VIII. évfolyam 16. szám
2017. október 13.

SZEGED
A forradalom szikrája
– Szegedről indultak
az ’56-os megmozdulások, az egyetemisták
mentek neki először
a kommunistáknak.
uwuwu

Ösztön – Péter Szabó
Szilvia hamarabb tanult
meg énekelni, mint beszélni. Hamarosan nagylemezzel kedveskedik
a rajongóknak.
uwuwu 15. oldal

8. oldal

Ne hagyjuk szó nélkül
Hamarosan a vidéki települé
sekre is megérkezik a nemzeti
konzultáció, amely során eddig
több mint 20 ezren nyilvánítot
tak véleményt a Soros-tervről.

9. oldal
Ezüstházasság
Több mint két évtizede él
együtt boldogan Kökény Be
atrix és Imre Géza. A két ikon
hálás a sorsnak, és úgy gondol
ják: egy sikeres házasság töb
bet ér az olimpiai aranynál.

11. oldal
A jég hátán is
Akik a szegedi egyetemen vé
geztek, azok a világ bármely
részén megállják a helyüket –
vallja Trócsányi László igazság
ügyi miniszter.

18. oldal

Leketyegett Botka órája
Fotó: Gémes Sándor

Varga Anna
Ultimátumot kapott Botka László:
Szabó Bálint jogász és civilek azt
követelik a szocialista politikustól,
hogy mondjon le a polgármesterségi székről, mivel belefulladt a szegedi korrupciós ügyeibe. Amennyiben
a városvezető nem tesz eleget a fel-

hívásnak, akkor méltánytalansági
eljárást kezdeményeznek ellene.
Szinte nincs olyan nap, hogy ne
látna napvilágot valamilyen botrány
Botka körül, a lakosság folyamatosan csalódhat benne. Szabó Bálint
elmondta, amennyiben a polgármestert nem fosztják meg a posztjától, akkor aláírásgyűjtést követően

az Országgyűléshez fordulnak segítségért. – Botka áldozata Szeged, így
azt gondoljuk, neki itt már csak egy
dolga van: elszámolni a több ezer
szegedit érintő korrupciós ügyeivel.
Dolgozzon ügyvédként! – jelentette
ki a jogász.
Cikkeink a 3–4. oldalon
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Áramszünet Üllésen

Zenés futóverseny Zsombón

Középfeszültségű hálózatfelújítást végez a Nemzeti
Közművek áramszolgáltatója, a DÉMÁSZ Üllésen. A
munkák ideje alatt időszakos áramszünet lesz több utcában. Minden esetben igyekeznek ezt a lehető legminimálisabb mértékre csökkenteni.

Futóversenyt rendeznek Zsombón október 20-án.
Nevezni 16 órától, a helyi általános iskola udvarán lehet.
A 16 óra 30 perckor kezdődő rajt előtt Paragi Réka tart
zenés bemelegítést. Bárki nevezhet, a legtöbb családot
indító osztály családonként egy pizzát nyer.

Arany-tábla
Újabb emléktábla felavatásával emlékezett a
Szegedi Hagyományőrző
és Városképvédő Egye
sü
let Arany János születésének 200. évfordulójára. Császár Tibor
fafaragása és a körülötte
olvasható sorok Toldi
Miklós petrencerúd-emelését örökítik meg. Ifj.
Szilágyi Árpád lapunknak kifejtette, szándékosan választották ezt az
ismert motívumot az
Arany-dombormű mellé, mert sokaknak megmaradt ez a részlet. Az
avatáson részt vettek a
Karolina-iskola 2. a osztályosai, akik kíváncsiak
hallgatták a Toldi sorait,
majd elsőként koszorúzták meg az emléktáblát.

Csendes főhajtás

A gyermekekért

Szeged város történelmi emlékhelyén, az
Aradi vértanúk terén emlékezett a Csong
rád Megyei Önkormányzat és a Csongrád
Megyei Kormányhivatal az október 6-i nem
zeti gyásznapon. Kakas Béla megyei elnök
és Zakar Péter kormányhivatali igazgató itt
hajtottak főt az aradi mártírok, és a szabad
ságharc kivégzett vértanú miniszterelnöke,
Batthyány Lajos emléke előtt. A két szer
vezet képviseletében az 1849-es emlékosz
lop előtt helyeztek el koszorút. A kormány
2001-ben nyilvánította a magyar nemzet
gyásznapjává október 6-át.

Megállítható a népességfogyás
A mai magyar fiatalok annyi gyermeket terveznek,
amennyi elég lehet ahhoz, hogy Magyarországon megálljon a népességfogyás – mondta Novák Katalin. Az
ifjúság- és családügyekért is felelős államtitkár közölte, kutatások szerint a fiatalok átlagosan 2,4 gyermeket
szeretnének, és a legújabb felmérések is ezt az adatot
tükrözik vissza. Az apák családi szerepének fontosságáról szólva azt mondta: számukra is komoly kihívás a
munka és a családi élet összeegyeztetése, mint az anyáknak, és a kormány számukra ugyanúgy biztosítja is a
támogatásokat és kedvezményeket, ahogy az anyáknak.
Novák Katalin szerint a magyar társadalomban egyre inkább kezd „trendivé” válni az apaság, így sokszor éppen
azért halasztják el a gyerekvállalást a fiatalok, hogy a maguk
által magasra tett mércének, vállalásoknak megfeleljenek.

Gálaest a Kisszínházban
Az SZTE Konfuciusz Intézet
fennállásának ötéves évfordulója alkalmából ünnepséget és gálaműsort szervez. Október 17én, 19 órától a Kisszínházban
a kínai Fővárosi Testnevelési és
Sportegyetem művészcsoportja
előadásában színes és varázslatos harcművészeti előadást tekinthetnek meg az érdeklődők.
Fellépnek még az intézet hallgatói és a Suhancok Táncegyüttes.

Jótékonysági sétát szervezett
az Amway 12 helyszínen,
köztük Szegeden is. A cél
az volt, hogy a résztvevők
tízezer lépéssel és jelképes,
ötszáz forintos adománnyal
segítsék a beteg gyermekek gyógyulását. A befolyt
összeget a cég megduplázta, így háromszázezer forint
gyűlt össze a Reménysugár
a Dél-alföldi Hematológiai
és Onkológiai Gyermekbe
tegekért Alapítvány javára.

Családbarát

Átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
meghirdetett Családbarát Munkahely pályázat díjait.
Kiemelten támogatták az olyan gyakorlatokat, ame
lyek a gyermeket váró vagy kisgyermeket nevelő nők
mellett az apákra vagy az idős, beteg hozzátartozókat
ápoló munkavállalókra is gondoltak. Az elismerést 45
szervezet, intézmény, illetve cég képviselője vehette
át. A nyertesek között egyedüli óvodaként volt jelen a
bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, de a szociá
lis szférából a szintén helyi Integrált Szociális és Egész
ségügyi Központot is díjazták. A két intézmény így
jogosulttá vált a Családbarát Munkahely cím használa
tára, valamint emellett pénzbeli támogatást is nyertek.
Az óvodában ebből a nevelői szobát korszerűsítik, és
az eszközök bővítését tervezik, míg a szociális központ
a szünidei gyermekfelügyeletet szervezi meg, illetve
több programot valósít meg.
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Korrupciós balhékban fuldoklik a szocialista polgármester

Ultimátumot kapott a szegediektől Botka
Nem politikai összeesküvések
áldozatává vált Botka László,
hanem saját korrupciós ügyeibe
bukott bele – szögezte le Szabó
Bálint jogász. Kijelentette, 48 órás
ultimátumot ad a polgármesternek
arra, hogy felálljon székéből, ha
ezt nem teszi meg, akkor méltatlansági eljárást kezdeményeznek
ellene.
Varga Anna
Az alábbi nyilatkozat aláírására
kéri szegedi civilek nevében Szabó
Bálint, a Likvid Kontrol Kft. ügyvezetője Botka Lászlót: „Szeretném
bejelenteni, hogy a mai napon lemondtam a polgármesteri tisztségről, és erről tájékoztattam a Helyi
Választási Bizottságot. 15 évvel ezelőtt összefogásba, szövetségbe hívtam valamennyi szegedit, hogy közösen kormányozzuk Szegedet, de
10 hónappal ezelőtt hátat fordítva
a városnak, az országos pártpolitikát választottam. 10 nappal
ezelőtt megbuktam miniszterelnök-jelöltként, és egy
újabb konkrét ajánlattal
fordultam a szegediekhez. Ezután már tényleg
csak Szegeddel kívánok
foglalkozni. Ezt az elmúlt

napokban városunk lakói elutasították, a hatóságok pedig az engem
és környezetemet behálózó politikai
maffia ügyeit beazonosították.
Hibáztam, mert az elmúlt hónapokban nem mértem azt fel, hogy
a szegediek nem egy saját politikai
karrierjét építő, korrupt polgármestert akarnak, hanem egy tisztességes,
a városért dolgozót. Hibáztam, mert
nem gondoltam volna, hogy korrupciós ügyeimet feltárják, és közvetlen
munkatársaimat bíróság elé állítják,
vagy a börtönbe ültetik.
Köszönöm eddigi támogatásukat,
továbbra is hiszek Szeged városában,
hiszek a szegediekben, ügyvédként
kívánok a jövőben dolgozni.”
A Széchenyi téren tartott sajtótájékoztatóján Szabó Bálint előrebocsátotta, hogy nem jogászként
szól, hanem civilek véleményét tolmácsolja, amikor az előbbi nyilatkozat aláírására kéri a szocialista
polgármestert, amire egyébként 48
órát adnak a szocialista politikusnak. Úgy fogalmazott, Botka László
előtt az egyetlen lehetséges út, ha haladéktalanul
lemond polgármesteri tisztségéről.
Szabó szerint hiá-

ba hangoztatja Botka, hogy politikai összeesküvés áldozata lett, ennél
sokkal egyszerűbb a helyzet: belefulladt saját korrupciós ügyeibe.
Amennyiben Botka László nem
írja alá 48 órán belül a nyilatkozatot, akkor méltatlansági eljárást kezdeményeznek ellene. Ha a városvezetőhöz lojális balliberális többség
nem fosztja meg posztjától, akkor pedig aláírásgyűjtést követően az Országgyűléshez fognak fordulni. – Azt gondoljuk, hogy Botka
Lászlónak esett áldozatul Szeged városa, neki Szegeden már csak egy
dolga van: elszámolni az általa elkövetett korrupciós botrányokkal –
szögezte le Szabó. Bejelentette azt is,
hogy korrupcióellenes kampányba
kezdenek, hogy „minden egyes lakos
értesüljön róla, hogy milyen bűncselekményeket követett el a szegedi városvezetés közpénzek felhasználásával”.
Az MSZP-től pedig azt várja Szabó Bálint, hogy a képviselőcsoport terjesszen be határozati javaslatot a Szeviép-ügy károsultjainak azonnali kártalanításával kapcsolatban. A jogász elmondta, a
Szeviép-botrány mellett további öt
olyan esetről lehet Szegeden beszámolni, amelyekben szerinte van felelőssége Botka Lászlónak. Ez pedig a Czeglédy-ügy, a Mars téri kereskedők tönkretétele, a Cserepes
sori piacosok ellehetetlenítése, a
Napfényfürdő áron aluli átjátszása egy nagyvállalkozónak, valamint a VIPparkolóbotrány.

Szocik előzetesben
Botka és Gyurcsány ügyvédje,
Czeglédy Csaba szocialista politi
kus által vezetett Humán Operá
tor Zrt. három alkalmazottjának
– egyikük az MSZP szombathelyi
irodavezetője – előzetes letar
tóztatását rendelte el a bíró
ság. Czeglédy és társai ellen a
diákmunka-közvetítés kapcsán
bűnszervezetben, üzletszerűen
elkövetett, különösen nagy va
gyoni hátrányt okozó költség
vetési csalás bűntette és más
bűncselekmények miatt folyik
eljárás. A gyanú szerint a bűn
szervezet mintegy 3 milliárd fo
rint vagyoni hátrányt okozott az
állami költségvetésnek. Jelenleg
tizenheten vannak előzetesben.
A Fidesz szerint a milliárdok az
MSZP és a DK pártkasszájába
vándorolhattak.

A baloldal felelőssége
Országgyűlési határozati javas
latban kérik a kormányt, hogy
teremtse meg a kártalanítás
jogi lehetőségét a Czeglédy-ügy
ben – jelentette be a Fidesz frak
cióvezetője. Gulyás Gergely azt
mondta, becslések szerint mint
egy ezer diákmunkásnak tartoz
nak összesen több mint százmil
lió forinttal, amit a költségvetés
általános tartalékából fedezhet
nek. Hozzátette: a Czeglédy-ü
gyért az egész magyar baloldal
politikai felelősséggel tartozik.

Luxusstróman
Czeglédy Csaba 80 millió forintos kölcsönt kapott Gyurcsány Ferenc csa
ládi cégétől, az Altus Zrt.-től hogy tevékenységét és „fényűző életmód
ját” folytathassa – derült ki. A DK elnöke azzal magyarázta a magya
rázhatatlant, hogy „tisztességes, becsületes embernek ismerte meg, és
barátjának érezte” a szombathelyi politikus-ügyvéd-vállalkozót. – Czeg
lédy egyik ügyfele [ti. Botka László] már megbukott, a másiknak színt
kell vallania – fejtette ki Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyet
tese. Budai Gyula fideszes képviselő pedig úgy fogalmazott, a Czeglédy
nem más, mint „a volt kormányfő és a baloldal strómanja”.
Fotó: Kovács Ferenc

Szabó Bálint jogász már a polgármester lemondólevelét is megfogalmazta
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Dühödt csapkolódás és hisztérikus sértődés közepette távoztak a szegedi szoci vezérek

Botka László bukása
Botka László miniszterelnök-jelöltségtől való visszalépéséhez
olyan ügyek vezethettek, amelyek
megkérdőjelezik alkalmasságát a
polgármesteri posztra is. Szövevényes szálakról ír a SZEGEDma.hu.
DSZ
A SZEGEDma.hu többrészes cikksorozatában meglepő állításokat közöl. Több, névtelenséget kérő forrásra hivatkozva arról adnak hírt, hogy
Tarjányi Péter biztonságpolitikai
szakértő és Lattmann Tamás nemzetközi jogász a „kudarcos töketlenkedést” látva egyszerűen kész tények
elé állították Botka Lászlót: vagy
azonnal lemond a miniszterelnökjelöltségről, vagy olyan információkat hoznak nyilvánosságra róla,
melyek örökre véget vetnek politikai
karrierjének. Mint ismert, Botka az
azonnali lemondást választotta.
A bukása előtti napok történetéhez
tartozik, hogy amint a SZEGEDma.
hu megtudta, az MSZP elnökségi
ülésén, melyre hivatalos volt Botka
László mint a párt miniszterelnökjelöltje, azt akarta elérni, Molnár
Zsolt ellen indítson fegyelmi eljárást az MSZP. Ezt a jelenlévő szocialista elnökségi tagok nem támogatták és leszavazták, ezért Botka és
Ujhelyi István látván, hogy dugába
dőlt a tervük, hisztérikus csapkodás
és hatalmas sértődések mellett elviharzottak az MSZP elnökségi ülésről.
A SZEGEDma.hu több helyről
megerősített információi szerint a bu-

Fotó: Gémes Sándor

Érthető a feszültség, hiszen gyűlnek a botrányfelhők a polgármester feje fölött

kást hozó hétfő előtti pénteken este
fél tíztől kezdődően válságtanácskozás zajlott a szegedi polgármesteri hivatalban, amelyen Botka több jelentős helyi embere is részt vett. A törülköző bedobásában az is szerepet
játszhatott, hogy aggódtak, újabb helyi korrupciós ügyek derülnek ki a
korábbiak mellett.
Mert van, amit már ismernek. A
Szeviép-ügy perében az ügyészség a
három volt Szeviép-vezért különösen

jelentős értékre elkövetett csődbűntettel vádolja. A vádiratban olvasható,
hogy a Szeviép Zrt. 2008 és 2010 között, a cég fizetési nehézségeinek kezdetétől a csődeljárás kezdetéig heti,
havi rendszerességgel folyósított kölcsönöket, 428 millió forint értékben
az Ujhelyi István volt sofőrje vezette Biztonsági Üzem Kft. részére. Ezt
a kölcsönt soha nem fizette vissza,
a céget pedig később felszámolták.
A SZEGEDma.hu ügyészségi forrá-

sai szerint P. Lászlónak az ügyészség
előtt vált nyilvánvalóvá, a „baloldal
elengedte a kezüket, nem lesz hála,
amiért elviszik a balhét”, ezért teljes
körű, részletes vallomást tett, amelyben Ujhelyi Istvánt nevezte meg az
egyik főkolomposnak, és arra is utalt,
a korrupciós ügyről Botka László is
tudott, és ismerte Ujhelyi és sofőrje
félmilliárdos pénzkimentési akcióját.
Talán ezért mondott le olyan gyorsan
Ujhelyi is az MSZP alelnöki tisztéről?

kiborult, aminek a hátterében az
húzódhatott, hogy Botka elestével
megbukott az a terve, amin már
hónapok óta láthatóan dolgozik a
gyámsága alá került Jobbik, azaz
hogy megteremtse fű alatt a teljes
ellenzéki összefogást, és ezáltal összefogja a Jobbik és az MSZP szavazóit is” – fogalmazott az Origo.
Hozzáteszik, a szocialista pártvezetésben sokan idegenkedve figyelték
Botka barátkozását „az antiszemi-

ta és pártfinanszírozási botrányban
vergődő” Jobbikkal, tekintettel arra, hogy „Horn Gyula pártja nem
tárgyal szélsőjobboldali pártokkal”.
A baloldal Botka-párti holdudvara ugyanakkor hónapokig harsogta
az ellenzéki médiumokban, hogy a
választástechnika azt diktálja, nem
szabad finnyáskodni, és össze kell
állni a Jobbikkal. A kísérlet Botkával
együtt bukott, Molnár Gyula MSZPelnök elhatárolódott Vonától.

Összefeküdtek volna a Jobbikkal a szocialisták?
Botka László bukott MSZP-s
miniszterelnök-jelölt és az
oligarcha Simicska Lajos utóbbi
meghosszabbított kezével, Vona
Gáborral összeborulva vágtak
volna neki a választásoknak.
DSZ
Az Origo forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Botka László,
Simicska Lajos és Vona Gábor az

MSZP és a Jobbik választási összefogásán dolgoztak, mielőtt a szegedi polgármester elgáncsolta magát,
és elmenekült a kormányfőjelölti
posztról. Az internetes portál szerint a „mesterterv” dugába dőlése
vezetett a milliárdos oligarcha „görbe estéjéhez”, amikor is Simicska
saját kezűleg festett fel obszcén szavakat veszprémi plakátoszlopaira,
aminek a rendőrök vetettek véget.
„Simicska tehát szemmel láthatóan
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Déva várát, Farkaslakát és a Gyilkos-tavat is felfedezték az üllési diákok

Az ezeréves határ mentén túráztak
Erdélyben bővítették ismereteiket
az üllési hetedik osztályos tanulók. A Határtalanul! program által
Románia számos nevezetességét
is megtekinthették.
Betkó Tamás Dávid
A pályázatot benyújtó és a diákokat is elkísérő egyik üllési pedagógus, Tasi Zoltánné elmondta, előremutató kezdeményezésnek tartja a
Határtalanul! programot. – A diákjaink olyan helyekre is eljuthatnak,
ahová elképzelhető, hogy önerőből
nem lenne lehetőségük. Legutóbb
harminc tanulóval Erdélyben töltöttünk hat napot. A pályázati támogatás szinte lefedett mindent költséget – ismertette az Üllés, Forráskút,
Csólyospálos Községi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fontos Sándor Tagintézmény hetedikeseinek osztályfőnöke.
A határtalan utazás tematikája
ezúttal a „Játsszunk fizikát és matematikát Erdélyben” volt. A kirándulás előtt a gyerekek prezentáció-

Fotó: DSZ

Az üllési diákok Bolyai János mellszobránál Bólyán

kat készítettek, a helyszínen adtak
át információkat nevezetességekről,
látnivalókról. Emellett projektnaplót vezettek, fényképekkel illuszt-

rálva az eseményeket. Így többek
között az is bekerülhetett a beszámolóba, hogy jártak Déva váránál, Farkaslakán, a Gyilkos-tónál,

sétáltak Gyimesbükkön az ezeréves határ mentén, valamint látogatást tettek Kolozsváron a Bolyai
Tudományegyetemen is.

A képviselő válaszol
B. Nagy László országgyűlési
képviselő a Déli Szó hasábjain
válaszol néhány kérdésre, melyek
a választókerületi fórumokon, a
Facebook-oldalán keresztül vagy
a mindennapi ügyintézés közben
merültek fel.
DSZ
– Köszönjük az üllési kormányablakot! Ez egy igazán hasznos fejlesztés
volt a környéknek!
– Nagyon örülök annak, hogy
amit még kormánymegbízottként
megígértem, megvalósult! Nagy
Attila Gyula polgármester már akkor szorgalmazta ezt, amikor a kormányablakok helyét első körben kijelöltük. Igaz, csak most adódott rá
lehetőség, nem mindenki támogatta az ötletet, de örülök annak, hogy
a kormányhivatal és a település közös szándékát végül siker koronázta.

A kormányablakok hálózata remekül bevált, a közigazgatásban végbement változás a második és harmadik Orbán-kormány egyértelmű sikertörténete. Sosem fejlődött olyan
sokat a magyar közszolgálat, mint ez
idő alatt, és valóban ügyfélközpontú
a rendszer. Büszke vagyok rá, hogy
mindennek az első négy évben én is
részesen voltam a megyei kormányhivatal vezetőjeként. Örülök, hogy a
fejlesztési források ma ilyen értelmes
helyi célok megvalósítását segítik.
– Most, hogy Botka László lemondott,
sokak szerint Gyurcsány Ferenc váltja őt a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként. Mi erről a véleménye?
– Erre mondják azt, hogy csöbörből vödörbe… Súlyos erkölcsi
mélyponton van a baloldal, ha a
jelöltek és önjelöltek sorára tekintünk. Botka László a szegedi bot-

rányokba bukott bele, Gyurcsány
Ferenc pedig olyan állapotba hozta
az országot, hogy 2010-ben mindannyiunk áldozatvállalására és új
gazdaságpolitikára volt szüksége a
Fidesz-kormánynak ahhoz, hogy
ne történjen meg az államcsőd. Ez
ma is vállalhatatlanná teszi a személyét, még a baloldali szimpatizánsok között is. Szerencsére ettől
már messze vagyunk, de kérem a
választókat, ne felejtsék azt az időt!
Emlékezzünk az IMF-hitel és az államadósság óriási terhére, a súlyos
munkanélküliségre, az eladósodott
önkormányzatok és emberek gondjára. Ezt volt a Gyurcsány-kormány
„teljesítménye”, amit tetőzött azzal,
hogy a méltósággal emlékezők közé
lövetett 2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján. Ma már biztos gazdasági ala-

www.facebook.com/bnagylaszlo

Fotó: Gémes Sándor

pokon tervezheti a saját jövőjét az
ország, a gazdaság versenyképessége nőtt, és 2010 óta több mint 700
ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Egyensúlyba került a költségvetés, és folyamatosan csökken az
államadósság.

MOZAIK
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Óvodások játéka
Ezúttal több mint 600 játékot rejtett Szeged Óriás Játékgyűjtő
Doboza, amelynek tartalmát az
Együttműködéssel a Gyermekekért
Alapítvány a Petresi Utcai Óvoda gyermekeinek adományozta. – Kéthavi
rendszerességgel tartunk ingyenes rendezvényeket mesékkel, gyermekmozis
matinéval és zenével. Ezeken állítjuk
fel Szeged Óriás Játékgyűjtő Dobozát,
amely időről időre megtelik játékokkal,
amit egy-egy szegedi intézménynek
ajándékozunk – tudtuk meg Karacs
Ritától, az alapítvány kuratóriumi elnökétől. Legközelebb október 29-én,
a Napfény Park Bevásárlóközpontban
lehet adományozni.
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Ösztöndíj fiataloknak
A forráskúti önkormányzat is kiírja az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A
cél a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőfokú tanulmányainak támogatása. A tanulók november 7-ig nyújthatják be pályázatukat a szükséges
mellékletekkel a település polgármesteri hivatalába.

Légvárvilág

Ünnepi évad

Október 15-én, vasárnap
Légvárvilág játszóház nyílik
Mórahalmon. A Móradombi
Sportcsarnokban 9 és 18 óra
30 perc között szerveznek
turnusokat a gyermekek
számára – olvasható a település honlapján.

Új piactér

Festők napja
Huszonkilenc szegedi alkotó művét állították ki a III.
Szegedi Festők Napja tárlaton. A MAOE területi szervezete és a SZÖG-ART közös
szervezésében megvalósuló
kiállítást október 22-ig, vasárnapig lehet megtekinteni
a műkedvelőknek a SZABszékházban. A tárlatot Pataki
Ferenc nyitotta meg.

Böjte Szegeden

Hulladékszállítás

Böjte Csaba tartott
szent
misét a dómban. A ferences rendi
szerzetes a Szent Imre
Szakkollégium és a Sze
gedi Római Katolikus
Egyetemi Lelkészség
meghívására érkezett
Szegedre a Magyarok
Nagyasszonya ünnepén.
Azt üzente a fiataloknak,
merjenek hinni magukban: „Meg tudod csinálni. Legyen ez bármi!
Képes vagy rá!”

Október 23-án, hétfőn a
munkaszüneti nap ellenére is elvégzik a szemétszállítást Zsombón.
A hulladékgyűjtő edényzeteket reggel 7 óráig kell
a településen élőknek az
ingatlanjuk előtti közterületre kihelyezni – olvasható a zsombo.hu-n.

Rókusi alkony
Domonkos László évtizedek
óta szülőföldjéről Rókusi
alkony címmel könyvet írt. A szerző a kötetről a szintén rókusi Bátyi
Zoltán újságíróval beszélget a Somogyi-könyvtár
Hangoskönyvtárában október 16-án, hétfőn 16 óra 30
perctől.

Folyamatosan kerülnek át a különböző vásárok, kirakodások a jelenlegi Dózsa téri piacról a Kistemplomtanya
téri piacra Bordányban. Ennek oka egyrészt a helyszűke, hiszen a sok árustól pont a helyi termelők nem
férnek el a jelenleg használatos téren. Gondot okoz a
megnövekedett forgalom miatt a parkolás is, sokan
nem hajlandóak a főút melletti parkolókat használni,
azonban a zsúfoltság balesetveszélyes állapotokat teremt. Több árus jelezte, hogy olyan területen szeretne
értékesíteni, ahol a vécé, mosdó a rendelkezésre áll.
Jelenleg ilyen felszereltséggel csak a Kistemplomtanya
téren működtet az önkormányzat piacot. A Dózsa
téren a tervek szerint kizárólag a helyi termelők által
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt és virágot, valamint
az általuk készített különféle kézművestermékeket értékesíthetik majd, az összes többi portékát kizárólag a
Kistemplomtanyán árulhatják. A szórólapokon ezentúl már a Kistemplomtanya tér vagy Új piactér fog
szerepelni!

Régi és új előadásokkal,
kislemezzel és az elmúlt
tizenöt évet „megkoro
názó” könyvvel várja a
közönséget jubileumi év
adában a Szegedi Egye
temi Színház. A társulat
a maga tizenöt évével
mostanra vált tinédzser
korúvá, ezért izgalmas
produkciókkal készülnek
a közönségnek. Külön
legesség, hogy ezúttal
kilépnek a „megszokott”
Pinceszínházból, így elő
adásaikat újra láthatják
az SZTE Bölcsészettu
dományi Karának régi
tornatermében, a Hungi
Vigadóban és a Nyugi ká
vézóban is.

Véradás
Két alkalommal szervez kitelepülést a Szegedi
Regionális Vérellátó Köz
pont a jövő héten. Október
18-án 13 és 17 óra között
Üllésen, a Déryné Kulturális
Központban, míg október 20-án 8-11 óra között,
Kiskundorozsmán, a Petőfi
Sándor Művelődési Házban
várják a véradókat.
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Szegedi szikra lobbantotta fel az 1956-os forradalom lángját

Pintér
M.
Lajos

Az egyetemisták a rezsim ellen

Lánc
Gyönyörű és példamutató megmozdulással hívták fel a figyelmet a
lengyel katolikusok a kontinensünket fenyegető veszélyekre. Egymillió
emberből álló imalánc vette körül
Lengyelországot, a hívek a békéért,
a keresztény és a nemzeti értékekért imádkoztak. A migrációtól fuldokló ősi, európai Európa életjelet
adott. A lengyelek – a magyarok
után! – ébresztőt fújtak.
„Ha azt akarjuk, hogy Európa
megmaradjon Európának, vissza
kell térni a kultúránk keresztény
gyökereihez” – verte le a cölöpöket
a krakkói érsek. Tette azt napra
pontosan 446 évvel azután, hogy az
egyesült keresztény flotta a lepantói csatában legyőzte az Európát
fenyegető Oszmán Birodalom
hajóhadát.
Az eszközök változtak az évszázadok során, de a célok ugyanazok.
A modern kori iszlám hódítás a
keresztény Európa létét, jövőjét
kérdőjelezi meg. A lengyelek és a
magyarok igazát visszhangozzák
a nyugat-európai nagyvárosok
párhuzamos társadalmai, a nogo zónák, a százasával emelkedő
mecsetek, a mindennaposságában
is megszokhatatlan erőszak, brutalitás és terror. No meg a megdöbbentő adatok, hogy több muszlim
diák jár a bécsi iskolákba, mint
katolikus. Nem mellesleg rövidlátó
politikai és egyházi vezetők egyenesen csábítják kontinensünkre a
migránsokat, globalista milliárdosok pedig támogatják és pénzelik a
foglalást.
Lengyelország és Magyarország,
másként fogalmazva a keresztény
gyökerű, szilárd, egységes értékrendű, a nemzeti sajátosságok erejére
támaszkodó európai gondolatkör
összehangolt, heves támadássorozat alatt áll.
Az ima és a tettek: a rendületlen
hit, a cselekvő önvédelem, a nemzeti büszkeség ideje jött el.

Fotó: Móra Ferenc Múzeum / Gémes Sándor

Kiss Tamás (képünkön) is azon fiatalok közé tartozott, akik a szabadságot és a szovjetek kivonulását követelték

1956. október 16-án Szegedről
indult a forradalom előzménye,
az itteni egyetemisták fogalmazták meg először követeléseiket.
Kiss Tamás, az események egyik
főszereplője, akkoriban 22 éves
joghallgató, mesélt élményeiről a
Déli Szónak.
Tóth Marcell
– Az egyetemi párt- és DISZbizottság a besúgóhálózaton keresztül értesült, hogy valamit terveznek a hallgatók. Ezért kitalálták,

hogy október 16-ára összehívnak
egy gyűlést, ahol elmagyarázzák, ha
valami problémájuk van a hallgatóknak, akkor forduljanak hozzájuk – mondta Kiss Tamás. A kommunisták azonban késve érkeztek
a rendezvényre, ezért egyszerűen
Kissék átvették az elnökség helyét
a hosszú tanári asztalnál. A terem teljesen megtelt hallgatókkal,
érdeklődőkkel.
Először csak egyetemistákat érintő kérdésekben fogalmazták meg véleményüket, azonban később politikai követelések is elhangzottak, ami

nem tetszett mindenkinek. Végül
szavaztak erről, a többség szerette
volna, ha nem csak oktatási ügyekkel foglalkoznak. 61 év távlatából
úgy érzi, inkább a szervezők álltak
a hallgatók mellé, s nem fordítva.
Természetesen ő maga sem gondolkodott másképpen, mint társai, szabad választásokat és a szovjet csapatok kivonását kívánta. Álmaiért folytatott küzdelme miatt végül a forradalmat leverő hatalom megtorlása
utolérte. Első fokon nyolc, másodfokon öt év börtönre ítélték, csupán
1960-ban szabadulhatott.

A forradalom élő lelkiismerete Szegeden
Wittner Máriával Csúri Ákos
beszélget a SZEGEDma Klubban
október 18-án.
Tóth Marcell
– Azt szoktam a gyerekeknek mondani, hogy mi már megtettük a
magunk harcát fegyverrel, hiszen
a szabad utazás a rendszerváltásnak köszönhető, ami ’56 csontjaira épült. Most viszont tényleg oda
kell figyelni a magyar történelemre,

mert a saját harcukat szellemi síkon
kell megvívni – nyilatkozta Wittner
Mária tavaly ősszel a SZEGEDma
hírportálnak. Az 1956-os forradalmár, aki 14 évig raboskodott a
börtönben, most újból a városba
látogat a SZEGEDma Klub vendégeként, hogy a múlt emlékei mellett
napjaink történéseiről is megossza
gondolatait. Várjuk önt is szeretettel
október 18-án (szerdán) este hat
órától a Bistorant rendezvénytermében (Szeged, Kelemen utca 7.)!

Fotó: Gémes Sándor
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Október második hetében vidéken is indul a nemzeti konzultáció

Meg kell állítanunk Sorost és ördögi tervét!
Megkezdődött a nemzeti konzultáció leveleinek postai kiszállítása,
sőt, több mint húszezren már ki
is töltötték azokat. Hamarosan a
vidéki településekre is megérkeznek a kérdőívek.
DSZ
A kérdések kipostázása november 10-ig tart, a válaszadásra pedig
november 24-ig van lehetőség. A
konzultációs íveket a Magyar Posta
szállítja ki, de emellett lehetőség
van internetes részvételre is a nemzetikonzultacio.kormany.hu címen.
A választók a kérdőívekkel együtt
megkapják Orbán Viktor miniszterelnök levelét is. A kormányfő
arra kéri a magyarokat, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban, segítsék a kormányt, hogy
Brüsszelben megvédhesse a magyar
álláspontot a Soros-tervvel szemben.
Tuzson Bence kifejtette, minél több ember mondja el véleményét, annál nagyobb a kabinet esélye arra, hogy megállítsa a
Soros-tervet, aminek a célja, hogy
Európa megváltozzon, „oldódja-

Fotó: DSZ

Ha Brüsszelen múlna, az államok helyett „európai masszában” élnénk

nak fel” a nemzetállamok, helyettük egy „európai massza” legyen.
A kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár szerint ez azt
jelenti, hogy be akarnak engedni
évente egymillió embert az unióba,
lebontanák az európai határokat, és

megváltoztatnák a büntetőjogi szabályokat, hogy enyhébb megítélés
alá essenek azok a bűncselekmények, amelyeket migránsok követnek el. – Ahhoz, hogy ez ellen fel
lehessen lépni, egyfajta erőre van
szükség. Csak akkor lehet jól kor-

mányozni, és akkor lehet jól képviselni bármilyen érdeket, ha amögött
ott van a magyar emberek akarata
is – hangsúlyozta. A nemzeti konzultációt lapzártánkig több mint
húszezren töltötték ki a kormány
tájékoztatása szerint.

Népi építészeti programot indít a kormány

Megújulhatnak a szegedi napsugaras házak
A napsugaras oromzatok egykor
mindennapos látványnak számítottak térségünkben, ma már csak
elvétve bukkannak fel az újonnan épített házak között. A népi
építészeti emlékek megmentését
kétmilliárd forinttal támogatja a
kormány.
Bartus Bella

Fotó: Gémes Sándor

Kétmilliárd forintot költenek arra, hogy ne tűnjenek el az építészeti emlékek

Mód László néprajzkutató szerint
a népi építészeti műemlékeket az
idő vasfoga nem kímélte, csak kevés maradt fenn az utókor számára. Kiemelte, Szegeden elsősorban a
napsugaras oromzat vált a parasztházak elterjedt díszítőelemévé. A

helyi népművészet legjellegzetesebb
motívumai az 1879-es árvíz pusztítása után élték virágkorukat, napjainkban közülük többet műemléknek
nyilvánítottak. – Megóvásuk anyagi
költséggel jár, aminek a tulajdonosok nem minden esetben örülnek
– jegyezte meg Schulcz Péter, a
Csongrád Megyei Építész Kamara
elnöke. Hozzátette, a társadalom a
közösségi értékek megvédésekor inkább hátat fordít a problémának.
Ezért a kormány népi építészeti
programot indít csaknem kétmilliárd forintból, amelyre magánszemélyek és közösségek egyaránt pályázhatnak a tulajdonukban álló műemlék felújításának támogatására.
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Életre szóló esélyt teremtenek az állami gondoskodásban élő gyermekeknek

A szeretet gyógyítja igazán a lelki sebeket
A szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkár
hangsúlyozta, a társadalom egy
része nem is tudja, hogy egyes
gyermekek milyen traumákkal
és mély sebekkel érkeznek a
szakellátásba, a gyermekvédelem
rendszerébe.
Betkó Tamás Dávid
Czibere Károly Bácsalmáson, a
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szol
gáltató felújított lakásotthonainak
átadásán elmondta, kötelességük segíteni a családból kiemelt gyermekeket abban, hogy feldolgozhassák
a megpróbáltatásaikat, biztosítsák
számukra az őket körbevevő gyógyító szeretetet. – A gyermekvédelmi rendszer akkor tudja a feladatát
maradéktalanul ellátni, ha az állami gondoskodásban élő gyermekek
számára életre szóló esélyt teremt.
Az esélyteremtés egyik eszköze a
nevelőszülői szolgálat kiterjesztése. Ennek érdekében megerősítettük a rendszert, foglalkoztatási
jogviszonyt kaptak a nevelőszülők,

Fotó: Gémes Sándor

Czibere Károly szerint mindent meg kell teremteni ahhoz, hogy a fiatalok ne hátrányból induljanak az életnek

a javadalmazást jelentősen megemeltük, valamint ingyenessé tettük a nevelőszülők továbbképzését
is – fogalmazott Czibere Károly.

Korszerűsítették a lakásotthonokat

Átadták Bácsalmáson a SzegedCsanádi Egyházmegye Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató felújított lakásotthonait. Kothencz János
főigazgatója a Déli Szónak elmondta, az itt élő gyermekek minden előtörténetük, sebzettségük ellenére lehetőséget adnak a felnőtteknek arra,
hogy újra bebizonyíthassák nekik,
van miért élni, küzdeni, remélni,

hogy lehetnek egy boldogabb élet
várományosai, nem törvényszerű az
elkallódásuk. A felújított bácsalmási
lakásotthonokban a családi atmoszféra megteremtésére törekednek.
A pályázati forrásból megvalósuló beruházás magában foglalta az
energetikai korszerűsítést és a belső
terek átalakítását is. A cél a minél
komfortosabb környezet biztosítása.

Az államtitkár fontos kormányzati intézkedésként kiemelte, 2020-ig
valamennyi nagy, ötven férőhelynél
magasabb lélekszámú, régi kiépí-

tésű gyermekotthont kiváltják kis
létszámú, családias légkörű lakásotthonokkal. Hatmilliárd forintot
különítettek el erre a célra.

Egy telefonhívás is segíthet a fedél nélkül élőkön

Megbecsülni sem lehet, hogy
mennyi hajléktalan élhet Szegeden,
ugyanis sokan fittyet hánynak
a segítő kezekre, és inkább egyedül, a világtól elzárva vészelik át
a mindennapokat. Ők rendszerint
erdőket, elhagyatott tanyákat, lakatlan házakat választanak lakóhelyként, a legtöbbször azért, mert
a legalapvetőbb hajléktalanszállói

szabályokat sem képesek betartani.
A Máltai Szeretetszolgálat Re
gi
onális Hajléktalan Diszpécserszol
gá
latának feladata a hajléktalanok
gyors, szakszerű segítséghez juttatása. Ha az elkövetkezendő hónapokban azt tapasztalják, hogy a fedél
nélkülieket kihűlés, megfagyás fenyegeti, hívják a 06-76/485-582-as
telefonszámot!
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Kökény Beatrix látja a tehetséget a magyar kézilabdázókban

A boldog házasság többet ér az aranyaknál
Kökény Beatrix és Imre Géza
lassan két évtizede élnek boldog
házasságban. Egyikőjüknek sem
jött össze pályafutása során az
olimpiai arany, s talán éppen ez
hozta őket még közelebb egymáshoz. A Ferencváros korábbi
irányítója nem távolodott el a kézilabdától, sokkal több lehetőséget
adna a fiatal játékosoknak és
csökkentené a légiósok létszámát
is a hazai pontvadászatokban.
Dorogi László

– A gyerekek is a sportpályán viszik
tovább a családi hírnevet?
– Mindkét gyerekünk a Ferenc
város utánpótlásában kézilabdázik.
Bence balkezes, akárcsak az édesapja. Még hatéves sem volt, amikor
már le akart menni edzésre, sok olyan
tulajdonságot örökölt tőlünk, amivel
ő is sikeres élsportoló lehet. A lányunknál kevésbé volt domináns a
sportvonal, ő egy kicsit álmodozóbb,
művészi személyiség, de végül ő is
elkezdett kézilabdázni. Kapus posz-

– Viszonylag régebben vonult vissza
a profi kézilabdázástól, mivel foglalkozik mostanában?
– Ennek most már 16 éve, de
a kézilabda maradt a fókuszban,
nem távolodtam el a sportágtól. Idén nyáron vágtam bele az
edzősködésbe, a Ferencváros
2003-as és 2004-es születésű
fiúcsapatával foglalkozom Elek
Ábellel karöltve.
– Igazán nem szeretnék régi sebeket feltépni, de karrierjének
egyik legfontosabb momentuma a
Sydneyben elveszített olimpiai döntő volt. Gyakran vonnak párhuzamot
férje, a párbajtőröző Imre Géza riói
fináléjával, ahol viszonylag nagyobb
előnyről bukta el a sorsdöntő összecsapást, mint önök a dánok ellen.
Szoktak erről beszélni?
– A családban három olimpiai
ezüst és három olimpiai bronzérem
van. Úgy látszik, hogy a sors nem
akarta, hogy bármelyikünk is olimpiai aranyérmes legyen, nehogy véletlenül az egyikünk erősebb legyen
a másiknál. A viccet félretéve, szerencsére nagyon boldog és kiegyensúlyozott házasságban élünk, ez pedig többet ér minden olimpiai
aranynál. Van két szép gyermekünk, nagyon boldogok vagyunk együtt.

ton játszik, amit nagyon élvez, sőt
egész ügyesen is csinálja.
– Ha már az utánpótlásról beszélgetünk, azt hiszem, állíthatjuk, hogy a
magyar kézilabdázás nem épp a fénykorát éli. Hiába érünk el klubszinten
sikereket, sem a női, sem a férfiválogatott nem kvalifikálta magát a legutóbbi olimpiára, amire a ’84-es, bojkott miatt kihagyott ötkarikás játékok
óta nem volt példa. Mi lehet az oka a
magyar kézilabda kisebb válságának?
– Ennek több összetevője van, de
kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy
a mai fiatalság nehezebben tud
megküzdeni bizonyos dolgokért. Sok mindent érnek el
nagyon gyorsan, és szinte mindent megkapnak, ezért nagyon sokan megélhetési kézilabdázókká válnak,
nem teszik bele a
szívüket-lelküket
a munkába. A
másik a pénzzel
függ össze. Nem
vagyok benne
biztos, hogy a
sok pénz jót tesz
a sportágunknak
itthon, mert ezzel együtt nagyon
sok légióst foglalkoztatnak a magyar
klubok a szövetség
különböző „szankciói” ellenére is. Nem
elsősorban a top-

csapatokról beszélek, mert aki oda
akar érni a Bajnokok Ligája döntőjébe, annak nagyon sok jó kézilabdázót kell foglalkoztatnia, de amikor
azt látom, hogy a kiesés ellen küzdő vagy középcsapatok nyolc-kilenc
légióst szerződtetnek, az rendkívül
felháborít, mert a fiatal magyar játékosoknak igenis teret kell biztosítani.
– Talant Dujshebaev, a férfi válogatott volt szövetségi kapitánya lemondását követően azt nyilatkozta, hogy
a modern kézilabdára sem fizikailag,
sem mentálisan nincsenek felkészítve
a magyar játékosok. Egyetért ezzel?
– Ennek azért ellentmond, hogy
egy nagyon kemény mezőnyben ötödik lett a junior férfikézilabda-válogatott az U21-es világbajnokságon.
Ez körülbelül olyan, mintha a lányok
megnyerték volna, mert a két szakág
között óriási a különbség. A lányoknál négy-öt csapat harcol a végső sikerért, a fiúknál tíz-tizenkettő. A fiúknál több tehetséges játékost látok,
mint a lányoknál, bízom benne, hogy
akarat és alázat is társul emellé, valamint az edzők is beépítik őket a
klubcsapatokba.
– Végezetül fel kell tennem az unalomig ismételt kérdést: létezik az a bizonyos magyar betegség?
– Az elveszített olimpiai finálénk után még lehetett erről beszélni. Az az igazság, hogy egy olyan
időszakban nőttünk fel, amikor nagyon féltünk a kudarctól, attól, hogy
leszid minket az edző, ha hibázunk.
Azóta azért bebizonyosodott, hogy
ez a bizonyos „betegség” nem létezik, ilyen összeomlást más csapatoknál is lehet látni. Sydneyben a fináléban volt még tizennyolc perc hátra,
amikor hat góllal vezettünk,
de a Veszprémet nem
tudjuk túlszárnyalni a BL-döntőben
kilenc perc alatt
leadott kilencgólos előnnyel
(nevet).

Fotó: Gémes Sándor

A korábbi irányító kevesebb légióst és több magyar fiatalt látna szívesen a pályán
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Szeged adósa a legszögedibb szögedinek

Bálint Sándor, a híres néprajzkutató, a „legszögedibb szögedi” hagyatékából nyílt emlékkiállítás ,,Az
Én másokért adatott” címmel a
Dóm Látogatóközpontban. A Móra
Ferenc Múzeum rendezésében megvalósuló tárlatot Zombori István
történész-muzeológus nyitotta meg.
Kiemelte: Bálint Sándor hagyatékának néhány kiemelkedően szép
darabja alkalmas arra, hogy részleteket villantson fel a néprajzkutató
életéből. – A kiállított tárgyak, a
képek beszélnek helyette, és nagyon
helyes, hogy ezt teszik, hiszen valamit le kell rónunk abból az adósságból, amivel a város és az ország
tartozik neki, hiszen pótolhatatlan
tudást kapott tőle – fogalmazott.

A Gutenberg-galaxis ma is virágzik

Az érdeklődők a jövő év január
31-éig tekinthetik meg kiállítást.
Érdekességként a tudósról készült
filmet is levetítik a látogatóknak.
– Megpróbáljuk megszólítani azt a
korosztályt, amely nem olvas, s talán
csak néha ír – fogalmazott Gyenge
Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem
Böl
csészettudományi Karának dé
kánja a Magyar Könyvkiadók
Napján. Az egyetemi kar „A könyv
a Gutenberg-galaxis után” címmel
tartotta meg a programsorozatot.
Ugyan idén először szervezték meg,
de azt szeretnék, ha ez egyben hagyománnyá válna, s a következő
években folytatódna. A rendez-

vénnyel céljuk, hogy a könyvkiadót,
az írót és az olvasót egymáshoz
közelebb hozzák, mert hisznek abban, a televízió, a rádió, az internet
mellett nem áldozott le a nyomtatott munkák korának. – A kiadók
krémjét igyekeztük elhozni. A lektűrnek nincs helye – hangsúlyozta
a dékán. Eljött és elhozta köteteit
a József Attila Kör, a Kalligram, a
Magvető Kiadó, azonban a jövőben
szívesen bővítenék még a meghívott
kiadók listáját.

Várkonyi Balázs: Meddig tart még, doktor úr?
Derűs őszi nap volt. Az állomáson verőfény fogadta őket. Villamosra
szálltak. A szerelvény komótosan araszolt, de nem bánták, nem siettek,
előttük volt az egész nap. Meg a sokat sejtető este.
A kocsi végében álltak. Feltűnt, milyen gyér a forgalom. A széles sugárút nyugalmat árasztott, persze, a felszín mindig nyugalmas, csak a mély,
az háborog többnyire, és háborgott
akkor, ’71-ben, de langsam, intette
őket a tanáruk, mert diákjai sorsa
nem kockajáték tétje, hát lassan, lépésről lépésre, egyszer majd csak kinyílik nekik az idő.

A vaskerekű átbújt a Hősök kapuja alatt, visszanéztek, megérintette őket a méltóság. Az Aradi vértanúk terét, a klinkertéglás épületeket végigverte a fény, csöppnyi ízelítő az egyetemváros-hangulatból. De
annak ideje igazán majd este jön el,
most még csak ott álltak a villamos
„saroglyájában”, nézelődtek, a fogódzóba kapaszkodtak. Kezük, csak egy
pillanatra, összeért. Egyikük se kapta
el azonnal, de aztán odébb fogott a
lány. Emlékképnek ez maradt sokáig.
A nagyposta előtt leszálltak. A
belvárosban lófráltak egész délután,
mindent megnéztek, ami megvan egy

jobb bédekkerben, de tudták, most
nem ez az igazán fontos, hanem az
este. Ami eljött végre. Színház várta őket. Meg a diákszínház legendája. A korszakos rendező. Paál István.
A zsúfolt nézőtéren szusszanni is
alig lehetett. Kezdődött az előadás,
felharsant a hátborzongató kiáltás:
Meddig tart még, doktor úr? Csak
később jöttek rá, hogy ez a mondat,
ez a dráma, Déri Óriáscsecsemője,
és legfőképp a rendező védjegye: a
mélyre hatoló krisztusi tekintet végigkíséri az életüket. S bár azt sem
tudták, hogy „meddig tart még” az,
ami ellen az avantgárd zseni harcolt,

de tanultak tőle küzdeni, mellesleg
mindvégig követték az útját Szegedtől
Pécsen, Szolnokon át Veszprémig, a
kirobbanó sikerekig. S a megrendítő végjátékig.
Akkor, hazafelé, a vonathoz tartva
nem ért össze a kezük. Az megmaradt emlékképnek. Ahogy a hiány is,
amit Szegeden járva mindig éreztek:
Paál Isti hiánya. A maradiság űzte
el őt a városból.

RIPORT
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Akadt, aki emberként viselkedett az elnyomó gépezetben

Ritka fehér holló az emberséges smasszer

Kegyetlen vadállatok és tisztességes foglárok a diktatúra korában
– képzeletbeli utazásra csábítjuk
az olvasót.
Várkonyi Balázs
Merítési mélység: 1950 és környéke.
Közelítés: kerülővel. Starthely – virtuális értelemben – a hódmezővásárhelyi Emlékpont, az intézmény,
ahol a történelmi „félközelmúlt”
felderítésén dolgoznak a kutatók.
Aztán amikor ott beleszimatoltunk
a diktatúra korának levegőjébe, és
némiképp tájékozódtunk, indulunk
a képzeletbeli utazásra.
A 60-as években járunk. Kórista
csoport érkezik Dorozsmára. Az énekeseket szálfa ember fogadja, csupa
mosoly és közvetlenség, tiszta „civil”, noha szigorú regula szerint él.
Hiszen pap: Brusznyai József, a dorozsmai plébános. Templomi koncertre hívta Vácról a Szent Cecília
kórust. Este hangversenyen, majd éjszakába nyúló beszélgetés – hitről,
művészetről, történelemről. A vendéglátó tudós pap volt. De milyen
keveset tudtunk róla akkor! Hogy
börtönbe vetette az ÁVÓ, hogy évekig együtt raboskodott a vértanúvá
lett püspökkel, Meszlényi Zoltánnal,
hogy ’56-os forradalmár testvérbátyját kivégezték, minderről fogalmunk
se volt. Sok évvel később egy interjúban mondta: „Esténként imával zártam a napot. És arra gondoltam: hála
a Jóistennek, ma nem vertek meg.”
Kérdeztem tőle akkor, rabtartói szemében látott-e akár egyszer is együttérzést? Nagyon ritkán – válaszolta –,
de ők sokkal inkább rabok voltak,
mint mi. Mert tudtuk, ha nem végeznek ki, egyszer szabadulunk, ám

ők mindig a szégyenteljes múltjuk
foglyai maradnak.
A pribéklelkületet megvilágító ismeretanyag foghíjas. Persze, hisz a
személyiségi jogok a bűnösöket védik. A „duplanullás” perben elítélt
tudós bölcsész, az ’56-os Rusvay
Tibor egyik könyvében olvassuk:
„Kihallgatás után fölvittek a cellába.
Majd, úgy negyed óra múlva, ismét
jöttek. – A gyengélkedőre visszük,
hisz magának vérzik a füle! – ordította a smasszer. Csupán a fül és a
dobhártya szakadt le és be…”
A fültépő, dobhártyaszaggató vallatótiszt neve ismeretlen. A brutális foglároké szintúgy. Azért némelyekről tudhatunk: a váci börtön
két hírhedt smasszere, Pelcz János
és Oszaczki Ferenc legendás „tehetségű”, rutinos verőember volt. Rájuk
az egyik Rusvay-könyv címe tökéletesen illik: Vadak a vetésben. A
pribékek között azért akadt néhány
kivételes ember. Mókus tizedesnek
hívták az egyiket. Tisztességes foglár volt. Akin tudott, segített. Sosem
vált kegyetlen vadállattá. A sok nyelven beszélő klasszika-filológus évekkel a szabadulása után taníthatott ismét – de a lakóhelyén semmiképp,
csak távolabb, Szobon. Egyszer régi ismerősbe botlott, a márianosztrai börtön egyik jobb érzésű őrébe.
Azonmód be is mutatta barátainak,
így: Ő volt a kedvenc smasszerem
Nosztrán! Istenem, mint tudott derülni a keserű emlékein! A foglárok némelyikének gyereke a szobi
gimnáziumba járt. Amikor ő ott kezdett tanítani, a börtönőrök szorongtak: azt hitték, majd a gyerekeiken
áll bosszút. Igen, bosszút álltam –
mesélte később a tanár. – A legtöbbet hoztam ki belőlük! Nem egyet

az országos tanulmányi verseny döntőjébe vezettem…
Menjünk kicsit távolabb, egészen
Hortobágyig. Kónya-pusztán álljunk meg Zsákai Piroska tanárnővel az egyik viharvert juhhodálynál.
A kitelepítés éveiben kisgyerekként
itt éhezett, itt fagyoskodott, a patkányok járta hodályban, amely akkor az
otthona volt. Lidérces emlékei mellett akad kevéske jó is. „Kónya vasútállomásán a Posta nevű család lakott.
Sokat kockáztattak, amikor titokban
továbbították a leveleinket, vagy amikor a vonatból kidobott élelemcsomagokat be-

juttatták nekünk. A juhász Blágáék
szintúgy nagy kockázatot vállalva segítették a rabokat. A sok kegyetlen
közt néhány derék rendőrt is megismertem, név szerint emlékszem
Mező bajtársra. És jó szívvel gondolok arra a táborparancsnokra, aki
a körülményekhez képest tisztességes tudott maradni. Amikor máshová vezényelték, sokan sírva búcsúztak tőle.” Az elnyomó gépezetben is
emberként viselkedők felmutatása
tán egy külön kutatási irány lehetne az Emlékpont munkatársai számára. Az így keletezett dosszié viszont, attól tartok, nem lesz majd túl
vaskos. Ritka volt ugyanis a kivétel…

Fotó: Emlékpont

Hódmezővásárhelyen a kommunizmus sötét mindennapjaiba kalauzolnak
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Érvényes: október 14-tól október 20-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

A most beköszöntő napok
igen kedvezően alakulnak,
különösen családi élete
harmonikusabbá tételére
lesznek alkalmasak, s megtapasztalhatja,
hogy mindig van segítség. Az elmúlt évek
során gyakran kellett megtapasztalnia,
hogy mindent önerőből saját magának
kellett megoldania.
BIKA (04.21. - 05.20.)

Ne feledje, hogy mindenkinek a búját-baját nem vállalhatja magára, s igazából
nem is ez az ideális megoldás. Sajnos mindenkinek saját magának
kell megvívnia a harcait, önnek pedig
a saját feladataira kell összpontosítani,
hisz van belőle bőven! Jelentős döntés
elé kerülhet.
IKREK (05.21. - 06.21.)

A most beköszöntő napok
igen érdekes lehetőséget kínálnak arra, hogy az egész
világnak megmutassa, meg
lehet önben bízni, és az önre bízott feladatot képes maradéktalanul és hibátlanul elvégezni. De ne csak a munkájával
foglalkozzon, hanem az ön körül élő
emberekkel is.
RÁK (06.22-07.22)

Különösen a munka és a
karrier terén számíthat sikerre a következő napokban. Más életterületeken
viszont több alkalommal is belekeveredhet kellemetlen helyzetekbe, a külvilág
könnyen felbosszanthatja. Különösen a
közlekedés területén lesz kitéve annak,
hogy önbe kössenek.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Váratlan és egyben érdekes
ajánlatokat kaphat már a
hét első felében, amelyeket
alaposan meg kell fontolnia.
Ne hamarkodja el az igen vagy a nem kimondását, mert mindkettőt megbánhatja. Akkor teszi jól, ha kikéri környezete
véleményét is, hátha többen okosabbak
lesznek, és így könnyebben tud dönteni.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Megeshet, hogy kényes kérdések megoldásai várják a
hét első felében, azonban a
hét közepén végre – pozitív
értelemben – megfordulhat önnel a világ.
Meglepetéseket tartogat a sors, elsősorban karriere vagy tanulmányai terén.
Szinte tálcán kínálják az ön számára a lehetőségeket, így megmutathatja, mit tud.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

A környezetében élők is jó
hatással lehet, együtt még
többet tudnak kihozni a
lehetőségekből. Könnyen
adódhat némi feszültség a hét első két
napján, de a magányosok számára érdekes fordulat következhet szerda után.
Akinek már van párja, komoly döntéshelyzetbe kerülhet.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

A hét eleje nem indul túl
jól, de csütörtökre már rendeződnek a gondok, sokkal jobb hangulatban lesz,
s kiváló hétvégének néz elébe. Élvezze az
életet, fogadja el a baráti meghívásokat,
ne ücsörögjön otthon, hisz legfeljebb újra
néhány unalmas estének nézhet elébe,
erre pedig semmi szüksége.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Nem túl kedvező a heti
csillagállás, de ez ne adjon
aggodalomra okot, csupán
legyen körültekintő, például ne mondjon elhamarkodottan igent
vagy nemet semmilyen megkeresésre.
Az érkező kérések nem véletlenek, hisz
környezete tudja, hogy bármikor lehet
önre számítani.
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.)

Többször is megeshet, hogy
elbizonytalanodik, hogy
belevágjon-e egy-egy már
unalmas, kényszerű feladatba. Talán épp itt az idő elgondolkodni
azon, jó helyen van-e. Ha megérett önben
a változtatás iránti igény, akkor bizony
most minden esélye megvan arra, hogy
továbblépjen.
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Tele lesz erővel, energiával,
minden feladatot meg tud
oldani, amelybe csak belekezd. Nagyon lelkesen áll
azon problémák elé is, amelyeket máskor
nyűgnek és fárasztónak érez. Érdemes is
ezt a rengeteg pozitív energiát teljes egészében kihasználnia, hiszen végére érhet
minden halogatott teendőnek.
HALAK (02.21. - 03 20.)

A hét első fele számos nehézkes pillanatot is tartogat.
Minden apróságon felhúzza
magát, s olyan dolgok miatt is vitába bonyolódhat, amelyek miatt – bármely más esetben – ez sosem
történne meg. Ez az érzelmi zavar önt is
megviseli, alaposan leterheli, próbáljon
minél hamarabb kimászni belőle.

SZEGED

Terjesztés

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szom
baton 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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Péter Szabó Szilviának a szívében élnek a népdalok
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Levéltári napok

Visszatérés a zenei gyökerekhez
Az énekesnő tizenöt éve sikert
sikerre halmozva tevékenykedik
a zenei pályán. Hamarosan újabb
nagylemezzel rukkol el, amelyben, mint mondja, a gyökerekhez
nyúl vissza. Péter Szabó Szilvia a
sikerekről, az anyaságról és a hamarosan megjelenő nagylemezéről
mesélt a Déli Szónak.
Bartus Bella
– Tizenöt éve tevékenykedik a zenei
pályán, hogyan készült a 2017-es jubileumi évre?
– Már tavaly megkezdődtek készülődések, hiszen ez egy nagyon fontos
időszak. Sikerült egy különleges produkciót összeállítanunk, amivel jelenleg is járjuk az országot. Hamarosan
vége az évnek, ezért a tervezett nagylemez megjelenése is időszerűvé válik,
amely egy régen várt visszatérés lesz
a gyökerekhez, természetesen megjelennek benne a rajongók által kedvelt
népzenei dallamok is. Az új esztendőt
pedig egy budapesti a nagy koncerttel szeretnénk indítani.
– Autodidakta módon tanult meg
énekelni, egyik pillanatról a másikra került fel a vidéki létből a főváros forgatagába, majd sikert sikerre
halmozva vált
az emberek

kedvencévé. Kezdetekben mennyire
volt egyértelmű, hogy önnek a zenei
pálya lesz a „kijelölt” útja?
– Édesanyám mindig azt mondja, hogy hamarabb kezdtem el énekelni, mint beszélni. Már korán világossá volt számomra, hogy ezen az
úton szeretnék haladni, hiszen mindig is az volt az álmom, hogy egy napon a színpad lesz a munkahelyem.
Persze, mint általában az lenni szokott, a sikerhez vezető út egyáltalán
nem volt könnyű.
– Az első NOX-dalok megjelenésekor
a közönség számára újdonságnak számított a népzenei és modern dallamok ötvözése. Honnan hozza magával a népdalok szeretetét?
– Nem mondhatom, hogy már a
kezdetek kezdetén éreztem volna egy
bizonyos fajta megrögzöttséget a népzene iránt. Mégis ösztönösen szeretem
a népdalok, és úgy gondolom, hogy ez
a szeretet minden magyar emberben
benne van. Fontos az ismeretük, mivel nagyon gazdag a néptörténetünk.

– A Nagy Duett színpadán Pachmann
Péterrel az oldalán szögezte a le tévéképernyők elé a nézők sokaságát.
A tévés szereplés fokozta a közönség
érdeklődését?
– A műsort nagyon sokan szerették, de lényeges változást nem érzékelek a produkció óta. Mindig jó volt
a kapcsolatom a rajongóimmal, amire mindig is törekedtem. Koncertek
után addig maradunk a helyszínen,
ameddig az utolsó ember el nem szállingózik.
– A tavalyi évben életet adott első gyermekének, az anyaság mégsem szólította el a hivatása mellől. Hogyan tudja
összeegyeztetni a két szerepet?
– Szerencsénk van, mert nagyon
sok segítséget kapunk a nagyszülőktől, legfőképp a nagymamáktól,
ugyanis örömmel vigyáznak a babára. A fellépések könnyedén megoldhatóak, mert a párom is be tud segíteni. Egy kis családi összefogással
minden könnyedén megy, ezt ajánlom minden édesanya és édesapa figyelmébe.

1978 óta rendezik meg a Csong
rád Megyei Levéltári Napokat.
Idén október 9. és 11. között
várták az érdeklődőket külön
böző városokban. – Negyven
évvel ezelőtt bölcs levéltáros
elődeink egy új programsoro
zatot indítottak el. Céljuk az
volt, hogy a kutatási eredmé
nyeket eljuttassák azokra a te
lepülésekre is, ahol nem mű
ködött levéltári kirendeltség.
Maradandó értéket alkottak,
az évek során valóban eljutot
tak a megye minden részébe
– fogalmazott Biernacki Karol,
a megyei levéltár vezetője.
Három témát jártak körbe Sze
geden, Hódmezővásárhelyen
és Szentesen. A megyeszék
helyen az 1947-ben a kommu
nisták által elcsalt kékcédulás
választásokról tartottak kon
ferenciát, ahol Farkas Csaba
levéltáros mellett előadott az
egyetem két ismert történé
sze, Miklós Péter docens és
Bencsik Péter adjunktus.

Ingyenes apróhirdetés!

Fotó: Kovács Ferenc

Az énekesnőt az anyaság sem akadályozza a szakmai sikerekben

Ingyenes apróhirdetés a Déli
Szóban! Közöljük az Ön fel
hívását is, aminek maximum
terjedelme 70 karakter le
het. Várjuk hirdetményeiket
a
deliszomagazin@gmail.
com e-mail címre minden hé
ten kedden 12 óráig. 90 ezres
példányszámban Szegeden,
illetve a környék 18 települé
sén! Ingatlan, jármű, vegyes,
munka – bármilyen hirdetést
szívesen fogadunk. Használja
ezt ki, és induljon a csere-be
re. Bővebben a 17. oldalon.
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Alapszabály, hogy szakértővel ellenőriztessük, amit a szabadban szedtünk

Nem mindegyik kalapos gyilkos
Őzláb-, déli tőke- és vöröses nyálkásgombával, a kulináris gyűjtök
kedvenceivel is találkozhattak az
SZTE Füvészkertjében a látogatók
az első Gombásznapon. A kicsiket
a gombasimogató, a nagyokat a
gombahatározás fortélyai vonzották.
Bartus Bella
– De jó, itt mindenféle gombát meg
lehet ismerni! – kiáltotta a hatéves
Bence, mikor meglátta a gombasimogatóban felsorakozott változatos fajokat. A kisfiúnak leginkább a
kézműves-foglalkozások és a gombasimogatás tetszett, ahol megtanulhatta, mely gombákhoz szabad
hozzáérni és melyek jelentenek veszélyt a számára. Az Őszi Kulturális
Fesztivál keretén belül első ízben

rendezték meg a Gombásznapot
a Szegedi Tudományegyetem
Füvészkertjében, ahol az érdeklődők betekintést nyerhettek a Tiszaparti város környékén élő gazdag és
egyedi gombafajok világába. Több
százan látogattak el programra,
amely a gyerekeknek és felnőttek
kellemes kikapcsolását biztosított.
Sándor Attila gombász kiemelte, a
Szeged környékén élőknek érdemes
az őszi időszakban felkeresni a közeli fenyveseket, hiszen nagyon sok
finom gombát lehet találni ilyenkor. – Mivel rengeteg gombafaj van,
amely közt mérgezőeket is számon
tartunk, alapszabály, ha a természetben gyűjtünk gombát, mindig
mutassuk meg fogyasztás előtt szakembernek, súlyos mérgezéseket kerülhetünk így el – hívta fel a figyelmet a veszélyekre a szakértő.

Alkotva segítenek a rászorulókon

A szegedi Csongor Téri Közösségi
Házban november végéig hétről hétre készítik a díszeket, képeslapokat,
egyéb apróságokat a lelkes önkéntesek az egyházmegyei Karitász hívó
szavára, hogy azokat a decemberi
Karitász-vásárra vihessék. Az ott
befolyó összegből nehéz helyzetben
lévő szegedi családokat támogatnak

tüzelővel. Az október első hetében
elindult alkotóházba valamennyi
korosztályból érkeznek önzetlen
segítők, akik a kézművesség jegyében telő alkalmakkor összefogásban
keltenek életre kézművescsodákat.
Minden héten kedden délután 15
órától a közösségi házban várják az
alkotó jótevőket.

Fotó: Kovács Ferenc

Kicsik és nagyok is érdeklődve figyelték a különböző fajtákat

A zene örömében osztoztak

Komolyzenei klasszikusokkal, illetve népszerű filmzenei slágerekkel
nyújtott zenei élményt a Kosztándivonósnégyes a szegedi Csongor Téri
Közösségi Házban. A Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülői, családjai, gyermekei, idősek és fiatalok egyaránt részt vettek
a rendezvényen. – Immár hagyományosnak tekinthetőek azok a

Tarjáni Zenei Estek, amelyek alkalmával Kosztándi Istvánt és zenekarát, illetve másokat is bevonva olyan
zenei élményeket igyekszünk adni
az érdeklődők számára, amelyekre
mindig szívesen emlékeznek vissza
– mondta el a Déli Szónak Kothencz
János, a kulturális programsorozat
életre hívója. További információk a
SZEGEDma.hu hírportálon.
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Ingatlan
Röszkén, a falu központjában, 3 szobás,
nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra,
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. Érd: 0620/317-9479
Irodának, üzlethelyiségnek kiadó 58
m2-es felújított ingatlan a Vasasszentpéter utcai rendelővel szemben. Irányár: 60
ezer Ft/hó. Érdeklődni a 0662/324 -142es telefonszámon 8-16 óra között lehet.
Sándorfalva-Kővágóban 20×80 m-es
zárt kertben 6 helyiségből álló teraszos
tégla hétvégi ház eladó. Irányár: 3,2 MFt.
Tel: 0630/665-43-63
Szeged belvarosaban 17m2-es üzlethelyiség, iroda kiadó. Tel.:30/6255531

Jármű
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár mozgáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315450

Munka
Gyermekfelügyeletet vállalok hétvégén
(óvodában dolgoztam), valamint betegápolást, bevásárlást is. E-mail: madzsidzsa@citromail.hu

Vegyes
Eladó 4 darab vastartály. Méreteik: 0.7;
1; 2 és 5.6 m3. Érd.: 0620/3179479
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
Üvegtetejű asztal, gáztűzhely, betonkeverő, vascsövek, szagelszívó eladó. Tel:
0662/746-646, 0630/691-93-94
Vesszőből fonott három lábon álló kenyértartó (nagyon régi) Szegeden eladó.
Érd: 0662/489-319, 0670/542-48-28
Négy darab kárpitozott szék újszerű állapotban Szegeden eladó. Érd: 0662/489319, 0670/542-48-28
Zepter Bioptron Compack III.lámpa, +
teljes /6 színből álló színterápiás készlet/
eladó. Irányár: 98 ezer Ft. Tel: 0620/52181-18
Lelki, érzelmi, önértékelési, párkapcsolati problémák kezelése. www.lelkiOK.
hu Tel.: 06-30/299-07-04
Teljesen új Hausmaister kenyérsütőgép /egyaknás/ eladó. Irányár:9 ezer Ft.
Tel:0620/521-81-18

Megújultunk!
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Játsszon velünk mozijegyekért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfej
tői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema Citybe a Tuli
pánláz 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 18-ig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé
günkben vehetők át.
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A jövő afrikai diplomatái a szegedi egyetemen

Nagykövetként térhetnek vissza
A Csongrád Megyei Kereskedel
mi és Iparkamara által szerve
zett mestervizsgán a pincérek
mesterremekek elkészítésével
koronázták meg a felkészülé
süket. – A Szegedi Borfesztivál
és Szeged Napja Ünnepségso
rozatot húztam témaként. A
gálavacsorához állítottam össze
a menüsort, díjnyertes borok
alkotta italsort és a megfelelő
díszítőelemekkel, étkészlettel
ellátott asztalt. A téma tükrö
ződésére nagy hangsúlyt kell
fektetni a megjelenés minden
részletében, ezen belül viszont
az egyéniségét, kreativitását
meg tudja mutatni egy mester
jelölt – ismertette a zsűrizését
követően Kispál Balázs Mátyás,
aki már hét éve dolgozik pin
cérként, jelenleg egy hódme
zővásárhelyi étteremben lát el
feladatot. Örömmel képezi ma
gát, szélesíti tovább ismereteit.
Horváth Gábor, a kamara kép
zési igazgatója hangsúlyozta,
a pincér szakmát is keveseb
ben választják, mint amennyi
munkaadói igény felmerül. – A
fiatalok szeretnek a vendég
látásban továbbtanulni, közel
negyven százalékuk az általá
nos iskolát követően ezen a
vonalon képzeli el a jövőjét,
ennek ellenére csökkenő lét
számról beszélhetünk. A megye
négy vendéglátós szakközépis
kolájából közel minden tanuló
kint van gyakorlati helyen. A
megfelelő hozzáállású diákokat
később jó eséllyel alkalmazzák
a vendéglátóegységek – emelte
ki Horváth Gábor, megjegyez
ve, sok szakembert csábít a
külföldi munka lehetősége is.
A tizenhárom mesterjelölt dísz
asztalait szakavatott zsűri érté
kelte Az értékelésnél figyelmet
fordítottak az ételek és az ita
lok harmóniájára, az eszközök
felhelyezésére, a precizitásra, a
tematika megjelenítésére.

Fotó: Gémes Sándor

Alaptalan vádak ide-oda, a kormány megmutatja szolidaritását

Az egész világon megállják a
helyüket a nemzetközi kapcsolatok területén azok, akik a SZTE-n
végeztek – fogalmazott Trócsányi
László igazságügyi miniszter azon
a tanévnyitón, amelyen a frankofón
országok a magyar kormány támogatásával nálunk tanuló diákjai is
részt vettek.
Tóth Marcell
– A kormány 2014-ben döntött
úgy, hogy a Frankofón Egyetemi
Közp ont létrehozása érdeké-

ben támogatást nyújt a Szegedi
Tudományegyetemnek. A cél az
volt, hogy Magyarországon a francia nyelvnek is legyen kultúrája, hagyománya, ezért a kabinet évente
40 millió forintos támogatást nyújt
– fogalmazott Trócsányi László
igazságügyi miniszter a Frankofón
Egyetemi Központ tanévnyitóján. Az eseményen részt vett Éric
Fournier, a Francia Köztársaság budapesti nagykövete és Marie-France
André, a Belgium budapesti nagykövete is. Trócsányi szerint különösen nagy a jelentősége, hogy külön-

böző országokból, köztük NyugatAfrikából érkező diákok Európáról
tanulnak itt a magyar kormány segítségével, hiszen gyakran vádolják
alaptalanul hazánkat a szolidaritás
hiányával. Meggyőződése, hogy a
képzésből kikerülő, diplomájukat a
szegedi egyetemen megszerző fiatalok helyt fognak állni az egész
világon a nemzetközi kapcsolatok
területén. Trócsányi a magyar nyelv
tanulására is biztatta a diákokat,
hiszen akár nagykövetek is lehetnek egyszer hazájuk képviseletében
Magyarországon.

Hiteles képviselet a magyar fiataloknak

Szegedi küldött az ENSZ-ben
Magyarország ENSZ ifjúsági
küldötteként lát el feladatokat a
szegedi származású Szuda Ágnes.
Betkó Tamás

Fotó: Gémes Sándor

Az újdonsült kinevezett elmondta,
fő feladatának tekinti hitelesen képviselni a magyar fiatalok érdekeit, emellett tolmácsolni az Egyesült
Nemzetek Szervezete programjait az
ifjúság felé. – Mindig is fontosnak
tartottam, hogy a majdani munkám

során olyan feladatokat láthassak el,
amellyel segíthetek másoknak, és a
tevékenységem pozitív társadalmi
változást eredményez, ezért jelentkeztem ifjúsági küldöttnek – emelte
ki Szuda Ágnes, aki a közelmúltban vette át hivatalosan a tisztséget Rácz Zsófiával egyetemben. A
Déli Szónak elmondta, a feladatok
körét az előd, Volom András fektette
le, elindítva a Magyar ENSZ Ifjúsági
Küldött Programot, amelynek itthoni tevékenységi körét viszi tovább.
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Virtuális valóság

Hamarosan jön a nyugdíjprémium

Fotó: Kovács Ferenc

A stabil anyagi helyzetet és a mindennapi biztonságot hangsúlyozta B. Nagy László a domaszéki nyugdíjasoknak

Eljutottunk oda, hogy emelni
tudjuk az idősek életszínvonalát –
jelentette ki B. Nagy László Domaszéken, az Idősek Világnapján. Az
országgyűlési képviselő arról beszélt: ha az ország a jelenlegi úton
halad, akkor kellemes öregkort
tud biztosítani a nyugdíjasoknak.
Megyeri József
Kispéter Géza polgármester kiemelte, ránk hárul a feladat, hogy
az idősektől kapott tudást átnyújt-

suk a jövő generációinak, ugyanis
csak így őrizhetjük meg az alapvető
emberi és nemzeti emlékeinket. B.
Nagy László pedig arra mutatott rá:
a Fidesz a 2010-ben azt a célt tűzte
ki, hogy folyamatosan megtartsa
a nyugdíjak vásárlóértékét. – Idén
jutottunk el odáig, hogy már nemcsak megtartani, hanem emelni is
tudunk az életszínvonalon: novemberben nyugdíjprémiumot kapnak
az idősek – ismertette az országgyűlési képviselő. Ezenfelül azt is
tervezik, hogy az év végén Erzsébet-

utalvánnyal támogatják a nyugdíjasok boldogulását. Még elmondta, a
stabil mindennapokhoz a biztonság
is hozzátartozik. – Úttörők lettünk
az egész Európát sújtó migrációs
nyomás kezelésében, és a visegrádi
négyekkel összefogva arra törekszünk, hogy az illegális bevándorlás
ellenére Közép-Európa biztonságos
szigetévé váljunk, ahová nem lehet
behatolni. Ha Magyarország a jelenlegi útján halad, akkor szép jövő
előtt állhat, ami a kellemes időskor
egyik alapfeltétele.

Nagy durranásra készülnek a bordányi fiatalok
Aktív kikapcsolódást nyújt a fiataloknak Bordányban a helyi ifjúsági
önkormányzat.
Betkó Tamás Dávid
Szellemi és ügyességi kihívások,
valamint jótékonysági vásár is szerepel még az idei programban.
Megtudtuk, jövőre ismételten neves fellépők érkezhetnek a községbe. – A Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat a közelmúltban összeállította a 2018-as rendezvénynaptárát. A legnagyobb volumenű

Fotó: DSZ

terv a Morajlás Ifjúsági Fesztivál
újbóli megszervezése. Az első szeptemberben volt olyan fellépőkkel,
mint Benk Dénes, Essemm és a

Hősök. A nagy érdeklődésre való
tekintettel jövőre is megrendezzük
– ismertette Lajkó Bálint ifjúsági
polgármester.

Az internet korában ma már
nem a sarki kisbolt előtt gyűlnek össze az emberek, hogy
elítéljék azt a személyt, aki a
héten már másodszor elment
a nagyvárosba „stiklában”, hanem leülnek a számítógépek
elé, de akár a vacsora főzése
közben is nyomkodják az okostelefonjukat, és kiadják magukból a gőzt. Persze elmaradnak az
emberek egyetértő bólogatásai,
ehelyett viszont repkednek az
elismerő lájkok és szívecskék.
De tulajdonképpen ugyanaz
megy végbe, mint évtizedekkel ezelőtt, a kisbolt előtt. A
különbség az, hogy a netes bejegyzések, kommentálások, a
„jól megmondtam” beírások,
nem hoznak létre valós, fizikai
értelemben egy légkörben tartózkodó csoportot. A bolt előtt
találkozó asszonyok és férfiak
közötti kapcsolatok a pletyka
lévén valóban erősödtek, tehát
ezek a találkozások valós funkcióval bírtak. A virtuális világban
azonban nem, vagy csak nagyon
ritkán alakulnak ki igazi, valós
barátságok. A közösségi háló
ma már átesett a ló túlsó oldalára, sok esetben a hamis kép
kialakításának melegágya lett. A
megtámadott alany pedig megszégyenülten olvashatja a róla
alkotott népítéletet – mintha
újra a középkorban élnénk, és
hallgatnánk a halálraítélt hosszú bűnlajstromát. Az emberek
a cybertérben sem jobbak, mint
az életben: irigyek, rosszindulatúak, sőt, gonoszak. Egy dolgot azonban ne felejtsünk el:
amikor egy hozzászólásban jól
megmondjuk a véleményünket,
azzal semmi mást nem teszünk,
mint
tehetetlenségünkben
frusztrált lelkünkön könnyítünk.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Tanítani való leánykérés a kübekházi csapatkapitánytól

A futballpályán mondták ki az igent

Fotó: Gémes Sándor

A csongrádi futballpályán tette fel a nagy kérdést Olajkár József szerelmének, Dórinak

Olajkár József a Csongrád TSE III.
elleni találkozó szünetében térdelt
le szíve választottja elé, és feltette
a nagy kérdést.
Vajgely Pál
Bár a Kübekháza 3-0-ra vezetett mintegy 40 percnyi játék után
a Csongrád TSE III. otthonában a

Csongrád megyei III. osztály TiszaMaros csoportjában lejátszott találkozón, a kübekiek csapatkapitánya,
Olajkár József mégsem várhatta nyugodtan a félidőt: hetek óta ugyanis
azt tervezte, hogy a félidőben kéri meg párja, Dóri kezét, aki mit
sem sejtett a tervekből. Bár reggel még haraggal váltak el egymástól, mindez nem volt kihatással a

lány döntésére, aki igent mondott.
Olajkár József kollégái segítségével
készített molinót, a szünetben pedig a teljesen meglepett lány ujjára fel is került a gyűrű. Döntéséről
a labdarúgó elmondta, kicsi gyermekkora óta futballozik, így abban
már korábban biztos volt, hogy alakuljon bárhogy is az élete, valamilyen módon kötődni fog a focihoz

az esemény, amikor megkéri barátnője kezét. – A családom egy része
csongrádi, én is laktam és játszottam is a városban. Külön köszönöm
a tápéi gyermekotthon és a kollégáim segítségét és munkáját, rengeteget segítettek a háttérben. Mellettük
anyósoméknak is nagy köszönettel tartozom – tért ki a részletekre a Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltatónál dolgozó, Kübekházán
futballozó Olajkár József.
Mint azt hozzátette, a találkozó
előtt a szokásosnál jóval jobban izgult, azonban a foci rendszerint ki
tudja kapcsolni, a játék pedig ezúttal
ebben is segített számára. Csak pár
perccel a szünet előtt érezte azt, hogy
hamarosan másképp zajlik majd a
félidő, mint ahogy azt megszokta: ezúttal nem az öltözőbe, hanem a pálya egyik sarkában tartózkodó párjához vezette az útja.
A szerelmesek, Dóri és József
mintegy két és fél éve alkotnak egy
párt, másfél éven belül szeretnék
megtartani a lakodalmat.

Öt forduló után a dobogón a Szent Mihály fiataljai

A hazai krémmel versenyeznek a szegediek
Az egycsoportos, kiemelt bajnokságban játszik az idei szezontól
a Szent Mihály U16-os női labdarúgócsapata. A tehetséges lányok
a Ferencváros ellen bravúrt is
bemutattak, és a dobogót tűzték ki
célul az idény végére.
Vajgely Pál
Hódi Zsuzsanna tanítványai olyan
csapatokkal játszanak éles mérkőzéseket, mint az MTK vagy a
Ferencváros. Mint a döntésről a gárda edzője elmondta, a szegedi klub
célja, hogy a lányokat már ebben a
korban a lehető legmagasabb szinten versenyeztessék, távlati tervük
pedig, hogy a csapat játékosaiból
minél többen lehessenek majd ott
az élvonalbeli felnőttegyüttes kere-

tében is. A Szent Mihály öt forduló
után ugyanúgy tíz ponttal áll a dobogón, mint az MTK és a Győr. –
Óriási dolognak tartom, hogy döntetlent játszottunk a Fradival, ráadásul még ők örülhettek ennek az
iksznek. Egyszer kaptunk ki, az ETOtól 5-1-re, ott nem éreztem ekkora különbséget a két csapat között,
a visszavágón könnyen másképp is
alakulhat majd a meccs. Bízom a lányokban, és abban, hogy legyőzzük
a Kókát és a Pécset, ha ez sikerül,
akkor reális célunk lehet a dobogó
– összegzett Hódi Zsuzsanna a Déli
Szónak.
A csapat a tavalyi, U15-ös korosztályban harmadik helyen végzett
lányokra épül, azonban a nyáron
Savanya Csilla, Kiss Virág, Mocsári
Nikolett és Nagy Lilla is szegedi és

Fotó: Kovács Ferenc

Öt kör után remekül állnak a szegedi lányok a kiemelt bajnokságban

környéki klubokból csatlakozott a
csapathoz: a Szent Mihály a későbbiekben is szeretné a környék tehetséges női labdarúgóit segíteni abban,

hogy az elérhető legmagasabb szinten futballozhassanak, e mellett fokozatosan szeretnék beépíteni a tehetségeket a felnőttegyüttesbe.
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Győri színekben remekel a szegedi szélső, Bódi Bernadett

Idén is meghódítaná Európa csúcsait
Címvédőként kezdhette meg a
szereplését a Bajnokok Ligájában
a Győri ETO női kézilabdacsapata.
A szegedi szélső, Bódi Bernadett
remek teljesítménnyel rukkolt elő
az első fordulóban.
Vajgely Pál
A sérülések miatt nem várhatta
könnyű helyzetben a Győri ETO KC
a dán Midtjylland elleni nyitányt a
Bajnokok Ligájában: a szegedi Bódi
Bernadettel felálló címvédő azonban
sikerrel vette az első akadályt, a di-

adalhoz a szélső négy góllal járult
hozzá. Különösen értékes a pályán
nyújtott teljesítménye annak tükrében, hogy mindezt öt lövésből érte
el – ráadásul jóformán csere nélkül,
hiszen egyedüli jobbszélsőként nevezték őt a találkozóra. – Mentálisan
ez a szituáció mást kíván tőlem is.
Jana Knedlikovával jól kiegészítjük
egymást, okosan el tudjuk osztani
azt az óriási terhelést, amit kapunk
a szezon során, rengeteg mérkőzést
játszunk egy idényben. Figyelem a
statisztikákat, de a lőtt gólok mellett
a védekezés is legalább olyan fon-

tos a kézilabdában. Hálás lehetek a
társaknak, a passzaik nélkül aligha
ment volna így a játék, arra törekszem, hogy ezt nyújtsam a továbbiakban is – fogalmazott a Déli Szónak
Bódi Bernadett.
A csoportkör során még a francia
Brest és az orosz Rostov-Don lesz a
címvédő ellenfele. Azzal kapcsolatban, hogy idén újra sikerül-e megnyernie a legrangosabb európai kupasorozatot, Bódi Bernadett kifejtette, bár bizonyára lesznek hullámvölgyeik a szezon során, de képesnek

tartja magukat arra, hogy megoldják ezeket a helyzeteket. – A BLben nincs gyenge ellenfél, itt tényleg
bármi megtörténhet, hiszen minőségi játékosok ellen játszunk hétről
hétre. Mindenki tudja persze, hogy
milyen játékerőt képviselünk, tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz
egyszerű, nem adunk lentebb a célunkból: idén újra meg akarjuk nyerni a BL-t! – tette
hozzá a szegedi játékos.

Fotó: MTI

Karrierje harmadik BL-címe lebeg a szegedi szélső szeme előtt

Az első négybe vágynak a szegedi pólós lányok
Hosszú nyári szünet után augusztus elején kezdte el a felkészülést
a következő bajnoki idényre a
Szegedi Vízmű Taylor&Nash SZTE
OB I-es női vízilabdacsapata.
Dorogi László

Fotó: Kovács Ferenc

Bár a holtszezonban történtek változások a keretben, a csapat célja továbbra is a legjobb négy közé kerü-

lés a bajnokság végén. Molnár Péter
lányai a Tatabánya ellen szállnak medencébe a 2017/2018-as idény nyitányán – immár Bujka Barbara és
Lengyel Dorottya nélkül. Arról, hogy
kik érkeztek, kik távoztak Szegedről,
s hogy mit vár a vezetőedző a lányoktól az előttünk álló idényben,
a SZEGEDma.hu portálon olvashatnak részletesen, ahol a mérkőzések
tudósításait is közöljük hétről hétre!
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Történelmi mórahalmi siker

Jó erőben

A Mórahalmi Judo SE mindhárom versenyzője fináléba
jutott Debrecenben az Országos Diák Bajnokságon. A
fiatal cselgáncsosok legfontosabb hazai megmérettetésén
Tóth Lea 38 kilogrammban a hároméves egyesület legnagyobb sikerét elérve megszerezte a klub első aranyérmét,
míg Csiszár Csenge és Vlasits Ákos a dobogó második
fokára állhatott fel.

Öt jó fogást hajtott végre a szegedi súlyemelő:
Nagy Péter 395 kg-os
összteljesítménnyel vég
zett a spanyol csapatbajnokság
legutóbbi
fordulójában.

Tisza-parti csúcsderbi

Nem ijedt meg az újonc
Remek szériát épít
a labdarúgó Csong
rád megyei I. osz
tályban
szereplő
Zsombó SE. Daru
Sándor együttese
a legutóbbi fordu
lóban 1-1-es dön
tetlent játszott az
élmezőnyhöz tarto
zó Algyővel, amivel
zsinórban negyedik
mérkőzésén maradt
veretlen. Azok után,
hogy óriási, hétgó
los pofonba sza
ladt bele az újonc a
Csongrád otthoná
ban, sikerült rátalálni a helyes útra. Hazai pályán 2-1-re legyőzték az FK 1899 Szege
det, majd a Kiskundorozsmával játszott gól nélküli döntetlen után Szentesről is pontot
raboltak, ezen a mérkőzésen ráadásul kétszer is sikerült egyenlíteniük. A veretlenségi
sorozatban főszerepet játszik a klub fiatal játékosa, Mocsári Gyula, aki ez alatt az idő
szak alatt három góllal szomorította az ellenfelek hálóőreit.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 15.00: Szeged
2011-Grosics Akadémia – Soproni VSE.
• NB III Közép csoport: Szombat 15.00:
Makó FC – PMFC, Tiszakécske – SZEOL
SC, Szentlőrinc SE – Hódmezővásárhelyi
FC. 18.00: Dunaújváros – Mórahalom VSE.
• Megyei I..: Szombat 15.00: Tiszasziget
SE – Csongrád TSE, Hódmezővásárhelyi
FC II. – FK 1899 Szeged, Algyő SK –
Szentesi Kinizsi SZITE, Ásotthalmi TE –
Foliaplast-Bordány SK, Deszk SC – Szegedi
VSE, Kiskundorozsmai ESK – Szőregi
RSE. Vasárnap 15.00: Sándorfalva SK –
Zsombó SE. • Megyei II.: Szombat 15.00:
St. Mihály FC – Makó II., Tömörkény
– Mindszent, Kiszombor – Székkutas,
Apátfalva – Csengele, Röszke – Balástya.
Vasárnap 15.00: SZVSE II. – Nagymágocs,
Csanytelek – Üllés, Móravárosi Kinizsi –

Csanádpalota. • Megyei III. Homokháti
csoport: Szombat 15.00: Kistelek –
Mórahalom II. Vasárnap 15.00: Bordány
II. – Pusztamérges, Algyő II. – Ruzsa,
Zsombó II. – Balotaszállás, Csongrád II. –
Sándorfalva II. • Megyei III. Tisza-Maros
csoport: Szombat 15.00: Baks – Szegvár,
Szikáncs – Kübekháza, Gyálarét-LS 2015
– Földeák, Baktó-Petőfitelep – Mártély.
Vasárnap 13.00: Csongrád III. – Pitvaros.
15.00: Fábiánsebestyén – Pázsit.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Szombat 15.00: Tiszakécske –
SZEOL SC, Tiszasziget SE – Csongrád
TSE. 19.00: Naturtex-SZTE-Szedeák –
Szolnoki Olaj KK (férfi kosárlabda NB
I/A csoport). Vasárnap 15.00: Szeged
2011-Grosics Akadémia – Soproni VSE.

Második hazai meccsére készül a Naturtex-SZTE-Szedeák
férfikosárlabda-csapata, Andjelko Mandic együttese október 14-én a Szolnoki Olajt fogadja az újszegedi sportcsarnokban. Az idéntől kék-fekete mezben játszó a hétközi
fordulóban, Pécsett vesztette el idei veretlenségét, miután
csapatkapitányát, Andrija Ciricet sérülés miatt nélkülözve
nyolcpontos vereséget szenvedett a baranyaiaknál. Ezt megelőzően azonban két remek sikert arattak Juhos Leventéék:
a nyitókörben az újonc DEAC-ot idegenben, majd a hazai
nyitány alkalmával a Zalaegerszeget is legyőzték. Az új szezonra tavalyi, négyfős légiós kontingenséből három játékost
is megtartott Szedeák tavaly története során először le tudta
győzni a sportág hazai uralkodóját, a Szolnokot, miután
egy roppant izgalmas, hosszabbításos meccset játszottak
Vojvoda Dávidékkal. A Szedeák eddig két győzelmét nagyban remek védekezésének köszönhette: ezeken a találkozón
hetven pont alatt tudta tartani ellenfelét a Tisza-parti gárda,
és bár szerdán a támadójáték is akadozott, de közel nyolcvan kapott ponttal már nem volt esélyük a győzelemre a
szegedieknek. Ebben persze szerepe volt annak is, hogy az
amerikai Josh Fortune sem tudta azt hozni, amit a zalaiak
ellen: múlt vasárnap még 30 pontot rámolt be, ám Pécsett
már nem tudott a gyűrűbe találni a tengeren túli légiós, ez
pedig Andrija Ciric hiánya mellett már soknak bizonyult a
Naturtex számára. A Naturtex-SZTE-Szedeák – Szolnoki
Olaj mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik az újszegedi sportcsarnokban, a SZEGEDma.hu élőben közvetíti az
összecsapást.

SPORT

DÉLI SZÓ 
Lesújtó a helyi lakosok véleménye a középkori állapotokról

A világ legjobbjai

Újjászülethet a szegedi sportélet
A Sportkoalíció kérdőívét kitöltőek
háromnegyede nem ért egyet a
város által működtetett sportfinanszírozási rendszerrel: a szervezet
hamarosan fórumokat szervez, és
kidolgozza sportkoncepcióját.

Véleménye szerint milyen sportlétesítmény hiányzik leginkább Szegeden?
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Vajgely Pál
Közel nyolcezer választ kapott a
Sportkoalíció az általa létrehozott, interneten kitölthető kérdőívre. Ebben
a szegediek véleményét többek között
a szegedi sportéletről, létesítményhelyzetről, sportkoncepcióról kérdezték. Ahogyan Balla Attila elnök
fogalmazott, következő lépésükben a
már általuk előkészített sportkoncepció tartalmai elemeit igazítják majd a
lakossági igényekhez. – Olyan feladatot sikerült elvégeznünk, ami fontos
eleme annak, hogy több évtizedes lemaradásunk tükrében valós igények
mentén, az állami sportfinanszírozás
és sportigazgatás megújulását és változásait figyelembe véve szülessen
sportkoncepció Szegeden – mondta a
Sportkoalíció elnöke, aki hozzátette,
mindenképpen meg kellene újítani
a városi sportigazgatás működését
és finanszírozását, egyúttal a szegedi
sportklubokkal való együttműködésben is változtatni kell.
Hozzátette, miközben a versenysport területén rendre kimagasló
eredményeket szállítanak a szegedi
sportolók az országban példa nélküli
állapotok és infrastrukturális lehetőségek ellenére, addig a lakosság széles rétege rossz egészségi állapotban
van. – A sport ma már eszköz, kiváló
kommunikációs lehetőség az emberek felé, mindezzel pedig egy megyei
jogú városnak élnie kell. De Szeged
mélyen hallgat évek óta. Nemcsak az
élsportról beszélünk, de Szegeden a
szabadidősporthoz sem állnak rendelkezésre az elvárható minimumok.
Nincs egy korszerű futópályánk, egy
többfunkciós képzési centrumunk,
ahol elvárható körülmények között
a lakosság alapvető igényeit kiszolgálhatnánk. Nincs uszodánk, ami ne
lenne versenysporttal és iskolai testneveléssel túlterhelve. Alapvető elemek, így a megfelelő minőségű és
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● Tanuszoda (általános, illetve középiskolához köthető) ● Többfunkciós sportképzési
centrum ● Futófolyosó (fedett rekortán pályával) ● Kézilabda csarnok (európai színvonalú)
● Atlétika pálya ● Tömegsport létesítmény ● Labdarúgó stadion ● Egyéb

Illusztris társaságba kerültek
az FC Junior Sport válogatott
strandlabdarúgói, ugyanis a
nemzetközi
strandlabdarú
gó-szövetség, a Beach Soccer
Worldwide a világ legjobb öt
ven strandfocisa közé válasz
totta Szentes-Bíró Tamást és
Rutai Balázst. Magyarország
ról csak a két szegedi játékos
került fel a nemzetközi listá
ra, amelyből november 4-én,
Dubajban, a Strandlabdarúgó
Sztárok Éjszakáján választják
ki az Év Játékosát. Ez nemcsak
a szegedi klubnak, hanem a
magyar strandlabdarúgás fej
lesztési programjának is óriási
elismerés. Szentes-Bíró Tamás
közben itthon is elismerést
vehetett át: a Debreceni Egye
temen sportszervező szakon
tanuló Junior Sport-csékát
a Debreceni Egyetem Kiváló
Sportolója díjjal jutalmazták a
válogatottban elért sikereiért.

Alsóházi diadalmenet

Fotó: DSZ

Balla Attila nem a levegőbe beszél, kikérte a szegediek véleményét

mennyiségű vízfelület is hiányzik, így
nem is beszélhetünk arról, hogy ki
lehet-e szolgálni a lakossági igényeket vagy a gyermekek úszásoktatását,
holott erre lenne a legnagyobb igény a
kérdőívünkre adott válaszok alapján
– sorolta a problémákat Balla Attila.
Úgy folytatta, újra kell tervezni Szeged kerékpáros közlekedését is, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a szegediek biztonságosan,
megfelelő körülmények között, napi
szinten használhassák kerékpárjukat.
– Vannak pozitív példák is, a mindennapos testnevelés kormányzati szintű
újbóli bevezetését követően az általános iskolások körében jó értékelést
kapott a testnevelésóra, ez a program
szükségességét is jelzi – emelte ki a
Sportkoalíció elnöke.

– Jelenleg a sportigazgatás működése terén a Foglalkoztatási, Szociális
és Sportbizottság dönt a támogatások odaítéléséről, érdemi, szakmai
munka nélkül. Az is nehezen érthető, hogy kezelhető együtt ez a három
terület egy bizottsági mechanizmusként. A városi sporttanács egy kifáradt szervezet, már csak asszisztál a
koncepció nélküli városi döntésekhez
– mondta a mai állapotokról Balla
Attila. Kiemelte, a mai sportvezetésnek köszönhető az is, hogy a közelmúltban nem volt használható uszodája Szegednek.
A szervezet a kapott válaszok alapján véglegesíteni fogja sportkoncepcióját, jövő év elején Szeged városrészein sportfórumokat szervez, ahol
bemutatja az elkészült terveit.

Drahota-Szabó Dorka végzett
a legelőkelőbb helyen a magyarok közül az Olaszországban az
U14-es és U16-os korosztály
számára megrendezett mester
teniszversenyen. Az ifjú szegedi tehetség a torna későbbi
győztesétől, a francia Carole
Monnet-től szenvedett vereséget az első fordulóban, így az
alsóházban kényszerült folytatni: végül az utolsó napon honfitársa, egyben barátnője, Kovács
Zita ellen játszhatta az alsóház
döntőjét, amit 7–5, 6–2-re meg
is nyert. Ahogyan a torna után
elmondta, a fináléban örömére
sikerült a legjobb játékát hozni, és okos, türelmes taktikával a győzelmet is meg tudta
szerezni, így bekerülhetett a
legjobb nyolc európai játékos
közé. Drahota-Szabó Dorka
összességében elégedett volt
az Itáliában mutatott teljesítményével, ugyanis a vereségét
követően jó játékot bemutatva
hozni tudta a másik két mérkőzését, amit biztatónak tart a
folytatásra nézve.
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