VIII. évfolyam 17. szám
2017. október 20.

SZEGED
Az igazi tettes – Szabó
Bálint szerint a bukott,
korrupt szocialista
Botka László nem
bújhat tovább mások
szoknyája mögé.
uwuwu

Elolvad Mátétól – Hiába a siker, elsősorban
szülőnek, és nem hírességnek érzi magát
a szegedi származású
Dióssy Klári.
uwuwu 15. oldal

3. oldal

Dicsőséges időutazás
Rockzenei alapokra helyezte a
magyarság múltját Koltay Gábor. Az Itt élned, halnod kell
című darabot nagy sikerrel
mutatták be a Dóm téren is.

12. oldal
A kommunisták ellen
Nemcsak a fővárosban keltek
fel a diktatúra ellen, de Szegedet is lázba hozta az ’56-os
forradalom. Akkori fiatalokkal
„utaztunk vissza” a múltba.

10. oldal

A hóhérok keze
Fotó: Gémes Sándor

Emberi tényezők
Benedik Tibor olimpiai bajnok úgy véli, a mai fiatalokból hiányzik a szakmai alázat.
Ez azonban komoly hátrány,
ugyanis nem tanítható.

23. oldal

Varga Anna
A legfelháborítóbb, hogy még mindig jár az MSZMP-utódok szája,
holott ők vérdíjon tanultak, abból lettek valakik – vallja Wittner
Mária, aki szerint ezeknek az embereknek soha nem lesz tiszta a

kezük. Az egykor halálraítélt ’56-os
forradalmár az október 23-i nemzeti ünnep kapcsán volt a SZEGEDma
Klub vendége. Úgy véli, a 2006-os
megemlékezés kitűnően tükrözi,
hogy a hóhérok máig köztünk élnek, ugyanis tizenegy évvel ezelőtt
lovas rendőrökkel verették szét az
ünneplő magyarságot. A korábbi

országgyűlési képviselő lapunknak
felelevenítette, hogy a kommunizmusban úgy rendelkezett a hatalom az emberéletek felett, ahogy
akart: egy-kettőre börtönbe zártak,
vagy kivégeztek valakit. Ezért fontos
mindig emlékezni az áldozatokra.
Cikkeink a 11. oldalon
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Tűzifa-támogatás Zsombón

Ruhabörze Ruzsán

Pályázatot hirdet az önkormányzat szociálisan hátrányos
helyzetű háztartások számára tűzifa-támogatásra Zsom
bón. Azok jelezhetik kérelmüket, akiknél az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a 34 ezer, egyedül élők esetén a 35 ezer forintot. A benyújtási határidő október 27.

Október 25-én, szerdán reggel 8 órától a szokásos ruhabörzére hívják a lakosságot Ruzsán. A támogatókat
kérik, hogy legkésőbb kedden 16 óráig vigyék el felajánlásaikat a Gondozási Központba, hogy a másnap reggeli
nyitásra előkészíthessék a termékeket.

Tanyai emberek
Juhász Antal fotóiból
nyílt kiállítás Tanyai emberek Szeged vidékén
címmel az Őszi Kulturális Fesztivál keretén
belül az SZTE TIK-ben . A
megnyitón Simon András egyetemi docens
elmondta, a néprajzkutató a fényképeket az
1960-as évek óta végzett
terepmunkáin készítette. Abban az időben a
tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát éltek.
A negyvenkét darabból
álló tárlat többek közt
a domaszéki, a röszkei,
a ruzsai, és a mórahalmi
eltűnt tanyákon élő emberek mindennapjainak
világát idézi fel.

Új irány a Délmagyarnál
Bonifert Gábor a Délmagyar élén! Az új főszerkesztő a SZEGEDma.hu alapító-kiadóigazgatója, 2007–2014 között a Déli Szó és a
SZEGEDma.hu kiadójának ügyvezető igazgatója volt. Az élet 2014 végén a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöki kabinetjének élére szólította, 2017. október 18-án pedig – a
média, a kommunikáció, a PR és a marketing
területén az elmúlt két évtizedben felmutatott sikereit értékelve – a Délmagyarország
napilap kiadóigazgató-főszerkesztőjévé nevezték ki. Köszönjük az együtt töltött éveket,
jó munkát, sok sikert kívánunk!

Kutyaproblémák Üllésen
Az Üllési Polgármesteri Hivatalhoz egyre több bejelentés érkezik, hogy több utcában szabadon kóborolnak,
sőt, egyes esetekben falkába verődnek a kutyák. Borbás
Zsuzsanna jegyző a település Facebook-oldalán felhívta a
figyelmet, hogy az ebeket megfelelő, biztonságos helyen
kell tartani, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően
meg kell kötni őket a szökésveszély megakadályozása
érdekében. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok
megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az
a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 8
napon túl gyógyuló sérülést, azaz súlyos testi sértést okoz.
Az állattartás felelősség, csak az vállaljon házőrzőt, házi
kedvencet, aki gondját is viseli.

Unikum a vadasparkban
Tizenhat évnek kellett eltelni ahhoz, hogy újra szülessen ugrótamarin a Szegedi Vadasparkban.
Az unikumnak számító kismajmok szaporodása nemcsak
az állatkerti dolgozóknak és a
látogatóknak öröm, hanem a
fajmegmentési program is hozzájárult Szegeden az irányításával összekerült pár sikeréhez. A
kicsit a látogatók is megleshetik
a trópusi házban.

VándorBagoly
A Somogyi-könyvtár Gyer
mekk önyvtára
Vándor
Ba
goly-díjat kapott az ott
végzett munkáért, mellyel
a gyer
mekek olvasóvá nevelését segítik elő. A Ván
dor
B agoly és a Titkok
Ládája egy évig lakozik a
könyvtárban, ahonnan továbbszáll új intézménybe.
A kitüntetéssel a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szek
ciója ismerte el a sze
gedi
gyűjteményt.

A gyermekekért

Megalakult a Taxisok és Civilek a Beteg Gyerekekért
Alapítvány Szegeden. Az életre hívó, Berinszki Zoltán
kifejtette, számtalan történettel találkozott az elmúlt
időszakban, ezért arra az elhatározásra jutott, hogy
meg kell oldani a beteg gyerekek szállítását. Ennek fényében a férfi szerződést kötött egy szegedi taxis társasággal, amely vállalja a közreműködést. A szülők a
gyermekklinikán kapott taxicsekkekkel vehetik igénybe a szolgáltatást. Felajánlottak nekik egy mentőautót
is, amelyet mentőorvosi kocsival együtt szándékoznak
működésbe helyezni, így a szállítás alatt felmerülő
gondok kiküszöbölhetőek lesznek. – Tény, hogy jelenleg még öt forint sincs a számlánkon, de ha minden
helyi lakos csak 500 forinttal tudná támogatni ezt a
nemes célt, akkor egy évig meg tudnánk oldani a kis
betegek kórházba, illetve hazaszállítását – mondta el
Berinszki Zoltán.
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Korrupciós botrányok temették maguk alá a polgármestert

Szabó Bálint szerint Botka László egy bűnöző
Botka László egy bukott, korrupt
szocialista politikus, akinek haladéktalanul távoznia kell Szeged
éléről – állítják szegedi civilek és
Szabó Bálint jogász.

Méltatlanság

Varga Anna
– Megvan az igazi tettese a szegedi parkolóbotránynak: őt pedig
úgy hívják, hogy Botka László –
szögezte le Szabó Bálint a Gyulai
Járásbíróságnál a VIP-parkolóper
néven elhíresült ügy tárgyalása
kapcsán. Az ügyészség szerint több
mint 40 millió forint kárt okoztak
a vádlottak az ingyenbérletek osztogatásával, amiből jutott polgármesteri titkárnőnek, feleségnek és
makói szocialista vezérnek is.
Az első- és másodrendű vádlottak
az SZKT volt vezetői, a harmadrendű a parkolási üzletágat vezette, az
ügyészség őket társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A negyed-, ötöd- és
hatodrendű
vádlottak,

Botka László és Szabó Sándor szoci kupaktanácsa a gyulai bíróságon

azaz Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László szocialista alpolgármester és Kalmár Gábor, Botka
kabinetfőnöke pedig felbujtóként
szerepelnek az ügyben.
Szabó Bálint jogász szerint azonban a szegedi VIP-parkolóbotrány
igazi tettese nem ül a vádlottak padján, ő ugyanis Botka László szocialista városvezető. Emlékeztetett,
korábban is kérte a nyomozószerveket, hogy ne csak hűtlen kezelés miatt a tényleges elkövetőkkel,
hanem vesztegetés alapos gyanúja miatt Botka Lászlóval és rendőri vezetőkkel szemben
is indítsanak eljárást.
Megjegyezte, bár hazugnak nevezte őt a
szegedi polgármester és stábja, amikor erről beszélt, ám
szeptember 25-én a
Központi Nyomozó
Főügyészség vesztegetés gyanúja miatt eljárást indított. Közölte, az

gyanú szerint Botka László és társai különböző hivatalos személyeket
hivatalos minőségükben megvesztegettek ingyenes parkolóbérletekkel,
s ezzel olyan jogtalan előnyhöz juttattak másokat és magukat, ami miatt indokolt volt megindítani ezt az
eljárást.
A jogász szerint a szeptember 25e azért fontos dátum, mert néhány
nappal később távozott – mondvacsinált indokokkal – Botka az
MSZP miniszterelnök-jelölti posztjáról. – Azt állítom, valójában a saját
korrupciós botrányaiba fulladt bele
Botka László, aki nem más, mint
egy bukott, korrupt szocialista politikus – fogalmazott,
hozzátéve: haladéktalanul távoznia kell a polgármesteri tisztségből
is, és nincs más dolga,
mint elszámolni az általa Szegeden elkövetett ügyekkel.

Fotó: Gémes Sándor

Egyre több turpisság derül ki a városvezetésről, Solymos alpolgármester és Kalmár kabinetvezető is a vádlottak padján ül

Összeférhetetlenségi
eljárást
kezdeményezett Botka László ellen a szegedi közgyűlésnél
Szabó Bálint. Követeli, hogy a
közgyűlés egyrészt hívja vissza
a méltatlanná vált Botkát a polgármesteri tisztségről, másrészt
következő ülésén oszlassa fel
magát, és nyissa meg az utat egy
időközi választás előtt, hogy új,
tiszta városvezetés vehesse át
Szeged ügyeinek intézését.
Szabó felesleges időrablásnak
nevezte a VIP-parkolópert, szerinte ugyanis csak arra lenne szükség,
hogy Botka kiálljon és nyilatkozzon
arról, hogy az általa összehívott és
vezetett értekezleteken miért hozott
meg ő személyesen olyan döntéseket,
hogy a titkárnőjétől a feleségén át a
megyei rendőrfőkapitányon keresztül az MSZP makói illetőségű megyei elnökhelyetteséig 300 ezer forint értékű parkolóbérleteket osztogatnak ingyenesen évről évre. Ezért
is vállalnia kell a felelősséget.
– Botka nézheti hülyének a szegedieket, nézheti hülyének az egész
országot, mint tette kilenc hónapig,
de ennek most vége, mert azt mondom: Botka László bűnöző. A bűnözőknek pedig nem egy város vezetésében, hanem a börtönben van a
helyük – szögezte le Szabó Bálint.

Bűnlajstrom
Szabó Bálint azt állítja, a Szeviép-botrány mellett – ahol
milliárdokkal károsítottak meg
alvállalkozókat 2010 előtti szegedi beruházásoknál – további
öt olyan esetről lehet Szegeden
beszámolni, amelyekben szerinte van felelőssége Botka Lászlónak. Ezek pedig a diákmunkásokat kisemmiző Czeglédy-ügy,
a Mars téri kereskedők tönkretétele, a Cserepes sori piacosok
ellehetetlenítése, a Napfényfürdő áron aluli átjátszása egy
nagyvállalkozónak, valamint a
VIP-parkolóbotrány.
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A baloldal strómanja lehetett a diákok ezreit megkárosító Czeglédy Csaba

Gyurcsány pénzelte Botka ügyvédjét
Bűnszervezet

Fotó: MTI / Gémes Sándor

Alakul az MSZP-s börtönválogatott – Czeglédy továbbra is előzetesben marad

A Botka László ügyvédjéhez,
Czeglédy Csabához köthető bűnszervezetnek az volt a feladata,
hogy „kampánypénzt gyártson”
az MSZP-nek és a DK-nak – állítja
Budai Gyula fideszes parlamenti
képviselő.
DSZ
Miközben az Országgyűlés a Fidesz
kezdeményezésére határozatot fogadott el arról, hogy felkéri a kormányt
a Czeglédy Csaba szocialista politikushoz köthető iskolaszövetkezet
által kisemmizett diákok kártalanítására, tovább gyűrűzik a lassan
az egész baloldalt maga alá temető
Czeglédy-botrány. Az ügyben már
tizenheten vannak előzetes letartóztatásban. A gyanú szerint mintegy 3
milliárd forinttal károsították meg
az állami költségvetést, miközben
több ezer diáknak összesen több

mint százmillió forinttal adósok. A
Szegedi Járásbíróság október közepén két hónappal meghosszabbította a számos jogi ügyben az MSZP
és a DK, illetve személyesen Botka
László és Gyurcsány Ferenc jogi
képviseletét is ellátó Czeglédy Csaba
előzetes letartóztatását.
Időközben kiderült, hogy a volt
miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc
családi cége nem is egy több tízmillió forintos „baráti kölcsönt” adott az
előzetesben ülő Czeglédynek, így –
írta az Origo – „az üzletszerű tiltott
pénzintézeti tevékenység gyanúja is
felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben”.
A Fidesz arra vár választ a DK-tól
és a pártelnöktől, hogy miért pénzelte Gyurcsány Czeglédy Csabát, és jutott-e a DK-hoz is a diákoktól ellopott pénzből. – Jó okunk van feltételezni, hogy Czeglédy Csaba egy stróman volt, és az egész ügy Gyurcsány

Ferenc és az egész baloldal esetleges
korrupciós ügye – fogalmazott Bóna
Zoltán, a nagyobbik kormánypárt
frakcióvezető-helyettese. Szerinte az
sem kizárt, hogy „a Czeglédy bűnszervezete által eltüntetett pénzből
akarták finanszírozni a baloldal teljes kampányát”. Parlamenti frakciótársa, Budai Gyula úgy vélekedett,
Czeglédyék minden jel szerint bűnszervezetet működtetettek, melynek
„az volt a feladata, hogy kampánypénzt állítson elő az MSZP-nek és
a DK-nak”.
A Fidesz szerint ugyanígy tisztáznia kell magának a sötét bűnszervezet ügyében az MSZP-nek és Botka
Lászlónak, akiknek szintén régóta bizalmasa és ügyvédje Czeglédy Csaba.
A Déli Szónak nyilatkozó kormánypárti politikusok leszögezték: mivel
az előzetesben lévő szombathelyi
képviselő Gyurcsány és Botka közös ügyvédje volt, Botka Lászlónak
ideje színt vallania arról, tudta-e,
hogy Gyurcsány fizeti az ügyvédjét.
Másrészt – különösen annak tekintetében, hogy hétről hétre buknak
elő a szegedi városházára árnyékot
vető korrupciós botrányok – Botka
Lászlónak be kell fejeznie a sunnyo
gást és a mismásolást ebben az ügyben is, és nyilvánosságra kell hoznia, ismerte-e Czeglédy Csaba sötét
ügyeit, bűnszervezetének tevékenységét, illetve be kell számolnia róla,
jutott-e a diákoktól ellopott pénzből
ahhoz az MSZP-hez is, melynek pár
hete még miniszterelnök-jelöltje volt.

Czeglédy Csaba és társai ellen
bűnszervezetben, üzletszerűen
elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más
bűncselekmények miatt folyik
eljárás. A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2016 között
olyan céghálózatot alakított ki,
amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott a célból, hogy
a bűnszervezet élén álló, a Humán Operátor Zrt.-hez köthető
emberek, a közvetítő cégek és
a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével a
diákmunka-közvetítés után járó
közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint ezzel 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Uniós vizsgálat
Az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordult
Deutsch Tamás fideszes európai
parlamenti képviselő. A politikus szerint ki kell vizsgálni, hogy
Gyurcsány Ferenc családi cége,
a másfél milliárd forintos uniós
megbízást is elnyerő Altus milyen forrásokból és milyen körülmények között adott számos alkalommal több tízmillió forintos
kölcsönt Czeglédy Csabának.

Arany a széfben
Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő azt mondta, Czeglédy Csaba 10–15 éve ott mozog
„Gyurcsány Ferenc és a baloldal
környékén”, intézi a jogi ügyeket,
a „piszkos pénzügyeket”, ha kell,
aranyrudakat tárol egy ausztriai
titkos széfben. Szóvá tette azt is,
hogy Czeglédy még most is kapja
több mint 2,4 millió forintos havi
fizetését, miközben a diákok ezrei futnak a pénzük után.
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Merényletek helyett határvédelmet!
Az uniós külső határok védelme szükséges, vissza
kell állítani a schengeni egyezmény normarendszerét – nyilatkozta Bakondi György, a miniszterelnök
belbiztonsági főtanácsadója. A szakértő szerint az
elmúlt két és fél évben az Európai Unió komoly
mértékben és jelentős kérdésekben hibázott a schengeni egyezmény védelme érdekében tett intézkedései
során. Azt gondolja, „megtámadta” azokat az országokat az EU, amelyek megpróbálták az egyezmény
végrehajtását szigorúan érvényesíteni. Orbán Viktor
miniszterelnökkel egyetértve úgy látja, az illegálisan és ellenőrzés nélkül bejutó emberek szétosztása
az unió tagállamai között semmiképpen nem a
megoldás felé vezető lépés. Kénytelenek voltak a
nemzetállamok lépni, a belső határellenőrzés felállításával, a titkosszolgálati, rendvédelmi erők megerősítésével, valamint új jogszabályok megszavazásával.
Döntéseik nem meglepőek. hiszen az emberáldozatokkal járó, súlyos terrorcselekmények sokasága
történt Európában.

Soros civiljei pénzt gombolnának le
A nemzeti konzultáció összes kérdőívének bezúzatását és a kormányzati akció honlapjának lekapcsolását is követeli személyiségi jogaik állítólagos
megsértése miatt a Helsinki Bizottság – értesült a
Magyar Idők kormányzati forrásból. A napilap informátorai szerint a Soros György Nyílt Társadalom
Alapítványok hálózata által százmilliókkal kitömött
szervezet ezenfelül kétmillió forint sérelmi díjat is
akar a Miniszterelnöki Kabinetirodától. A konzultáció egyik mondatában olvasható, hogy „a Helsinki
Bizottság, mely a határzár tiltott átlépése kapcsán
azzal érvelt, hogy »aggályosnak tekinthető a jogellenes belépéssel kapcsolatos súlyos jogkövetkezmények alkalmazása«”. Ezt tartják sértőnek, mert
ugyan elismerték, hogy leírták ezeket a szavakat, de
szerintük a kérdőív szerkesztői kiragadták azokat a
környezetükből. Az újságcikket jegyző Nagy Áron
úgy látja, valójában a Helsinki Bizottság érvelése fals,
ők értelmezik át a konzultáció kérdését. Arról, hogy
kinek van igaza, a bíróság dönt.

Újabb pofon a migrációpárti baloldalnak
Labancból kuruccá váltak az osztrákok. A bevándorlás ellen fellépő
jobboldal pártjai szerezték meg az első és a harmadik helyet, valószínűleg ők alakítanak kormányt is. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt
ugyan alig vesztett szavazót az átszavazó Zöldek-szimpatizánsok miatt,
mégis megrendült a helyzete a korábbi koalíció vezetőjének. – Ausztria
többsége is nemet mond az európai identitás feladására, nyugati szomszédunk is felébredt abból a „Hamupipőke” álomból, amit a tízéves
szociáldemokrata-néppárti koalíció jelentett – nyilatkozta a 888.hunak Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője. Hozzátette, a mostani
választás győztese, a migráció témakörében különvéleményét gyakran
hangsúlyozó néppárti külügyminiszter, Sebastian Kurz kifejezetten jó
kapcsolatokat ápol a magyar kormánnyal, illetve az ugyancsak vezető
erőnek számító Szabadságpárt is többször világossá tette, hogy elismeri
Orbán Viktor teljesítményét, példaértékűnek tartja a lépéseit.

MOZAIK
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Kiengedték Vanesszát
Fájdalmai még vannak, de már jól
van, így hazaengedték a kórházból Burkus Vanesszát. A 19 éves
lány három hétig volt kómában
egy bulgáriai autóbaleset következtében. Jelenleg az Országos
Rehabilitációs Intézetben kezelik,
ahol újra kellett tanulnia beszélni,
járni, enni és öltözni. A család akadályba ütközött, nagyobb autót
kell vásárolniuk, amivel lányukat
Szegedről Pestre tudják szállítani
a kezelésekre, valamint a fürdőt is
akadálymentesíteniük kell. Ezekre
azonban nincs lehetőségük, hisz a
megtakarításaik elfogytak, a biztosítók pedig még nem fizettek.
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Ruzsai megemlékezés
Október 23-án, 16 órától szentmisén emlékeznek meg
az ’56-os eseményekről a ruzsai Urunk Színeváltozása
Templomban. 17 órától a résztvevők mécsessel a kezükben indulnak a Kossuth-emlékműtől az ’56-os emlékműhöz, a Szent Erzsébet sétányra. A polgármesteri
beszéd után emlékműsort tartanak a helyi általános
iskola nyolcadikosai.

Szentmise

Változó állandó

A röszkei művelődési ház
parkjában október 23-án, 16
órától szabadtéri szentmisét
tartanak, majd koszorúzás
és virágelhelyezés lesz. Ezt
követően a II. világháború
röszkei áldozatainak emlékére gyújtanak gyertyát.

Szépségverseny

Forraltborok
Idén is megrendezik a For
raltbor Főzőversenyt és a
Ho
mokháti Szakajtót Mó
ra
halmon. Október 28-án a
Városi Piaccsarnokban 4–5
fős csapatok mérik össze tudásukat. Lesz még forró tea és
kenyérlángos is. Az első száz
vendég a forraltborhoz ajándék bögrét kap. Bővebb információ a település honlapján.

Tudjunk szeretni!

Véradás

A Zákányszéki Általános
Iskolába
látogatott
Böjte Csaba. Az előadás
Müller Károlynak volt
köszönhető, az ő közreműködésével töltött az
intézményben egy órát
a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány vezetője. Az
atya hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy tudjunk
szeretni. Müller doktor
következő vendége Papp
Lajos professzor lesz.

Mórahalomra is kitelepül
a Magyar Vöröskereszt
Csongrád Megyei Szer
vezete. Az Arany
szöm
Rendezvényházban október 25-én, 9 és 15 óra
között lehet vért adni.
Arcképes igazolvány,
lakcímigazoló kártya
és TAJ-szám szükséges.
Ne feledje, egy véradással három ember élete
megmenthető!

Nyílt nap
A Polgári Igazságszolgáltatás
Európai Napja alkalmából
október 25-én nyílt napot
szervez a Szegedi Ítélőtábla.
A rendezvény a Sóhordó
utca 5. szám alatt 16 órakor
kezdődik. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Ismét versenyt hirdet a Szegedi Cicamentők Állatvédő
Egyesülete. Ezúttal is a legédesebb, a legaranyosabb, a
legszebb cicákat keresik, nemcsak Szegedről és környékéről, hanem az egész országból. Az online verseny
október 16-án indult, a gazdik három kategóriában nevezhetik kedvenceiket: junior cicák (2–15 hónaposok),
felnőtt cicák (16 hónapostól 10 évesig) és senior cicák
(10 év felett) kategóriákban küldhetnek be fotókat. A
legédesebb, legaranyosabb, legszebb cicákat a közönség
választja ki a Szegedi Cicamentők Facebook-oldalán. A
szépségversenyen a kategóriánként legtöbb szavazatot
kapott cicusok nyereménye 1–1 darab cicás ajándékcsomag, benne macskás könyvvel, plüsscicával. Lesz
egy különdíj is, a Cicamentők Szépe, amelynek díja
egy vászonkép a nyertes cicáról. A képek beküldésének
határideje október 25-e, szerda 18 óra. A díjazottakat
november 2-án hirdetik ki. A legszebb cicák képei decemberben bekerülnek egy jótékonysági falinaptárba.

Ale Ildikó festőművész kiállítása kezdődik október
25-én, szerdán 17 órától
az SZTE Rektori Hivatal
Átriumában. A “Változó állandó 50” című kiállítást Marco Deluchi
művészettörténész, az
SZTE BTK Olasz Nyelvi
és Irodalmi Tanszék lektora nyitja meg Gárdián
Gábor gordonkaművész
közreműködésével. Az
alkotások november 10ig tekinthetők meg. “A
művészek és a közönség
közötti kommunikáció
létrehívását Ale Ildikó pályakezdése óta fontosnak
tartja” – áll az ajánlóban.

Lomtalanítás
Október 28-án, szombaton lomtalanítást végeznek
Pusztamérgesen. A lakosok
az elszállításra szánt lomot
legkésőbb reggel 6 óráig
helyezzék ki az ingatlanok
elé, úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. Építési
törmeléket, állati trágyát és
veszélyesnek minősülő hulladékot nem visznek el.
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Dióssy Klári és vendégei Szegeden is becsengettek

Pintér
M.
Lajos

Mindig a gyermek a legfontosabb

Temetés
Hazánkat is elérte a nagy hatalmú
producer, Harvey Weinstein szörnyűséges szexbotrányai által elindított lavina. Kérdéses, maga alá temet-e valakit a förtelmes görgeteg,
de a politikailag impotens magyar
ellenzék máris nehezen tud kikecmeregni alóla. Az Orbán-fóbiás
balliberális értelmiségi és politikai
elitnek ugyanis a világméretűvé
duzzadt szexbotrányról is csak a
miniszterelnök és a Fidesz jut eszébe. Az MSZP és a DK politikusnak
csúfolt, fékezett habzású öltönyemberei bevették magukat a hozzájuk
közel álló tévékbe, és ahelyett, hogy
a nők kiszolgáltatottságáról, bizonyos iparágak embertelen és durva
íratlan előmeneteli szabályairól,
hatalmi kegyetlenkedéseiről értekeztek, netán azt elemezték volna,
hogyan lehet feldolgozni és legyőzni
az életre szóló traumát, és miként
segíthet ebben a család vagy a társadalom, nem jutottak messzebb
a „fideszezésnél”. Hogy „aszondják”: „az egész politikai környezet
sem segíti a társadalmi vitát, hisz
olyan kormánnyal, kormánypártokkal van dolgunk, akik a parlamentben rendre aláznak nőket”,
így Vadai Ágnest, Szél Bernadettet
vagy Kunhalmi Ágnest.
A szálka és a gerenda... Tegyük félre
egy pillanatra (félre lehet tenni?),
hogy a szegedi szoci vezér, Botka
László arrogáns stílusa miatt szaladt már ki sírva ellenzéki képviselőnő (családanya) a városháza
díszterméből. Ebben az érzékeny
témában megint semmiféle érdemi
üzenetre nem futotta annak a díszes társaságnak, melynek amúgy
az lenne a feladata, hogy alternatívát kínáljon a magyar társadalomnak. Mert nyilvánvalóan képtelen
rá, töketlenségéből, kisszerűségéből,
ostobaságából, ötlettelenségéből és
felkészületlenségéből fakadóan.
Marad a lökdösődés a soros
gyászmenetben.

Fotó: Gémes Sándor

A látszat csalóka, a Ridikül Klubban nem csak a hölgyeket várjuk nőies témákkal

A Ridikül Klub, az ország egyik
kedvenc talk-showjának szegedi
rendezvényén az iskolakezdés
nehézségeiről beszélgettek.
Bartus Bella
A szegedi Ridikül Klub októberi estjének vendégei Plesovszkiné
Ujfaluczki Judit, a Szegedi
Tankerületi Központ igazgatója, Detkovics Éva kineziológus és
gyermekterapeuta, Fehér Éva, az
IR Intelligens Régió Üzleti Kom
munikációs Kft. ügyvezetője voltak,
illetve a Ridikül című műsor temati-

kájának megfelelően egy meglepetés
férfivendég, Molnár Tamás olimpiai
bajnok vízilabdázó is csatlakozott a
hölgyekhez. Az eltérő hátterű, más
és más gyermeknevelési nézeteket
valló érdeklődők izgalmas beszélgetésének lehettek tanúi a Bistorant
rendezvénytermében. Mint azt
Dióssy Klári házigazda kifejtette,
amikor az ember szülő lesz, kérdésessé válik, a saját tapasztalatait félre
tudja-e tenni a megfelelő intézmény
kiválasztásakor. A vendégek egyetértettek abban, hogy az első iskolai
élmények a későbbiekben az élet számos területén meghatározóak, még-

sem gondolják azt, hogy a manapság
népszerű „elit” iskolák tanulóinak
képessége különbözne a többitől, hiszen minden intézménynek megvan
a maga „erőssége”, így a sport, a művészet, a természettudományos és
humán tárgyak iránt érdeklődő gyerekek is kibontakozhatnak az érdeklődési köreiknek megfelelően. Azt
tanácsolták, a szülők mindig tartsák
tiszteletben a gyerek szempontjait,
mert hosszú távon célravezetőbb,
ha olyan hivatást választ magának,
amelyben kiteljesedhet. A Ridikül
Klub további estjeiről folyamatosan
beszámolunk.

Nincs bocsánat az MSZMP-nek és Gyurcsánynak
Amikor Gyurcsány Ferenc őszödi
beszéde 2006-ban kiszivárgott,
lehetett érezni, hogy valami készül
az országban – emelte ki Wittner
Mária a SZEGEDma Klub telt házas
estjén.
Betkó Tamás Dávid
Az ’56-os szabadságharcossal Csúri
Ákos, a Blogstar.hu alapítója beszélgetett a Bistorant rendezvénytermében. – A 2006. október 23-i rendőri
brutalitást követően a volt SZDSZes Kuncze Gábor úgy nyilatkozott,
a népnek nem kellett volna az utcára vonulnia. Én úgy gondolom,

a forradalmak nem a konyhában
történnek. Akik ezt a kegyetlenséget elrendelték, gumilövedékkel,
lovasrendőrökkel verették szét az
ünneplő tömeget, ugyanolyan hóhérok, mint akik ellen harcoltunk
’56-ban” – ismertette, hozzátéve,
nem tudja megérteni, Gyurcsány
még mit keres a képernyőn és a közéletben. Ő és társai harsogják, hogy
nincs demokrácia, sajtószabadság,
holott a legmocskosabb dolgokat
ők szórják a sajtóba nap mint nap.
Wittner Mária leszögezte, nem lehet a történteket sem az MSZMP
utódpártjának, sem az elődeiknek
megbocsátani.

Fotó: Gémes Sándor
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Nem enyhül a migrációs nyomás, tízmilliók tarthatnak Európa felé

Magyarország jövőjét óvja a kerítés
Olyan korszakban élünk ma
Európában, amikor a biztonság a
legfőbb érték – véli B. Nagy László
szegedi országgyűlési képviselő,
aki terepszemlét tartott a déli
határzárnál.
Betkó Tamás Dávid
B. Nagy László Ásotthalomnál tekintette meg az intelligens jelzőberendezésekkel, optikai kábelekkel,
lézer- és hőkamerákkal felszerelt
kettős kerítésrendszert, és Kakas
Béla megyei közgyűlési elnök társaságában találkozott az ott szolgálatot teljesítő rendőrökkel, határrendészekkel is. A fideszes képviselő
szerint a fizikai határzár és a jogi
védelem a garancia arra, hogy az
országban a biztonságérzet tartósan fennmaradhasson, és az illegális
bevándorlók áradata ellen hatékonyan védekezhessen a magyarság.
– Közel-Keletről és Afrikából folyamatosan érkeznek a migránsok. A
NATO köreiben publikált számítások szerint Afrikából 60 millió, azaz
hatmagyarországnyi bevándorló
kelhet útnak, ami súlyos veszélyeket
jelent Európa számára. Látni kell
azt is, hogy a migráció bizonyos

Kerítésbontók
Fotó: Gémes Sándor

B. Nagy László Révész Szabolcs rendőr alezredes helytállását is megköszönte

érdekcsoportok számára óriási jövedelemforrás, tehát tudatosan biztatják a tömegeket, hogy áramoljanak
Európa felé. A kontinens és hazánk
jövője nagyrészt azon múlik, hogy
a kerítés, a határvédelmi rendszer
fent tud-e maradni – fejtette ki B.
Nagy László. Hozzátette: az Orbánkormány elsőként ismerte fel, hogy

Kiteljesedő kínai kapcsolatok

Ásotthalmon tartotta kihelyezett ülését a Csongrád Megyei
Közgyűlés. Szó esett többek között
határrendészeti kérdésekről és a
megyei önkormányzat pályázatairól, utóbbi ismertetésénél a kivitelezési költségek emelkedésére is kitértek. Elhangzott, Csongrád megye

és a kínai Shaanxi huszonhárom éve
ápol testvérmegyei kapcsolatot, ami
most új lendületet kapott. Kakas
Béla közgyűlési elnöktől Csongrád
Megyéért Emlékérmet vett át Lovas
Ildikó író, kritikus, műfordító, a
vajdasági magyar irodalom kiemelkedő kortárs képviselője.

ma Európában a biztonság a legnagyobb érték, éppen ezért minden
eszközzel védi a magyar emberek
nyugalmát, nem kér semmilyen betelepítési kvótából, nem enged az
országba más kultúrkörhöz tartozó,
muszlim vallású, integrálódni képtelen gazdasági bevándorlókat, akik
veszélyt jelentenének a nemzetre.

Botka László, Szeged MSZP-s
polgármestere többször is arról
nyilatkozott, hogy értelmetlen
pénzkidobásnak tartja a kerítést,
amit meg sem épített volna,
most pedig mihamarabb lebontana. Ugyanígy a határ megnyitását és a migránsok Magyarországra telepítését támogatják a
szocialisták szegedi képviselőjelöltjei, Szabó Sándor és Joób
Márton is.

Hamarosan leselkedik ránk az influenza

Még nincs influenzás beteg az országban, a vakcinát azonban érdemes időben felvenni a háziorvosok
szerint. Szegeden hangsúlyozták, az
oltást követően a védettség kialakulása legalább tíz napra tehető, az
ingyenes oltóanyag már Csongrád
megyében is elérhető. Kass Ferenc

újszegedi háziorvos elmondta, már
többen fordultak hozzá influenzaszerű megbetegedéssel, amikor is
az enyhe felső légúti tünet, köhögés,
torokfájás jellemzően magas lázzal
párosult. Véleménye szerint a korábbi évekhez hasonlóan az influenza rövidesen be is köszönt.
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A szegedi 1956 alulnézetből

Abban bíztak, hogy a hatalom engedni fog
Nagy Péter, barátjával, Fekete
Rudolffal másodéves egyetemi
hallgatóként skandálta a jelszavakat 1956 októberében Szeged
utcáin. A két idős jogász most
a Déli Szónak mesélt a szegedi
eseményekről.
Tóth Marcell
61 évvel ezelőtt tört ki a forradalom,
részben a budapesti események előtt,
részben azokkal párhuzamosan Sze
geden is zajlottak a történések. – Ma
is előttem van az az októberi délután, amikor Lejtényi András kiált
az évfolyam elé, és elővette azt a
levelet, amit Romány Károly küldött
egyik barátjának, Alexa Helmutnak,
aki szintén másodéves joghallgató
volt. Emlékszem rá, hogy benne
volt, az orosz nyelvet ne tanuljuk –
fogalmazott Nagy Péter. Úgy érezte,
nem volt forradalmi hangulat, az
csak néhány nappal később alakult
ki. A szegedi szikra kellett, de mindez a társadalom elégedetlensége nélkül mit sem ért volna.
Részt vettek a szegedi tüntetéseken, ők is a tömeggel vonultak, jelszavakat kiabáltak. Itt már érezték,
hogy forradalom született, nemcsak az egyetemisták jöttek, hanem
a város lakói is. – Szinte futótűz-

Fotó: Kovács Ferenc

Fekete Rudolf és Nagy Péter maguk is szembeszálltak a kommunista rezsimmel

ként terjedt a híre, hogy valami történik. A Dóm téren kezdetben még
lehettünk ötven-százan, majd sorra csatlakoztak hozzánk a Klauzál
téren, a Széchenyi téren, a színház
előtt pedig már több ezren voltunk.
Az előadást abbahagyták, az erkélyről szavaltak a színészek. Azt hittük,
a hatalom enged. Utólag azt gondolom, hogy a forradalom kezdete-

kor még a szegedi vezetés sem tudta, hogy mit kell csinálni – emlékezett a 61 évvel ezelőtti eseményekre
Fekete Rudolf.
Nagy Péter nem kapott büntetést,
februárban ugyanúgy folytathatta a
tanulmányait. Fekete Rudolf egy hónapot előzetesben, de utána ő is befejezhette az egyetemet. – Csak gyalogos baka voltam – jegyezte meg

szerényen Nagy Péter. Évtizedekkel
később úgy érezte, nem tudta eléggé a MEFESZ-esek munkáját segíteni, ezért vált kezdeményezőjévé
a Lejtényi Andrásnak emléket állító tábla elkészítésének. A mai hallgatói önkormányzat az elképzelés
mellé állt, 2011-ben felavatták a jogi kar épületének falán az emléktáblát, amelyet idén is megkoszorúztak.

A jobb felsőoktatásért és a nemzet jövőjééért emeltek szót az 56-os egyetemisták

A forradalmár fiatalokra emlékeztek
Kiss Tamás, a MEFESZ alapítóelnöke, a Török Márk irányította
hallgatói önkormányzat és az
egyetem vezetése együtt emlékezett meg a MEFESZ megalakulásáról. Átadták a hallgatói mozgalom
kitüntetéseit.
Tóth Marcell

Fotó: Kovács Ferenc

A 61 évvel ezelőtti napokkal ellentétben gyönyörű szép kora őszi
idő várta azokat, akik megemlékeztek a Magyar Egyetemisták és

Főiskolások Szövetségének megalakulásáról a József Attila Tanulmányi
és Információs Központ és
Bölcsészettudományi Kar Egyetem
utcai épülete közötti terület közepén álló emlékműnél. 1956. október 16-án olyan történt, amely a
diktatúra korábbi éveiben soha.
– Kiss Tamás és Lejtényi András
joghallgatók előtt rójuk le most tiszteletünket. A DISZ termében az üres
asztalhoz lépve azt javasolták, alakítsanak hallgatói érdekképviseletet – fogalmazott Várkoly Etele, a

Zeneművészeti Kar hallgatói önkormányzatának elnöke. Kiemelte,
egy jobb felsőoktatásért és népükért cselekedtek a MEFESZ tagjai.
Példaértékűnek tartja azt a cselekvő
hazaszeretetet, amely az ‚56-osokat
jellemezte. Kiss Tamás, a MEFESZ
alapítója azt kérte az ünnepi ülésen,
hogy éljenek a hallgatók az önkormányzatiság lehetőségeivel, őrizzék
meg az ehhez kapcsolódó értékeket. Az emlékművet megkoszorúzták az egykori és a mai hallgatók,
oktatók is.
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Wittner Mária szerint Gyurcsányék épp olyan bűnösök, mint az '56-os kommunisták

A hóhéroknak sosem lesz tiszta a kezük
Az egyéni tragédiák, a megaláztatások sora sosem gyógyuló,
mély sebeket ejt Wittner Mária
szerint. Az először halálra, majd
később életfogytiglanra ítélt
’56-os forradalmár úgy látja, az
MSZMP-utódoknak sosem lesz
tiszta a kezük, hiszen a vérdíjon
tanultak. A SZEGEDma Klub estje
előtt beszélgettünk a tizenhárom
évig börtönben sínylődő asszonnyal, aki úgy látja, a legfontosabb
emlékezni és emlékeztetni.
Varga Anna
– Köztudott, hogy az 1956-os forradalom szikrája Szegeden pattant ki.
Honnan tudta meg, hogy mi történt
a csongrádi megyeszékhelyen, ami végül Budapesten forradalommá nőtte ki magát?
– Csak utólag szereztem róla tudomást, de Kiss Tamással, a
Magyar Egyetemisták és Főiskolások
Szövetsége, azaz a MEFESZ alapítójával tartom a kapcsolatot, nagyon jó
embert ismertem meg személyében.
Valóban Szegedről indult a forradalom, az ott megfogalmazott 16 pontot 1956. október 23-án teherautóról olvasták fel Pesten. Aznap este
elmentünk a Szabad Nép székházához, hogy megszerezzük a kinyomtatott a 16 pontot, de hatalmas tömeg állt ott, majd körbefutott a hír,
hogy a rádiónál fiatalokat öltek meg,
és odamentünk.
– Kutatta valaha, hogy pontosan mikor miért is történt 1956-ban és utána?
– Rengeteg könyv és tanulmány
született 1956-ról, több egyetemistának segítettem a felkészülé-

sét. Egy jogi karra járó fiatal is megkeresett, akinek elsőként odaadtam
a KGB 45 pontját, amelyben le van
írva, miként kell a politikai foglyokat
elítélni. Köztörvényes ügyeket kell
ugyanis belekeverni a vádba, hogy
a társadalomban ellenérzést váltsanak ki, s utána a vádiratomat is odaadtam neki. Alapos munkát végzett,
feltárt olyan részleteket is az akkori perek kapcsán, amelyeket másutt
korábban nem láttam még, de titkok
még mindig vannak.
– Tagja volt az Országgyűlésnek is,
ott visszaköszönt a múltja?
– Amikor 2006-ban országgyűlési képviselő lettem, egy kicsit megtréfáltam az akkor kormányon lévő
MSZP-t. A képviselői adatlapba beírtam a 8 osztályt, gondoltam, kinéznek belőlem annyit, a középiskolai
rubrikát kihagytam, mert azt nem
fejeztem be, de a főiskola, egyetem
részhez azt írtam, hogy 13 év rácsos
egyetem, míg arra a kérdésre, hogy
hol szerezte a diplomát, azt feleltem,
hogy a kalocsai büntetés-végrehajtási
intézetben. Úgy voltam vele, ha megkérdezik, hogy ezt miért írtam be,
akkor megmagyarázom, hogy amíg
maguk a Lenin-művekben tanultak,
addig én odabent a börtönben Kantot
olvastam. Kérdem én, ez nem ér fel
egy Lenin-művel? Csak ugye Kantot
a szabad emberek nem olvashattak,
mert indexen volt.
– Van hiányérzete, hogy bizonyos dolgok még mindig nem köztudottak a
több mint hat évtizede történtekkel
kapcsolatban?

– Nemrég a kezembe akadt egy
elsárgult levél, amit 1989 decemberében kaptam a Népszava akkori főszerkesztő-helyettesétől. Megtudta
ugyanis, hogy én voltam közös zárkán utoljára Bakos Gyuláné Salabert
Erzsébettel. Az ő vádiratában az szerepelt, hogy büntetett előéletű és az
erkölcsrendészet tiltott kéjelgésért
és csavargásért többször felelősségre vonta. Az újságírótól tudtam meg,
hogy kivégzése előtt három hónappal Bakos Gyuláné lányát nevelőszülőkhöz adták, aki csak akkor tudta
meg, hogy nem az édesanyja nevelte
fel, amikor az asszony meghalt, és az
iratait rendezte. Ő a karmelita rendnél nevelkedett, ezért volt olyan fontos az akkori rendszernek, hogy bemocskolják, rossz életű nőnek állítsák be. Ezekről – akinek fontos volt
az élete – nem beszélt.
Gondolja csak végig, milyen megaláztatásban volt részük azoknak, akik túlélték és kiszabadultak a börtönből! Hiába
született 1973-ban a kisebbik gyermekem, mégis
megalázta az iskolában az
egész osztály előtt a tanára. Szolnoki albérletembe is kijöttek egy éjszaka
részegen, de a rendszerváltásig levelet sem mertem írni, csak hivatalosat.
Aki egyszer a rendszer célkeresztjébe került, nem

menekülhetett. Éppen ezért fontos
emlékezni, emlékeztetni.
– Hogy látja, ha már sokáig nem szabadott beszélni a történekről, megtörtént egyáltalán az igazi számvetés például azok részéről, akik részt
vettek a megtorlásokban?
– Akkoriban úgy rendelkeztek
emberéletek fölött, ahogy akartak,
ha úgy gondolták, börtönbe vetettek, kivégeztettek, a gyermekeket intézetbe adták. Az a legfelháborítóbb,
hogy még mindig nekik jár a szájuk,
az MSZMP-utódoknak, akik a vérdíjon tanultak, abból lettek valakik.
Nehogy azt gondolják, hogy az ő kezük tiszta! Erről szólt a forradalom
ötvenéves évfordulója is 2006-ban,
amikor szétverték a megemlékezést.
Akik ezt a kegyetlenséget elrendelték, lovas rendőrökkel verették szét
az ünneplő tömeget, ugyanolyan hóhérok, mint akik ellen harcoltunk
’56-ban.

Fotó: Gémes Sándor

13 évet ült börtönben abban az időszakban, amikor a hatalom az emberéletekről úgy döntött, ahogy akarta
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Szegeden is bemutatták az Itt élned, halnod kell rockmusicalt

Dicsőséges időutazás a Kormorán zenéjével

Vikidál Gyulával és felejthetetlen
történelmi utazással várta nézőit
az Itt élned, halnod kell című
rockmusical.
Bartus Bella
Országos turnéjának utolsó állomásához érkezett Koltay Gábor lehengerlő darabja. A Dóm téren egy
különös műfajú színházi előadás,
mondhatni zenés történelmi utazás részesei lehettek a nézők. – A
históriás jelentőségű környezetben
felidéztük a magyar történelem legfontosabb időszakait, eseményeit a
honfoglalástól a 20. század utolsó
rendszerváltásáig – mondta el a darabról Koltay Gábor. A tablószerűen

Fotó: Kovács Ferenc

A magyarság legfontosabb történelmi eseményeit vitte színpadra Koltay Gábor

felvonuló korszakokat, fontos eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták a magyarság sorsát, rockzenei alapokra helyezték. A folkzenei motívumok pedig hiteles aláfestést biztosítanak a megzenésített
verseknek, történelmi szövegeknek.
A nagyszabású produkciót első íz-

ben tavaly a budapesti Hősök terén
mutatták be, ahol egyetlen vidéki
táncegyüttesként a makói Forgatós
is színpadra léphetett. Művészeti
vezetőjük Doktor László, a szegedi
előadás koreográfusa hangsúlyozta,
autentikus együttesként folyamatosan keresik a megújulás lehetősé-

gét kecsegtető utakat. A történelmi játék főszerepét Vikidál Gyula
játszotta, aki a legendás István, a
királyban Koppányt alakította. A
3700 néző által megtekintett nagyszabású rockmusical zenéjét Koltay
Gergely és Szűts István, a Kormorán
együttes tagjai szerezték.

Várkonyi Balázs: A visszafelé kényszerített idő
Ülök a számítógép előtt. Csend
van, csak az öreg masina diszkrét
zümmögése hallik. Aztán kattintás
egy ikonra. A csönd azonnal szertefoszlik, falióra ketyegése vagy inkább erőteljes kattanásai verik szét
a nyugalmat. A monitoron muzeális óra képe, a számlap kopottas-cifra
parasztrokokó, régi szerzet. Az óramutató lépeget, megállás nélkül, ez a
hivatása, minden egyes „katt” a múló időt beszéli el, de miféle jelenés ez:
a mutató nem előre halad. Hátra!
Mit sugall ez a józan észt megcsúfoló, különös vízió? Egyszerű a magyarázat. Itt léphet be egy hagyomá-

nyait féltve őrző kis falu honlapjára az internetvándor, akit a vissza
felé kényszerített óramutató arra int:
apad az idő, pillants hátra, szembesülj
azzal, ami volt, s ami ebből az egykorvoltból még megvan, de meddig…
Tényleg, meddig? Hogyan, miféle
áldozat árán tudjuk menteni azt, ami
őrzendő? Egyáltalán, meddig pörgethető vissza az idő abba a korba,
amelyből még át tudunk cipelni valamit a mába, s tán a jövőbe is? Az
óramutató csalfa játéka: irányjelző a
múltba. És feladatkijelölő a jelenben
élőnek. A szem a monitorra tapad.
A különös káprázat egy idő után föl-

borzolja az ideget, mert mögötte ott
a talány, a szünet nélküli kattogás is
csak növeli a feszültséget, percek múlva mintha misztériumjáték zajlana,
akár ha sámándob adná ki az ütemet, minden arról beszél már, hogy
vészesen fogy az idő.
Összegzed a látottakat. Ülsz a
számítógép előtt, elmélyedsz ismét a
tik-tak varázslatában, nézed a rák
módjára haladó, az időt visszafelé
kényszerítő óramutatót, szól közben
a katt, katt, de a hangjáték olykor
egy töredékmásodpercre megszakad,
a kattogás kihagy. Emlékezetszünet.
A kis faluban, amelynek órája vissza

felé lépeget, figyelmeztető az ott élőnek a dologra: az értékmentésre, a
szép őrzésére. De a másutt élőknek,
valamennyiünknek megvan a tennivalónk, amelyet a „történelmi” szépészet rótt a jelenre. Ünnep táján
mindannyiunk órája visszafelé halad, hamarosan elérjük az ötvenedik kattanást, és már csak egy ugrás az ötvenhat. A legfontosabb emlékezéspillanat. Ahonnét sokat kell még
átörökítenünk.
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Bálint Sándor karolta fel a Szegedről kirajzottak sorsát

Nem kérünk a hamis prófétákból
Az „Ötágú Síp” Kulturális Egyesület immár hetedik alkalommal
rendezte meg a Szögedi Nemzet
találkozót az Alsóvárosi Ferences
Kolostor és Látogatóközpontban.
Bartus Bella
Az eseményen szó esett a Szegedről
kirajzottak sorsáról, a magyarság
megmaradásáról, és természetesen
megemlékeztek Szent László királyról is. Az alsóvárosi ferences rendházban Bálint Sándor néprajztudós
szellemiségét is megidézték, mint
ismeretes, a „legszögedibb szögedi” foglalkozott először a városból
kirajzottakkal. A szervezők Bálint
Sándor kutatásai nyomán hívták
életre a „Szögedi Nemzet” találkozót. – Azok, akik itt élnek, sohasem
felejtik, amikor a röszkei határnál
hódítók sokasága jelent meg, és várta, betörhessen hazánkba, Európába.

Hallhattuk a süvítő rendőrautókat,
amelyek az országhatárhoz igyekeztek, és hallhattuk a hamis próféták
mindig ugyanazon kántálását – fogalmazott Zatykó László atya megnyitóbeszédében, utalva arra, hogy
a nemzeti önazonosság és az ősi értékek képviselete tartja össze a magyarságot. Horváth István Károlyné,

Fotó: Kovács Ferenc

Horváth István Károlyné és Zatykó László atya szerint a nemzeti és ősi értékek tartják össze a közösségünket

Rímbe szedték a természetet

Nyolcadik alkalommal rendezte
meg a „Rímbe szedett természet”
versmondó versenyét az SZTE
Füvészkert. A kezdeményezés az elmúlt években népszerű eseménnyé
nőtte ki magát, amit az is bizonyít,
hogy évről évre nő a jelentkezők
száma. Idén tizenöt általános iskolából és két gimnáziumból összesen

az „Ötágú Síp” Kulturális Egyesület
elnöke a Szent László-emlékév kapcsán a magyar királyról is megemlékezett, kiemelve igazságosságát,
hiszen ennek szellemében lehet egy
népet eredményesen vezetni. Az
egyesület a találkozóra újonnan veretett Szent László-érmékkel készült
a vendégeknek.

nyolcvannégy tanuló vállalkozott
arra, hogy megossza kedvenc versét a zsűrivel és a hallgatósággal. A
versenyzőknek kis ajándékkal kedveskedtek a szervezők, a helyezettek
pedig füvészkerti ajándékcsomaggal
lettek gazdagabbak. Eredmények
részletesen a SZEGEDma.hu
hírportálon.

Gyenes Kálmán pillanatképei

A hetvenes-nyolcvanas évek szegedi
panelvilága, a rendszerváltás ikonikus pillanatai, Szeged sportéletének
momentumai és Erdély magával
ragadó világa is megjelenik azon
a fotókiállításon, melyet a Fekete
Házban tekinthet meg a közönség.
A „Pillanatképek Gyenes Kálmán
objektívén keresztül” című tárlaton

a legendás fotós szerteágazó, színes
életművéből mutatnak be egy összeállítást. A tavaly elhunyt művész
több évtizeden keresztül fotózta a
Délmagyarország munkatársaként
a megye legizgalmasabb sporteseményeit, a szocialista időszak mindennapjait. A tárlat 2017. december
31-ig látogatható.
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Érvényes: október 21-tól október 27-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

Ezen a héten pihenjen, és
töltődjön fel! A hét első
napjaiban találkozhat egy
nagyon érdekes személlyel,
akivel kölcsönös szimpátia alakulhat ki
önök között. Azonban legyen elővigyázatos egy új kapcsolatban! Csütörtökön
és pénteken romantikus és harmonikus
estére számíthat.
BIKA (04.21. - 05.20.)

Továbbra is boldog és optimista lehet. Rendezzen
baráti összejövetelt, kerti
partit, vagy vegyen részt a
mások által szervezett rendezvényeken.
Ezen a héten nagy szüksége lehet egyik
családtagjára. Különösen szerencsésen
alakulhat karriere, és egy régebbi ellenséggel is kibékülhet.
IKREK (05.21. - 06.21.)

Ezen a héten változásokra
számíthat pénzügyeiben,
elkötelezettségeiben és életmódjában is. De a legnagyobb változásra szerelmi életében számíthat, ugyanis párkapcsolata egyre inkább elmélyül, és egyre harmonikusabbá
válik. Végre érezheti, hogy ez az időszak
ténylegesen a szerencsés lehet számára.
RÁK (06.22-07.22)

Rengeteg munkára számíthat. Tartson ki és végezze
feladatait teljes erőbedobással, hiszen hamarosan
izgalmas új lehetőségek és érdekes új
kapcsolatok érkezhetnek életébe. Ezen
újdonságok új, felelősségteljes feladatokat
hozhatnak magukkal. Családtagjai között
lehetnek apróbb súrlódások.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Felettesei továbbra is türelmetlenek, időnként igazságtalanok lehetnek, különösen a hét első két napján.
Szerdától romantikus és optimista hangulatba kerülhet, amelyet egy új szerelem
okozhat. Péntek este kerülje a társaságot,
inkább maradjon otthon, és gondolja át,
mi is történt ezekben az utolsó időben.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Használja ki ezeket a napokat pihenésre és feltöltődésre, és igyekezzen minél több
időt tölteni családjával, barátaival. A hét második felében munkahelyén több feladat várhatja. Magánélete
és karrierje közötti döntés elé kerülhet.
Ha nagyobb műszaki berendezés vásárlását tervezi, akkor azt a hét végén tegye.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

Fontos időszakra számíthat
munkájában és üzleti életében. Új ügyfelekkel találkozhat, és tárgyalásai megbeszélései is tervei szerint alakulhatnak.
A következő hónapokban a házasság, illetve a költözés nem a legjobb ötlet, ezért
ezeket kerülje. Igyekezzen saját maga
erejéből építkezni!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Megértés, szerelem, utazás,
tanulás és kulturális lehetőségek várhatnak önre ezen a
héten. Befektetési és egészségügyi téren szegődhet ön mellé a szerencse. A hét elején gondolja át, hogy hol
is tart most, és mire is vágyik igazán, és
csak ezek után vegye számba a hét második felétől adódó lehetőségeket.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

A hét elejét kezdje pihenéssel. Olvasson könyvet,
hallgasson rádiót, vagy telefonáljon olyan barátainak,
akikkel már régen nem beszélt! A hét
közepétől vesse bele magát a munkába.
Csütörtökön hosszú távú befektetési lehetősége adódhat. Pénteken romantikára
számíthat.
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.)

A sikeres és szerencsés időszaka továbbra is folytatódni látszik. Minden vágya
valóra válhat, de vigyázzon,
mit kíván. Ha párkapcsolatot, házasságot
vagy egy új szerződést kíván, azt is megkaphatja, de lehet, hogy ez a lehetőség
még nem a tökéletes. Fordítson minden
figyelmet céljai elérésére!
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Ezen a héten több problémája megoldásának is utána járhat. A hét első két
napján ne hozzon pénzügyi
döntést, azonban a hét második felétől
anyagi téren ön mellé szegődhet a szerencse. Szombaton nagyon figyeljen oda
a háztartási gépekre, és számítógépe is
cserbenhagyhatja.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Mozgalmas napjai és rengeteg feladata lesz, azonban
semmi különösen izgalmasra ne számítson. A hét elején pénzügyi területen számíthat apróbb
kellemetlenségre. A probléma megoldásához mindenképpen kérje ki párja véleményét, így újra közelebb kerülhetnek
egymáshoz.

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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Dióssy Klári elsősorban anya, és nem híresség
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Bárkiből lehet hős

Elolvad, ha Máté a nyakába ugrik

Körmendi Gábor kollégánk Dióssy Klárival
készített teljes videóinterjúja a

Fotó: Kovács Ferenc

A szegedi származású műsorvezető soha nem akart más személyiségeket követni

Szegedről indult a karrierje a
csinos műsorvezetőnek Dióssy
Klárinak, akit ezúttal munkáról,
családról és a ridikülje rejtelmeiről
faggattunk.
DSZ
– A Ridikül a közmédia egyik legsikeresebb „húzóműsora”, olyannyira, hogy
a kereskedelmi televízióban is megállná a helyét. A műsorvezetői feladatokon túl mennyire vesz részt a szerkesztésében?
– Heti szinten 5-6 adást rögzítünk, így általában 24 ember történetét kell egyszerre észben tartanom,
ami nem kis feladat. Azt gondolom,
a jó riporter ismerve, hogy már előre tudja, mit válaszolnak a kérdéseire, ezért tudja irányítani a beszélgetést. Általában már előző héten megkapom, kik lesznek a következő hét
vendégei, és milyen témákról fogunk
beszélgetni. Egy állandó mókuskerék
a felkészülés, amelyből soha nem lehet kiszakadni.
– Jakupcsek Gabriellát Ma
gyar
or
szágon a talk show-k királynőjeként

tartják számon. Vissza tudja idézni,
milyen érzésekkel ült a székébe az első adás alkalmával?
– Természetesen izgultam, mint
mindenki egy új műsor előtt, függetlenül attól, hogy kitől veszi át a
műsort. Gabi egy teljesen más személyiség, mint én, ezért soha nem törekedtem arra, hogy őt helyettesítsem.
Nekem más a temperamentumom, a
beszélgetési stílusom. Soha nem mértem magam hozzá, mint ahogy nem
olvastam el a kommenteket sem, attól a naptól kezdve, amikor eldöntöttem, hogy beállok ebbe a történetbe.
– A nézők nap mint nap a képernyőn
láthatják. Hogyan éli meg, hogy a köztévé legismertebb arca lett?
– A negatív oldalát is megtapasztaltam az ismertségnek, hiszen amikor átvettem a műsort, nagyon sok
kritikát és bántást kaptam. Ma már
szerencsére csak szeretet kapok az
emberektől. Azt hiszem, a világ legtermészetesebben módján viselkedem, mivel a hároméves kisfiam élvez mindenekelőtt prioritást az életemben, ezért általában tornacipőben és hátizsákkal lépek ki az utcára.

Ilyenkor nem Dióssy Klári vagyok a
tévéből, hanem Papp Máté anyukája.
– Könnyedén leveszi a kisfia a lábáról?
– Ha hazamegyek, és belépek
az ajtón, általában a nyakamba ugrik, ettől már elolvadok. Általában
az anyák és a fiúgyermekek között
szerelem van, és én ezt maximálisan
érzem és értem.
– Nem utolsósorban a Déli Szó kíváncsi arra is, hogy a Ridikül házigazdájának ridiküljében mi lapul. A hétköznapokon mi az, ami mindig önnél van?
– Legalább három különböző színű rúzs mindig van nálam. Máté kéznyoma a fényképével. Talán furcsán
hangzik, de ez a kabalám. A bölcsődébe készítették anyák napjára.
Műsor előtt előveszem, megsimogatom, és máris foroghat a kamera. Két telefonom van, egy szolgálati és egy magán. A hatalmas piros
pénztárca a mindennapok elmaradhatatlan kelléke, ebben tartom minden iratom. Bajban is lennék, ha elhagynám. Végül pedig, ami nélkül
nem lehet elindulni otthonról, a tévébelépőm, mert bizony nem engednek be, ha nincs nálam.

– A lélekjelenlét és a tudás életeket menthet – mondta a Déli
Szónak Flach István, a szegedi
Mentőállomás mentőápolója. Kiemelte, bárki kerülhet
olyan élethelyzetbe, amikor
hirtelen kell cselekednie. A statisztikák szerint évente 20–25
ezer honfitársunkat veszítjük
el hirtelen szívleállás következtében, holott az esetek jelentős hányadában még meg
lehetne menteni őket. Ezért
az Újraélesztés Nemzetközi
Napján, október 16-án a dél-alföldi régió megyéinek több
mentőállomásán is lehetőség
nyílt az újraélesztés alapvető
ismereteinek elsajátítására. A
kezdeményezés legfőbb célja,
hogy minél többen szerezzenek
alapfokú ismereteket, megtapasztalják, hogy az életmentő
technika könnyen elsajátítható
15–20 perc alatt.

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

Próbára tették a tökmagokat
Sütőtökkrémleves és más ínyenc
finomságok, kézműves-foglalkozások, játékok és tökkiállítás várták
az SZTE Füvészkertjében a látogatókat a negyedik Tök Jó Napon.
Bartus Bella
– Cicát és holdat faragunk a töklámpásunkra – mondta a nyolcéves
Dóri, aki szüleivel és testvérével érkezett a családi napra. Megtudtuk,
már nem először járnak a füvészkert közkedvelt rendezvényen, mint
mondják, mindig jól szórakoznak a
sokszínű programon. Negyedik alkalommal rendezték meg a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertjében
a Tök Jó Napot, melynek az ősz
egyik népszerű finomsága, a tökfélék családja volt a főszereplője.
Az Őszi Kulturális Fesztivál keretében megtartott eseményen kicsik
és nagyok egyaránt jól szórakoztak.
A látogatók a tökkiállításon rácsodálkozhattak a különböző színű és

méretű növényekre, a cukkinik,
a karcsú lopótökök és a hatalmas
méretű Halloween-tökök mellett
a különböző formájú és mintázatú apró dísztökök is hódítottak. A
gasztronómia iránt érdeklődök a
sütőtökkrémlevest és a kemencében
sült ínyencségeket is megkóstolhatták. A tökmagok
az ügyességi játékokban is kipró-

Fotó: Kovács Ferenc

A füvészkertben már a Halloween éjszakájára is hangolódtak

Hű társ és hungarikum is a magyar kutya

A magyar fajták kiemelt figyelmet kaptak a szőregi székhelyű
Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások
Dél-alföldi Egyesülete által szervezett országos kutyakiállításon,
Algyőn, ahol összesen több mint
650 kutya mintegy 140 fajtából volt
jelen. A hungarikumok sorát is gazdagító kilenc fajta, a komondor, a

bálhatták magukat, sőt
a sokak által kedvelt
kézműves-foglalkozásokon természetes
alapanyagok felhasználásával őszi termésekből apró dísztárgyakat készíthettek.

kuvasz, a puli, a pumi, a mudi, a
magyar vizsla, a drótszőrű magyar
vizsla, a magyar agár és az erdélyi kopó jellegzetességeiről külön
bemutató keretében nyújtottak érdekességeket. Ismertették, fontos a
magyar fajták népszerűsítése, hagyományaink ápolása. A nap során
zsűrizték is a benevezett ebeket.

Tinédzserkorúvá vált a SZESZ

A Sungazers együttes lemezbemutatójával indul a Szegedi Egyetemi
Színház új produkcióinak sorozata.
Géczi Gergő, a társulat tagja és zenésztársai november 8-ra egy posztprogresszív projekttel készülnek. A
tizenötödik évadot egy visszatekintő
kötet kiadása színesíti majd, amely
egyszerre tiszteleg a nagy előadók

előtt, és mutatja be az elmúlt éveket.
A kötet tavaszra tervezett bemutatóját kiállítás kíséri az elmúlt évek
plakátjaival, fotóival. A III. Szegedi
Egyetemi Színházi Találkozót is jövőre szervezik meg, melyen a vendégelőadások mellett Kárpáti Péter
Én, a féreg című „Kafka-kabaréját”
Varga Norbert állítja színpadra.
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Ingatlan
Röszkén 3 szobás, nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas. Érd: 0620/317-9479
Irodának, üzlethelyiségnek kiadó 58
m2-es felújított ingatlan. Irányár: 60 ezer
Ft/hó. Érdeklődni a 0662/324 -142-es telefonszámon 8-16 óra között lehet.
Sándorfalva-Kővágóban
1600m2-es
zárt kertben 55m2 tégla hétvégi ház eladó. Irányár: 3,2 millió Ft: 30/665-4363
Kétszáz szögöles beépíthető telek eladó Deszken, a Liliom utcában. Tel:
0662/657-885, 0670/554-23-93

Jármű
Java Babetta eladó. Tel: 0662/655-947,
0630/473-91-28
Háromsebességes túra férfi kerékpár
megkímélt állapotban igényes gazdát
keres. Hasonló állapotú kontrafékes női
kerékpár családi okok miatt eladó. Tel:
0630/558-61-43, 0662/479-659

Munka
Vállalok kisebb asztalos-, lakatos jellegű munkákat, lakások festése, felújítása utáni komlettírozó munkákat. Tel:
0620/544-99-06

Vegyes
Eladó 4 darab vastartály. Méreteik: 0.7;
1; 2 és 5.6 m3. Érd.: 0620/3179479
Teljesen új Hausmaister kenyérsütőgép
eladó. Irányár: 9 ezer Ft. Tel:0620/52181-18
Természetgyógyászathoz értő vagy
kedvet érzők jelentkezését várjuk. Tel:
0620/979-73-58
Háromfázisú motorral felszerelt kukoricamorzsoló és terménydaráló eladó.
Irányár: 20-20 e Ft. Tel: 0630/292-23-09
Három bútor polcos fiókokkal, és egy
bárpulttal helyhiány miatt eladó. Elszállításban tudunk segíteni. 50 ezer Ft. Tel:
0630/206-27-86
Használt levegőtisztító, Zepter légterápia nagyon olcsón, helyhiány miatt vált
eladóvá. 10 ezer Ft. Tel: 0630/206-27-86
Szegedi megbízható értelmiségi jövedelemkiegészítés céljából ügyintézést, computert és angolt vállal. Tel:
0630/878-87-85
Számmisztikai elemzés; munka, pályaválasztás, névadás, sorsforduló előrejelzései. Érd: info@spiritualforum.hu
Teleszkópos, bőr forgószék kifogástalan
állapotban eladó Szegeden. 120 kg-ot
bír. Ára: 8 ezer Ft
Cipő és zipzárjavítást (tárca, cipő, dzseki) rövid határidővel vállalok. Tápé, Esze
Tamás utca 16. Tel: 0662/495-837
Hat darab kárpitozott szék egy irodai
szék eladó. Tel: 0662/655-947, 0630/48145-77
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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 Tulipánláz 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 25-ig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Remény a nehéz sorsú fiataloknak és a volt raboknak

Nem mindegy, elengedünk vagy kiengedünk
„A remény üzenete: elengedés–újrakezdés” címmel rendezte meg a
IV. Hírvivők konferenciát a szegedi
Gál Ferenc Főiskola.
Tóth Marcell

Fotó: Kovács Ferenc

Kothencz János az egyházak felelősségvállalását méltatta

A legjobb egy százalékban a szegedi egyetem

Nyilvánosságra hozta a legjobb feltörekvő kelet-európai és közép-ázsiai felsőoktatási intézmények 200as listáját a Quacquarelli Symonds.
A rangsorban a 27. helyen végzett
a Szegedi Tudományegyetem, ezzel a vizsgált intézmények legjobb
ewgy százalékában szerepel. A listát
kilenc szempont alapján állították

össze. Tizenegy magyar felsőoktatási intézményt értékeltek, közülük
a top 50-be öt magyarországi egyetem jutott. A legjobb eredményt az
SZTE érte el, ami néhány év alatt
javított például az akadémiai szféra
megítélésén, és eredményesebb az
intézményhez köthető publikációk
idézettsége is.

Az előadók az elmélet és a gyakorlat síkján járták körbe a két egymáshoz kapcsolódó témakört. – Valódi
közösségi kezdeményezésből alakult
ki a konferencia – ott állnak mögötte
az oktatók is – fogalmazott Kozma
Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora. Rámutatott, az intézmény otthona a tudomány és az oktatás mellett
a közösségnek is.
Napjaink gyermekvédelméről beszélt Kothencz János, a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója. – Másfajta felfogást, életfilozófiát hozott az 1997. évi ifjúságvé-

delmi törvény. Egy olyan attitűdre
hívott fel, ahol már nem a felügyelet, hanem a törődés jelenik meg, a
szimpla szolgáltatás helyett az aggodalom kerül előtérbe – vélekedett.
Már 2008 és 2010 között újra felelősséget vállaltak az egyházak a rászoruló fiatalok segítése terén, de csak
a polgári kormány alatt kaphattak a
múltjukhoz méltó szerepet.
Tikász Sándor, a Csillagbörtön
parancsnoka inkább a kiengedésről, s nem az elengedésről szólhatott. A fogvatartottak 90 százaléka
nem akar visszaesni, mégis 50 százalékuk később visszatér a falak közé. Sokan pszichológiai problémákkal, betegségekkel küzdenek, ezért
is nehezen kapnak munkát priuszuk
miatt. Rontja a helyzetet, hogy sok
bűnöző kihasználja a volt rabokat
pénzük, irataik miatt.

Időkapszula a Karolina-iskolában

Kettős évfordulóra emlékeztek
október 16-án reggel a szegedi
Karolina-iskolában. 1874. október
15-én szentelték fel az iskola kápolnáját. 1883-ban szintén ezen a
napon jött Szegedre Ferenc József
király, s háromnapos látogatása alatt
megtekintette az alsóvárosi apácaiskolát is. Az iskola falába most, 2017

októberében egy hengert helyeztek
el. Beletettek többek között egy iskolaköpenyt, a diákok üzeneteit,
a tanárokról, iskolai dolgozókról,
diákokról fotókat, sőt egy a fidget
spinnert. Azt remélik, hogy száz év
múlva a jövő diákjai, tanárai, dolgozói érdeklődéssel fogják kibontani
az időkapszulát.
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Beégette az államtitkár a szegedi képviselőt a Parlamentben
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Édes a siker

Szabó Sándor sületlensége
Rétvári Bence szerint meglepő,
hogy éppen Szabó Sándor MSZP-s
országgyűlési képviselő kéri
számon a kormányt azért, mert
úgy gondolja, cserbenhagyja az
időseket. Az államtitkár padlóra
küldte a szocialista politikust.
DSZ
A parlament október 16-i ülésnapján nyújtott be „Miért mondott le
a gondozásra szoruló idősekről a
kormány?” címmel interpellációt
Szabó Sándor. A szegedi MSZP-s
képviselő szerint ugyanis egyre inkább emelkedik hazánkban a halálozások száma, ami a hiányos
egészségügyi ellátásokra vezethető
vissza. Úgy véli, a kormány épp a
szociális ellátásoktól vont el forrásokat, emellett megszigorodtak a
házi gondozás szabályai, valamint
a nyugdíjasok nem tudják kigazdálkodni a magas rezsiköltségeket.
Rétvári Bence, az Emberi Erő
források Minisztériuma államtitkára válaszában felhívta a figyelmet:
meglepő, hogy éppen egy szocialista
politikus beszél magas rezsiköltségekről, amikor az MSZP a kormányzása során az áram árát megduplázta, a gázét pedig megtriplázta. Ezzel
szemben a Fidesz 20–25 százalékkal
csökkenteni tudta a szolgáltatások

Fotó: Gémes Sándor

A papír sem segített, csúnyán felsült a szocialista politikus

díjait, amit havi szinten a lakosok is
éreznek a pénztárcájukon. – A baloldali párt minden magyar nyugdíjastól elvett egyhavi nyugdíjat, míg
a polgári kormány 23,1 százalékos
növekedést ért el. Sőt, novemberben nyugdíjprémiumot tudunk biztosítani, amire még soha nem volt
példa Magyarországon – fejtette ki.
Rétvári Bence hozzátette, ezt a jövő
évi költségvetésbe is beépítik, 32

milliárd forintot különítenek el erre
a célra. A házi gondozás kapcsán kiemelte, 2010-ben 75 ezren, míg idén
107 ezren vesznek részt a rendszerben. – Azt sem szabad elfelejteni,
hogy hét év alatt 770 ezer új munkahelyet teremtettünk, ezzel tudunk
a leginkább küzdeni a szegénység
ellen – döngölte a földbe az alaptalanul vádaskodó szegedi szocialistát
az államtitkár.

Szegeden ismertették a szociálterápiás szerepjáték hatékonyságát

Fejleszthető-e a személyiség?
Terápiás csoportmódszerrel ismerkedtek a szakemberek Szegeden.
A Magyarországi Szociálterápiás
Szerepjáték Egyesület (MSZTSZJE)
húszéves jubileumi konferenciájának adott otthont a Csongor Téri
Közösségi Ház.
Betkó Tamás Dávid
A jubileumi szegedi konferencián
elhangzott, a szociálterápiás szerepjáték (STR) a személyiség utóérle-

lésének szelíd módszere. A szociális
szférában dolgozó szakemberek az
ország több megyéjéből mintegy
kétszázan regisztráltak az eseményre. Az „Ifjúság – kihívás. Ifjúság
– kihívás?” címmel tartott programon előbb három előadáson vettek
részt, majd csoportfoglalkozások
részesei lehettek. Darida Zsuzsa,
az MSZTSZJE elnöke elmondta, az
STR egy önállóan használható terápiás tréningmódszer, a szenvedélybetegek megsegítésére dolgozták ki

a 70-es években Németországban.
Azóta továbbfejlesztették, széles
körben hatékonyan alkalmazható.
Kothencz János, a Magyarországi
Szociálterápiás Szerepjáték Egyesület
elnökségi tagja, a módszer képzője,
csoportvezető terapeuta ismertette,
a szegedi konferencia középpontjába
a fiataloknak segítő szociálterápiás
szerepjátékok bemutatását állították,
azonban a módszer hasonlóképpen
eredményesen alkalmazható többek
között az idősellátás területén is.

Lengyel István, a zentai Réel
Chocolate nevű kézművescsokoládé-gyártó cég tulajdonosa
nejével együtt vezeti a gyártást
és a forgalmazást. Különleges,
ünnepi csomagolású csokoládétermékeik nemcsak a Vajdaságban, hanem Szerbia-szerte is
népszerűek. Nemrég saját mintaboltot nyitottak, amely Zentán
található. – A vevőink meggyőződtek, hogy azt a minőséget
tartalmazzák, amely számukra
elfogadható. Ebből kifolyólag
láttuk, hogy érdemes tovább
gondolkodni, fejlődni, új termékeket készíteni, illetve más
piacok irányába lépni – nyilatkozta Lengyel István a joreggeltvajdasag.com-nak. Hozzátette, a
minőségi csokoládé használata
mellett a hazai termelőktől beszerzett alapanyagok is biztosítják a brand prémium kategóriába való sorolását. A gyümölcsök
a liofilizálás (fagyasztva szárítás)
technológiájával történő szárításának köszönhetően őrzik meg
ízvilágukat, vitamintartalmukat
és frissességüket. A portál
azt írja: Lengyelék kitartanak
amellett, hogy nem szeretnének bekerülni a multinacionális
boltokba, hiszen az nem az ő
minőségüket tükrözné. Azon viszont dolgoznak, hogy külföldön
is elérhetők legyenek a csokoládék. Legutóbb Montenegróban
jártak, ahol tárgyalásokat kezdtek potenciális forgalmazókkal,
illetve több helyről voltak már
érdeklődők. Nagyon bíznak benne, hogy az év végén már Montenegróban is kaphatóak lesznek az édességek. (Reméljük,
Szegedre is eljutnak finomságaik
– a szerk.)
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Önbizalomhiány miatt szenved a mórahalmi futballcsapat

A téli szünetig bravúrok kellenek
A bajnokság harmadánál kieső helyen áll a Mórahalom VSE az NB III
Közép csoportjában, az utóbbi hét
meccsén csak egy pontot szerzett
a gárda. Utánajártunk, miért.
Vajgely Pál
Augusztus 26-a óta várat magára a Mórahalom VSE újabb győzelme: a homokhátiak akkor a
Hódmezővásárhelyt verték meg, és
ez volt az utolsó olyan mérkőzésük a
szezonban, ahol három pontot szereztek. Az azóta lejátszott hét bajnokin
csupán egy Tiszakécskén elért, bravúros döntetlen volt az, amikor nem
vereséggel zártak Szalma Gergelyék,
így visszacsúsztak a tabella 14., kieső helyére. – Többen azt gondolták, idén könnyebb szezonunk lesz
a tavalyi bennmaradás után. A bajnokság előtt kitűzött nyolcadik–tizedik helyet tartjuk reálisnak. Azt látni kell, hogy most nincs szerencsénk,
de Fortuna ahhoz áll oda, aki tesz
is ennek érdekében. Úgy tűnik, töb-

ben nem bírják el a meccsek okozta
stresszt, rengeteg az egyéni hiba, ez
pedig ebben az osztályban már nem
fér bele – sorolta a gondokat Magyar
György, a Mórahalom VSE játékosedzője. Nem vár viszont könnyű
folytatás a Mórahalomra, ugyanis a
Pécs–Dabas–SZEOL-trióval is találkozik még a téli szünetig, ezeken a
mérkőzéseken pedig bravúrnak számítana, ha növelni tudnák győzelmeik számát. – Nem panaszkodhatom a srácok munkamoráljára, de nagyobb önbizalommal kell
pályára lépjünk, át kell tudnunk
ültetni azokat a dolgokat a meccsekre is, amiket a gyakorlásokon
sikeresen elvégzünk. Átalakult a
játékunk, de egy jól sikerült felkészülés után, csak minimálisan
megváltozott kerettel várhattuk
a bajnokságot. Szombaton mindenképp nyernünk kell a Makó
ellen – tekintett a következő kihívásra Magyar György, hiszen a
Fotó: Gémes Sándor
tizenegyedik fordulóban egy újabb
megyei rangadó vár a csapatra.
Magyar György (jobbra) tudja, innentől nincs pardon, külöben bajba kerülnek

Josh Fortune a Szedeáknál ismerkedik az európai kosárlabdával

Amerikai egyetemről a magyar profik közé
Josh Fortune a nyári próbajáték
ideje alatt győzte meg a Szedeák
szakmai stábját játéktudásáról,
ám nehéz örökséget kell átvennie
Ivan Lilovtól.
Dorogi László
Amerikai hátvédet szerződtetett
az idei holtszezonban a NaturtexSZTE-Szedeák
kosárlabdacsapata. Josh Fortune-nek nem kisebb a
feladata, mint pótolni a Debrecenbe
távozó Ivan Lilovot. Az Egyesült
Államokból, a providance-i egyetemről érkező játékos hamar megtalálta az összhangot az összeszokott
szegedi maggal, a Zalaegerszeg ellen
pedig igazán klasszis teljesítménnyel
rukkolt elő: 30 pontot süllyesztett el
a zalaiak kosarában, ebből tizennyol-

cat triplából ért el. Fortune-nak a
Szedeák az első profi klubja, így az
európai kosárlabdában is rutintalannak számít. – Ez nagyon jó lehetőség
nekem, hogy fejlesszem a játékomat,
és egyébként is csak az számít, hogy
kosárlabdázhatok. Mandic mestert
kiváló szakembernek tartom, a csapattársaim pedig nagyon jó közösséget alkotnak, minden egyes labdabirtoklásnál, minden egyes találkozón küzdenek egymásért – mondta lapunknak eddig tapasztalatairól
a légiós. – Teljesen más egyetemi
szinten kosarazni, mint profiként.
Őszintén szólva, itt sokkal fizikálisabb a játék, kicsit talán gyorsabb is,
szóval egyáltalán nem ugyanolyan,
mint az egyetemen, ráadásul mások
a szabályok is Európában, már csak
azért sem igazán lehet összehasonl-

Fotó: Kovács Ferenc

Még hullámzó a játéka - volt már 30, de 0 pontos meccse is Josh Fortune-nak

ítani a kettőt – tette hozzá a hátvéd, aki sokoldalú kosárlabdázónak
tartja magát, de azért jött Európába,
hogy fejlessze játékát. – Nem iga-

zán van gyenge pontom, de sokat
kell még tanulnom, ezért vagyok itt
– mondta a Déli Szónak a Szedeák
harmincegyese.
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Hamar befogadták a csapatnál az új masszőrlányt

Panka rakja rendbe a szigeti focistákat
A stábban is erősített a nyáron
a Tiszasziget SE: a labdarúgó
megyeegy tavalyi bronzérmeséhez egy csinos lány csatlakozott
masszőrként.
Vajgely Pál
Egyszerű lenne azt állítani, hogy
Karsai Anna Enikő „helyrerakta” a Tiszasziget játékosait, viszont
a Csongrád megyei I. osztályban
idén is komoly célokért küzdhet
Bernát Péter együttese. Nem tudjuk, Pankának ebben mekkora szerepe lehet, de mint azt a korábban
mazsorettező lány a Déli Szónak elmondta, bár zárkózott volt a kezdeti
időszakban, a fiúk hamar befogadták, és segítették munkáját, ezért nagyon hálás is nekik. A lánynak nem
ismeretlen egy férfi futballcsapat öltözőjének légköre, hiszen korábban
a Szegedi VSE-nél és az újszentiváni csapatnál is dolgozott, mielőtt
Tiszaszigetre került. – Egy vezetőségi
tagon keresztül kerültem kapcsolatba a csapattal. Mára jó a kapcsolatom
a játékosokkal is, eleinte nehéz volt,
hiszen egy összeszokott társaságba
csöppentem. Annak idején a SZVSEnél megtanultam, nem szabad, hogy

Fotó: Kovács Ferenc

Hiányzott az öltöző és a futbalv lpályák világa a Tiszasziget masszőrének

érdekeljen, hogy hol járnak a fiúk az
öltözésben. Nincs sok időnk a meccs
előtt, nekem csinálnom kell a dolgomat, nem érek rá ezzel foglalkozni. Néha jó lenne nézelődni, de nem
szabad – tette hozzá nevetve Karsai
Anna Enikő, aki a sportban szerzett
sérülése után nem akart eltávolodni

a sport világától, így kezdett el foglalkozni a szakmával.
Az újszentiváni csapat megszűnésével egy évig ugyan nem gyakorolta a szakmát, de mint hozzátette: egy pillanatig sem teherként
tekint arra, hogy a hétvégéjéből áldoz fel időt arra, hogy segítsen a

focicsapatnak. – Éreztem, hogy újra szükségem van arra, hogy ezzel
foglalkozzak, abszolút nem úgy érzem, hogy ez lemondásokkal járna.
Később talán úgy alakul, hogy nyithatok egy saját szalont, de addig is
úgy tervezem, maradok a csapatnál
– zárta Panka.

Lekvárfőzésben is világbajnok Kárász Anna
Jóval a társak előtt, már augusztusban elkezdte a munkát Kárász
Anna: a megpróbáltatások után a
világbajnok kajakos már szebb
szezonban bízik.
Vajgely Pál
Vállműtét és sérülés után nem úgy
sikerült az idei első válogató a szegedi Kárász Anna számára, ahogy
azt szerette volna: jóval korábban,
már augusztusban elkezdte a munkát a következő idényre, mostanra
viszont ott tart formája visszanyerésében, ahol azt eltervezte. – Nem
kell kevesebb munkát végezzek, az
volt a célunk, hogy ugyanazt csináljam az edzéseken, mint Vad Ninetta.

Mentálisan is nehéz időszak van mögöttem, hiszen nem tudtam rendesen edzeni sem – mondta a Déli
Szónak a világbajnok sportoló. Anna
idén csak egy válogatón indult, azonban ott nem azt tudta hozni, amit
elvárt volna önmagától – mégis úgy
véli, jobb, hogy rajthoz állt a szolnoki versenyen. – Így nem maradtak
bennem gátak, még ha nem is volt
jó élmény. Tavaly is rossz élménnyel
szálltam ki az évből, jobb volt, hogy
most ezeken átestem. Nem mellesleg azt is tudatosíthattam, hogy hol
is tartok. – összegzett Kárász Anna,
aki azt is elárulta, hogy felszabadult idejében gyümölcslekvárt készített. A teljes interjút keressék a
SZEGEDma.hu-n!

Fotó: Kovács Ferenc

Jövőre újra robbantana a tehetséges szegedi kajakos
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Teniszérmek a Balatonról

Kézis behívó

A Balatonbogláron megrendezett utánpótlásversenyen
jártak a szegedi Gellért SE versenyzői: Dinnyés Lili duplázni tudott, hiszen egyéniben és párosban is a legjobbnak bizonyult a 12 évesek között. Bíró Marton ugyanebben a korosztályban, valamint a 14 évesek között is
ezüstérmet szerzett, míg Bíró Melinda párosban végzett
a dobogó második fokán.

Először ölthet címeres
mezt a szegedi Bartók
Donát, akit Ljubomir
Vranjes, a férfikézilabdaválogatott új szövetségi
kapitánya hívott be első
keretébe.

Összecsapnak a kézilabda gigászai

Tovább robognának
Kiváló formának örvend az Ásotthalmi
TE labdarúgócsapata, Kószó László
együttese ugyanis
kilenc forduló elteltével vezeti a
Csongrád megyei I.
osztály tabelláját,
a Magyar Kupában
pedig bejutott a legjobb 64 csapat közé.
Úgy fest tehát, hogy
kezd összeállni a
gárda játéka, a Rákosmente ellen pedig újabb bravúrra
készülnek. Bár az előző szezonban is eljutott a kupa főtáblájára az együttes, akkor nem
élték túl az első fordulót, most azonban a Hódmezővásárhelyi FC búcsúztatásával adott
a lehetőség az újabb remek eredmény elérésére. A harmadosztályú Rákosmente KSK-t
október 25-én 13.30-kor fogadja a sorozatban az ásotthalmi alakulat, a találkozóról
pedig élő, szöveges tudósítással jelentkezünk a SZEGEDma.hu hírportálon.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 14.30: Credobus
Mosonmagyaróvár – Szeged 2011-Grosics
Akadémia. • NB III Közép csoport:
Szombat 14.30: SZEOL SC – Rákosmente
KSK, Mórahalom VSE – Makói FC.
Vasárnap 14.30: Hódmezővásárhelyi FC
– Szekszárdi UFC. • Megyei I.: Szombat
10.00: Ujszegedi TC – Ásotthalmi TE.
14.30: Algyő SK – Kiskundorozsmai ESK,
Szentesi Kinizsi SZITE – Sándorfalva SK,
Zsombó SE – Hódmezővásárhelyi FC II.,
FK 1899 Szeged – Tiszasziget SE, Csongrád
TSE – Deszk SC. Vasárnap 14.30: Szőregi
RSE – Foliaplast-Bordány SK. • Megyei
II.: Szombat 14.30: Üllés – Tömörkény,
Mindszent – St. Mihály, Makói FC II. –
Szegedi VSE II., Csengele – Kiszombor,
Csanádpalota – Balástya. Vasárnap 14.30:
Székkutas – Móravárosi Kinizsi, Csanytelek
– Röszke, Nagymágocs – Apátfalva.
• Megyei III. Homokháti csoport:

Szombat 14.30: Bordány II. – Csongrád
II., Balotaszállás – Kistelek, Pusztamérges
– Dóc. Vasárnap 14.30: Mórahalom II.
– Algyő II., Ruzsa – Sándorfalva II. •
Megyei III. Tisza-Maros csoport: Szombat
14.30: Szegvár – Csongrád III., Pitvaros –
Gyálarét. Vasárnap 10.00: Pázsit – Baks.
14.30: Fábiánsebestyén – Baktó, Földeák –
Szikáncs, Nagylak – Kübekháza.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Péntek 18.00: KTE-Duna Aszfalt –
Naturtex-SZTE-Szedeák (férfi kosárlabda NB I/A). Szombat 10.00: Ujszegedi
TC – Ásotthalmi TE. 13.30: MOL-PICK
Szeged – Telekom Veszprém (férfi
kézilabda NB I), 14.30: SZEOL SC –
Rákosmente KSK, Szent Mihály – Kelen
(női labdarúgó NB II). Vasárnap 14.30:
Credobus Mosonmagyaróvár – Szeged
2011-Grosics Akadémia.

Az utóbbi évekhez hasonlóan ezúttal is a Telekom Veszprém
elleni rangadó előtt vehették át az új autóikat a MOL-PICK
Szeged játékosai és stábtagjai. Juan Carlos Pastor együttese így újonnan kapott lendülettel vághat neki a szombati
rangadónak, ahol nem kisebb feladat előtt áll, minthogy
megállítsa az idén még minden fronton veretlen bakonyi
együttest. A spanyol mester az újszegedi sportcsarnok
közönségének erejében is bízik: szó se róla, a szegedi szurkolók rendre pokoli hangulatot képesek teremteni, ami
plusz egy embert is jelenthet a pályán. A találkozóról a szegediek csapatkapitány-helyettese, Jonas Källman elmondta,
mindenképpen a legjobbjukra lesz szükség, és különösen
figyelniük kell a támadások pontos befejezésére, valamint
a védekezésük feszességére, mert a Veszprém garantáltan
minden hibát kihasznál és góllal büntet. – Az idei eredmények is mutatják, milyen játékerőt is képvisel a Veszprém.
Az utóbbi meccsek mindegyike apróságokon dőlt el, nem
várok mást a szombati találkozótól sem. Mostanában sajnos
több helyzetemet is elrontottam, egy ilyen klub ellen azonban még többet kell mutatnom. A meccsek után sokat gondolkozom a hibáimon, mikor, miért és hogyan hibáztam,
min kell javítanom a legközelebbi meccsen. Nem könnyű,
hiszen ismerjük egymást, a Veszprém kapusaival is sokat
találkoztunk már. Fontos lesz, hogyan kezdünk, nem szabad, hogy elbizonytalanodjunk, az elején be kell lőnünk a
helyzeteket, így nekem sem szabad hibázni, ez akár a meccset is eldöntheti – részletezte a Déli Szónak a svéd szélső.
A Pick – Veszprém rangadót szombaton 13.30-kor élőben
közvetítjük a SZEGEDma.hu portálon.

SPORT

DÉLI SZÓ 
A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor élvezi az új munkáját

Domaszéki dulakodás

Az alázatot nem lehet tanítani

Fotó: Kovács Ferenc

Egy év távlatából sem bánta meg döntését a korábbi szövetségi kapitány

Nem bánta meg döntését a magyar
férfi vízilabda-válogatott korábbi
szövetségi kapitánya, aki most az
általa korábban kritizált terület javításáért dolgozhat. Benedek Tibor
szakmai szemmel nézi a nemzeti
csapat meccseit, és a fiataloknál
próbál nagyot alkotni. Szegedi
látogatásakor beszélgettünk.
Vajgely Pál
– Közel egy éve jelentette be, hogy a
riói olimpiát követően nem folytatja a szövetségi kapitányi munkáját.
Ennyi időből visszatekintve, ma is így
döntene?
– Nagyon jó döntésnek tartom,
a válogatott sikeres volt, az utódom, Märcz Tamás pedig bizonyította, hogy jó edző. Úgy gondolom,
az egész magyar vízilabda nyert ezzel, ráadásul én is olyan dolgot csinálok, amit nagyon szeretek.
– Idén nyáron volt egy hazai rendezésű világbajnokság: tudja ilyenkor nem
szakmai szemmel nézni a meccseket,
kavarogtak önben gondolatok egy
meccs közben, hogy mit csinált volna másképp?
– Nem voltam ott az összes meccsen, az UVSE-vel edzőtáboroztunk a

Balatonon, de az olaszok elleni meccset és a döntőt láttam. Nem tudom
nem edzőként nézni, hiszen az vagyok, és ezek az srácok négy évig az
én játékosaim voltak. Van, akit egész
fiatal kora óta neveltem, azt látom
ilyenkor, ki mennyit fejlődött, vagy
éppen nem fejlődött.
– Rosszul kezdtünk a világbajnoki
döntőben, 4-0-ra elmentek a horvátok, és végül ki is kapott a válogatott. Ilyen helyzetben mit lehet tenni?
– Minden edzőnek megvan erre
a maga eszköze, ezt Märcz Tamás is
jól csinálta, sikerült egyenlítenünk, és
ugyanúgy megvolt az esélyünk, hogy
világbajnokok legyünk. Ehhez ott kell
ülni a parton, hogy lássuk, hogy valaki miért és milyen döntést hoz.
– Ha már Budapest és világbajnokság:
ön is ott volt a későbbi tornagyőztes,
Millennium csapatban.
– Fantasztikus volt, főleg azért,
mert fél évvel korábban sem számítottunk a részvételre. Hiába telt
el tíz év, az összhang megvan a játékosok között, nemcsak a parton, hanem a vízben is. Nem győztük megköszönni a közönség szeretetét, valamint azt, hogy minden meccsünkön
több mint hatezer tomboló ember
ott volt az uszodában.
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– Vissza a jelenbe: január óta az UVSE
szakmai igazgatójaként dolgozik. Nem
vágyott volna pihenésre a szövetségi
kapitányi feladatok után? Egy ilyen
poszt másfajta kimerültséget okozhat,
mint egy napi munka, hogy tetszik
az új feladat?
– Teljesen más a feladatom, mint
kapitányként, de ennyi idő alatt is nagyon sokat tanultam, hiszen korábban nem foglalkoztam gyerekekkel,
pluszban 17 edző munkáját kell koordináljam a klubnál. A szövetségi
kapitányi teendőkből nagyon megmaradt, hogy kevés a munkám, ennél én dolgosabb vagyok, a válogatott az év nagy részében nem csinál semmit, ez nekem nem feküdt.
Most megkaptam azt, hogy többet
dolgozhassam.
– Korábban egy interjújában említette: a mai tehetségekből talán hiányzik
az alázat, ami még az önök korosztályában, generációjában jelen volt. Ezt
próbálják pótolni az UVSE-ben is?
– Nehéz kérdés, mert az alázatot
nem lehet megtanítani: ez vagy megvan valakiben, vagy nincs. Az edző
csak utakat tud mutatni, de az emberen múlik, hogy mennyire elszánt.
Próbáljuk átadni azt a szellemiséget,
ami minket jellemzett.

Domaszéken találkoztak a
dél-alföldi régió legjobb ju-jitsusai szeptember utolsó napján. A Szegedi Ju-Jitsu Egyesület fennállása során első ízben
szervezett versenyt, amelyen
tizennégy klub nyolcvanöt sportolója vett részt. Bár
Csongrád megyében a ju-jitsu
számos különböző irányzatát
gyakorolják a versenyzők, a
domaszéki verseny harcosai
MMA és kempo sportolók közül kerültek ki. A helyszín kitűnő választásnak bizonyult, a
nevezők magas színvonalú környezetben küzdhettek meg a
dobogós helyezésekért. A megmérettetésen elinduló tizenkét
szegedi versenyző mindegyike
a küzdelmi számokban indult
el, s nagyon impozáns éremtermést produkáltak: tizenegy
arany- és tizenegy ezüstérem
mellett ötször a dobogó alsó
fokára állhattak fel.

Röplabdás kupasiker
Sikerrel vívta meg idei első tétmérkőzését a Szegedi Röplabda
SE felnőtt férficsapata. Bondor
Tamásék a vártnál talán kicsit
könnyebben, felszabadult és
magabiztos játékkal búcsúztatták a nyíregyházi GLP SE
gárdáját a kupasorozattól egy
háromszettes találkozón. Az
elmúlt években zsinórban három NB II-es bajnoki címet
is bezsebelő szegedi alakulat
idén már nem vállalta a bajnoki megmérettetést, azonban
hét szezont követően győztesen
tért vissza a Magyar Kupába.
A Nyíregyháza felett aratott sikerrel – amely találkozóról a
SZEGEDma.hu oldalon olvashatnak részletes beszámolót – a
csapat bejutott a legjobb tizenhat közé, ahol a korábbi NB IIes rivális Pénzügyőr SE látogat
majd a Tisza-parti városba. A
fővárosiak már évek óta stabil
tagjai az élvonalnak, az előző
szezont a bajnokságban és a
kupában is ezüstérmesként fejezték be.
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