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SZEGED
„Összeszarta magát
Botka?” – Szanyi Tibor
után szabadon erről
kérdeztük a szegedieket, miután megfutamodott a polgármester.
uwuwu

Irányítók – Kökény Beatrix
és Bartók Csaba kézilabdás csillagok a pályán
és azon kívül is igazi
vezérek tudtak
és tudnak lenni.
uwuwu 23. oldal

4. oldal

Soros-konzultáció
Elindult az új nemzeti konzultáció, ezúttal a Soros-terv és a
migránsok betelepítése elleni
harcban támogathatjuk a magyar kormányt.

10. oldal

Milliárdok a holtágra
Jövő ősszel kezdődhet a gyálaréti Holt-Tisza rehabilitációja,
amelyre immár öt évtizede
várnak a környék lakosai.

8. oldal

Megújultunk!

Botka balhés bukása
Fotó: Gémes Sándor

Pintér M. Lajos
Történelmi mélypontra juttatta a Magyar Szocialista Pártot,
majd bukott politikusként elhagyta a süllyedő hajót Botka László.
Miniszterelnök-jelöltségét folyamatos konfliktusok kísérték, balhéról balhéra botladozott. A balli-

berális oldal főnökével, Gyurcsány
Ferenccel sem tudott mit kezdeni,
de végül szegedi botrányai roppantották meg. Felőrölte a Szeviép-ügy,
a Mars téri beruházással kapcsolatos balhé, a VIP-parkolóbérletek
botránya, valamint bizalmasa,
Czeglédy Csaba ügye, a kerítésbontás és a migránsok betelepítése

körüli össze-vissza nyilatkozgatás,
illetve álomutazásai, méregdrága
Rolex órái és a családi luxusdzsip
sajtóvisszhangja. Remegő hangú
beszéddel mondott le. Az MSZP
szegedi alelnöke, Ujhelyi István sem
maradt a helyén.
Cikkeink a 3–4. oldalon
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Időszakos vízhiány Zsombón

Elköltözik a madárkert

Az ivóvíz minőségének fenntartása és javítása érdekében mechanikai hálózattisztítást végez az Alföldvíz Zrt.
Zsombón. A település egyes részein ezért október 6. és
november 3. között nyomáscsökkenésre és időszakos
vízhiányra számíthatnak a lakosok.

Idén végleg bezár a Zákányszéki Madárkert. A település legismertebb nevezetessége tavasztól Balatoni
Madárkert néven működik a Balatonfüredtől 5 kilométerre lévő Kerekin. Októberben ezért a zákányszékiek 50
százalékkal olcsóbban látogathatják a madárkertet.

Ifjúsági képzés
A Morajlás program
ke
retében szervez képzés-sorozatot a bordányi
Kulturális és Szabadidős
Egyesület a Mórahalmi
járásban élő fiatalok
számára. Harminc fiatal
vehet részt az ingyenes
programon, amelynek
célja, hogy egyrészt
megtalálják azokat, akik
az adott településeken
a legaktívabbak, legnagyobb hatással vannak
a helyben élő társaikra,
másrészt olyan fejlesztési folyamatban vehetnek részt, amely kimondottan a települési
ifjúsági munkát erősíti.
Jelentkezni október 15-ig
a greenoffice@bordany.
hu e-mail címen lehet.

Újabb előadást terveznek
Szinte hihetetlen az az érdeklődés,
amivel a 2018 augusztusában színre
kerülő Apáca Show-t fogadja a közönség. Alig két hónapja árulják a jegyeket
a jövő nyári Szeged Szabadtéri Játékok
előadásaira, az évadot záró produkcióból máris pluszelőadást iktattak be.
Eddig ugyanis több mint 5000 jegy
talált már gazdára a Magyarországon
először látható Apáca Show-ra. A jegyeladások alapján hetekig az öt legkeresettebb hazai színházi előadás között
volt a musical a jegy.hu ranglistáján.

Digitalizációt a vállalkozásoknak!
A digitális forradalomnak kulcsszerepe van a Csongrád
megyei vállalkozások életében is – hívták fel a figyelmet a
TRINNO projekttel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón
Szegeden. Üzleti ökoszisztéma a tradíció és innováció jegyében címmel valósítják meg nemzetközi konzorciumban azt
a kezdeményezést, amelynek magyar oldalról a Csongrád
Megyei Önkormányzat és az ELI-HU Nonprofit Kft. a részese. A projekt keretein belül célul tűzték ki a részt vevő
régiók üzleti ökoszisztémájának kialakításához szükséges
komponensek meghatározását, amelyek előmozdítják a digitális innovációt a hagyományos szektorokban, elősegítve
ezek hazai adaptálását, fejlesztését. A két magyar résztvevőn
túl további öt nemzetközi projektpartner vállal szerepet a
megvalósításban Olaszországból, Írországból, Szlovéniából
és Spanyolországból. Az ötéves projekt 2021-ben zárul.

Állatok Világnapja
Szegeden
második
alkalommal ünnepeltek közösen az állatvédő szervezetek a
Szegedi Cicamentők Állatvédő
Egyesülete
szervezésében.
Ahogy tavaly, az idén is családi
és szakmai programokkal, állatsimogatóval és sok játékkal készültek az Állatok Világnapjához
kapcsolódva. Az Árpád téren
tartott programokra több mint
300 állatbarát látogatott ki.

Egyén és család
Jubileumát ünnepli a
Soroptimist Club Szeged. A
női civil szervezet tagjai 25
éve állnak az esélyegyenlőség szolgálatában. Jubileumi
sorozatuk zárónapján Polgár
Judit sakkozó a nőkben lévő
káros beidegződésekre hívta
fel a figyelmet, tíz gimnazista lány pedig tanúbizonyságot nyerhetett arról, hogy az
egyéni célok valósítása és a
család megléte nem zárják
ki egymást.

A nap energiája

Napelemes rendszerekkel korszerűsítette ingatlanait
a Csongrád Megyei Kormányhivatal, öt település kilenc épülete kapott napkollektorokat és napelemeket.
Mórahalom, Hódmezővásárhely, Szentes, Szeged és
Röszke is megújuló energiaforrásból csökkentheti ingatlanjai költségeit. Juhász Tünde kormánymegbízott
kiemelte, összességében közel 2,5 milliárd forintnyi
KEHOP és KEOP pályázati forrást használtak fel, amelyek keretén belül harminchat létesítményt tudtak
korszerűbbé, energiafelhasználást tekintve hatékonyabbá, üzemelteti szempontból olcsóbbá tenni. A
Rehabilitációs Ellátási és Szakértő Osztály Sólyom utcai épületének tetején kialakított, napelemes rendszer
számít a projekt legnagyobb beruházásának, amely
131 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatásból valósult meg. Éves szinten jelentős energia- és költségmegtakarítást várnak.
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Korrupciógyanús ügyek kísérték a szocialista polgármester dicstelen útját

Botka belebukott szegedi botrányaiba
Botka László elmenekült a nagypolitika színpadáról és az újságírók elől. Szeged polgármestere
megbukott. Lemondott a miniszterelnök-jelöltségről. Állítja, politikai
maffia hálózta be a hazai ellenzéket, egyes párttársai szerint
szimplán „összeszarta magát, és
hazaköpköd”.

dicstelen búcsúra a Fidesz szegedi
szervezete. A kormánypárt szerint
Botka László nemcsak a miniszterelnökségre, de Szeged vezetésére is
alkalmatlan.
– Botka László ugyanolyan szocialista, mint a

többiek. Alkalmatlan politikai vezető, útját pedig botrányok és korrupciógyanús ügyek kísérik. Kiderült,
hogy a Szeviép-ügyben milliárdokat
loptak el a szegedi kisvállalkozóktól,
a parkolási botrány miatt Botka
helyettese, kabinetfőnöke,

Pintér M. Lajos
Totális káoszba sodródott az MSZP,
miután Botka László október 2-án
bedobta a törölközőt, és remegő
hangú szegedi beszédében elismerte
bukását. A szocialista polgármester
a hazai ellenzéket átszövő politikai maffiára mutogatott, párttársa,
Szanyi Tibor szerint egyszerűen
csak „összeszarta magát, és harc helyett hazaköpköd”, és számos olyan
elemzés látott napvilágot, melyek
szerint szegedi politikai botrányaiba
és a személyét, életmódját övező
balhés ügyekbe bukott bele.
– Botka megfutamodásával szégyent hozott Szegedre, és szégyent
hozott a szegediekre. Szegednek
újra erős, aktív, és lendületes polgármesterre van szüksége, új korszaknak kell kezdődnie – reagált a

jegyzője ül a vádlottak padján, Botka
László több millió forintos Rolex órát
hord, és a vagyonnyilatkozatból kifelejtett egy 25 milliós luxusterepjárót (ez a felesége nevén van, Botka az
üzembentartója – szerk.), a szegedi
polgármester évente többször is milliós luxusutazásokra jár, a Mars téri
piac ügyében 600 milliós csalás miatt folyik nyomozás, a Cserepes sori
piacon drasztikusan megemelték az
árakat, a Napfényfürdő botrányában
egy milliárdos vállalkozónak játszották át a város vagyonát, aki megfizethetetlenül megemelte a fürdő jegyárait – sorolták, hozzáfűzve: a polgármesternek felelnie kell tetteiért.

Fotó: Gémes Sándor

Kicsúszott a talaj a lába alól: árulókat és kollaboránsokat keres, stílusától már az MSZP-n belül is irtóznak

Szeged új polgármestert érdemel

A szocialista mind egyforma

Botka László olyan erkölcsi mélypontra, politikai válságba
került, hogy Szegednek új irányra, új közgyűlésre és polgármesterre van szüksége – mondta B. Nagy László, a Fidesz országgyűlési képviselője. Kérdésesnek látja, hogy politikai és
erkölcsi mélyrepülése, sorozatos botrányai és miniszterelnökjelölti megfutamodása után a szocialista politikus morálisan
tudja-e majd irányítani a 165 ezres megyeszékhelyet, szerinte
Szeged alkalmasabb vezetőt érdemel. B. Nagy László úgy fogalmazott: Botka László bukását a nevéhez kötődő szegedi botrányok okozták. A városban ugyanis rengeteg a korrupciógyanús
ügy, például a Szeviép esete – amelyben mintegy tízmilliárd
forint értékben elvégzett munkát nem fizettek ki – és a Mars
téri piac beruházása, amelynek előkészítése során kereskedők
tulajdonában lévő pavilonokat dózeroltak el A fideszes képviselő szerint a szegediek arcul csapva érzik magukat, és megmagyarázhatatlan, ahogy az itt élőkkel elbánnak az önkormányzat
vezetői. Kiemelte, Szegeden vannak olyan ügyek, amelyek jogi,
bírósági és politikai kimenetele problémás lehet a későbbiekben Botka László számára, aki folyamatosan másokat hibáztat
saját kudarcai miatt.

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője úgy fogalmazott: a baloldalon semmi nem változik, a következő aspiráns is épp olyan szocialista lesz, mint
az eddigiek, mint Gyurcsány vagy Botka. – Az MSZP-ben szóba jöhető jelöltek közül mindenki a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-korszakban aktív szerepet
vállalt képviselő – emlékeztetett, utalva arra, ezek a politikusok mind megszavazták a megszorításokat, elvettek egyhavi nyugdíjat az idősektől, egyhavi bért
a közszolgáktól.

Jó éjszakát, Vaci Laci!
A szegedi Fidelitas gyertyagyújtással búcsúztatta Botka László politikai pályafutását. Világító „V” betűt formáztak a mécsesek a szegedi városháza előtt, utalva
arra, hogy a párttársai által is Vaci Lacinak becézett Botka csúfosan megbukott. –
Ez jó hír Magyarországnak, hiszen talán végleg véget ért egy öntörvényű, hazánk
2002 és 2010 közötti katasztrofális és korrupt szocialista kormányzását támogató
MSZP-s vezető országos politikai karrierje. De jó hír Szegednek is, hiszen véget
ér a szegedi adófizetők pénzéből finanszírozott országos Botka-kampány. A villanyt már lekapcsolták a városházán, a gyertyák még égnek. Jó éjszakát, MSZP!
– üzenték a flashmob szervezői.
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Botka bukásáról kérdeztük a szegedieket

Elhanyagolta városát a polgármester
Nem mindenki szomorkodik a
megyeszékhelyen Botka miniszterelnök-jelöltségtől visszalépése
miatt, de van olyan, aki sajnálja,
mert szívesen szavazott volna rá.
Mások örülnek, de nem azonos
okokból kifolyólag: az egyik
polgár a bukása miatt, a másik
azért, mert így megmarad szegedi
polgármesternek. Az utca hangja a
politikus döntéséről.
Tóth Marcell
– Visszaadtam a miniszterelnök-jelöltségre való felkérést, s erről tájékoztattam a Magyar Szocialista Párt
elnökségét – mondta Botka László
a Széchenyi tér közepén. A bejelentés ugyan nem okozott meglepetést,
de mégis váratlanul ért mindenkit
az időpontja. Az ország politikusai rengeteg módon kommentálták
a lépést, riporterünk, Körmendi
Gábor azonban arra volt kíváncsi,
hogy mit gondol az ügyről a szögedi
polgár: a fedél nélkül élőtől az egyetem rektoráig.

– Jól tette, hogy lemondott, csak
az a baj, nincs olyan, akire azt
mondanánk, hogy ez jó lenne –
jegyezte meg Virág Istvánné a
Széchenyi tér egyik padján ülve.
Szerinte azért veszekednek annyit
a baloldalon, mert mindenki csak
meggazdagodni akar.
Horváth Péter viszont sajnálja, ő támogatta volna Botkát, ha pályázott volna a
miniszterelnökségre.
– Azt lehetett látni, hogy
nem volt rendben valami a
párton belül. Csak pár hét
múlva fogjuk megtudni, ha
egyáltalán megtudjuk, hogy
mi áll a háttérben. Világos,
hogy a baloldal nagyon
rossz állapotban van innentől kezdve – nyilatkozta Szabó Gábor, a Szegedi
Tudományegyetem rektora.

Csikós Antal nem lepődött meg, szerinte a döntés
következett abból, hogy saját pártján belül sem
bírt megfelelő támogatottsággal. Feleségével hozzátették, talán megrettent a feladattól.
Nem sírt viszont a szocialista jelölt meghátrálása miatt Juhász Mihályné. Lakonikus tömörséggel adott választ arra a kérdésre is,
hogy kedveli-e Botka Lászlót: nem. – Nagyon
elhanyagolt a város. Vannak kisebb települések, amelyeket sokkal jobban vezet az ottani
polgármester. Több mint tíz éve ígérgeti az
uszodát. Rengeteg fiatal sportolna, ide nem is
egy uszoda kéne, hanem három! – vélekedett.

Benyuska Imréné szintén örült. – A Kárász
és a Híd utcán végig
zárva vannak az üzletek, ha én polgármester lennék, feltenném a
kérdést: miért?
A videót megtekintheti a SZEGEDma hírportál Facebook-oldalán.
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Soros és Brüsszel bevándorlóországgá tennék hazánkat
Ki kell kérni az emberek véleményét a Soros-tervről, mert annak elemei folyamatosan
épülnek be az európai politikába, és a Soros-terv brüsszeli tervvé válhat – erre hívta fel a
figyelmet Tuzson Bence, a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.
Tuzson szerint elengedhetetlen, hogy az emberek véleményt tudjanak nyilvánítani alapvető fontosságú kérdésekben, erről szól a nemzeti konzultáció. Szerinte Soros György
célja, hogy Európában megszűnjenek a nemzetek, és egy masszában oldódjanak fel.
– Brüsszel, a Soros-tervnek megfelelően, arra törekszik, hogy állandó migránskvóta,
elosztási rendszer jöjjön létre Európában. Erre megadta a felhatalmazást az Európai
Bíróság is azzal, hogy elutasította Magyarország kvótaellenes keresetét – fogalmazott. Az
államtitkár kifejtette: az Orbán-kormány nem engedi, hogy Brüsszel vagy Soros bevándorlóországgá változtassa hazánkat.

A baloldal még mindig tagadja a migráció veszélyeit
Kósa Lajos (Fidesz) keményen kiosztotta a gyurcsányista Vadai Ágnest, aki propagandának nevezte, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén a NATO
egyik elemzésével foglalkoztak. A dokumentum szerint hatvanmillió, főleg
Európa felé tartó migráns várható a következő években. A kormánypárti politikus elmondta, az elemzők rámutattak, a folyamat rövid távon nem állítható
meg, ezért a NATO-nak, amely korábban nem foglalkozott a kérdéssel, fel kell
lépnie ez ellen. A szakemberek véleménye megegyezik a magyar kormányéval.
Megjegyezte Kósa, hogy egy magyar parlamenti bizottság nem vizsgálhat felül
egy NATO-minősítést.
– Eközben a baloldali ellenzék, a DK, az MSZP és az LMP tagadja, és fideszes
trükknek nevezi a migrációs válság létét. Minden alkalmat megragadnak arra,
hogy kifejtsék migrációpárti politikájukat – magyarázta. Kósa szerint a magyar
baloldali ellenzék egyáltalán nem örül annak, hogy már a NATO is biztonsági
kockázatnak nevezi a migrációt.
Fontos tudni, hogy ugyanígy tagadják a migráció kockázatait, a kerítésbontás
és a bevándorlók betelepítésének támogatói Botka László polgármesterhez hasonlóan a szegedi szocialista képviselőjelöltek, Szabó Sándor és Joób Márton is.

Hétnevű terrorista gyilkolt Párizsban
Ugyan Ságvári Endre harminckét nevét nem tudta utolérni, de az
sem piskóta, hogy a lapzártánkig elkövetett utolsó franciaországi
terrormerénylet gyilkosa hét névvel szerepelt a helyi bűnügyi nyilvántartásokban. Ugyanis az elmúlt tizenkét évben hét alkalommal
vettek tőle ujjlenyomatot kisebb bűncselekmények miatt a francia
rendőrök különböző dél-franciaországi városokban, és mindig más
nevet mondott. Három évvel ezelőtt Ahmed H. névre szóló tunéziai útlevéllel igazolta magát – természetesen nem azonos a két éve
Röszkénél határvédő rendőröket kövekkel dobáló és perbe fogott
migránssal. A muszlim terrorista október 1-jén késsel támadt a
dél-franciaországi Marseille főpályaudvarán az utasokra. Két nőt
meggyilkolt, néhányan megsérültek, majd a terroristát a katonák
lelőtték. Az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet magára vállalta a
merényletet. Eközben Amerikában sem nyugodt a helyzet: a kanadai Edmontonban a szomáliai migráns, Abdulahi Haszan Saríf
követett el gázolásos merényletet az ISIS nevében, a támadásban
öten megsérültek.
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Szájjal festettek a fiatalok
A Rotary Club Mórahalom Egye
sület támogatásával Mórahalom
és a környező települések fiatal
kö
zössége szemléletformáló napon vett részt. A Nem Adom Fel
Alapítvány munkatársainak közreműködésével több mint 100 általános iskolás kipróbálhatta, hogyan
lehet kéz nélkül – szájjal – festeni,
vakon rábízni magunkat másokra, kerekesszékben ülve sportolni, táncolni, örömzenét játszani.
A résztvevők megtapasztalhatták,
hogy a valódi kincsek a felszín alatt
rejtőznek, s a fogyatékkal élőktől
is sokat lehet tanulni: emberséget,
kitartást, őszinteséget, szeretetet.
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Jazz és filmzene a Csongor téren
Októberben 8-án, vasárnap 17 órakor is várják az érdeklődőket a szegedi Csongor téren, ahol Kosztándi István
és kamarazenekara újabb repertoárral lép színpadra.
A bel-és külföldön is egyaránt híres zeneművészek palettáján több irányzat is szerepel. Többek között jazzt,
bossanovát, filmzenét, musical és könnyűzenei feldolgozásokat is előadnak a közönségnek.

Szegedi gombanap

Jubileum

Október 8-án a gombáké
lesz a főszerep a Szegedi
Füvészkertben. Vasárnap
9 órától 16 óráig tartanak
programokat. Lesz gombasimogató, spóranyomtatás
és taplófaragás is, mindenkit
szeretettel várnak.

Fákat mentettek

Lásd és Védd!
Medveepét, krokodilkonzervet és kígyóbőrből készült
táskát is láthatnak azok, akik
megtekintik a Lásd és Védd!
tárlatot a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Rákóczi téri
épületében. A cél, hogy felhívják a figyelmet a természeti értékek védelmére, ismertetve az illegális állatkereskedelem veszélyeit is.

Felajánlások

Őszi Mulatság

Közzétette a NAV az
idei, a magányszemélyek
által érvényesen megjelölt kedvezményezettekről készített kimutatást,
amelyből látszik, hogy a
szervezetek milyen támogatásban részesültek.
Összesen 269 bordányi
ajánlotta fel adója 1 százalékát helyi szervezetnek, melynek összesített
összege 756 357 forint.

A szegedi Napsugaras
Tájházban október 7-én,
szombaton 15 és 20 óra
között Őszi Mulatsággal
köszöntik az őszt. Gyer
mekszínházzal, kézműves-foglalkozásokkal és
népzenével is várják a
kicsiket és nagyokat egyaránt a hétvégén.

Szeged nyelve
Október 10-én, kedden 17
óra 30 perctől mutatják be
Kontra Miklós, Németh
Miklós és Sinkovics Balázs
Szeged nyelve a 21. század elején című könyvét. A Szegedi Akadémiai
Bizottság Székházában hallhat a kötetről az érdeklődő
közönség.

Sikeresen lezajlott Bordányban a papírgyűjtő akció, melyet az ifjúsági önkormányzat a Kulturális
és Szabadidős Egyesület segítségével valósított meg.
Akadt pár nehézség a nap elején, de szerencsére megoldódtak, így el tudták kezdeni a kihelyezett hulladékok
gyűjtését. A sikeresség a falu összetartását is bizonyítja,
hiszen többen is jelezték, idegen járművekkel járják
Bordány utcáit, hogy a papírt összegyűjtsék saját céljaikra. Értesítették az illetékes hatóságot, és a szükséges
intézkedések is megtörténtek, így sikerült megakadályozni, hogy rossz helyre kerüljön a hulladék. A bordányiak 46,8 mázsa papírt ajánlottak fel a fiataloknak. Az
ifjúsági önkormányzat az ebből befolyó összeget a biip
berendezéseinek felújítására fordítja, hiszen a Morajlás
Fesztiválra „feláldoztak” két kanapét, melyeket már
nem tudnak használni. A tervek szerint tavasszal újra
megrendezik a gyűjtést, amelyen már a fémhulladékokra is sort kerítenek.

Idén ünnepli ötéves
fennállását a Szegedi
Keresztény Roma Szak
kollégium, amelyet a
Szeged-Csanádi Egyházmegye alapított azzal a
szándékkal, hogy roma
és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulását
támogassa felsőoktatási
intézményekben. Az elmúlt tíz szemeszterben
hetvenöt hallgató bevonásával több mint százötven saját szervezésű
programot valósítottak
meg. Eddig huszonhárman szereztek diplomát.
Tevékenységüket tíz ország nemzetközi fórumain is bemutatták.

Nemzeti találkozó
Az „Ötágú síp” Kulturális
Egyesület október 14-én a
Szegedi Alsóvárosi Ferences
templomban rendezi meg
a VII. Szögedi Nemzet találkozót. Vendégelőadók
sokaságának részvételével
valósul meg az egész napos
programsorozat, amelyen a
történelmi múlt mellett a
jövő kérdései is felmerülnek
majd.
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Pintér
M.
Lajos
Fény
Leülhet, elégtelen – üzentem e
helyütt egy héttel ezelőtt Szeged
MSZP-s polgármesterének, aki
kétségbeesett (utolsó) kísérletet tett
arra, hogy maga mögé kényszerítse az atomjaira hullott, évek óta
a nem létező koncon marakodó
balliberális pártocskákat. Ám azok
sem kértek belőle, megosztó személyiségéből, akarnok vezetési stílusából. Pár nappal később Botka
László politikai karrierje dicstelen
véget ért, miután remegő hangon
lemondott a miniszterelnök-jelöltségről, majd elmenekült a kíváncsi
újságírók elől.
Botka László megbukott. Néhány
hónapnyi rodeózása során botrányról botrányra bukdácsolt, végül maguk alá gyűrték az immár
országosan is ismertté vált szegedi
balhék. Megroppantotta a magyarázhatatlan Szeviép-ügy, a lezárhatatlan Mars téri dosszié és a kínos
parkológate súlya. Nem hagyott
számára levegőt a közkinccsé tett
luxuséletmódja és a „gazdagokat”
támadó rákosista gyökerű retorikája között feszülő feloldhatatlan ellentmondás szorítása. Egyértelmű
vált, hogy a „király” meztelen.
Ráadásul magát rúgta fel. A balliberális tábor valódi, őszödi főnöke gúnyos mosollyal már csak egy
koffeinmentes kávét kér.
Furcsa dolog a történelem. 2016.
október 2-án 45 ezer szegedi utasította el határozottan Botka László
migránspátyolgató politikáját. Eme
jobbhorgot pontosan egy esztendővel később, 2017. október 2-án követte a KO-értékű politikai pofon.
A padlót fogott szocialista polgármester kínos kudarcsorozata
és morális mélyrepülése esélyt ad
Szeged és a szegediek számára is.
Elég volt a tizenöt évnyi morgós,
rossz ízű helyben topogásból. A
helyi közösség joggal lépne a megérdemelt fejlődés útjára.
Felsejlik a fény az alagút végén.

Újra életre kel a Holt-Tisza
Öt évtizede várnak a gyálaréti HoltTisza mellett élők az egykor szebb
napokat látott holtág rehabilitációjára. B. Nagy László képviselő
elintézte: a közel hárommilliárd
forintos beruházás 2018 őszén
kezdődik.
Tóth Marcell
A Klebelsberg-telepi Összefogás
Házában tartottak lakossági fórumot a Gyálai-Holt-Tisza (más néven: Dög-Tisza) rehabilitációjáról.
2016 januárjában indult aláírásgyűjtés, hogy megoldják a problémát, helyiek több mint 2600 szignót
gyűjtöttek össze, így a kormány a
civilek mellé állt, s hamarosan indulhat a régóta várt beruházás.
– 2,9 milliárd forint áll rendelkezésre az egész projekthez. Most a
„nulladik lépésnél”, a tervezési fázisnál tartunk – mondta Némethy
Tímea, az ATIVIZIG műszaki referense. Magának a kivitelezésnek a

kezdetét is elárulta: 2018 októbere.
A dátum kimondására szinte azonnal megelevenedett a terem másik fele is: mindenki abban reménykedett,
hogy tavasszal kezdik a munkákat.
Türelmet kért a helyiektől B. Nagy
László, (Fidesz) országgyűlési képviselő, nehogy elveszítsék az uniós
pénzt a sietség miatt. A határidőt
tartják, 2020. március 31-én befejezik a munkát. Többek között a kö-

zeli kertészet termálvizét máshova
irányítják, a holtágban lévő ásványi
olajszennyeződést is felszámolják –
tájékoztattak a szakemberek – Bízom
benne, újból olyan lesz a vízminőség, hogy strandolni lehessen majd
benne – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Fotó: Gémes Sándor / Kovács Ferenc

B. Nagy László reményei szerint a megújuló holtág 50–100 évig szolgálhatja a jövő generációit

Identitásunkat erősíti a Csongrád-Csanád megyenév felvétele
Ezeréves közösségünk kapja
vissza a neki illő megbecsülést,
tiszteletet azzal, hogy megyénk
neve kibővül Csanáddal – értékelte az Országgyűlés határozatát
Kakas Béla közgyűlési elnök.
Varga Anna
A megyék nevéről és székhelyéről
szóló határozatot 140 igen szavazattal, 22 tartózkodás mellett fogadta el
az Országgyűlés, így Csanád megye

visszakerül Magyarország térképére 2020. június 4-étől CsongrádCsanád megyenévként. A döntéssel kapcsolatban Kakas Béla, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke felelevenítette, hogy Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter kereste fel a megyei önkormányzatot, véleményalkotásra kérve
a névváltoztatásról, amit a testület
egy ellenszavazat és egy tartózkodás
mellett fogadott el, ezután kerülhetett a téma az Országgyűlés elé.

– Makó környékén Csanád vármegyei települések találhatók, ahol még
él a csanádi identitás! Az eredeti
névhasználat tisztelgés a múltunk
előtt. Összességében ezeréves közösségünk kapja vissza a neki illő
megbecsülést, tiszteletet azzal, hogy
megyénk neve kibővül Csanáddal –
hangsúlyozta Kakas Béla. Hozzátette,
az elnevezés hatálybalépésének a dátuma is jelképes, hiszen 2020. június
4-én lesz a trianoni békediktátum
századik évfordulója.
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November 24-ig tölthető ki a nemzeti konzultáció

Nem csak kérdez, tájékoztat is a kormány
Az október 2-án megkezdődött
nemzeti konzultáció minden pontjához részletes magyarázatot ad a
kormány. Ez a korábbiaknál nem
volt jellemző, de azt szeretnék, ha
a polgárok minél inkább rálátnának Soros György tervére.
DSZ
Az összesen hét pontból álló ív elsőként azt vázolja fel, hogy Soros arra
akarja rávenni Brüsszelt: Afrikából
és a Közel-Keletről évente legalább
egymillió bevándorlót telepítsen
az Európai Unió területére, így
Magyarországra is. A második, támogatjuk-e Sorost és a brüsszeli
vezetőket, hogy lebontsák a határvédelmi kerítéseket, és megnyissák
a határokat a bevándorlók előtt. A
kérdések között megtalálható a kötelező betelepítési kvóta is, mely
szerint első lépésként hazánknak
1294 bevándorlót kell befogadnia.
A Soros-terv alapján nekünk is 9
millió forint állami segélyt kellene
fizetni minden migránsnak. A konzultáció szerint a Soros-terv része
az is, hogy a bevándorlók enyhébb
büntetést kapjanak bűncselekményekért. Végül, de nem utolsósorban a kormány arra kíváncsi, a magyarok támogatnák-e, hogy politikai
támadást indítsanak a bevándorlást
ellenző országok ellen, és kemény
büntetésekkel sújtsák őket.

A nemzeti konzultáció pontjai:
1. Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt,
hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente
legalább egymillió bevándorlót telepítsen az
Európai Unió területére, így Magyarországra is.
2. Soros György brüsszeli vezetőkkel együtt
azt is tervezi, hogy az EU tagállamai, így
Magyarország is, bontsák le a határvédelmi
kerítéseket, és nyissák meg a határokat a
bevándorlók előtt.
3. A Soros-terv része, hogy a nyugat-európai
országokban összegyűlt bevándorlókat
Brüsszel kötelezően ossza szét, különös tekintettel a kelet-európai országokra. Ebben
Magyarországnak is részt kellene vennie.

Orbánhoz fordultak a Czeglédy-károsultak
A Magyarországi Diákvállalkozások
Országos Érdekképviseleti Szö
vet
sége Orbán Viktor miniszterelnök
és Kövér László házelnök segítségét
kérte, hogy a Czeglédy Csaba cége
által megkárosított diákok állami
kártalanítását elérje. Mint arról beszámoltunk, a Hu
mán Operator
Zrt. Fiák István által képviselt diák
és a Szabó Bálint segítette felnőtt
károsultjai együtt követelik Botka
László és Gyurcsány Fe
renc ügyvédjétől, Czeglédy Csabától, hogy,
ígéretét betartva, kártalanítsa őket.

A gyanú szerint a zrt. köré épülő
bűnszervezet 2013 és 2016 között
több mint hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami
költségvetésnek. Emiatt a NAV be
nem fizetett közteher miatt folytat
eljárást Czeglédy Csaba szocialista
politikus és az általa vezetett cég
ellen. Azonban nem látják biztosítottnak, hogy marad fedezet a károsult diákok kifizetésére is. Fiák
István hozzátette: végső elkeseredésükben fordultak a házelnökhöz és a
kormányfőhöz.

4. A Soros-terv alapján Brüsszelnek arra kellene köteleznie minden tagállamot, így Magyarországot is, hogy
minden bevándorlónak fizessen 9 millió forint állami
segélyt.
5. Soros György azt is el akarja érni, hogy a migránsok
enyhébb büntetést kapjanak az általuk elkövetett
bűncselekményekért.
6. A Soros-terv célja, hogy az európai országok nyelve
és kultúrája háttérbe szoruljon annak érdekében,
hogy az illegális bevándorlók integrációja hamarabb
megtörténjen.
7. A Soros-terv része, hogy politikai támadást indítsanak
a bevándorlást ellenző országok ellen, és kemény
büntetésekkel sújtsák őket.

Nincs kihívója a Fidesznek
Habár sok párt szívesen lenne az. A
Fidesz támogatottságát együtt sem
éri el a két legnépszerűbb balliberális
párt és a Jobbik. A Nézőpont Intézet
felmérése szerint a kormánypártokat negyedik hónapja a teljes felnőtt
népesség 30 százaléka támogatja. A
Jobbik még mindig 11 százalékon
áll, az MSZP hibahatáron belüli, 1
százalékpontos csökkenéssel 6 százalékot ért el, de ekkor még nem
volt ismert, hogy Botka bukásával
már nincs miniszterelnök-jelöltje a
pártnak. A DK-val az állampolgá-

rok 4 százaléka, az Együtt párttal és
a Magyar Liberális Párttal pedig 1-1
százalék szimpatizál. Az LMP tábora hibahatáron belüli, 1 százalékpontos erősödéssel 3 százalékon, a
Momentum 2, a Kétfarú Kutya Párt
pedig 1 százalékon áll. Kiderült,
a választási részvételüket biztosra
ígérők körében a Fidesz-KDNP 43
százalékot, a Jobbik 21 százalékot
ért el az előző havi 22 százalék után.
A személyes közvélemény-kutatás
szeptember 1–20. között készült
2000 ember megkérdezésével.

HÉT EMBERE
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Ha Európa nem ébred fel, hamar félhold alakú bilibe lóg a keze

Dörner György az igazi királydrámára vár
Az Új Színház vezetője hisz a
magyar darabokban, abban viszont
nem reménykedik, hogy az őt
kinevezésekor támadók valaha
is elnézést kérnek tőle. Dörner
György nemrégiben a SZEGEDma
Klub vendége volt.
Tóth Marcell
– 2012-ben kinevezése az Új Színház
élére hatalmas vihart kavart, mostanában viszont nem hallunk arról,
hogy tiltakoznának a személye ellen.
Mi történhetett? Elfogadta végül önt
a szakma, a közönség?
– A hallgatás oka az lehet, hogy a
mea culpázás, a bocsánatkérés nem
jellemző rájuk, ezért inkább csöndben maradnak. A közönség viszont
hangosan tetszést nyilvánít nevetéssel, tapsolással.
– Ez látszik a látogatottsági adatokban is?
– Ugyanolyan, mint bármely más
pesti színházban, előadásonként
nyolcvan és száz százalék közötti.
– Mi kell a fővárosi közönségnek, hogy
ezt elérjék? Drámák, vígjátékok?
– A közönség ízlését nehéz kitalálni. A választás nálunk a magyar
szerzőkre korlátozódik, ami szinte
ugyanolyan korlátlan lehetőségeket
kínál, mintha a világ összes művéből válogathatnánk. Mi nem utánjátszók vagyunk, nem a nyugati szerzők sikerdarabjait reprodukáljuk.
Igyekszünk olyanokat játszani, akiknek alkotását talán még nem is adták
elő… Nagy a paletta, a klasszikusok, mint Jókai, Mikszáth, Gyurkovics
mellett kortársak műveit is játsszuk
Gyökössy Zsoltét, Kocsis Istvánét,
Kulcsár Lajosét.
– A kortárs alkotásokból van elégséges merítés?
– Igen, van. S ahogy nőnek fel
a fiatal tehetséges drámaírók, ebből
csak egyre több lesz. Várok már egy
olyan drámát, amely a rendszerváltás
környékén a felsőbb osztályok világába kalauzol el, Shakespeare-rel élve: királydrámákat szeretnék látni.
Azonban még egybe sem botlottam
bele. Egyelőre az alsóbb rétegeket mutatják be, a lepusztulást, a csőlakók, a

nincstelenek életét. Úgy tűnik, hogy
ezt jobban szeretik vagy éppen jobban ismerik a szerzők.
– Vagy éppen félnek azoktól, akik a
rendszerváltás környékén meggazdagodtak?
– Aki fél, az ne írjon drámát, ne
csináljon semmit, húzódjon be egy
szobába, s szenvedje át az életét! Aki
fél, annak az élete nem egész. Talán
majd egyszer jön egy felbátorodás, s
mindenki ontja majd a történeteket
a ’80-as és a ’90-es évekről.
– A közönség nyitott ezekre a kortárs művekre?
– Ők mindenre nyitottak, ami jó,
sőt, még arra is, ami rossz. (nevet)
– A színházigazgatói munka ilyenkor felelősséggel is jár. Mit tesz, akkor, ha a darab rossz és a nézők szeretik, vagy éppen az előadás jó, de a
közönség nem rajong érte?
– Nehéz ezt eldönteni, ilyenkor
erőlködök. Szörnyen nehéz a közönségnek Németh Lászlót játszani. Előadtuk a Bodnárnét, amely
véleményem és Németh László véleménye szerint is a legjobb drámája. Zseniális történet, a kiváló
színészek príma előadást generáltak. Nem tudom, mi a baj Németh
és a néző kapcsolatával, de ha ennek a véres kriminek a főszereplőjét nem Bodnárnének, hanem Mrs.
Doughertynek hívnák, s egy alföldi falu helyett Oklahomában
játszódna, akkor már talán
vonzóbb lenne a nézőknek.
– Készül újdonságokkal is az Új
Színház, hamarosan bemutatják
a Ricse,

Ricse, Beatrice című darabot, ahol
Nagy Feró saját magát játssza.
– Igen, jelenkori önmagát alakítja,
a fiatalkori énjét pedig Kulkó József.
Jelenleg tanulják a dalokat a színészek, a zenekar művei csupán első
hallásra tűnnek egyszerűnek. Két zenekar lesz, az egyik a valódi Beatrice,
a másik a színészekből álló, akik a
régi bandát alakítják. Érdekes lesz,
bemutatjuk a rockerek és a kommunista államhatalom viszonyát erősen
humoros formában. Remélhetőleg
egyik röhögésből esünk a másikba,
élvezzük a Ricse-dalokat, s közben
találkozunk a hősünket akadályozó
és segítő személyekkel, ahogy ez egy
drámában szokás.
– Ezenkívül milyen darabokat ajánlana az Új Színház várható
repertoárjából? Milyen
újdonságokkal készülnek?

– Februárban mutatjuk be
Herczegh Ferenc Bizánc című művét, amely egy beszédes színdarab,
hiszen a város a keresztény világ központja volt. Konstantin császár idején
jöttek a muszlimok, szétverték mindezt, s csupán nevében maradt meg
Konstantinápolynak. Napjainkban is
rohanunk a bizánci történet vége felé. Ha Európa nem ébred fel, akkor
egy nap valóban arra fog kelni, hogy
bilibe lóg a keze, s ez az ágytál félhold alakú. Keresztet, hitet, erkölcsöt
nem fognak találni.
– Üzenni kíván a darabokkal napjaink emberének?
– Igen, az aktualitás az örök. Nem
az az aktualitás, hogy Kovácsné leszúrta a kislányát, hanem az, hogy a
jó Isten és az Ördög harcol az ember lelkéért nap mint nap.
S Kovácsné lelkéért is
harcol az Isten és az
Ördög, aki leszúrta a kislányát. Ha
igazi bűnbánatot
gyakorol, akkor
megbocsát neki
Isten, ha nem,
akkor végleg az
Ördögé lesz.

Fotó: Kovács Ferenc

Tart tőle, az illegális bevándorlással könnyen úgy járhatunk, mint az egykor virágzó Konstantinápoly
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Tíz éve öregbítik Szeged kulturális életét

Közönségsiker a Szent Gellért Fesztiválon

Fotó: Gémes Sándor

Az egy héten át tartó fesztivál egyfajta közszolgálatot is felvállalt – sztárok álltak a jótékony cél mellé

A Korábban Érkeztem Alapítványt
támogatták a Zene Világnapján
tartott jótékonysági estével Szegeden, a Szent Gellért Fesztivál záró
estéjén.
DSZ
A Szegedi Nemzeti Színházban
Ezerarcú Muzsika a zene világnapján címmel adtak jótékony-

sági koncertet. Fellépett Kokas
Katalin Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, Sebestyén Márta Kossuthdíjas
népdalénekes,
Janza
Kata, Homonnay Zsolt, Gyüdi
Eszter, Szélpál Szilveszter és a
Szegedi Szimfonikus Zenekar Gyüdi
Sándor vezényletével. A Korábban
Érkeztem Dél-alföldi Regionális
Újszülött Intenzív Osztályért
Alapítvány a támogatók adománya

által az anyaszobák, anyaszállások
elmúlt években megkezdett kialakítását, felújítását a jövőben is folytatni szeretné, immáron a dél-alföldi
régióban.
Robert Christian Bachmann, a
fesztivál alapítója, művészeti igazgatója úgy fogalmazott, a magyar
zenének ünnepe is a Szent Gellért
Fesztivál, mely színesíti a város kulturális programkínálatát. Kiss-Rigó

László szeged-csanádi megyés püspök hangsúlyozta, az egyházmegyének alkalmat nyújt a rendezvény, hogy méltó módon megemlékezzenek első püspökükről, Szent
Gellértről. Az ő ünnepnapjához kapcsolódóan alakult ki a hagyománya a
nevét viselő fesztiválnak, ami a megemlékezésen túl egyfajta közszolgálatot is felvállal, a zene és a kultúra szolgálatát.

Várkonyi Balázs: Diákjai Faternak hívták
Az autó motorja békésen morog, a
kocsi alatt sebesen szalad az aszfaltcsík, a bent ülők csöndesek, hosszú
volt a nap, sok volt a mondandó.
És sok a megemészteni való. Mert
nyolcvanöt évnyi bölcsességgel találkoztak. Meg ugyanannyi évre való
hűséggel, tisztességgel.
Apa és lánya Tihanyban, a varázslatos apátságban járt. Mint oly
sokszor már, most is elmentek az
idős szerzeteshez, a legendás paptanárhoz. Apa hajdani osztályfőnökéhez. Még óvodás volt a kislány,
amikor először tették meg közösen
az utat, hármasban, a fiútestvérrel,

aztán amikor már hónapok teltek
el, s nem jött az újabb felszólítás,
hogy irány Tihany, a gyerekek reklamáltak: mikor megyünk már végre Félix bácsihoz…? Mentek hát, és
utána élményekbe kapaszkodva jó
ideig megvoltak.
A nyolcvanöt esztendős paptól
ezúttal is valami meglepően újat
hallottak: 1956. július nyolcadika,
az újmiséspap-kora óta volt egy, de
csak egyetlen nap, hogy nem misézhetett. Az lehetetlen – kapta föl a
fejét Apa –, hisz tanára egész életében a kötelesség szolgája volt, soha egy napot, egy tanórát nem mu-

lasztott el, négy-ötórás alvással letudta a pihenőidőt, hihetetlennek
tűnt tehát, hogy mégis akadt egy
nap, amikor az örökszolgálatban a
kontinuitás megszakadt. Pedig tényleg akadt: egy felvidéki úton közel s
távol még egy kicsike kápolnát sem
talált, aznap egyszerűen nem volt
hol misét mondania.
A lányka belelapozott a könyvbe,
ami Félix bácsiról szól, jól ismerte,
hisz’ apja szerkesztette, ám most is
lelt benne újat. A kötetben tanítványok vallomásai a fáradhatatlan
osztályfőnökről, aki késő estig rájuk ügyelt, de hajnalban már talpon

volt, majd az órán frissen, lendületesen rótta fel a táblára a legbonyolultabb matematikai egyenlet levezetését is. Életét hitének, hivatásának
és tanítványainak szentelte. Diákjai
Tatának vagy Faternak hívták. Így
is szólíthatták. Népszerűségét paptanártársai irigyelték.
Apa, kiszámoltam, 22349 nap
papi szolgálat – mondta a lányka.
Apa bólintott. Aztán csönd lett.
Csak az autó motorja morgott magában…
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Szépségek segítettek

Utazás a dallamok világában
Manapság talán el sem bírjuk képzelni, hogy ne azt a zenét hallgassuk, amit épp szeretnénk, és időbe
teljen, mire eljut hozzánk egy-egy
új dal. A témában a Szegeden
szinte mindenki által ismert pedagógussal, a rocktörténeti kurzus
oktatójával, rádiós műsorvezetővel,
Pleskonics Andrással, alias „Plesivel”, Dr. Rockkal beszélgettünk.
Megyeri József
A Déli Szó elsősorban arra volt kíváncsi, hogy jelenleg mennyire népszerű a zeneművészet, a hangszerek és
a dallamok világa a fiatalok körében.
– Mennyire érdekli a mai fiatalokat
az elmúlt évekhez, évtizedekhez képest a minőségi zene?
– Ha visszatekintek az 1960-as
évekre, akkor elmondhatom, hogy
teljesen más világot éltünk. Nem
jutottunk hozzá a legújabb zenékhez, csak azokhoz, amiket a rádió
játszott. Nekem azonban fontossá vált, hogy naprakész, művelt legyek, s mindez sok kereséssel és
kutatással járt. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a hegymászó meg akarja hódítani a csúcsot.
Ahogy teltek az évtizedek, ez persze megváltozott. Ma már irtózatos
mennyiségű dallal találkozunk, a zenék óceánjában úszunk. Ennek ellenére úgy látom, a mai fiatalok nagyon
fogékonyak, és tudnak jól választani.
– Melyik műfajra van most leginkább
igény?
– Egy fiatal ízlésvilágának kialakulásában természetesen nagy szerepet játszik az információáramlás,
valamint a szülők által mutatott példa. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a nagyobbik lányom lakodalmában a The Blues Brothers szól
majd. Mindenki remekül szórakozott, még az is, aki nem is ismerte a
rhythm and blues együttest. Engem
a hideg rázott. Fontos azonban, hogy
nem szabad ráerőltetni egy stílust a
gyermekekre.
– Vannak olyan zenék, amelyek rövid időn belül meghódítják a világot.
Ilyen például Luis Fonsi – Despacito

című száma, ami az egyik videómegosztó csatornán néhány hónapon belül már több mint 3,5 milliárd megtekintésnél jár. Mi kell ahhoz, hogy egy
dal ennyire sikeres legyen?
– Korlátlan számban születnek
ilyen dalok, amiket a jó kampány és
a marketing visz a hátán. A popzene
azonban a nevéből adódóan populáris,
azaz a tömeg számára készült. Ezekre
a dalokra sosem fogunk hosszú távon
emlékezni.

– A Szegedi Tudományegyetemen már
több mint tíz éve indult el az országosan is egyedülálló, Rocktörténet néven futó kurzus. Hány diák vesz részt
az előadásokon?
– A csúcs talán az volt, amikor a jelentkezés kezdetétől számított fél percen belül betelt a meghirdetett 300 férőhely. Jelenleg több mint 200 diáknál
tartunk. Az előadásokon minden zenei kultúráival megismerkedünk, jelenleg Afrikában „kalandozunk”.

Kedves mosollyal, finom ebéddel és sok jó szóval várták a
Szeged Szépe döntős hölgyei
az Ágota Alapítvány szegény
sorsú, de annál vidámabb
gyerekeit. A verseny szervezői minden évben próbálnak
erejükhöz mérten segíteni a
fiatalokon, azáltal is, hogy jó
minőségű ételt biztosítanak a
számukra. Idén ez kiegészült,
egy tanszercsomaggal is kedveskedtek a gyerekeknek. A
rendezők úgy érzik, már az
pozitív üzenetet hordoz, hogy
karitatív tevékenységet folytatnak. A Szeged Szépe döntőjébe jutott lányok számos
jótékonysági rendezvényen
tudnak részt venni, amik által szociálisan érzékenyebbé
válnak. – Bízom benne, hogy
a lányok a karitatív tapasztalataikat a jövőben is hasznosítani tudják majd, a társadalom számára is hasznos
tevékenységet fognak végezni
a magánéletük és a munkájuk
mellett – fejtette ki lapunknak
Gera Gábor főszervező. Példaértékűnek érzi, hogy sok versenyző a Vajdaságból vagy a
szomszédos Békés megyéből
érkezett, hogy segíteni tudjon.

Ingyenes apróhirdetés!

Fotó: Kovács Ferenc

Ingyenes apróhirdetés a Déli
Szóban! Közöljük az Ön felhívását is, aminek maximum
terjedelme 70 karakter lehet. Várjuk hirdetményeiket
a
deliszomagazin@gmail.
com e-mail címre minden héten kedden 12 óráig. 90 ezres
példányszámban Szegeden,
illetve a környék 18 településén! Ingatlan, jármű, vegyes,
munka – bármilyen hirdetést
szívesen fogadunk. Használja
ezt ki, és induljon a csere-bere. Bővebben a 17. oldalon.
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Érvényes: október 7-tól október 14-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21. -04.20.)

Tele lesz energiával és tettvággyal. Fizikai és lelki síkon is minden rendben van.
Szüksége is lesz rá, mert egy
elhúzódó családi konfliktus meglehetősen igénybe fogja venni. Akkor tudja a
leggyorsabban megoldani, ha magában
felerősíti a szeretet érzését, és ezen keresztül szemléli a szereplőket.
BIKA (04.21. - 05.20.)

A hét végén két örömhírt is
kaphat. Nem kizárt, hogy
karnyújtásnyira kerül öntől
a beteljesülés. Lehet, hogy
ezért valamilyen áldozatot kell majd hoznia. Ne bánja! A másik egy meghatározó
találkozás. Olyan emberrel hozhatja most
össze a sors, aki több témában is megvilágíthatja az utat.
IKREK (05.21. - 06.21.)

A hét végén pénzügyi zavarba jöhet. Jobban teszi,
ha a napokban takarékosan
él. Lehetőleg semmit se vegyen hirtelen! Készítsen előre költségvetést, illetve bevásárlólistát, és tartsa
magát ehhez! Egy kivétel lehet: ha váratlanul adódik egy utazás. Akkor menjen!
Kihagyhatatlan élmények várhatják.
RÁK (06.22-07.22)

Jobb, ha passzívan szemlélődik, és tartózkodik a
vél em énynyilvánítástól.
zügyek terén is legyen
Pén
visszafogott és megfontolt! A hét végén
minden áron kerüljön el egy provokatív
személlyel való találkozást! Az ő célja
egyértelműen az, hogy kihozza önt a
béketűrésből.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Adjon elegendő időt magának, és a másiknak is.
Egyébként az egész hét remek az utazásra. Fogja magát, és utazzon el, legalább egy wellness
hétvégére! Ha ez nem megoldható, akkor
is mozduljon ki otthonról. Menjen olyan
helyre, ahol mozgalmas, kalandos élmények érhetik! Ezek által töltődhet fel.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Ezekben a napokban lehetősége adódhat egy szép
utazásra. Éljen vele! Ne
sajnálja rá se az időt, se a
pénzt! Akkora élmény lesz, ami biztosan
megéri. Teljesen feltöltődve fog vissza
térni, mindent szebbnek és könnyebbnek
fog látni. Az otthona szabályos béke szigetként funkcionálhat.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

Az egész hete szerencsésen
fog alakulni. Rengeteg kisebb-nagyobb szerencse éri
majd. Kérdés, hogy észre
veszi-e, értékeli-e. Örüljön neki, hogy
ilyen szerencsés! És tudnia kell, hogy
csak azt kapja, amit megérdemel! Vagyis,
ha ilyen szerencsés, akkor biztosan „jó”
volt. A héten vigyázzon az egészségére!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Sok energiáját elvonhatja a
munkahelyén lévő feszültségek elviselhető szinten
tartása. Felesleges idegeskednie, hiszen tudja jól, hogy csak
annyi a dolga, hogy a saját munkájával
foglalkozzon. A feszültségeket otthon a
családdal, a barátokkal kell kipihennie.
Válogassa meg a bizalmasait!
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

A héten egy fontos találkozás vár önre. Könnyen
lehet, hogy a múltjából tér
vissza valaki, aki valamikor
jelentős szerepet töltött be az életében.
Ne ijedjen meg! Örüljön neki! Már csak
azért is érdekes ez, mert ez a hónap
elkerülhetetlenül felfokozza önben a szerelem utáni vágyat.
BAK

Orvosi és gyógyszertári ügyelet
Szeged
ALAPELLÁTÁSI FELNŐTT
ÉS GYERMEK SÜRGŐSSÉGI
ÜGYELET:
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 1517. (Szilágyi utca felől)
Hétköznap: 16–07.30 óra • Hétvégén:
08–20 óra Tel: +36 62/433-104
BALESETI SEBÉSZETI
FELNŐTT ÜGYELET:
Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Hétköznap és hétvégén: 00-24h
Tel: +36 62/ 544-000
Járóbetegeknek:
Hétköznap: 6721 Szeged,
Tisza Lajos krt. 97. 07–19 óra
Hétvégén: 6725 Szeged,
Semmelweis utca 6. 00–24 óra
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS:
Sürgősségi betegellátó
önálló osztály
6720 Szeged, Semmelweis u. 6.
Tel: +36-62/561- 377
Minden nap: 00–24 óra

FOGÁSZATI ÜGYELET:
Fogászati Klinika
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64., •
pihenő és munkaszüneti napokon:
07–13 óra • Tel: +36 62/345 283
S.O.S LELKISEGÉLY
SZOLGÁLAT: A megye egész területéről ingyenesen hívható telefonszám: 06/80-820-111
Gyógyszertári ügyelet
Szegeden
Vasas Szent Péter Gyógyszertár
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 62.
Telefonszám: +36 62-558-150,
0670/377-13-87 Ügyelet: naponta
21–07 óra között
Ruzsa
Rózsa utca 2. Tel: 0662/285-076
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől
hétfő reggelig: 16–08 óra
Mórahalom
Kölcsey utca 2. 0662/280-592, Tel:
0662/280-592 Hétfő–péntek: 16–08
óra • Péntektől hétfő reggelig: 16–
08 óra

(12.22. - 01.20.)

Ez a hét szépnek, érzelmileg gazdagnak és alapvetően kellemesnek ígérkezik.
A hét közepén a pénzügyei
terén eshet túlzásba, és ez átmeneti anyagi zavart okozhat. A kellemetlenséget
megelőzheti azzal, ha átgondoltan, és
nem „hirtelen felindulásból” költekezik.
Tervezze meg, hogy mit vásárol.
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Egész héten okosan kell
gazdálkodnia. Képeznie
kellene valamennyi tartalékot, mivel szüksége lehet
rá. Készüljön, hogy bármi elromolhat
odahaza! Ilyenkor remek dolog, ha van
mihez nyúlni. Egyébként majdnem
egész héten nagy lesz a jövés-menés az
otthonában.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Már a hét közepére teljesen elfáradhat. Kimerülten
sokkal könnyebben hibázhat. Ráadásul a munkahelyén most kicsit zavaros a helyzet.
Személycserék vagy feladatkörök átcsoportosítása lehetséges. Most nagyon jót
kell produkálnia, hogy továbbra is érvényesülni tudjon.

SZEGED

Terjesztés

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

Déli Szó – közéleti hetilap
Kiadó: Napfénymédia és Marketing Kft., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 5. • 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 stroke világszerte az egyik leggyakoribb halált kiváltó ok

Kampánnyal tesznek a megelőzésért
Magyarországon a szélütést kapók
mindössze három százaléka kerül
idejében kórházba – ezen változtatnának a szakemberek, ezért
szűréssel egybekötött társadalmi
célú kampányt indítottak.
Betkó Tamás Dávid
A stroke tüneteire, a rizikófaktorok karbantartásának jelentőségére,
valamint a stroke és a pitvarfibrilláció kapcsolatára kívánják rávilágítani a figyelmet, a kampány létjogosultságát Szegeden is hangsúlyozták. Évente 40–50 ezer ember
kap Magyarországon stroke-ot, a
szélütésnek vagy gutaütésnek is nevezett betegség legfontosabb kockázati tényezői közé sorolhatjuk a
kezeletlen magas vérnyomást, a cukorbetegséget és az elhízást. A szakemberek a „Stroke Megelőzés éve
2016–2020” címmel megfogalmazott kampányon keresztül a jövőben
a stroke elkerüléséért tartanak szű-

réseket, tájékoztatókat. Forster
Tamás, az SZTE tanszékvezető
egyetemi tanára a vérrögök
miatt kialakuló pitvarfibrilláció veszélyeire hívta fel a figyelmet. Kifejtette, ötször nagyobb az esélyük a szélütésre
azoknak, akik ebben szenvednek, mint a hasonló korú
egészséges társaiknak. Vécsei
László, az SZTE professzora
hangsúlyozta, amennyiben a
szédülés mellé végtagzsibbadás társul, a beteg arca elferdül, a két kezét felemelve az
egyik oldala süllyedni kezd,
félreáll a kinyújtott nyelve,
aszimmetrikus a két pupilla,
akkor azonnal mentőt kell
hívni szélütés gyanújával.
Zentay Attila, a mentőszolgálat regionális orvosigazgatója
az állapot felismerése érdekében a minél szélesebb körű
tájékoztatás létjogosultságát
emelte ki lapunknak.

Fotó: Kovács Ferenc

Fontos tudni, hogyan lehet segíteni a bajban

Csokoládéval a stressz ellen

Az édes és a sós ízek is hódítanak
A kakaóbabból készült édesség
szerte a világon nagy népszerűségnek örvend. Sokan úgy
gondolják, fogyasztásától boldogabbak lesznek. Az utóbbi
években azonban a jól megszokott
hagyományos termékek mellett
megjelentek az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő különleges készítmények is.
Bartus Bella

Fotó: Gémes Sándor

Az ínyencségekért kortól függetlenül mindenki rajong

– Régóta a köztudatban van, hogy
stresszesebb időszakban az emberek gyakrabban nyúlnak a csokoládéhoz. Tudományosan is kimutatták, a csoki boldogsághormonokat
szabadít fel, nyilván vigyázni kell
vele, mert ha túl sokat fogyasztunk
belőle, az bizony az alak rovására megy, úgyhogy csak módjával

együk – mondta el a Déli Szónak
Bereczki Zsuzsanna. Szeged egyik
népszerű csokoládéüzletének üzletvezetője szerint az utóbbi években
egyre nagyobb számban vásárolják a
különleges, jó minőségű csokoládékat. – A fiatalabbak nyitottabbak az
új dolgokra, a változatosságra, a különböző ízek harmonikus keveredésére. Merészebbek, ezért nem riadnak vissza például egy fekete csoki és
a chili paprika kombinációtól sem.
Az idősebbek a régebbi, klasszikusabbnak mondható ízeket keresik.
Sőt, ha a már megszokott terméket
aktuálisan nem találják meg a kínálatban, hajlamosak hasonló jellegűt választani egy másik gyártótól
– nyilatkozta a Déli Szónak Katona
Margit, akinek személyes kedvence
a sóskaramellás bonbon, az édes és a
sós íz harmonikus keveredése miatt.
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A legnagyobbat és a leghosszabbat is megmérték Kiskundorozsmán

Halászlével házasították össze a tököt
Több mint kétezren látogattak ki
a nyolcadik Dorozsmai Tökfesztiválra, és körülbelül 700 kiló hal
fogyott el. A dorozsmai polgárok
igazán kitettek magukért, amit a
helyszínen tapasztalt kiváló hangulat szintén visszaigazolt.
Kiss Ervin
Nyolcadik alkalommal rendezték meg az évről évre népszerűbb
Dorozsmai Tökfesztivált, melyet a
szeptember végi időjárás is a kegyeibe fogadott. A remek hangulatú kétnapos közösségi esemény első napján
a gyerekeké volt a főszerep. A kicsik
többek között kézműves-foglalkozásokon vehettek részt, illetve „tökös
versenyeken” indulhattak. A csúcspont a korábbi évekhez hasonlóan az
esti töklámpás felvonulás volt, mely
a művelődési háztól a templomkertig, illetve onnan vissza vezetett. A
második nap a családokról szólt
Kiskundorozsmán. A művelődési
ház udvarán reggel nyolckor kezdetét vette a halászléfőző verseny
tízfős csapatokkal. A zsűri déltől

értékelte a finomabbnál finomabb
szegedi halászleveket. Majd ezt követte a sör-virsli verseny, a tököslegény-választás, de a legnagyobb és a
leghosszabb tök kitüntető címért is
összecsaptak a résztvevők. A háziasszonyok saját készítésű tortákkal
és süteményekkel várták a vendégeket. Az eseményen többek között fellépett a Bon-bon, valamint
a Desszert együttes is. A fesztiválra
kilátogatott B. Nagy László (Fidesz)
országgyűlési képviselő is, aki nemcsak a programokat, de a legendásan összetartó dorozsmai közösséget is méltatta.
– Az ilyen és ehhez hasonló
rendezvényeken lehetőségem nyílik az emberek problémáit, gondolatait, véleményét, ötleteit meghallgatni, és ezeket később a képviselői
munkám során egyrészt felhasználom, másrészt a felmerülő gondokra
igyekszem mihamarabb megoldást
találni. A dorozsmai embereket biztatnám arra, hogy minél többször
jöjjenek össze az ilyen rendezvényekre, és beszélgessenek egymással – mondta el B. Nagy László.

Az éltető paprikát ünnepelték
Gyógyító hagyományokkal és paprikás gasztronómiai különlegességekkel is megismerkedhettek az érdeklődők Szegeden a Szent Ferencnapi Paprikafesztiválon. Az alsóvárosi ünnep középpontjában idén is
a ferences szerzetesek által Szegeden
meghonosított fűszerpaprika és a
kolostori gyógyító hagyományok
álltak. Petri Márta szervező, az alsóvárosi Ferences Látogatóközpont
vezetője ismertette, a paprikát régen
pálinkakészítéshez használták fel. A
készítmény gyógyhatással volt többek között a rovarcsípésekre, a háromnapos hideglelésre, más néven
a maláriára is. A nap során a látogatókat paprika- és fűszerpiac várta,
míg a gyermekek népi játszóházban szórakozhattak. A rendezvény
fénypontját az immár hagyományos
paprikaszentelés jelentette.

Fotó: Gémes Sándor

A kakaspörkölt a gyengéje B. Nagy Lászlónak, de a szegedi halászléért is rajong

Bűnmegelőzési nap a GEMMA-iskolában

A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság munkatársai bűnmegelőzési napot tartottak a szegedi GEMMA fejlesztő iskola
növendékeinek. Hatvanöt halmozottan, súlyosan fogyatékos fiatal
részesülhetett az élménypedagógia
módszereit felvonultató foglalkozásban. Játékos formában adták át
az ismereteket a szakemberek, akik
fontosnak tartották, hogy a min-

dennapok során hasznosítható tudást közvetítsenek, ezért a „piros
a tilos” szabályt is megtanították a
fiataloknak. Játékautók segítségével
bemutatták a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat járműveinek
megkülönböztető fény- és hangjelzését. A legnagyobb élményt a rendőrségi gépjármű megtekintése, illetve a testvédő protektor felpróbálása
jelentette a gyerekeknek.
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Ingatlan
Szeged-Alsóváros Dobó u. 14. 110 m2es, háromszobás, parkettázott, gázfűtéses, vegyes építésű magánház parkosított
kerttel, garázzsal eladó. Ár: 17,9 millió
Ft. Tel: 0630/925-52-01, 0630/289-24-92
Szatymazon rendezett kert eladó,
bódé van, tíz százaléka beépíthető. Tel:
0670/285-35-53
Röszkén, a falu központjában, 3 szobás,
nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra,
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. Érd: 0620/317-9479

Vegyes
Eladó 4 darab vastartály. Méreteik: 0.7;
1; 2 és 5.6 m3. Érd.: 0620/3179479
Eladó négyszínmintás gyakorló öltöny
Szegeden. Nagyméret, horgászatra, vadászatra kiváló! Érd: 0630/423-41-28
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
Német gyártmányú légbuborékos lábmasszírozó több féle masszírozóval, újszerű állapotban eladó Szegeden. Érd:
0670/542-48-28, 0662/489-319
Bőrkabát (barna színű, ¾-es fazonú,
nagyméretű, használt, de jó állapotban
eladó. Irányár: 4500 Ft. Tel: 0662/647990, 0630/327-7627
Eladó egy új villanymotor: HZ 90L2Tip 50Hz IP44VÉD. 380/220V
5/8,7A 2200W 2900n ford. Telefon:0630/935-30-28
Megnagyobbítható zsúrasztal gurulós fiókkal, kettő székkel eladó. Érd:
0670/542-48-28, 0662/489-319
Kerékpár (26-os, 18 sebességes mountain bike tipusú shimanó váltós) tökéletes állapotban kihasználatlanság miatt eladó. Ára: 14900 Ft. Érd: 0620/430-52-86
Íróasztal (számítógép klaviatúrával) és
műbőr gurulós székkel eladó. Irányár:
5500 Ft. Tel: 0662/647-990, 0630/3277627
Vesszőből fonott hintaszék tökéletes állapotban Szegeden eladó. Ára: 7900 Ft.
Érd: 0620/430-52-86
Három darab olajfestmény eladó (tízből
lehet választani). Érd:0620/430-52-86
Vennék 12/220 V-os invertert, Ford 100
- 120 Ah generátort, 12 V-os napelemlapokat, aggregátort. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
Jos Galdermans holland táncoktató tart
4×3 órás Sacred Dance workshopot október 13–15-én. Helyszín:B-612,Szeged,
Bécsi krt. 7. A gyógyító hatású körtánc
feloldja a mindennapok feszültségét.
Részvételi díj 10–16 e Ft. Jelentkezni lehet:
Föltámadás utca 30., tel.: 30-435-0514
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Játsszon velünk mozijegyekért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema Citybe a Kingsman című filmre. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. október 11-ig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Kulturális seregszemlére csábít a szegedi egyetem

Fénnyel festett fiatalos fieszta
Közel háromszáz program várja az
érdeklődőket november közepéig
az SZTE-n. Szentgyörgyi Anna és
Datki Zsolt László fotókiállításával
vette kezdetét a fesztivál.
Tóth Marcell
Huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem
az Őszi Kulturális Fesztivált. Hang
versenyek, könnyűzenei koncertek,
kiállítások, filmvetítések, tudományos előadások várják az érdeklődőket október elseje és november
tizedike között.
– Olyan branddé vált a rendezvény, amelyhez érdemes csatlakozni – vélekedett megnyitó beszédében Szabó Gábor, az egyetem rektora. Úgy gondolja, jó, ha a tudomány
embere nemcsak szakterületéhez
ért, hanem hobbival bír, vagy valamelyik művészeti ágnak hódol.
Példaként állította a hallgatóság
elé Szent-Györgyi Albert személyét, akinek tudományos munkásságát Nobel-díja szimbolizálja, de
közben rengeteget sportolt, és egyben támogatta a szegedi színjátszást.
Szentgyörgyi Anna bölcsész Párizs

Fotó: Kovács Ferenc

Másfél hónapon át készül színes programokkal az universitas

rejtelmeit, Datki Zsolt László neurobiológus pedig a történelmi fellegeket, azaz a múlt épületeit és az ég
szépségeit kapta lencsevégre. A természettudós infravörös fényben készült felvételei különleges lenyomatot adnak, „valósággal fényírás törté-

Gregor-termet avattak Újszegeden

Közös énekléssel ünnepelték a
Zene Világnapját, majd birtokba
vették az újonnan átadott Gregortermet a szegedi Gregor József
Általános Iskola tanulói. Az ünnepélyes keretek között felavatott zeneterem sok gyermek tanulásában
nyújthat segítséget, emléket állít
a névadó előtt, a szellemisége pe-

dig motiválhatja a diákokat, még
eredményesebbé teheti mindazt a
munkát, amelyet a pedagógusok
véghez visznek az iskolában. Az
újszegedi oktatási intézménybe
450 diák jár, ettől a tanévtől kezdve már elsőtől a hatodik évfolyamig csoportbontással tanítják az
ének-zenét.

nik”. A rektor megjegyezte, a technikát először a mikroszkópban kezdte
használni Datki, s ezt adaptálta a művészet elvárásaihoz.
Az éj közeledtével a megnyitó programja szó szerint az épület falain folytatódott, fényfestéssel

vált színessé a Rektori Hivatal kívülről, mint az ősz színei vagy éppen a kulturális fesztivál programjai.
Ez utóbbiakról bővebb információkat az interneten a fesztivál honlapján és a SZEGEDma.hu hírportálon találnak.

Magyar Örökség-díj szegedi matematikusoknak

Az SZTE Bolyai-teremben hivatalosan is megnyílt az a kiállítás, amely
annak apropóján jött létre, hogy
idén a Bolyai Intézetnek Magyar
Örökség-díjat ítéltek. Az 1995-ben
életre hívott elismerés kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező
demokrácia elvén alapszik, ezért a
munkásságuk alapján idén díjban
részesültek a matematikai intézet
mellett néhai Kalmár László, Rédei

László, Riesz Frigyes, SzőkefalviNagy Béla (képünkön) és Tandori
Károly szegedi akadémikusok is,
akik életük során a Bolyai Intézetben
oktattak. A Magyar Örökség-díj
azon intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel
hozzájárultak a magyar kultúra, tudomány, gazdaság, sport, illetve a
magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

KÖZÉLET
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Közösségi és családi nap Kübekházán
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Magyar jövő

Az emberi kapcsolatokra építenek

Fotó: Gémes Sándor

Néha muszáj kiszakadni a rohanó világból – ez volt a nap egyik üzenete

Zenével, tánccal, vidám forgataggal köszöntötték az őszt Kübekházán, ahol gyermekek, családok,
idősek és fiatalok egyaránt jó
hangulatban élhették meg az
összetartozás élményét a verőfényes októberi napon.
DSZ
Zsúfolásig megtelt Kübekházán a
Petőfi tér, hiszen a lázas készülődés híre már napokkal előtte eljutott a helyi lakosokhoz. Babilai
Istvánné Silóczki Edit, a rendezvény szervezője és csapata, valamint a helyi Fidesz-csoport tagjai a

közösségépítés jegyében egy olyan
fesztelen családi napra invitálták
meg a helyieket, ahol kötetlenül
lehetett beszélgetni, régi ismerősökkel találkozni és együtt játszani a család valamennyi tagjának.
– Nagyon örülök, hogy ilyen sokan
eljöttek a rendezvényre – mondta köszöntőjében Babilainé Edit,
hiszen ebben a rohanó világban,
ahol sokan a képernyők előtt töltik
napjaik jelentős részét, most végre lehetőségük nyílt arra is, hogy
személyesen találkozzanak. – Ezen
az aprócska településen is sokszor
tapasztalom, hogy mindig sietnek
az emberek, és nincs idejük egy-

másra, pedig az emberi kapcsolatoknál semmi sem lehet fontosabb. Azt szeretném, és az a célunk,
hogy élő, aktív közösség legyen
Kübekházán, hogy az emberek mindig tudjanak egymásra számítani
ne csak a jóban, hanem a bajban
is – zárta gondolatait a főszervező.
A családi napon számos program
várta a kicsiket és nagyokat, ugrálóvár, arcfestés, csocsó, családi vetélkedők, csillámfestés színesítették
a programot. Fellépett a Tiszasziget
SE mazsorett- és twirlingcsoportja,
akik színvonalas táncbemutatót tartottak. A családi napot jó hangulatú
utcabál zárta.

Beteg gyermekeken segítenek a szegedi szépkorúak
Alkotnak, közösséget építenek,
támogatják egymást a L.É.T. Egyesület nyugdíjasai.
Betkó Tamás Dávid
A két éve megalakult kézimunkakörben dekorációkat, díszeket, sálakat, játékokat is készítenek, horgolnak, amelyek egy részét ismét egy
nemes cél érdekében ajánlották fel.

Az egyesület kézimunkacsoportja a
fővárosi Őrzők Alapítvánnyal vette
fel a kapcsolatot, hogy átadjanak egy
válogatást az elkészített műveikből.
Az alapítvány a felajánlott tárgyakat adományért cserébe adja tovább
jótékony célokat is szolgáló rendezvényeken az adventi időszakban.
Az így befolyó összegből a fővárosi
Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis
betegeinek a mindennapjait kíván-

ják megkönnyí
teni kórházi osztályok felújításával, orvosi műszerek
vásárlásával, gyermekbarát kórházi környezet megteremtésével. Kis
Sán
dorné, a csoport vezetője elmondta, a kézimunkakörük a közösségi oldalon is aktív, van, hogy
ott osztják meg egymással alkotásaikat, véleményeiket. Hozzátette,
jóleső érzés számukra, hogy munkájukkal segíteni is tudnak.

Tárt kapukkal várta az újvidéki,
telepi városrészben található
Európa Kollégium azt a száztizenhárom magyar elsőéves
egyetemistát, akik otthonul
választották Vajdaság egyetlen
magyar bentlakásos szakkollégiumát. Miután a hallgatók
aláírták a szerződésüket, a már
bent élő, idősebb kollégáik körbevezették őket az épületben,
megosztották velük a kollégiumi
élet szépségeinek részleteit. Az
ünnepélyes fogadásra zsúfolásig megtelt a díszterem. Csillogó
szemű egyetemisták izgultak,
akiket a büszke szülők tekintete
követett. Snejder-Sára Ildikó, a
kollégium igazgatója arra hívta
fel az egyetemisták figyelmét,
hogy tanulmányaik során a kollégium mindenben a társuk lesz.
Az intézmény azt a célt hivatott
szolgálni, hogy a beköltözött
hallgatók diplomával a kezükben kiváló szakemberekké váljanak. Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke örömünnepnek nevezte a beköltözés
napját. Hiszen öröm ez úgy a
közösségnek, mint a családnak
is egyaránt, melynek csemetéje
eljutott az egyetemi oktatásig.
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára örömét
fejezte ki, hogy ennyire népszerű a diákok körében az Európa
Kollégium, amit a magyar kormány eddig és ezentúl is támogatni fog. Évről évre egyre több
diák jelentkezik az Európa Kollégiumba, ami most már szinte elérte teljes befogadóképességét
és közel 400 diák számára biztosít lakhatást. Szükségünk van
ilyen napokra, mert van magyar
jövő Vajdaságban.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Fontos tapasztalatokat szerzett Gardi Dominika

Világversenyeken száguldhat tovább
Távol-keleti versenyeken élhetett
át karrierje szempontjából
fontos pillanatokat a Tornádó
Team Szeged tehetséges
görkorcsolyázója.
Vajgely Pál

Fotó: Gémes Sándor

Koncentráltan a cél felé – Gardi Dominika a felnőttmezőnyben folytatja

2013 óta ez volt az első év,
amikor nem tudott nyerni
összetettben az Európa-kupa
sorozatban Gardi Dominika:
a fiatal sportolóra idén kettőzött teher hárult, hiszen az
érettségi mellett kellett helytállnia. Az idei három kiemelt
verseny közül az Európabajnokságról bronzéremmel
térhetett haza, majd a tajvani
Universiadén egyéniben hatodikként, váltóban ötödikként zárt, a Kínában megrendezett világbajnokságon pontszerző helyeket, két hetedik és
két nyolcadik pozíciót szerzett.
– Az Eb-n nem voltam életem
formájában, örültem a bronznak. Az Universiade volt életem
első felnőttversenye, Kínában pe-

dig megmutathattam, hogy igenis ott vagyok az élmezőnyben – összegezte idényét Kéri Ferenc tanítványa, aki jövőre
elsőéves felnőttként versenyezhet, reményei szerint ebben a mezőnyben is a legjobbak tagja lehet. Bár Dominika több
esés nyomát is viseli, úgy véli, nem lehet
úgy felmenni a pályára, hogy félne attól,
újra esni fog – erre egyébként április óta
idén nem is volt példa. – Jól bírom a fájdalmat, ezt tartom az egyik erősségemnek. Futam közben is tudok szenvedni,
ebből előnyt tudok kovácsolni - mondta
a Déli Szónak Gardi Dominika. Az inkább a hosszútávú versenyeket kedvelő
tehetség elmondta, ezekben a számokban nagy jelentősége van a taktikának,
ezért annak érdekében, hogy mentálisan is felvegye a versenyt a legjobbakkal, négy éve sportpszichológushoz jár,
emellett videós elemzésekkel igyekszik
tovább javítani eredményein. Bár még az
egy hónapos pihenőjük fele hátra van, de
már hiányoznak számára az edzések: áprilisban pedig már fontos Európa-kupák
várnak a Tornádó Team versenyzőjére,
majd jövőre a hollandiai világbajnokságon és a belgiumi Európa-bajnokságon
görizhet az újabb fényes érmekért.

Háromszor köszönt be a Szent Mihály támadója

A válogatott húzóembere volt Szélpál Nóra
A magyar női U17-es labdarúgóválogatott hibátlan mérleggel
nyerte meg Európa-bajnoki selejtező csoportját: a három meccs
során a nemzeti csapat egyik erőssége a Szent Mihály csatára volt.
Vajgely Pál
Kilenc nullás gólkülönbséggel,
háromból három győzelemmel, kapott gól nélkül zárta Eb-selejtezős
csoportját a magyar női U17-es
labdarúgó-válogatott. A bolgár és a
moldáv együttes mellett a csoport
favoritjának tartott, a tavalyi kontinenstorna elődöntőjéig jutó norvég válogatottat is legyőzték Schumi
Dorottya lányai, ebből pedig az NB

II-ben vitézkedő Szent Mihály válogatott csatára, Szélpál Nóra három találattal vette ki a részét: kétszer talált be a bolgároknak, valamint a moldávok kapuját is bevette.
– Csapatként teljesítettünk jól, nem
a kiugró egyéni teljesítmények húztak bennünket. Közösen, egy célért
küzdöttünk, ez lehetett a siker kulcsa. Nagyon izgalmas volt a norvégok elleni meccsünk, de meg tudtuk nyerni, majd kellőképpen meg is
ünnepeltük – mondta a Déli Szónak
Szélpál Nóra.
A korábban a Ferencvárosban is
megfordult csatár ezúttal nem csak
a támadóharmadban kapott szerepet:
volt, hogy a szélen vagy még hátrébb
kellett játszani edzője kérésére, így a

mezőnymunkából is alaposan kivette a részét. A sikernek köszönhetően
a csapat jövő tavasszal az elitkörben
játszhat majd az Eb-re való kijutásért, itt várhatóan három, komoly
játékerőt képviselő riválissal kell felvenniük a versenyt a lányoknak.
– A szakemberek tehetséges korosztálynak mondanak bennünket,
szeretnénk ott lenni az Európabajnokságon, ehhez bizonyára a
legjobbunkra lesz szükségünk.
Feltöltődtem a válogatottban szerzett győzelmek alatt, ez fog erőt adni nekem a Szent Mihályra váró bajnokik során is – zárta a tehetséges
futballista, akinek együttese jelenleg
a Kelen SC mögött a második helyen áll a tabellán.

Fotó: Kovács Ferenc

Az elitkörre készülhet a szegedi gólvágó
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Hétről hétre fejlődne az alaposan átalakuló ContiTech Szeged

Harc a bennmaradásért, harc az elemekkel
A nehéz körülményekkel is meg
kell küzdenie Varga Péter csapatának a bajnokság elején, ugyanis a
sportuszoda felújításának csúszása miatt novemberig idegenbe
kényszerül a ContiTech Szeged.
Dorogi László
A Tatabánya otthonában kezdte meg
szereplését a vízilabda OB I-ben a
ContiTech Szeged. Varga Péter csapata alaposan kicserélődött a nyáron,
gyakorlatilag nem találunk olyan játékost a keretben, aki az előző idényt
is a gárda kötelékében töltötte volna,
mindössze Molnár Dávid és Zsigri
Bence maradtak hírmondónak. A
vezetőség azt az utat választotta,
hogy fiatal, tehetséges játékosokkal
tölti fel a keretet, s ennek reményében tizenegy új pólós érkezett a
Tisza-partra, elsősorban alsóbb osztályú és utánpótlásegyüttesektől. A
klub határozott célja, hogy a lehetőségekhez mérten több saját nevelésű
játékosnak is játéklehetőséget biztosítson az OB I-ben, a serdülőkorú
pólósok közül például Mekkel Máté
már játszhatott is a Magyar Kupa selejtezőjében. – Az egyik nagy erősségünk lehet, hogy hétről hétre képesek vagyunk fejlődni és előre lép-

Fotó: Kovács Ferenc

Sok munkája lesz még Varga Péternek a fiatal kerettel

ni, legalábbis nagyon bízom benne,
hogy így lesz. Hosszú bajnokság vár
ránk, nem az első hetekben fog eldőlni a csapatok sorsa. A legfontosabb, hogy a végére álljon össze
úgy a játékunk, hogy sikerüljön elérni az előzetesen kitűzött célunkat,
ami idén a bennmaradás – mondta

lapunknak Varga Péter vezetőedző.
Nem könnyíti meg a gárda dolgát,
hogy jó ideig vendégségbe kényszerül. Mivel csúszik a sportuszoda
felújítása, ezért az első hét fordulóban biztosan minden mérkőzését
idegenben játssza a csapat, az edzéseket pedig Hódmezővásárhelyen ve-

zényli a mester. Előre nehéz lenne
megmondani, hogy mennyire fogja
megterhelni a csapatot az, hogy hosszú ideig nem szerepelhet hazai medencében. Nyilván ez nem egy optimális helyzet, de ezzel különösebben nem foglalkozunk – tette hozzá a tréner.

Felfuttatnák a futsalt a Homokhátságon

Újra lesz teremfoci Mórahalmon
Elindul az október kilencedikén
rajtoló, területi futsalbajnokságban
a Mórahalom VSE is: jelenleg csak
a játéklehetőség biztosítása a
cél, ám később magasabb szintre
helyeznék a sportágat a városban.
Vajgely Pál
Október
kilencedikén
kezdődik az MLSZ Csongrád Megyei
Igazgatósága által szervezett területi futsalbajnokság: a kilenc csapatot felvonultató mezőny tagja a

Mórahalom VSE is. Révész Gábor,
a klub elnöke a Déli Szónak elmondta, a csapat vezetését az NB III-as
nagypályás együtteshez nyáron érkezett Hrabovszki Zoltán vállalta
el, a keret nagy részét pedig azon
tehetséges fiatalok alkothatják, akik
kevesebb lehetőséget kapnak a harmadosztályban. Hozzájuk csatlakozik a megyei III. osztályban futballozó néhány rutinos labdarúgó. A gárda céljai között elsősorban az szerepel, hogy minél több játéklehetőséget
biztosítson a fiataloknak, akik éles
szituációban gyakorolhatják az edzé-

sen átvetteket. A mórahalmi futsalcsapat hazai mérkőzéseit a nemrégen átadott, a kor követelményeinek megfelelő helyi sportcsarnokban
játszhatja, a nézők pedig ingyenesen tekinthetik meg a találkozókat.
Először október 16-án, 19 órától láthatják a helyiek a csapatot, ekkor
az Apátfalva érkezik Mórahalomra.
Mint azt Révész Gábor hozzáfűzte,
hosszú évek elteltével van újra futsalcsapata a városnak, amely korábban a megyei pontvadászatban szerepelt. Bár idén elsősorban az NB
III-ban szereplő felnőtt, nagypályás

Fotó: Gémes Sándor

együttesre koncentrálnak, a későbbi terveikben mindenképpen szerepel, hogy magasabb szinten is helytálló teremlabdarúgó-csapata legyen
a Mórahalom VSE-nek.
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A Dóm térről indul a futófesztivál

Vörös-kék

Október 8-án, vasárnap reggel nyolc órára várják a futás
szerelmeseit a hagyományosan a Dóm térről startoló Pick
Utcai Futófesztiválra. A résztvevők három táv közül választhatnak: az edzettebbek 6 kilométeren mérhetik össze
kitartásukat és erejüket, akik viszont csak egy könnyed
kocogásra vágynak, választhatnak a másfél vagy a 3,4
kilométeres távok közül.

Katalán sztárcsapat vinné a MOL-Pick Szeged
kéziseinek brazil légiósát. Sajtóhírek szerint Thiagus Petrus a
következő idényt már
Barcelonában kezdi.

A felszerelés új, az elv a régi

Teniszérmek Budapestről
Újabb szép eredményt és fényes
medáliákat szállítottak a Gellért SE
teniszezői a Budapesten megrendezett legutóbbi korosztályos versenyről. A szegedi klub fiataljai összesen négy éremmel térhettek haza
a fővárosból, közülük Joób Martin
szerezte a legfényesebbet. Major
Stella a 12 évesek között csak a fináléban talált legyőzőre, azonban
az így megszerzett értékes pontoknak köszönhetően részt vehet majd
egy pénzdíjas versenyen, amelyet
október hónapban rendeznek meg.
A kollekció Nyúl Csengének és Buchholcz Borának köszönhetően lett
teljes: mindketten remekül meneteltek az elődöntőig, azonban ez
jelentette számukra a végállomást,
viszont sikerült a javítás a helyosztókon, így egy-egy szép bronzérmet
szereztek Budapesten.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
NB II: Vasárnap 17.00: MTK Budapest
– Szeged 2011-Grosics Akadémia. •
NB III Közép csoport: Péntek 15.00:
Makó FC – Dunaújváros. Vasárnap
15.00: SZEOL SC – Kozármisleny FC,
Mórahalom VSE – Rákosmente KSK,
PMFC – Hódmezővásárhelyi FC. •
Megyei I.: Péntek 19.00: FK 1899 Szeged
– Sándorfalva SK. Szombat 15.00: Szentesi
Kinizsi SZITE – Kiskundorozsmai ESK,
Zsombó SE – Algyő SK, Csongrád TSE –
Hódmezővásárhelyi FC II., Szegedi VSE
– Tiszasziget SE, Ujszegedi TC – Deszk SC.
Vasárnap 15.00: Szőregi RSE – Ásotthalmi
TE. • Megyei II.: Szombat 15.00: Üllés –
Röszke, Mindszent – Csanytelek, Makó
II. – Tömörkény, Csengele – SZVSE II.,
Székkutas – Apátfalva, Csanádpalota –
Kiszombor, Balástya – Móravárosi Kinizsi.
Vasárnap 15.00: Nagymágocs – St. Mihály.

• Megyei III., Homokháti csoport:
Szombat 15.00: Balotaszállás – Zákányszék,
Sándorfalva II. – Algyő II. Vasárnap 15.00:
Pusztamérges – Csongrád II., Mórahalom
II. – Zsombó II., Ruzsa – Kistelek. Megyei
III., • Tisza-Maros csoport: Szombat 15.00:
Pitvaros – Baks, Gyálarét – Kübekháza,
Mártély – Nagylak. Vasárnap 10.00: Pázsit
– Baktó-Petőfitelep. 15.00: Szegvár –
Fábiánsebestyén, Földeák – Csongrád III.
A SZEGEDma.hu online közvetítései:
Szombat 15.00: Szegedi VSE – Tiszasziget
SE. 17.30: MOL-Pick Szeged – Vardar
Szkopje (férfi kézilabda Bajnokok
Ligája). Vasárnap 15.00: SZEOL SC –
Kozármisleny FC. 17.00: MTK Budapest
– Szeged 2011-Grosics Akadémia. 18.00:
Naturtex-SZTE-Szedeák – Zalaegerszeg
(férfi kosárlabda NB I/A).

Nyílt edzésen mutatkozott be közönségének a NaturtexSZTE-Szedeák megújult kerete szerda este. Andjelko
Mandic együttese a DEAC elleni, idegenbeli győzelemmel
indította az új szezont, vasárnap pedig a Zalaegerszeget látja
vendégül az újszegedi sportcsarnokban. – Remélem, hogy
sokan kijönnek szurkolni nekünk, mert az egészen biztos,
hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. A ZTE simán kikapott a Kecskeméttől az első héten, de egyáltalán nem reális
a 91–60-as vereségük. A Zalaegerszeg egy nagyon jól összerakott, masszív gárda. Sokat változott a keretük az előző
szezonhoz képest, ami még lehet, hogy itt-ott meglátszik a
játékukon, de biztos, hogy jobban fognak kosárlabdázni,
mint az első héten. Nehéz meccs lesz, de természetesen
szeretnénk nyerni – mondta lapunknak Andjelko Mandic
vezetőedző, akitől azt is megkérdeztük, hogy idén is a
csapatjáték lehet-e az erőssége a Szedeáknak. – Ez minden
együttes sikerének a záloga. A kosárlabda csapatjáték, egy
jó játékos egy-két extra teljesítményével eldönthet egy-két
mérkőzést, de hosszú távon a csapat a legfontosabb –
mondta a tréner. A tréning végén bemutatták a Szedeák új
mezeit is, a csapat hazai szerelése továbbra is marad fehér,
az idegenbeli garnitúra viszont egészen innovatív: kék-fekete csíkos lesz. Nem véletlenül esett erre a színkombinációra
a választás, hiszen Szegeden sokat jelent ez a színösszeállítás, amivel tovább nyitna a szurkolók felé a klub. Ez a mez
már debütált Debrecenben, a csapatnál pedig remélik, a
hazai dressz is győztesen mutatkozik be október 8-án.
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Szerencsésnek érzik magukat a klasszis irányítók

Vissza az ETO-ba

A családi háttér nélkül nem megy
A magyar kézilabdázás két
emblematikus alakja beszélt a
család jelentőségéről és a sportág
mai helyzetéről a SZEGEDma Klub
legutóbbi estjén.
Vajgely Pál
Többszörös magyar bajnok, válogatott játékosok voltak a SZEGEDma
Klub legutóbbi vendégei. Azonban
Kökény Beatrix és Bartók Csaba
egészen másképp élhették át pályafutásukat, hiszen a Ferencváros
ikonja Imre Géza vívóval él házasságban, míg a Pick Szeged 1996-os,
bajnokságot nyert csapattagjának
felesége nem a sport világában dolgozik. Kökény Beatrix ennek előnyeit hangsúlyozta, mint kiemelte,
sokkal jobban el tudják fogadni a
másik problémáit így, hogy mindketten tisztában vannak a sportolói
léttel, és mint férje drámai körülmények között elveszített olimpiai
döntője kapcsán elmondta: úgy tűnik, őket inkább boldog családnak
szánta a sors aranyérmes sportolók
helyett, hiszen neki is van egy keserű
ezüstérme az ötkarikás játékokról,
amikor tetemes előnyről veszítettek
Sydneyben a dánok elleni döntőben.
Bartók Csaba viszont hálát adott feleségének, aki a rengeteg lemondás
ellenére támogatta őt karrierje során.
Könnyen megtalálták viszont a civil
életbeli foglalkozásukat, bár egyikük
sem távolodott el a kézilabdától: a

korábbi szegedi játékmester a másodosztályban szereplő, hódmezővásárhelyi női csapat edzője, emellett a
Tisza Volán SC kézilabda-szakosztályánál dolgozik utánpótlás-igazgatóhelyettesként, míg Kökény Beatrix
nem hogy a sportágtól, hanem a
Ferencvárostól sem szakadt el: karrierje végeztével egyből számítottak
rá a klubnál, ahol a női szakág és az
utánpótlás vezetője.
Manapság, többek között a TAOtámogatásoknak is köszönhetően,
egyre több pénz kerül a kézilabdába is. Ennek kapcsán Kökény Beatrix
megjegyezte, ez nem biztos, hogy jó
irányba viszi el a sportágat, hiszen
a megnövekedett anyagi forrásoknak köszönhetően a nem nemzetközi színtéren szereplő magyar egyesületekben is számtalan légiós játszik,
ennek pedig a válogatott látja kárát –
így fordulhatott elő, hogy egyik nemzeti csapatunk sem volt ott a tavalyi olimpián. Bartók Csaba rámutatott, bár valóban magas összegekről
beszélünk, de Magyarország a GDP
1 százalékát költi sportra, miközben
ez a nyugati államok esetében ez a
szám 2 százalék. A válogatottakat ráadásul többnyire külföldi kapitányok
vezetik – Kökény Bea szerint nehéz
lenne ma alkalmas kapitányt találni
Magyarországon, míg Bartók Csaba
az 1990-es évek végén elinduló, ám
addig hiányzó edzőképzésben látja a
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probléma okát. – Itt is az érvényesül,
mint a játékosoknál: egyszerűbb igazolni, mint nevelni – így a Pickel és
a Veszprémmel is bajnokságot nyert
korábbi játékos. – Ha tíz kézilabdázót megkérdezünk, előbb mondanak
magyar nevet, mint tíz labdarúgó.
Viszont attól nem lesz jobb a kézilabdánk, ha megnyeri a Bajnokok Ligáját
az egyik csapatunk – tért ki a sportág hazai népszerűségére és helyzetére Kökény Beatrix, aki példaképp az
1999-es, BEK-et nyert Dunaújvárost
hozta fel, ahol mindössze két légiós
játszott. Bartók Csaba hangsúlyozta,
a válogatott meccsek nézőszámának
az adott csarnok befogadóképessége
szab határt, mert rendre telt ház előtt
játszik mind a női, mind a férficsapat, ugyanakkor véleménye szerint a
magyar klubok nemzetközi sikereire
tekinthetünk magyar sikerként, hiszen ezeknél a csapatoknál magyar
emberek dolgoznak meg mindezért.
Bár mindkettejüknek sikerült a sportág berkein belül megtalálniuk helyüket az aktív sportolói pályafutás során,
egyöntetűen úgy nyilatkoztak: nem az
a céljuk, hogy fontos pozícióba kerüljenek a későbbiekben, mert elsősorban kézilabdásként tekintenek önmagukra, és szerencsésnek érzik magukat, hogy azzal foglalkozhatnak, ami
a hobbijuk és egyben szerelmük.

Fotó: Gémes Sándor

Két klasszis irányító, két különböző életút: Csúri Ákos, Kökény Beával és Bartók Csabával kutatta a sikeresség titkát

Mintegy két és féléves szünetet követően újra a legnagyobb sikerei helyszínén,
Győrben futballozik a Szegedről indult korábbi utánpótlásválogatott labdarúgó, Völgyi
Dániel. Az egyszeres bajnok
játékos legutóbb a Debrecen
színeiben játszott az NB I-ben,
azonban mint azt a sportoló a
SZEGEDma.hu-nak elmondta,
mivel a hajdúságiaknál helyi
kötődésű fiatalokra alapoznak, így távoznia kellett. Kifejtette, Győrt második otthonának tekinti, egyúttal hálás az
ETO vezetőinek, hogy hosszú
sérülését követően is bizalmat szavaztak neki. Visszatérő mérkőzésén a stadionba
kilátogató 2000 néző tapssal
köszöntötte, amikor a szünetben becserélték. Völgyi Dánielt hamarosan újból Szegeden
láthatjuk futballozni, hiszen
október 25-én a Magyar Kupában a SZEOL SC az NB II-es
győriekkel játszik.

Hazai jégen
Két szegedi versenyző lépett
jégre a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első,
budapesti állomásán. Jászapáti
Petra 500, 1000 és 1500 méteren is túlélte a selejtezőket. A 18
éves versenyző a leghosszabb
távon B döntőt vívhatott, ahol
az összesített kilencedik helyet
szerezte meg, míg ezer és ötszáz
méteren a negyeddöntő jelentette a végállomást. – A célomat elértem, mindhárom távon
túléltem a selejtezőket, innentől minden ajándék – mondta
Jászapáti az MTI-nek. Az SZKE
másik versenyzőjének, Kónya
Zsófiának nem volt szerencséje
a sorsolással, hiszen bivalyerős
selejtezős futamba került 1500on, ahol nem volt esélye a továbbjutásra, ahogy 500 méteren
is a második selejtező körben
búcsúzott. A lányok a váltóval
a hatodik helyen zárták a négynapos viadalt, a kvalifikáció
Hollandiában folytatódik.
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