemre. Az, hogy itt sikerült nyernünk, végigrepített bennünket a tor-

nán. Ott már éreztük, hogy nemigen
lesz, aki megállít minket – összeg
zett a Déli Szónak Jáhni Zsófia, aki
tevékeny részese volt a lett, az olasz,
a holland, a francia és az orosz válogatott felett aratott győzelmeknek.
Hozzátette, először egy összetartáson
kapott szerepet Földi Attila szövetségi edzőről, azonban annyira megtetszett számára a játék, hogy örömmel
vállalta a későbbi megmérettetéseket
is. – Az elején persze nagyon szokatlan volt, kellett egy kis idő, mire
átvettem a ritmust. Itt jóval keményebbnek kell lenned a pályán, mint
az öt az öt elleni játéknál, hiszen tágabbak a faulthatárok, ráadásul itt
nincsenek egyéni hibák, csak a csapatnak írják be a hibákat. Ebből kifolyólag úgy érzem, inkább a vissza
állás lesz nehezebb számomra – fogalmazott Jáhni Zsófia, aki elmondta azt is, abszolút nem volt nehéz
számára a nyár, és nem érzi magát

Fotó: Kovács Ferenc

Nemzetközi terepen szerzett aranyérmet a tehetséges kosaras

fáradtnak, annak ellenére, hogy az
Euro Kupa előtt egy kínai világbajnokságon is részt vett a 3×3-as válogatottal. Klubjára, a Szeged KE-re
kitérve elárulta, idén is a dobogó lesz

a céljuk a második vonalban, és hiányoztak számára a szegedi csapattársak, így örömmel kezdte el a felkészülést edzője, Mészárosné Kovács
Andrea irányításával.

Olyan munkát is elvégzett a Ferroép, amire nem is szerződött

Szűk két hónap múlva lesz kész a sportuszoda
Előre nem látható műszaki okok
miatt csúszik az újszegedi sportuszoda felújítása: így november
közepéig kell még sakkozniuk
a vízfelülettel a szegedieknek.
A város a sportegyesületekre
hivatkozik.
Vajgely Pál
Júniusban kezdték, de még mindig
nem készült el a sportuszoda felújítása, ami jelentős problémát okoz a
szegedi sportélet szereplői mellett a
város lakosságának is. A vizes sportok képviselői csak komoly logisztikázás után tudnak edzeni, már ha
van erre lehetőségük a városban,
miközben a szegediek számára a
zsúfolt SZUE mellett csupán a környék uszodái maradtak alternatívának. A Déli Szónak a beruházás kivitelezője, a Ferroép Zrt. projektvezetője, Keresztes Dániel elmondta,

olyan, a terven nem ábrázolt nagy
kiterjedésű beton és vasbeton alépítményeket és alaptesteket tártak fel,
amik elbontása nélkül nem tudták
volna folytatni a munkát. Elvégezték
például a vízgépészeti vezetékek cseréjét, ami nem volt benne a szerződött tartalomban. – A megrendelő, a
Szegedi Vízipóló Suli képviseletében
eljáró műszaki ellenőrök a csúszást
elfogadták, így a befejezési határidő
módosítására tettek javaslatot – fogalmazott a projektvezető. A kivitelezés november 14-én fejeződik be,
így még mintegy két hónapig kell
nélkülözniük a sportuszodát a szegedieknek.
Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester az üggyel kapcsolatban azt
mondta, az önkormányzat szerette
volna megvárni, amíg az Etelka soron elkészül a fedett uszoda, azonban a sportklubok jelezték: most, a
TAO-s támogatásoknak köszönhe-

Fotó: Kovács Ferenc

Továbbra is kevés a vízfelület a szegediek számára

tően tudják segíteni a fejlesztést. A
szocialista politikus a fedett uszodáról kifejtette, a kiemelt beruházássá

nyilvánított projekt meglátása szerint másfél év múlva, azaz 2019 tavaszára készülhet el.
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Önzetlenül dolgoznak közös hobbijukért, a labdarúgásért

Csettintenek a tiszaszigeti öltöző láttán
Megújult, kibővült és megszépült:
a tiszaszigeti futballpálya öltözői
és kiszolgáló létesítménye a településre érkező vendégek tetszését
is elnyerték.
Vajgely Pál
A beruházásoknak köszönhetően
egy emelettel fentebbre költöztek
a felnőtt- és ifjúsági csapatok számára kialakított öltözők. Ez által a
földszinti helységben közel 40 főt
tudnak fogadni, valamint a raktárakban a pályagondozó eszközöket
tudták elhelyezni. A futballisták új
játékoskijárón közelíthetik meg a pályát, míg a szurkolók kényelmét a
digitális eredményjelző mellett egy
80 fős fedett lelátó biztosítja, így a
TAO-pályázatoknak és önkormányzati forrásoknak köszönhetően közel
30 millió forintból újulhatott meg a
sporttelep és környéke. – Egy, a kor
követelményeinek teljes mértékben
megfelelő sportkomplexumot alakítottunk ki. Akárhány csapat érkezett Tiszaszigetre, elismerően beszél-

tek a kis településünk szép öltözőépületéről – mondta a Déli Szónak
Tiszasziget polgármestere, a futballklub elnöke, Ferenczi Ferenc.
Megjegyezte, a 90-es évek végén
volt, hogy ő maga dolgozott azért,
hogy legyen öltöző, amely mostanra nyerte el végleges formáját. A
fejlesztések azonban ezzel nem értek véget Tiszaszigeten: a következő nagy beruházás egy nagyméretű
műfüves pálya építése, amely nemcsak a szigeti, hanem a Tisza-Maros
térség labdarúgását is szolgálná. –
Ha ez megépül, akkor lesz kerek a
történet, mert a térség labdarúgásának nagy lökést adhatna ez a pálya. Tiszaszigeten egy olyan társaság
alakult a futball körül, akik a labdarúgást minden szépségével és bánatával valóban szeretik. Kiemelném
Kiss Róbert munkáját, személyiségének köszönhetően összeállt egy
olyan baráti mag, akik több területen
önzetlenül segítenek. Nehéz lesz ezt
fenntartanunk, mert lemondással és
Fotó: Kovács Ferenc
áldozatokkal jár, de a foci a hobbinkat jelenti – zárta Ferenczi Ferenc. Nem álltak meg a fejlesztésekkel – műfüves pálya épülhet Tiszaszigeten

Szegediek vezették sikerre a magyar válogatottat északi szomszédunk ellen

Amerikai fociban lesimáztuk a szlovákokat
Négy szegedivel a soraiban története második győzelmét aratta a
magyar amerikaifutball-válogatott
Szlovákia nemzeti csapata ellen
a vártnál sokkal simább mérkőzésen.
Dorogi László
Idei első összecsapását a szlovákok ellen vívta a magyar amerikaifutball-válogatott,
amely
Székesfehérváron két felkészítő táborral hangolt a találkozóra. A nemzeti csapat keretében ezúttal is helyet kapott négy szegedi: Németh
Márton, Németh Bence és Demeter
Ádám, a Budapest Cowbells játékosai, valamint Kispál Gábor, a

Gladiators erőssége. A találkozó
nem várt magyar fölényt és kiütéses (42–3) hazai győzelmet hozott
az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
A Németh testvérek vezette védelem
szinte lenullázta a szlovák támadósort, négyszer szerezte meg a levegőben a labdát, s mindössze három
pontot engedélyezett felrakni a táblára északi szomszédunknak. – Nem
számítottunk ilyen sima mérkőzésre. Belülről, védőjátékosként picit
unalmasnak is tűnt, mert a szlovákoknak nem volt olyan játéka egykét hosszú akciót leszámítva, ami
gondot okozott volna a védelmünknek – tekintett vissza a múlt szombati találkozóra Németh Márton. –
Végig kontroll alatt tartottuk a mér-

Fotó: DSZ

kőzést, nagyon bejött az előzetes számításunk, hogy az irányítójuk nem
lesz éppen a legjobb, szinte alig tudta az elkapói három-négyméteres
körzetébe varázsolni az átadásokat. Nem tudom, hogy az összeszokottság hiánya miatt, vagy azért
mert nem tudtak megfelelően felkészülni, de nem várt könnyed győzelmet arattunk felettük, s bár a kö-

zönség remekül szórakozott, a mérkőzés második fele már inkább volt
egy közös edzés extra körítéssel –
tette hozzá a Budapest Cowbells védője. A tervek szerint idén még játszik egy barátságos mérkőzést a válogatott, ám az ellenfél egyelőre nem
ismert, mint ahogy az sem, hogy a
találkozóra hazai pályán vagy idegenben kerül-e sor.
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Kupa-kapu

Kölcsönben

Kaposváron játszik Magyar Kupa-selejtezőt hétvégén a
Contitech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapata. A négyes selejtezőcsoportból az első két helyezett kvalifikálja
magát a legjobb nyolc közé. Szombaton előbb délután az
AVUS gárdájával, majd este a Kaposvárral csapnak össze Varga Péter tanítványai. A minitornát a Ferencváros
elleni vasárnapi ütközet zárja.

Bővült a PC Trade
SZKKSE női kézilabdacsapatának kerete: a
klubhoz a 19 éves átlövő, Maláti Dóra az NB
I-es Budaörstől érkezett
kölcsönbe.

Ketten maradtak állva

Makulátlan nyitány
Repülőrajtot vett a FoliaplastBordány SK a Csongrád megyei I.
osztályban. Hódi Mihály tanítványai öt forduló elteltével százszázalékos teljesítménnyel vezetik
a tabellát a tavalyi ezüstérmes
Csongrád előtt. A bordányiak szoros mérkőzésen, 3–2-re verték az
újonc Zsombót a nyitányon, majd
rendkívül simán, 4–0-ra győzték
le a Szentest. A harmadik játéknapon vérbeli rangadót játszottak az Algyő otthonában, amit
végül könnyedén, 3–0-ra nyertek
meg. A következő két fordulóban
a Sándorfalva és a Hódmezővásárhelyi FC II. sem tudta megállítani őket. A jó szereplés egyik fő
letéteményese az a Gajdacsi Mátyás, aki a kilenc találatával vezeti a bajnokság góllövőlistáját, így
nagy önbizalommal és veretlenül
várhatják a Tiszasziget elleni hétvégi összecsapást.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
NB II: Vasárnap 16.00: Szeged
2011-Grosics Akadémia – Kazincbarcika.
• NB III Közép csoport: Szombat 16.00:
Mórahalom VSE – Kozármisleny FC,
Makó FC – Duna Aszfalt Tiszakécske.
Vasárnap 16.00: SZEOL SC – Szekszárdi
UFC, Paksi FC II. – Hódmezővásárhelyi
FC. • Megyei I.: Péntek 19.00: FK Szeged
– Szentesi Kinizsi SZITE. Szombat
16.00: Zsombó SE – Kiskundorozsmai
ESK, Csongrád TSE – Algyő SK, Szegedi
VSE – Sándorfalva SK, Ujszegedi TC
– Hódmezővásárhelyi FC II. Vasárnap
16.00: Foliaplast-Bordány SK – Tiszasziget
SE, Szőregi RSE – Deszk SC. • Megyei
II.: Szombat 16.00: Mindszent – Röszke,
Makó II. – Üllés, Székkutas – Szent Mihály,
Balástya – Apátfalva, Móravárosi Kinizsi –
Kiszombor. Vasárnap 16.00: Nagymágocs

– Csanytelek, Csengele – Tömörkény,
Csanádpalota – Szegedi VSE II. • Megyei
III., Homokháti csoport: Szombat 16.00:
Balotaszállás – Bordány II., Sándorfalva II
– Zsombó II. Vasárnap 16.00: Mórahalom
II. – Dóc, Ruzsa – Zákányszék, Algyő
II. – Kistelek. • Tisza-Maros csoport:
Szombat 16.00: Szegvár – Baktó, Pitvaros
– Pázsit, Baks – Kübekháza, Mártély
– Gyálarét. Vasárnap 16.00: Földeák –
Fábiánsebestyén, Nagylak – Szikáncs.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Péntek 19.00: FK Szeged – Szentes.
Szombat 15.00: Nyíregyháza – Szent
Mihály. 16.00: Szegedi VSE – Sándorfalva
SK. Vasárnap 16.00: Szeged 2011 –
Kazincbarcika, SZEOL SC – Szekszárd.

Lejátszották a Magyar Kupa országos főtáblájának első
fordulóját, ami nem hozott túl sok sikert a Csongrád
megyei együtteseknek: nyolc megyei csapatból csupán
kettő jutott a legjobb 64 közé. A másodosztályú Szeged
2011-Grosics Akadémia 1–1-es döntetlen után maradt alul
büntetőpárbajban az NB III Közép csoportjában szereplő
Szekszárd otthonában, a szegediek gólját Nicorec szerezte
a rendes játékidőben. A négy NB III-as csapat közül csak a
SZEOL-nak sikerült továbblépnie, Siha Zsolt együttese az
Edelény otthonában aratott 3–1-es győzelmet. A Makó a
szintén harmadosztályú Füzesgyarmat vendégeként kapott
kis simán 3–0-ra, a Mórahalom az NB II-es Budaörs ellen
szenvedett 4–1-es vereséget hazai pályán. Szintén búcsúzott
a kupaküzdelmektől a Hódmezővásárhely, amely rangadót
játszott a megyei I. osztályú Ásotthalom ellen. A feszült
hangulatú találkozón hárman jutottak a kiállítás sorsára a
hosszabbításban, végül az alacsonyabb osztályban szereplő
együttes tizenegyesekkel vívta ki a továbbjutást. Az igazán
nagyvad a Csongrád csapatára várt az első fordulóban, hiszen az élvonalbeli DVSC-t fogadta Szűcs Róbert együttese.
A találkozó valóságos gólzáport hozott, a Debrecen végül
10–1-es győzelemmel jutott tovább a második fordulóba.
Gyorsan megpecsételődött az Algyő sorsa is, amely a Pest
megyei II. osztályban szereplő Törtel gárdájánál vendégeskedett. Véber György csapata 20 perc alatt négy gólt szerzett, így az algyőieknek csupán a szépítésre futotta.
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DÉLI SZÓ 
Világbajnoktól tanulhat klubjában a Szegedről indult átlövő

Örökös tagság

Bartók meghódítja Németországot
Új, 2020-ig szóló szerződés a világ
legkeményebb bajnokságában, a
Bundesligában szereplő Lemgóval,
eljegyzés és házasság: jól alakulnak a fiatal szegedi kézilabdázó,
Bartók Donát dolgai a pályán és
azon kívül is.
Vajgely Pál
– Pechesen indult a karrierje a német
klubjánál, hiszen szinte rögtön megsérült a lövőkeze, majd áprilisban jött
az újabb sérülés, ami után véget is
ért az idény. Mindezeket követően is
úgy gondolták a csapat vezetői, hogy
bizalmat szavaznak, és 2020-ig szóló
szerződést kínálnak önnek. Ezek szerint töretlen a bizalom?
– Óriási dolognak tartom, hogy ez
így alakult, annak ellenére, hogy sokat
kellett kihagynom a sérüléseim miatt. Mindent megkaptam a gyógyulás érdekében a klubtól. Ezzel együtt
nem ért váratlanul, mert már tavasszal
felmerült, hogy hosszabbítsak, nem
is volt nehéz tárgyalás. Lemgóban a
körülmények, a szakmaiság és a magánélet, egyszóval minden adott ahhoz, hogy tovább fejlődjek.
– Ha már a magánéletet említette: 20 éves, de nemrég már eljegyezte párját, ez manapság
azért nem feltétlenül elter-

jedt kortársainál. A kiegyensúlyozott
párkapcsolat mennyit segít?
– Ez is egy fontos pillére annak,
hogy egyenletes, jó teljesítményt tudjon nyújtani az ember. Nagy erőt ad
és támaszt is jelent nekem, boldog vagyok, hogy összekötjük az életünket.
– Vissza a pályára: tavaly ha nehezen is, de sikerült bennmaradniuk a
Bundesligában, a nyáron pedig nem
volt túl nagy mozgás a keretben, maradt a vezetőedző, a játékosként világbajnok Florian Kehrmann. Milyen
lehet az idei Lemgo?
– Az előző szezonban a miénk
volt a mezőny legfiatalabb csapata.
Jó eséllyel idénre érünk össze, ennek fontos eleme lehet, hogy kevés
csere történt a keretben. Minden lehetőségünk megvan egy jó szezonra,
ha nem gátolnak bennünket a sérülések, akkor ez biztosan sikerülni fog.
Szeretnék a jövőben is élni a kapott
lehetőséggel, és jó teljesítménnyel
hozzájárulni a csapatom sikeréhez.
– A Bundesliga arról híres, hogy a világ
legpörgősebb, legdinamikusabb bajnoksága. Tényleg annyira elképesztő
az iram, mint ahogyan azt mondják?
– A nemzetközi kupákban érdekelt csapatok menetrendje
tényleg nagyon kemény.
Csak annyit mondanék,
Magyarországon most
kezdődött el a bajnok
ság, mi már túl
vagyunk

négy-öt mérkőzésen, ez is érzékelteti, keményebb a ritmus. Emellett június harmadikán lesz az utolsó mérkőzésünk, ez is különbség a magyar
bajnoksághoz képest. Valóban őrült
rohanás van a meccseken, roppant
feszes a tempó.
– Az első öt forduló alatt csak egygyel kevesebb pontot szereztek, mint
a Kiel, két győzelemmel és egy bravúros, a Bajnokok Ligája-szereplésre
vágyó Melsungen elleni döntetlennel
tizedik helyen állnak a tabellán. Ez
adhat magabiztosságot a folytatásra?
– A papírforma szerint nekünk álló
meccseket kellene megnyernünk, de
ezek talán nehezebb feladatok, mint
amilyennek hangzanak. Tavaly végig problémánk volt ezzel, érezhető
volt a nagy nyomás a csapaton, de
bízom benne, hogy már a szezon első felében annyi pontot tudunk szerezni, hogy nyugodtak lehetünk, és
könnyebben állhatunk oda a kiélezett
párharcokhoz.
– Tavaly novemberben szerződött
Németországba: milyennek találja
Lemgót mint várost? Inkább a pörgésre, vagy a nyugodtságra van szüksége?
– A párommal a kedvenc városunk
Budapest, ahhoz nem lehet hasonlítani Lemgót. Szeretünk kimozdulni,
erre azonban nem mindig jut idő,
sőt, az idei nyáron nem is sok szabad hétvégénk volt. Inkább a nagyobb
városok felé húzunk, mint Bielefeld
vagy Hannover, de Lemgóban minden megvan, amire szükségünk van.

Fotó: DSZ

A sérülések ellenére is bíztak a Lemgónál Bartók Donátban
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A Szegedi Vízisport Egyesületnél évtizedek óta hagyomány,
hogy a klub jól teljesítő, világbajnoki vagy olimpiai érmet
szerző versenyzőit örökös tagsággal jutalmazzák. A csehországi Racicében rendezett kajak-kenu világbajnokságon a
klubhoz a szezon kezdete előtt
igazolt Medveczky Erika és a
saját nevelésű Birkás Balázs
is szegedi színekben ért fel a
csúcsra. Medveczky K2 ezer
és K4 ötszáz méteren állhatott
fel a dobogó legfelső fokára, míg Birkás Balázs Balaska
Márkkal az oldalán K2 kétszáz
méteren szerzett aranyérmet
a világversenyen. Az örökös
tagsággal illusztris társasághoz csatlakoztak a kajakosok:
korábban többek között Csapó
Géza, Janics Natasa, Storcz Botond, Vajda Attila és a jelenlegi szövetségi kapitány, Hüttner Csaba is kiérdemelte ezt a
kitüntetést.

Éremeső
Szkopjéban rendezték meg a
WAKO Kick-box Utánpótlás
Európa-bajnokságot,
ahol
Szegedet a Combat „D” SC és
a Yoko Team fiataljai képviselték. A nemzetközi megmérettetésen harminchét ország ezerhatszáz versenyzője vett részt.
A Combat „D” SC sportolója,
Varga Dorina kadet 2 kategóriában a +65 kilogrammosok mezőnyében light-contact
szakágban szerzett bronzérmet,
míg a Yoko Team csapatából
négyen is felállhattak a dobogóra. A klub versenyzői kadet
1 kategóriában, fighting point
szakágban szereztek két ezüstés két bronzérmet. Bárdosi Inez
a -32 kilogrammosok, Haider
Katrin a -42 kilogrammosok
mezőnyében állhatott fel a dobogó második fokára. Nagy
Bálint és Solymosi Bence egyaránt harmadik helyen zárta
a megmérettetést, utóbbi egy
ezüstöt is szerzett a kadet 1
kategória csapatversenyében
Haider Katrinnal együtt.
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