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SZEGED
Becsődölt tüntetés
– Nem tartották függetlenek a Délmagyart
a szegediek, Botka
szervezkedése a kutyát sem érdekelte.
uwuwu

Lehullt az álarc – Bánki
Erik fideszes politikus
szerint az emberek
rájöttek, hogy a szegedi
polgármester nem az,
akinek mutatja magát.
uwuwu 11. oldal

3. oldal

Véres örökösök
A forradalmat vérbe fojtók
utódai még mindig veszélyesek a magyarokra – jelentette
ki az ’56-os megemlékezésen
B. Nagy László.

9. oldal

Eltűnt mosolyok
Hat hete nyeretlen a Szeged-Grosics Akadémia, azóta a csapat csak egy gólt lőtt, és egy
pontot tudott szerezni. Egyre
nagyobb az elégedetlenség.

21. oldal
Sötét foltok
Közérdekű adatigényléssel fordult a szegedi Fidesz és a KNDP
az önkormányzathoz. Kiderítenék, mire megy el a közpénz a
folyamatos botrányok tükrében.

3. oldal

Botka migránsai
Fotó: Kovács Ferenc

DSZ
A szocialista polgármester, Botka
László 2002 után bezáratott egy iskolát Szentmihályon, majd 2015től ingyen és bérmentve odaadta a
hírhedt MigSzol csoportnak, vagyis
a Migráns Szolidaritás, az erősen
Soros György-közeli „civil” szer-

vezetnek, akik raktárbázisul használták az egykori iskolaépületet.
2015-ben, amikor a városunkban is
erősödött az ilegális migráció nyomása, egy szegedi szervezet MigSzol
néven a vasútállomásnál élelmiszerrel és ruhákkal segítette az illegális
migránsokat. Ugyanebben az évben
szeptemberben a MigSzol föltűnt a
Keleti pályaudvarnál is, ahol hetekig

kenték a vajaskenyeret az illegális
migránsoknak. Mint az köztudott,
a párizsi óriási, több száz halálos
áldozatot követelő terrotámadás elkövetőit a terrorista Salah Abdeslam
éppen ekkor és itt, a Keleti pályaudvarnál szedte össze és utaztatta át
Nyugat-Európába.
Cikkünk a 4. oldalon
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Változik a nyitva tartás Zsombón

Móra-ünnep Szegeden

Módosul a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, azaz az
FBH-NP Nonprofit Kft. zsombói ügyfélszolgálati irodájának nyitva tartása – olvasható a település honlapján.
A jövőben minden hónap első keddjén 14 óra és 16:30
között fogadják a lakosokat.

Móra Ferenc igazgatói kinevezésének évfordulóját ünnepli a Móra Ferenc Múzeum. Az író 100 éve, 1917-ben
vette át a Kultúrpalota irányítását. Móra-konferencia,
felolvasó-maraton, filmvetítés és egy páratlan színi előadás is lesz október 27-én és 28-án a múzeumban.

A védőoltásokról
„Amit a védőoltásokról
tudni kell” címmel tartott előadást Horváth
Edina egyetemi adjunktus, az SZTE Népegészségtani
Intézetének
mun
katársa a szegedi
Csongor Téri Közösségi
Házban. Beszélt a védőoltások fontosságáról, valamint arról is,
hogyan hatnak azok,
és mi az oka, ami miatt
kötelezővé tették minden gyermek számára.
– Követője, rajongója
vagyok a témának, szívesen hangsúlyozom a
szerepüket. A sok pusztító fertőző betegség
ma már csak történelem – mondta Horváth
Edina.

Indul az őszi–téli szezon
A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
átállt az őszi–téli szezonra. Sátor került
az úszómedence fölé, és a karbantartás
után a gyermekmedence is megújultan
üzemel majd. Így a hűvösebb időszakban
15 beltéri és 2 kültéri medence várja a
vendégeket. 2015 óta harmadik alkalommal került tető a szabadtéri nagymedencére, ami 1986-ra készült el egy helyi
vállalkozó, Kószó Dezső adományából. Az
önkormányzat két évvel ezelőtt közel 80
millió forintot költött az egy hét alatt felépíthető és lebontható szerkezetre.

Kétméteres tökfejlufi
Az Együttműködéssel a gyermekekért Alapítvány immár
hagyományteremtő jelleggel, különleges programmal segít a szegedi ovisoknak, bölcsiseknek és a régió rászoruló
gyerekekeinek. Az alapítvány arra kéri a segíteni vágyókat,
hogy ha tehetik, vigyenek magukkal egy kevésbé használt
gyermekjátékot, plüsst, mesekönyvet október 29-én, vasárnap a Napfény Parkba, amit Szeged Óriás Játékgyűjtő
dobozába dobnak be. Ezen túl ingyenes programokkal,
tánccal, mulatsággal, mesés-zenés előadással, gyermek koncerttel, fergeteges Tökmag-bulival és egy fantasztikus rekordkísérlettel várják a gyerekeket. 10 órától elkészíthetik a
kicsik Szeged legnagyobb Halloween-tökfejét lufiból, Csatai
Gergő lufiszobrász segítségével. Az óriás mosolygós tökfej
több mint 2 méteres lesz. Az összegyűlt játékokat a helyi
bölcsődékbe, óvodákba és a védőnői hálózathoz juttatják el.

Jubileumi táncgála
A Kisszínházban ünnepli fennállásának tízéves jubileumát a
Délikert Napsugár Táncegyüttes
október 29-én, vasárnap. A kecskéstelepi művelődési házban működő együttes az elmúlt egy évtized munkásságáról kíván átfogó
képet adni. A gálán fellépnek
a csoport volt és jelenlegi tagjai, valamint barátaik a Pakulár
Táncegyüttesből és a Nosztalgia
Népitánc Együttesből.

Egyetemi arcok
Az Oktatási Hivatal szerint
az SZTE a harmadik legnépszerűbb vidéki egyetem
a külföldi hallgatók körében, akik a világ minden
pontjáról érkeznek a városba: Kanadától Dél-Afrikáig,
Bolíviától Kínáig mind az öt
kontinensről. Ezt szeretné
bemutatni az egyetem fotósa, Bobkó Anna, akinek
portréiból nyílt kiállítás a
József Attila Tanulmányi és
Információs Központban.

Tápéi koszorúk

A Fidesz-KDNP tápéi szervezete is megemlékezett az
1956-os forradalom és szabadságharcról, október
23-án helyeztek el koszorút a tápéi országzászlónál.
Lógott az eső lába, ennek ellenére számos résztvevő
tiszteletét tette a rendezvényen, ahol Tímárné Horváth
Magdolna mondott rövid beszédet. A megemlékezést
követően a résztvevők egy helyi cukrászdában folytatták a diskurzust Szeged, valamint a helyi pártszervezet jövőjét illetően. A szervezettől megtudtuk, azért
hajtanak fejet évről évre külön az ’56-os események
előtt a részönkormányzattól, mert a munkanapokon
megtartott tápéi megemlékezés időpontja sokaknak
nem megfelelő, ezért a hivatalos emléknapon helyezik el a koszorúikat, a megosztottságot nem a pártlogó,
hanem az idő szűkössége szüli. A megyében több helyen is lerótták a tiszteletüket a 61 évvel ezelőtti hősök
előtt, a programokról átfogó képet nyújtunk a Déli Szó
hasábjain.
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Szoci szatellitszervezettel sirattatták el a polgármester Délmagyar feletti befolyását

Meghekkelték Botka tüntikéjét
A bukott politikus újra előhúzta
a cilinderből álcivil fantomszervezetét, az Összefogás Szegedért
Egyesületet. A civilnek álcázott
szocialista gyertyagyújtás így is
hidegen hagyta a helyieket.
DSZ
Rendkívül gyér érdeklődés mellett
tartottak gyertyagyújtást a szegedi
Klauzál téren a Délmagyar „függetlenségének” elvesztése felett keseregve. Az akciót lapunk információi szerint az MSZP-irodából maga a szocialisták bukott miniszterelnök-jelöltje, a szegediek elől akkor
már lassan három hete bujkáló Botka
László irányította. A pancser szervezés okán nem is maradhatott el a
politikai hekkelés: a szegedi Fidelitas
lecsapta a magas labdát, egy ötletes molinó kifeszítésével tudatták a
megjelentekkel: a tulajdonosváltáson átesett Délmagyar sosem volt
független Botkától és az MSZP-től,
és személyi összefonódások biztosítják a Botka-propaganda olajozott terjesztését.
A nagy népi tüntetés teljességgel
röhejesre sikeredett, ugyanis a szervező brigádnak mindösszesen 6070 embert sikerült megmozgatnia,
és ebben a tömegnek nehezen ne-

Fotó: Kovács Ferenc

A szegedi Fidelitas lerántotta a leplet Botka és a Délmagyar régi románcáról

vezhető csoportosulásban is alig-alig voltak valódi civilek, a siránkozók nagy részét szocialista-liberális
politikusok, családtagjaik, a Botkaapparátus tagjai, városházi dolgozók,
önkormányzati hivatalnokok, sőt,
városházi biztonsági őrök tették ki.
Ami az „ötletgazda” Összefogás
Szegedért Egyesületet illeti, a
SZEGEDma.hu annak látszatfügget-

lenségéről, álcivilségéről már többször lerántotta a leplet. A szervezetet Botkaék a 2010-es önkormányzati választásra hozták létre, majd
néhány évnyi altatás után a 2014es önkormányzati választásra élesztették újra, hogy eljátsszák a szoci
polgármester melletti-mögötti állítólagos széles civil-értelmiségi támogatást.

Ha már támogatás, több mint beszédes, hogy 60-70 „Botka-katona”
vette csak a fáradságot, hogy 10-15
percig krokodilkönnyeket hullajtson a „főnökkel” nem más, mint
az elveszített befolyás miatt. Úgy
tűnik, a szegediek ennyire tartották hitelesnek, függetlennek és objektívnek a tulajdonosváltás előtti
Délmagyarországot.

A szocialista városvezetés korrupciós botrányait kutatják
Közérdekű adatigényléssel fordult
a szegedi Fidesz és a KNDP az
önkormányzathoz, az elmúlt 15 évből, azaz a Botka-korszak elejétől
kíváncsiak különböző szerződésekre és adatokra. Mint mondják,
mindenkinek joga van tudni, mire
költik a közpénzt.
Varga Anna
Politikai maffia hálózta be az MSZP-t
– ezt Botka László mondta, amikor
lemondott a miniszterelnök-jelöltségéről október elején. A KDNP szegedi elnök-frakcióvezetője, Haág
Zalán szerint ezt régóta tudhatja a

szocialista városvezető, ugyanis 15
éve ezt tapasztalhatják a szegediek
is. – Ez már a nyilvánosság számára is közismert, mert alig van olyan
nap, hogy Szegeden ne pattanna ki
korrupciós botrány Botka közvetlen környezetében. Gondolhatunk
a VIP-parkolóbotrányra, a Szeviépügyre vagy épp a Mars téri piacra,
amely szintén borzolja a kedélyeket.
Mostanra a polgármester legszorosabb munkatársai és legfőbb bizalmasai a vádlottak padján ülnek, míg
a legfrissebb hírek szerint a Központ
Nyomozó Ügyészség Botka László
érintettségét vizsgálja a parkolási
botrányban – közölte a keresztény-

demokrata politikus a városháza előtt
Nógrádi Tiborral, a Fidesz helyi elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján. Leszögezte, Szeged nem szólhat
az állandó botrányokról, elfogadhatatlannak, s egyben rendkívül kínosnak titulálta, hogy a város első embere
ellen nyomozás folyik. A KDNP és a
Fidesz helyi frakcióvezetője egyaránt
úgy látja, Szeged polgárainak is elegük van abból, hogy a város állandóan a korrupciós ügyei miatt kerül
a sajtó érdeklődésének középpontjába, s hogy a napfény városa pontosan ugyanolyan szocialista település, mint amilyen Magyarország volt
2010 előtt, amikor seftelések, korrup-

ciós botrányok jellemezték. Elég csak
Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc
vagy Bajnai Gordon kormányzásának botrányaira gondolnunk. –
Ebből elég volt, s éppen ezért közérdekű adatigényléssel fordulunk az
önkormányzathoz, amelyben igyekszünk megtudni minden olyan lehetséges információt, amely segíthet
tisztán látni abban, hogy milyen mértékben lehet érintett Szeged önkormányzata a korrupcióban, és van-e
esetleg egyéb bűncselekményre utaló
jel – magyarázta Haág. Jelezte, a törvény szerint köteles az önkormányzat
a közérdekű adatigénylésre 15 napon
belül válaszolni.
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Botka bezárta az iskolát, majd ingyen odaadta a migránsbarát szervezetnek

Migránsokat költöztetnének Szegedre?
Botka László 2002 után bezáratott
egy iskolát Szentmihályon, majd
2015-től ingyen és bérmentve odaadta a hírhedt MigSzol csoportnak,
vagyis a Migráns Szolidaritás, az
erősen Soros György-közeli „civil”
szervezetnek, akik raktárbázisul
használták az egykori iskolaépületet.
DSZ
A MigSzol az a szervezet, mely több
provokációt is rendezett a magyar
határkerítésnél, és még gyűjtést is
rendeztek a röszkei zavargások főkolomposának, H. Ahmednek, aki
egy tisztázatlan múltú, több útlevéllel is rendelkező szír migráns.
H. Ahmednek kulcsszerepe volt abban, hogy zavargások alakultak ki
Röszkénél, amikor a kormányzat
lezárta a déli határt, és ezzel enyhített a városunkat és az országot, valamint Európát sújtó migrációs nyomáson. A MigSzol tehát egy olyan
szervezet, amely még egy sötét múltú terroristának is pártját fogja. H.
Ahmed védőügyvédje egyébként az
egykori szocialista igazságügyi
miniszter, Bárándy György.
Botka László szocialista polgármester a
2015-ben, az illegá-

lis migráció támogatására alakult
MigSzolnak korábban jelentős támogatásokat nyújtott Szegeden:
egy korábban Botka által bezáratott szegedi iskolát ugyanis ingyenesen a radikálisan migránstámogató MigSzolrendelkezésére bocsátott,
mi több, a szervezet által a szegedi
vasútállomáshoz felállított faház fölállítását is támogatta a Botka-vezette
szegedi önkormányzat. A szervezet
egy a számtalan, Soros Györgyhöz
köthető „civil” szervezet közül. Ezek
közös célja a migránsok segítése, és
annak megoldása, hogy a migránsok
- akár illegálisan is - akadálytalanul
juthassanak el Nyugat-Európába, az
sem probléma, ha útlevél és azonosítók nélkül. Botka László a szegedi
MigSzol megalakulásához és működéséhez anyagi és erkölcsi támogatást is nyújtott korábban, ahogyan
a szegedi önkormányzat, az önkormányzat intézményei és cégei is.
Tehát a polgármester egy olyan „civil” szervezetet támogatott, mely az
illegális migrációt segítette.
A Délmagyar 2015. július 30-án
írta meg, hogy egy hónapja nyílt
meg a szegedi önkormányzat támogatásával a migránsokat segítő faház,
a MigSzol bázisa a
szegedi nagyállomás
előtt. 2015. szeptember 25-én pedig ar-

ról írt a helyi napilap, bezárták a faházat, és búcsúzóul Botka László, és
Nagy Sándor alpolgármester is megjelent. A Botká László által bezárt a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
alakították ki a MigSzol egyik raktárát, amelyet egy döntéssel 2015ben ingyen adtak oda a szervezetnek. A MigSzol szegedi frontembere egyébként az a Kékesi Márk, aki
kormányzati migrációs plakátokat
rongált meg. A MigSzol nemrég a
Facebookon jelentette be, egy budapesti iskolában nyelvórákat tart
„menekülteknek, migránsoknak”.
Szeged polgármestere egyike volt
azoknak, aki a migrációs nyomást
nem ismerték fel idejében és kisebbíteni akarták annak jenetőségét. Korábban Botka azt mondta, „a város lakosságát egyáltalán
nem zavarták a menekültek, nem
is találkoztak velük az utcákon, hiszen a migránsoknak nem célországuk Magyarország”. De még érdekesebb az a kiszólás, amit a német
szocialista Martin Schulz ejtett meg.
Ő szó szerint azt mondta, „Szeged
is egyike azoknak az elkötelezetten
baloldali városoknak, ahova bármelyik menekültet el lehet küldeni”–
ezekkel a szavakkal emlegette márciusban Martin Schulz, az Európai
Parlament akkori elnöke a Botka
László vezette Szegedet.

Amikor Botka „viccesebb” kedvében volt, akkor pedig ilyeneket nyilatkozott a szegedi közgyűlésben a
migrációról, a kvótáról, vagy éppen a betelepítésről: „Képviselő úr,
a helyzet rosszabb egyébként, nem
állt le ez a folyamat, szeretném hivatalosan is bejelenteni, hogy jövő
héten maga a piréz nagykövet fog
hozzám látogatni, és egy szegednyi,
170 ezernyi migráns kannibál piréz
letelepedéséről fogunk tárgyalni” –
mondta Botka László polgármester. Az is köztudott, a magyarok,
és Európa biztonságát is szavatoló
kerítésről korábban össze-vissza beszélt Botka. Előbb azt mondta, „Ha
már ott van az a kerítés… Inkább
meg se kellett volna építeni”, majd
később a Reutersnek azt mondta még
a bukása előtt, miniszterelnök-jelöltként, hogy „azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani a
kerítést”. Tekintettel arra, hogy Botka
és a MigSzol között ennyire harmonikus volt a kapcsolat, és Botka több
ízben is támogatta a migránspárti
szervezetet, átadott nekik raktárnak
egy általa bezáratott iskolát, és közben a polgármester ennyire ellenezte a határkerítést, sokakban fölmerül a kérdés, vajon milyen paktumot
köthetett az európai baloldal egyik
vezérével, Martin Schulzcal Botka
László, mely paktumak esetlegesen
az a célja, hogy Szeged is fogadjon
be migránsokat.

Fotó: Kovács Ferenc

A MigSzol 2015-ben hónapokra ideiglenes migránstáborrá változtatta a szegedi nagyállomást – jobbra pedig a szentmihályi iskola üresen álló épülete
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Ujhelyi is migránsokat telepítene át

Vegyi fegyverrel támadhatnak a dzsihadisták

A szegedi szocialista, Ujhelyi István mellett Szanyi Tibor (szintén Magyar
Szocialista Párt), Niedermüller Péter (Demokratikus Koalíció), Molnár
Csaba (DK), Jávor Benedek (Párbeszéd) és Meszerics Tamás (Lehet Más
a Politika) is megszavazta azt az európai parlamenti javaslatot áprilisban,
amelynek értelmében kiterjesztenék a menekültek fogalmát, szélesebb mozgásszabadságot biztosítanának a bevándorlóknak, előmozdítanák a legális
migrációt, és ami a legfontosabb, megkönnyítenék a családegyesítéseket és
az áttelepítéseket – írja a 888.hu. A honlap szerint a tervezet a Soros-tervvel
több pontban megegyezik. Szinte pontról pontra átveszi a jelentés Soros
György amerikai üzletember azon ötletét, mely nemcsak a biztonságos,
legális migrációs útvonalak kialakításáról szól, hanem a „menekültek” unión belüli mozgásának biztosításáról is. Ujhelyihez hasonlóan a határainkat
kerítés lebontását és a migránsok betelepítését támogatják a szegedi MSZP-s
képviselőjelöltek, Szabó Sándor és Joób Márton is.

Már nem egyszer írt a média arról, hogy a közel-keleti harcokban
az Iszlám Állam terrorszervezet vegyi fegyvereket vetett be. Szíria
és Irak példája azonban közelebb lehet, mint gondolnánk. A Die
Welt német lap szerint ugyanis egy földrészen kívüli titkosszolgálattól az európai szervek olyan értesülések birtokába jutottak,
hogy az Iszlám Állam mérgező gázokkal megtöltött bombák bevetését tervezi a kontinensen. Az ilyen szerkezeteket megpróbálnák
feljuttatni vonatokra, vagy elhelyeznék a metróalagutakban vagy
akár repülőgépeken is. A terroristák olyan, veszélyes anyagokat is
felhasználnának a támadásaikhoz, mint a klórgáz, vagy zárt terek
esetén savat is bevetnének. A szolgálatok 2017 nyara óta egyre komolyabban foglalkoznak egy potenciális vegyi fegyverrel elkövetett
támadás lehetőségével, ugyanis júliusban Sydneyben kapcsoltak le
két dzsihadistát, aki ilyen merényletet akartak elkövetni. A terroristákat az ISIS a Közel-Keletről irányította.

Késsel akart gyilkolni a muszlim migráns
Két héttel ezelőtt tartották a 21 éves Ummariyat Mirza tárgyalását Nagy-Britanniában, ugyanis a rendőrség
sikeresen megakadályozta a férfi által tervezett késes terrortámadást – számol be a 888.hu a The Times brit
lapra hivatkozva. A terrorcselekmény előkészületével vádolt férfi a merénylettel akarta levenni a lábáról a
menyasszonyát, ugyanis az eltervezett támadás előtt arról vitatkoztak, melyikük a radikálisabb muszlim.
A férfi menyasszonya, Madihah Taheer a tárgyaláson végig tagadta, hogy tudott volna vőlegénye ötletéről.
A nő azt azonban bevallotta, hogy két évvel korábban minden vágya az volt, hogy elutazzon az Iszlám
Államba, Szíriába. A hatóságok visszakeresték a pár Facebook-levelezését is, Taheer többször is leírta, hogy
akár mindenkit megölne, annyira szélsőséges nézeteket vall. Idén januárban Mirza már meg akarta venni
a gyilkossághoz szükséges kést, a nő azonban leállította, ugyanis a kiszemelt kés háromszáz fontba, azaz
átszámítva több mint százezer forintba került, s a pénzt a gyerekeikre és a számlákra költötte volna.

MOZAIK
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Felelős állattartók
Szegeden, a Wesley János Óvoda,
Általános Iskola és Középiskolában
tartott órát a Hódmezővásárhelyi
Állatvédők Egyesülete. A felső tagozatos diákok a háziállatok helyes
ápolását, tartását és gondozását
ismerhették meg az Első óra a felelős állattartásról című projekt keretében, de azt is bemutatták nekik,
hogy napjainkban is sokszor nagyon rossz körülmények közül kell
állatokat menteni. Balogh Ernő elnök elmondta, fontos, hogy a fiatalokból felelős állattartók váljanak,
így ugyanis kevesebb lehet a kóbor
állat, valamint csökkenhet az állatkínzásos esetek száma is.
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Kolbásztöltő verseny Zsombón
November 4-én, szombaton délben szervezik meg a Nagy
B. Ferenc kolbász- és hurkatöltő versenyt Zsombón, a piactéren. A sütés a Közösségi Ház udvarán a kemencében
és a mellette lévő elektromos kemencében történik. A
rendezvényen való részvétel feltétele a helyben vásárolt
alapanyag használata. Bővebb információk a kultura.
zsombo.hu-n.

Böllérnap

Forradalmi ének

Tizenhatodik alkalommal
rendezik meg a böllérnapot
Zákányszéken. A november
18-i esemény a Művelődési
Ház udvarán 6 óra 30 perckor veszi kezdetét. A nap folyamán disznóvágás, reggeli,
vacsora és bál is lesz.

Félezer év

Előléptetés
Vezérőrnaggyá léptették elő
Lukács János György dandártábornokot. Csongrád megye
rendőr-főkapitányának Áder
János a hosszú időn keresztül
végzett kiemelkedő szakmai
munkáját ismerte el ezzel. A
nemzeti ünnepünk alkalmából több megyei rendőrt is
kitüntettek, erről bővebben a
SZEGEDma.hu-n.

Elcsípték

Tökéletesség

A szegedi rendőrök elfogták azt a férfit, aki
a Szegedi Fegyház és
Börtön nagyfai objektumából szeptemberben szökött meg – írja
a police.hu. A 38 éves
L. Józsefet Hajdúsámson
egyik családi házában
kapták el. A rendőrök
az elítéltet – elfogását
és kihallgatását követően – visszaszállították az
intézetbe.

Látványos töklámpagyújtás, kézműves vásár és fergeteges gyerekprogramok
várják október 28-án, a
TÖKéletes Szombaton a
szegedieket a meseszép,
őszi Szent István téren. A
program 9 órakor kezdődik. Fellép a CsigaDuó, a
Cserregők, lesz GrimmBusz buli és Pasenkó bohóc is szórakoztatja majd
a kicsiket és nagyokat.

Miniszteri díj
Kitüntették Sárközi Lászlót.
A Mórahalmi Önvédelmi
Egylet elnöke a településen
végzett polgárőr tevékenységért vehette át a miniszteri elismerést nemzeti ünnepünk alkalmából Pintér
Sándor belügyminisztertől.

2017-ben ötszázadik évét ünnepli a reformáció. Ennek
kapcsán a hitújítást választották a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Pro Domo közéleti előadás-sorozatának témájaként. – Ez nem pusztán egy vallási évforduló, sokkal inkább egy nagy történelmi összefüggés.
Az emberi szuverenitás világát felváltotta az isteni abszolutizmus – fogalmazott az előadó, Tőkéczki László.
Az egyetemi tanár hozzátette, a reformáció az egész
magyar kultúrát fellendítette. Mivel a reformátorok a
nép nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították a
Bibliát, tevékenységük nagymértékben hozzájárult az
irodalmi nyelv kialakulásához. Az akkori események
nagyban elősegítették, hogy Magyarország magyar
maradjon, és egy elszigetelt kis néphez európai eszmék
jussanak el. Elhangzott: a kereszténység sokszor volt
már a bukás szélén, azonban soha nem fog megbukni,
a tartalmi részei viszont átalakulhatnak. A jövő generációinak vélhetően más értelmet nyer majd a vallás és
annak jelentése.

Dinnyés József volt a főszereplő a szegedi KIK
Műhelyben, ahol a forradalom és szabadságharc
alkalmából dalos megemlékezésre várták az
érdeklődőket. A Kálvária
Kulturális és Információs
Központ vendégei számára az előadó 1956-os
énekekkel idézte fel a 61.
évvel ezelőtti eseményeket. Dinnyés 1963-ban
kezdett énekelni. 1966ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első
magyarul éneklő szegedi
zenekarnak, az Angyaloknak. 1967-ben lett országosan ismert.

Lovas nyílt nap
Idén is nyílt napokat szervez a Bedő Albert Erdészeti
Szakgimnázium, Szakkö
zépiskola és Kollégium, va
la
mint a mórahalmi FutóDobó Lovasközpont. Az
első alkalmat november
30-án tartják. A lovardában
az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a lovász szakmai
képzésébe, valamint kipróbálhatják a lovaglást.
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A nemzeti konzultációs ívek kitöltésére buzdítottak Szegeden

Pintér
M.
Lajos
Üzenet
A romokban heverő magyar ellenzék totális meghasonulását és
talajvesztését igazolták vissza az
idei október 23-i megemlékezések.
Miközben Orbán Viktor miniszterelnök tízezres, méltóságteljesen
ünneplő tömeg előtt vont párhuzamot az európai nemzetek jövőjét
veszélyeztető globalista tervek elleni
fellépés és az 1956-os, történelmet
formáló napok között, az ellenoldal
vert hadként megint azt üzente,
hogy nincs jövőképe magyarságról,
nemzetről, és még alternatívát sem
tud nyújtani.
A balliberális és cukisodó pártocskák határtalan kormányellenességükben görcsösen erőlködtek, ám
egy közös rendezvény erejéig is képtelenek voltak összefogni, és érdemi
mondanivalójuk sem akadt a magyarok számára a forradalom 61.
évfordulóján. Ezek tükrében aztán
aligha meglepő, hogy néhány tucatnyi hívüknél több embert ezúttal
sem tudtak megmozgatni, ami több
mint jelzésértékű.
A legnagyobb pofont a jelenlegi
rendszert fejben talán már lángokba is borító Gulyás Marci és brigádja könyvelhette el. A maflás talán
nem is a legmegfelelőbb kifejezés,
hisz saját magát rúgta tökön a láthatatlan mozgalom. Az örökmozgó
aktivista forradalomról ábrándozott, majd miután senki sem akart
vele közösködni, lefújta az egészet
arra hivatkozva, hogy országos esőt
jósol a meteorológia. A nyilvános
lebőgéssel nevetségessé tette magát
és további közéleti ötleteléseit is.
Forradalmak nem születnek a kényelmes fotelekben. Még szerencse,
hogy a szegedi és a pesti srácok 61
évvel ezelőtt nem ijedtek meg sem
október és november éles karmaitól, sem a szovjetek és a kommunisták nemzetellenes kegyetlenségétől.
Ezért élvezhetjük ma szabadságunkat, függetlenségünket.
Óvjuk kincseinket!

Amerika a migráció nyertese?
Soros György célja, hogy Európa
egy gyenge, erőtlen, vízum nélküli
ország legyen, ami által megerősödhet az amerikai gazdaság
– mondta Bánki Erik (Fidesz), a
parlament gazdasági bizottságának elnöke Szegeden, a nemzeti
konzultációs fórumán.
Megyeri József
– Elfogadhatatlan, hogy Soros évente egymillió migránst telepítene be
Európába, ami nyilvánvalóan beláthatatlan körülményekkel járna.
Az Európai Bizottság is támogatja
a magyar származású amerikai milliárdos elképzelését, és azt, hogy
az integrálódni nem tudó és nem
akaró iszlám bevándorlók felülkerekedjenek a kereszténységen – jelentette ki Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő. A bizottsági
elnök szerint Sorosnak az a célja,
hogy Európa ne nemzetállamokból
álljon, hanem egy gyenge, erőtlen,
vízum nélküli ország legyen, ami az
amerikai gazdaság megerősödését
eredményezné.
Hazánkban is vannak, akik támogatják az illegális bevándorlást.
Egyikük Szeged polgármestere,
Botka László, aki amikor az MSZP

Fotó: Kovács Ferenc

Bánki Erik úgy látja, hogy Soros minél hamarabb tönkre akarja tenni Európát

miniszterelnök-jelöltje volt, nyíltan
kijelentette, hogy nincs helye kerítésnek a határon, és ha rajta múlna,
lebontaná azt. – Botka korábban arról is beszélt, hogy a határzár létesítése előtt a szegedieket nem zavarták a migránsok, valamint azt, hogy
a város bármikor készen áll a befogadásukra és letelepítésükre – folytatta Bánki Erik.

Még elmondta, folyamatosan kézbesítik a háztartásokhoz a nemzeti
konzultációt, amit november 24-ig
lehet kitölteni. B. Nagy László szegedi fideszes országgyűlési képviselő is a véleménynyilvánítás fontosságára hívta fel a figyelmet, ugyanis
csak összefogással és az álláspontunk
kifejtésével őrizhetjük meg a békés
mindennapjainkat.

A kormány mentheti meg Botka Szeviép-károsultjait
Több mint négyszáz Szeviép-károsult nevében nyújtott át petíciót
Szabó Bálint, a Likvid Kontroll
Kft. ügyvezetője Bánki Eriknek, a
parlament gazdasági bizottsága
elnökének a szegedi nemzeti
konzultációs fórumon.
Megyeri József
Nem várt pillanatokkal zárult Bánki
Erik nemzeti konzultációs fóruma,
ugyanis Szabó Bálint 433 Szeviépkárosult petícióját nyújtotta át a fideszes országgyűlési képviselőnek.
– Örülök, hogy itt lehetőséget kaptam erre, és nem biztonsági őrök
fogadtak, mint a szegedi városházán
– mondta Szabó Bálint. Kitért a

részletekre is: a kis- és nagyvállalkozások elvégezték a szocialista
városvezetéshez is köthető beruházásokat, a bérüket azonban hét éve
nem kapták meg, így összesen közel 10 milliárd forinttal károsították
meg őket a 2010 előtti munkáknál.
Bánki Erik kijelentette, mindenképpen megvizsgálják, mit tehetnek az
ügy érdekében.
A politikus rámutatott, nem ez az
egyetlen szocialistákhoz fűződő
korrupt balhé ma Magyarországon,
elég csak a négyes metró körüli
kálváriára vagy a több száz diákmunkást és felnőtt bérét eltulajdonító bűnszervezetre, azaz Czeglédy
Csabára és a Humán Operator Zrt.re gondolni.

Fotó: Gémes Sándor
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B. Nagy László szerint az elesettek adtak erőt ahhoz, hogy legyen tartásunk

A hóhérok örökösei ma is köztünk vannak
A világ népei pontosan tudják,
hogy a magyar mindig készen áll
arra, hogy igazáért, függetlenségéért, szabadságáért és hazájáért
harcoljon, és megvédje azt, ami az
övé – fogalmazott B. Nagy László
a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közös ünnepségén.
Varga Anna
A forradalmat követő megtorlásokban elesettek adtak erőt ahhoz, hogy
legyen tartásunk, és – ha titokban
is – volt mire büszkének lennünk –
fogalmazott B. Nagy László (Fidesz)
országgyűlési képviselő a szegedi
Rerrich Béla téren. – Tudjuk, még
mindig léteznek olyan politikai
erők, akik szinte bizonyosan nem
őszintén és nem tiszta szívvel emlékeznek meg ezen a napon, legalábbis nem az elesetteknek a tiszteletére
– jelentette ki. Meglátása szerint
nemzeti önrendezésünk mindennél
előbbre való, akkor is, ha ezt egyesek vitatják „bizonyos furcsa kötődésű pártcsaládok részéről”. – A forradalmat vérbe fojtó hóhérok százai
és ennek a politikának az örökösei

Fotó: Gémes Sándor

A magyarok mindig készek arra, hogy megvédjék, ami az övék

mai napig aktívan munkálkodnak, s
próbálnak fogást találni mindenen,
és kikezdeni mindenkit, aki nemzeti
gondolkodó – hangsúlyozta hozzátéve, a világ népei pontosan tudják,
a magyar mindig készen áll arra,
hogy igazáért, függetlenségéért, sza-

A hősökre emlékeztek Kiskundorozsmán

– Ha a hazánk nem szabad, mi
sem lehetünk azok. Ha egy nemzet feladja a függetlenségét, akkor
elveszik, hiszen önálló nemzetek
és kereszténység nélkül nincs szabad Európa – mondta B. Nagy
László országgyűlési képviselő
Kiskundorozsmán, ahol október
23-i beszédében az ’56-os szabadságharc és forradalom eseménye-

it és előzményeit is felelevenítette.
Mihálffy Béla önkormányzati képviselő Adorján András és Kocsis
L. Mihály Mi volt 1956, barátom?
című verséből idézett. Majd az
Orczy István Általános Iskola tanulói léptek fel. Az ünnepség végén a
megemlékezők közösen átvonultak
a Hősök Ligetébe, és az 1956-os
emlékműnél hajtottak főt.

badságáért és hazájáért harcoljon, és
megvédje azt, ami az övé.
Fejér Dénes, a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke arról beszélt, hogy
a forradalmároknak nincsenek százmilliós villáik, milliárdjaik, luxustár-

gyaik, mint azoknak, akik az ő kezdeti helytállásukat követő változásokat
meglovagolva jutottak vagyonhoz és
új hatalmukhoz. – De nekünk van,
ami nekik talán nincs is: becsületünk és tisztességünk – hangsúlyozta Fejér Dénes.

A szabadságért adták vérüket

„Piros a vér a pesti utcán, munkások, ifjak vére ez, piros a vér a pesti
utcán, belügyminiszter, kit lövetsz?”
– idézték Tamási Lajos sorait a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola
megemlékezésén. A nyolcadikosok
az 1956-os ünnepi műsorukban
hangoztatták, 1945-ben a magyar
nép hat háborús év borzalma után

hittel, bizakodással tekintett a jövőbe, látott hozzá a romok eltakarításához, az ország újjáépítéséhez.
S bár „felszabadultunk” szovjet segítséggel, ezért azonban nagy árat
kellett fizetnünk. A műsort követően Földesi Tibor, Szőreg egyetlen ismert ’56-os mártírja előtt is lerótták
tiszteletüket.
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Életre szóló esélyt teremtenének a megsebzett fiataloknak

A gyermekeknek családban van a helyük
Czibere Károly államtitkár Szegeden elmondta, egy gyermeket sem
hagyhatnak magára. A magyar
gyermekvédelmi törvény huszadik
évfordulója alkalmából tartottak
regionális konferenciát a Csongor
Téri Közösségi Házban.
Betkó Tamás Dávid
Az ágazatban dolgozó szakemberek
előtt Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára ismertette
a gyermekvédelmi ellátórendszert
érintő legfontosabb átalakításokat
és a jövő feladatait. – A jubileumi
év a végéhez közeledik, 1997 novemberében lépett hatályba a gyermekvédelmi törvény. Szegeden értékeltük a mögöttünk álló időszakot
– emelte ki Czibere Károly államtitkár, hozzátéve, 2018-ban tizenhat
százalékkal emelik a gyámhatóságnál dolgozó ügyintézők, harminc
százalékkal a gyermekjogi képviselők és tíz százalékkal a gyermekvédelmi szakértői bizottságokban
dolgozók létszámát. – A kormány
2020 végére a megmaradt tizenhárom nagy létszámú gyermekotthont

Fotó: Gémes Sándor

A kormány egyre több figyelmet fordít arra, hogy a családosok élete minél könnyebb legyen

is bezárja, kiváltja azokat kisebb
létszámú, családias hangulatú lakásotthonokkal – ismertette az államtitkár. Kothencz János, a Szent
Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
főigazgatója hangsúlyozta, a szak-

ellátásban odaadóan feladatot ellátó
munkatársak mellett köszönet illeti
a gyermekeket, akik minden előtörténetük, sebzettségük ellenére esélyt
adnak a felnőtteknek arra, hogy újra
bebizonyíthassák nekik, van miért

élni, küzdeni, remélni, lehetnek
egy boldogabb élet várományosai.
Csongrád megyében a szakellátásba került gyermekek, fiatalok több
mint kilencven százaléka napjainkra családban élhet.

A zsiráf lett az állatok királya az éghajlatvédelmi világnapon

A kormányhivatal fiatal alkotókat díjazott
Rajzoltak, valamint a már kidobás
szélére került csomagolóanyagból,
PET-palackból, egyéb tárgyakból
készítettek állatkákat kreativitásukat megmutatva diákok a
Csongrád Megyei Kormányhivatal
alkotópályázataira.
Betkó Tamás Dávid

Fotó: Kovács Ferenc

Az éghajlatváltozást és hatásait állította középpontba a kormányhivatal az éghajlatvédelmi világnap
alkalmából tartott tematikus napján. Előadásokkal, tárlatvezetéssel
és a „Szeretem a természetet” rajzpályázat, valamint a „Hulladékból

állatka” alkotópályázat eredményhirdetésével zárult a Lásd és Védd!
című kiállítás. A Szegeden bemutatott tárlattal a hivatalnak az volt
a célja, hogy felhívja a figyelmet
a természeti értékeink védelmének
szerepére, ismertetve az illegális állatkereskedelem veszélyeit is.
Juhász Tünde kormánymegbízott
elmondta, a gyermekeket a pályázatok útján kívánták megszólítani,
ráirányítani a figyelmüket a természetvédelem fontosságára, annak
szerepére. A nap során a Csongrád
Megyei Önkormányzat klímastandjánál várták az érdeklődő kisdiákokat érdekes feladatokkal, játékokkal.

HÉT EMBERE

DÉLI SZÓ 
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Az emberek rájöttek, hogy Botka László nem az, akinek mutatja magát

Vége lett a mesének, a király meztelen
Szeged polgármesterének a korrupciós botrányai miatt nem volt
más választása, mint meghátrálni
az országos politikai porondtól
– véli Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a parlament
gazdasági bizottságának elnöke,
akivel a nemzeti konzultációs
fórumát követően beszélgetett a
Déli Szó.
Megyeri József
– Újabb nemzeti konzultáció indult
októberben, ezúttal a Soros-terv
szembeni ellenállásban segíthetjük a
kormányt. A hét pontból álló kérdőívet az indulástól számított két hét
alatt több mint 20 ezren töltötték ki.
Miért tartották fontosnak, hogy ismét
kikérjék a bevándorlással kapcsolatban a lakosság véleményét?
– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis az amerikai milliárdos, Soros György évente egymillió
migránst telepítene be Európába,
amit az unió a tagállamok között a
felső határok nélküli kvótarendszer
alapján osztana szét. Magyarország
Szlovákiával közösen fellépett az elképzelés ellen. A pert ugyan elbuktuk, azonban a kormány szerint az
Európai Bizottság döntése helytelen
volt, így továbbra is úgy tartjuk, hogy
jogunk van eldönteni, hogy kik és
milyen formában telepedjenek le hazánkban. Ezért fontos a konzultáció
elindítása, mivel csak akkor tudunk
hatékonyan fellépni a Soros-tervvel
és Brüsszellel szemben, ha bizonyítani tudjuk, hogy a magyar emberek mögöttünk állnak, és az ő
álláspontjukat képviseljük. A kérdőívek november elejére jutnak el minden háztartásba, és november
24-ig kell őket visszaküldeni. A bizakodásra minden okunk
megvan, ugyanis egy felmérés szerint a választópolgárok 90 százaléka
támogatja, hogy kerítés védjen bennünket a magyar–szerb

határon, valamint a tavalyi népszavazáson több mint 3,3 millió ember
kinyilvánította, hogy ellenzi az illegális bevándorlást.
– Nemcsak külföldi, hanem hazai
politikusok is támogatják az illegális bevándorlást és a kötelező betelepítési kvótát. Egyikük Botka László,
Szeged polgármestere, aki október
2-án visszalépett az MSZP miniszterelnök-jelöltségétől. Mi a véleménye erről?
– A visszalépés szót erős költői túlzásnak érzem, ugyanis Botka megbukott. Úgy lépett az országos politika
színterére mint a baloldal egyesítője és megváltója, azonban elfogyott
körülötte a levegő, és belefulladt a
botrányaiba. Egy interjúban úgy
nyilatkozott, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor azon fáradozna,
hogy minél gyorsabban lebontsa a
kerítést, és az Európai Bizottsággal
egyeztetve migránsokat telepítene be
az országba. Emellett kiderült, hogy
a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel a luxusóráit, a családi luxusterepjáróját, valamint a külföldi
fényűző nyaralásainak finanszírozása sem tisztázott. A nevéhez fűződő
legnagyobb korrupciós balhé pedig a
Szeviép-ügy, amely során több száz
kis- és nagyvállalkozást károsítottak
meg közel 10 milliárd forinttal. Egy
szó, mint száz: az álarc lehullt, a
király meztelen, mivel az emberek rájöttek, hogy Botka
nem az, akinek mutatja
magát. A szocialista
polgármesternek
ezek tudatában
nem volt más

választása, mint meghátrálni az országos politika porondjától. A támogatóival együtt belátta, hogy nincs
esélye Orbán Viktorral szemben felvenni a harcot, és győzelemre vinni
az ellenzéket.
– Szintén baloldali botránynak minősül a Czeglédy-ügy, amelyről már
az Országgyűlésben is tárgyalnak. A
hírek szerint a Czeglédy Csaba által
vezetett Human Operator Zrt. több
ezer diák- és felnőttmunkát vállalót
nem fizetett ki, így százmilliós nagyságrenddel károsították meg őket. Mi
a kormány álláspontja?
– A történet a szocialista mutyi egyik releváns példája. Czeglédy
Csaba ügyvédet, szombathelyi önkormányzati képviselőt vélhetően
elcsábította a pénz, így nem tisztességes munkával szerette volna meg-

keresni a kenyerét, hanem rövid időn
belül akart nagyot kaszálni, így meglopta a neki dolgozó embereket. Aki
valamennyire ismeri a közgazdaságtant, az tudhatja, hogy a piaci mecha
nizmusok nem így működnek, így
nem lehet vagyonra szert tenni. Az
Országgyűlés azért tárgyal az ügyről,
mert a kormány segíteni szeretne a
károsultakon. Úgy tudjuk, Czeglédy
Csaba külföldi bankokban még mindig rendelkezik megtakarításokkal,
így reméljük, hogy előkerül az a pénz,
amit nem fizetett ki a munkásoknak.
Sajnos nem egyedi példa, ami történt.
Az ország talán legnagyobb szocialista balhéja, a négyes metró kálváriája
során is megállapították, hogy nem
kellőképpen előkészített tervekkel,
túlárazott költségvetésekkel a szocialista érdekkörökhöz tartozók indokolatlanul milliárdokat nyertek a
projekten. Remélem, hogy hamarosan lezárul az ehhez fűződő vizsgálat, és Czeglédy
Csabához hasonlóan a bűnösök
megkapják
méltó büntetésüket.

Fotó: Kovács Ferenc

Bánki Erik országgyűlési képviselő reméli, hogy a baloldali botrányok felelősei elnyerik méltó büntetésüket
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Párhuzamos portrékiállítás nyílt a szabadság hőseiről

Meg kell maradnunk magyarnak
Két vásárhelyi fotóművész alkotásaiból nyílt különleges tárlat
az újszegedi Délvidék Házban.
Plohn József alkotásairól a ’48-as
honvédek, míg Dömötör Mihály
képeiről az ’56-os események
tevékeny résztvevői néznek ránk.
Varga Anna
– Ennek a párhuzamos portrékiállításnak a fő üzenete, hogy meg kell
maradnunk magyarnak, és ott, ahova születtünk. Mind ’48-as honvéd-,
illetve az ’56-os forradalmárportrék
tekintetükkel, tartásukkal ékes és
önálló bizonyítékát mutatták annak,
hogy miként tudtunk ezer esztendőn keresztül a germán és szláv
tenger ütközőzónájában megmaradni, és oly nagy veszteségek után
is talpra állni, mint az 1848–49-es
vagy az 1956-os bukások – mondta
el lapunknak Grezsa István miniszteri biztos.
Az „Akik a szabadságukért harcoltak” címmel megrendezett tárlat
kapcsán Dömötör Mihály fotóművész felelevenítette, hogy az 1900-as
évek elején a Hódmezővásárhelyen
tevékenykedő fényképész, Plohn
József mintegy százötven katonáról
készített felvételeket. Ehhez úgy kapcsolódnak az ’56-osok, hogy 2006ban Fejér Dénes, a Politikai Foglyok

Fotó: Kovács Ferenc

A forradalmak főszereplőinek életútja a mai kor számára is példát szolgáltat

Országos Szövetsége megyei elnöke
felkereste Dömötör Mihályt, hogy a
még élő forradalmárokat le kellene
fényképezni. Azt, hogy közös tárla-

ton mutassák be a fotográfiákat, a
kiskunmajsai múzeum nyugalmazott igazgatója, Kozma Huba vetette fel, mint ahogy címet is ő adott a

kezdeményezésnek. Az „Akik a szabadságért harcoltak” című kiállítás
november 12-éig tekinthető meg a
Délvidék Házban.

Várkonyi Balázs: A soknevű, aki holtat is akasztott
„Az eljárás megkezdve 6 óra 5
perckor, befejezve 7 óra 15 perckor.”
Ez a tárgyszerű mondat egy jegyzőkönyv záró passzusa. A hétvégén,
egy dokumentumfilmben hangzott
el. Ahol papírra vettetett, az szigorúan zárt világ volt. Ami hat és hét
óra között azokon a hatvan év előtti hideg reggeleken odabent történt,
az maga az „eljárás”. A jegyzőkönyvek percre pontosan beszámolnak a
részletekről, s a végén rögzítik a kiadásokat, a „közreműködők” honoráriumát. Minden más – emberi –
momentum mellőzendő, a nyomtatványon arra nincs megfelelő rubrika.

Arra volt, hogy a kulcsszereplő nevét megörökítsék, számos iraton ott
áll: Bogár főhadnagy. Bogár János.
Vagy Imre. Vagy László. Vagy József.
Sok neve volt, Bogár is csak úgy, útközben lett, Kovács volt eredetileg, de
azt sosem használta. A „népi demokrácia” legmegbecsültebb hóhéra volt ő.
Josef Lang legjobb magyar követője.
Idézzünk fel egy réges-régi szegedi színielőadást. A Kisszínházban
vagyunk. Kovács Jánosra közelít a
reflektor. Szelíd, jóságos emberarc
tűnik elő. Megszólal. Negédes hang,
egy rokonszenvért ácsingózó emberé. Aztán ahogy telik az idő, és egy-

re hosszabb a színészi monológ, úgy
változik át hang is, arc is, ember is –
azzá, ami mindig is volt. Mert gyűlöletes figura az, aki megjelenik az
osztrák szerzőpáros, Dorfer és Zettel
monodrámájában: ő Josef Lang, cs.
és kir. hóhér, a Monarchia „becsületben megőszült” ítélet-végrehajtója.
Az írók szerint darabjuk egy becsületes polgár életének és munkásságának története, mely a vesztőhely és
a központi temető között zajlott az
egykori császári és királyi székesfővárosban, Bécsben. Kovács János nagyon alakított: előttünk változott át
szeretetre méltó kisemberből gyűlölni

való figurává. Sokáig kísértő, emlékezetes este volt. A közönség a dermesztő élményt vastapssal honorálta.
A mi székesfővárosunk haláliparosa, Bogár vastapsot nem, csak
„fejpénzt” kapott. Megdolgozott érte. Különösképp egy ízben: az elítélt
még az „eljárás” előtt szívszélhűdésben meghalt, de Bogár – ha már úgyis ott volt – felakasztotta. A halott
embert.
Erre is emlékeztet bennünket október.
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Koltay Gábor szerint Európának bocsánatot kellene kérnie Magyarországtól

Trianon legyen a mi felkiáltójelünk
Koltay Gáborral, a Balázs Béladíjas filmrendezővel, érdemes
művésszel legújabb történelmi
témájú rockmusicalje kapcsán beszélgettünk a magyar történelem
fehér foltjairól és a feldolgozásra
váró darabokról.
Bartus Bella
– Az Itt élned, halnod kell a honfoglalástól a rendszerváltásig összefoglalja a történelem jelentősebb eseményeit. Mi inspirálta a produkció életre hívásában?
– Jelentősek a történelmi állomások, mert ha nem ismerjük a saját
múltunkat, akkor a felnövekvő gyermekek talajtanul lézengenek a világban, így van ez a nemzet esetében
is, amely ha nem ismeri a történelemét, akkor elveszik.
– A pályája során mennyire kötelezte el magát amellett, hogy a történelmünk fehér foltjait más megvilágításba helyezze?
– Ez a legfőbb szempont, mert nagyon keveset tudunk a saját történel-

münkről. Nem hallottunk a két világháború közötti Magyarországról,
nem ejthettük ki azt a szót a szánkon, hogy Trianon, hiszen szitokszónak számított, holott alapvetően
meghatározta a huszadik század történelmét. Az ’56-os forradalom szintén sarkalatos kérdés volt, a családok
a biztonságosnak tűnő falak között
suttogva forradalomként beszéltek
róla, az ajtókon kívül ellenforradalomként említették.
– A trianoni békeszerződést 1920-ban
írták alá. A századik évforduló közeledtével érdemesnek tartja-e feldolgozni a témát?
– Szeretném nagyszabású módon feldolgozni a történeteket, legyen egy felkiáltójel a világnak, ezen
belül Európának mindenképp, nem
mellébeszélni kell, hanem minimum
bocsánatot kérni Magyarországtól
mindazért, ami 1920-ban történt.
Nem azzal a céllal, hogy határokat
rajzoljunk át, hanem azért, hogy
megmutassuk, a magyarság sorsáról igenis felelősen kell gondolkodni és gondoskodni.

Fényképezővel a Föld középpontja felé

A 2197 méter mély Krubera–
Voronya barlangjában búvárfelszerelés nélkül 2080 méter mélységig
lehet lejutni. Az útnak induló magyar különítmény célja volt, hogy
a világon elsőként sikeres fotóexpedíciót vezessen a végállomást jelentő, „Game Over” névre keresztelt
végpontig. A kihívást tartogató tú-

ráról Szegeden a magyar csapat két
barlangásza, Ambrus Gergely és ifj.
Adamkó Péter elmondta, a 210 óra
mélyben eltöltött idő után ismét
a felszínre érni csodálatos érzés,
ilyenkor eszméltek rá újra, milyen
színes és változatos a világ. A magyar szakembergárda egyedülálló
felvételeket készített Abháziában.

Fotó: Kovács Ferenc

Akkor lehet erős egy nemzet, ha tisztában van a múltjával – vallja a rendező

A Robin Hood főgonosza a színház deszkáin

A János királlyal indul a Szegedi
Nemzeti Színház novemberi műsora. A darab címszereplője valós
történelmi személy, akit a közönség
már jól ismerhet a Robin Hood
filmek főgonoszaként. A fordulatos
szatíra újszerű vizuális megoldásokkal és kiváló szereposztással kerül
a színpadra. Az opera szerelmeseit
sem hagyják unatkozni, hiszen a
napfény városába érkezik Rossini A

sevillai borbélya is Kerényi Miklós
Gábor rendezésében. A szegedi
teátrum novemberben több karitatív eseménynek is helyet ad:
Jótékonysági Gálaestet tartanak a
Pszichiátriáért Alapítvány szervezésében, a Pszichiátriai Klinika tervezett sportpályájának megépítéséért.
A Szeged Első Lions Klub pedig a
hónap végén tartja hagyományos
jótékonysági rendezvényét.
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Érvényes: október 28-tól november 3-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

Kezdjen valami újba! Az
sem baj, ha kissé kockázatosnak tűnik az ügy, de
mindig legyen résen. Ha
egy saját vállalkozás indítását fontolgatná, munkahelyváltáson vagy pénzügyi befektetésen törné a fejét ennél
jobb alkalmat nem is találhat tervei
megvalósítására.
BIKA (04.21. - 05.20.)

A rengeteg megoldandó
ügy kellőképpen felemészti
tartalékait, de mégis jó érzéssel tölti el az, hogy szombatra „A feladataimat megoldottam.”
Jutalmazza meg magát egy fergeteges
hétvégével, ahol a szórakozás mellett pihenjen eleget. A páratlanokra fergeteges
hétvége vár.
IKREK (05.21. - 06.21.)

A régóta dédelgetett tervek megvalósítása kerülhet
ismét napirendre. Ha úgy
véli, nem boldogul egyedül,
akkor kérjen segítséget a családjától. Már
csütörtöktől fontos lesz, hogy szánjon
időt a kikapcsolódásra, mert energiatartalékai az elmúlt időkben vészesen
megfogyatkoztak.
RÁK (06.22-07.22)

A hivatása terén ezekben a
napokban érheti el az év
legnagyobb sikereit! Szinte
komolyabb erőfeszítésébe
sem kerül, hogy bármit, amit kigondol,
most könnyedén véghez is vigye. Új barátokat szerezhet. Vasárnap már csökken
ezen pozitív hatások ereje. Így szánjon
kellő időt a pihenésre is.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Egy új vállalkozás, üzleti lehetőség, utazás vagy akár
váratlan anyagi gyarapodás
vidíthatja fel. Ez akár egész
hétre meghatározza a hangulatát, de az
örömök mellett azért ne feledkezzen meg
a mindennapi kötelezettségeiről sem.
Változhat most nagyot az élete, csak jól
kell tudnia élni a lehetőségeivel.v
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Képes arra, hogy mindenkivel megtalálja az összhangot, legyen szó munkáról
vagy akár a családjáról.
Feladataival jól és könnyen boldogul.
Energiatartalékai a maximumon vannak,
így kiváló esélye van arra, hogy amibe
most belekezd, azt gyorsan sikerre vigye.
Ne habozzon tehát!

MÉRLEG (09.24-10.23.)

Új tudását hosszú távon is
kamatoztathatja, ne is halogassa tovább a kezdést.
Pénzügyek terén viszont jöhetnek kellemetlen pillanatok, különösen
a hétvégén. Most ne kezdjen komoly
beruházásba, nem kedveznek a csillagok
ehhez. Kapcsolati téren is adódhat némi
feszültség.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Egy gyorsan jövő, de pozitív dolog megtörténtére
számíthat a hét közepén.
Váratlan ajánlatot kaphat,
vagy lehetősége nyílhat egy utazásra, új
barátságok kötésére. Tulajdonképpen
mindegy, milyen jellegű segítséget kap
„fentről”, ebből mindenképpen előnye
származik.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ha bármilyen teher nyomja
a vállát, akkor a következő
napok kiválóan alkalmasak
arra, hogy ezektől a nehézségektől megszabaduljon Most nagyon
könnyen teremt kapcsolatot környezetével, akár idegen emberekkel is. Régi
problémákat is rendbe teszi. Új barátságokra tehet szert hosszú távon is.
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.)

Számos dolog váratlan fejtörést okozhat a napokban.
Különösen a munka, karrier terén kerülhetnek ön
elé olyan akadályok, amelyekkel most
nem tud megbirkózni egyik pillanatról a
másikra. Gondolkodjon, és ha logikusan
felépít magnak egy megoldási lépcsőt,
akkor azt már könnyen véghez is viszi.
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Amennyiben állásváltoztatáson, saját vállalkozás beindításán gondolkodik, akkor épp ideje belekezdeni.
Váratlan lehetőségek tucatjaira számíthat
ezekben a napokban. Minden tervét valósítsa meg, amit ideje és energiája megenged. Ne szalasszon el semmit, sokáig
nem lesz újra ilyen kiváló a csillagállás.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Megnyugvással tölti el, amit
majd hall. Ami szerelmi életét illeti, izgalmasabb előrelépés várható. Ha párban
él, kedvese és ön között felvetődik egy
nagyon izgalmas ötlet. Egy fontos email kerül a birtokába. A magányosok
most komoly eséllyel vághatnak bele a
párkeresésbe.

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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Az egész világon elismerik a szegedi Hudi Dániel művészetét
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Vállalkozói szendvics

Torrente is felkapta fejét a rajzára
Hudi Dániel világsztárok mellett
szegedieket is megörökített, a Pick
Szeged kézilabdacsapatának több
tagja is elismerte karikatúráit. A
fiatal alkotó álma, hogy egy újság
állandó munkatársaként készíthesse munkáit.
Tóth Marcell
A Tömörkény-gimnáziumban –
de nem képzőművész szakon – tanult Hudi Dániel, akinek rajzaira már
nemcsak Szegeden, hanem a világ
több pontján felfigyeltek. Tavasszal
érettségizett, de most még nem jár
egyetemre, inkább rajztudása
fejlesztésével foglalkozik, a
Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem média design
szakjára kíván felvételt nyerni.
– Rajzoló szeretnék lenni, édesapámat követve, aki, ha
éppen nem külföldön
dolgozik, sokat segít nekem munkám tökéletesítésében. Kiskorom óta alkotok, de két évvel ezelőtt
kezdtem
komolyabban
foglalkozni a rajzolással,
ekkor értem el olyan sikereket, amelyek magabiztosabbá tették. Rengeteget gyakorlok, hogy álmomat megvalósítsam: karikaturista szeretnék
lenni valamelyik újságnál – fogalmazott a SZEGEDma.hu hírportálnak Hudi Dániel.
– Megnézem, hogy mit kell kiemelni, a jellegzetes vonásokat.

Inkább azt a stílust szeretem, amikor szimpatikusabbá válik a szereplő, s nem a negatívumokra helyezem a hangsúlyt – magyarázta a
munkamódszeréről. Kedveli a szénrajzokat, mert tudja korrigálni a
vázlatot a „végtelenségig”. Portrékat
és karikatúrákat is tölt fel az oldalára, tapasztalatai szerint elsősorban a fiatalabb korosztálynak tetszenek művei. Kapott megrendelést már Spanyolországból, de büszke Szegeden kiállított alkotásaira is,
így a Bonifert Domonkosról készült

szénrajzára. Elsősorban mellképeket
alkot, a test rajzolását még gyakorolja,
s a jövőben tájképeket is szívesen készítene, összesen eddig mintegy 125
mű fűződik a nevéhez.
– Szívesen rajzolok le híres embereket, mert erre felfigyelnek az emberek. Szeretem a sportot, ezért karikatúráim zöme a sportolókról készült – mondta. A Pick kézilabdázóiról és Nagy Lászlóról is készített
karikatúrákat, a játékosoknak tetszettek a rajzok. Gratulált alkotásaihoz
Brett Retner amerikai producer-rendező, akinek nevéhez többek között
az egyik X-Men film kapcsolódik,
valamint Santiago Segura, a
spanyol Torrente-fimek
főszereplője és rendezője. Mindkét művész az Instagramon
találta meg rajzait.
– Segura unoka
öccseivel ismerkedtem meg, akik
elkérték a róla készített képemet, s
születésnapjára neki
ajándékozták. Azóta
a lakásában található – mesélte az ifjú
tehetség. Aki kíváncsi az alkotó további
rajzaira és arra, hogy
hogyan reagált a meglepetésre a Torrente filmek alkotója, kattintson
a SZEGEDma hírportál Hudi Dánielről szóló, október 27-én, pénteken megjelenő cikkére!

Fotó: Gémes Sándor

Az X-Men film producer-rendezője is gratulált neki

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a „Legyen
B-terv” elnevezésű I. Vállalkozói Naphoz kapcsolódva hívta
versenyre a megye vendéglátó vállalkozásait. A cél az volt,
hogy megtalálják a Csongrád
Megyei Vállalkozók Szendvicsét. A szakmai díj mellett a
közönség díját is elnyerhették
az indulók. Ez utóbbiról a vállalkozói nap résztvevői maguk
szavazhattak. A megmérettetésen 12-féle szendvicset kóstolhatott végig a közönség és
a zsűri. A pályamunkák között
rengeteg különlegesség volt,
füstölt marha nyelves, tonhal
tatáros és lazacos fogások sorakoztak az asztalokon, de nem
hiányoztak a hagyományosabb
szendvicsek sem, így például
szalámi és sonkás, vagy éppen
csirkemelles finomságokat kós
tolhattak a rendezvényre lá
togató vállalkozók. A megmérettetés szakmai kategóriáját
az algyői Levendula Hotel és
Étterem szendvicsei, míg a közönségdíjat a szegedi Anyám
tyúkjai háztartási éléskamra és
kifőzde szendvicsei nyerték el.

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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Hatvanegy éve szólalt meg a Széchenyi Rádió Szeged

A szabadságvágy elsöpörte a félelmet
„Itt a Széchenyi Rádió Szeged
beszél” – ez hangzott el elsőként
1956. október 26-án az éterben a
MÁV-igazgatóság Kossuth Lajos
sugárúti épületéből, ahol november 6-áig, a szovjet csapatok
bevonulásáig működött a forradalmi rádió.
Varga Anna
Tavaly, az 1956-os forradalom és
szabadságharc hatvanadik évfordulóján emléktáblát avattak a MÁVigazgatóság épületén, így tisztelegve az egykori szegedi rádiósok,
Brandenburg Beatrix, Molnár Tibor,
Oláh József és vitéz Pálházi Ernő
munkája és áldozatvállalása előtt
az Élhető Szegedért Egyesület kezdeményezésére. E tábla jelzi, hogy
1956-ban volt 11 olyan nap, amikor
Szegeden az ő jóvoltukból szólhatott
a szabad szó, a szabad gondolat az

Fotó: Gémes Sándor

Két rádiócső maradt meg az akkori berendezésből, íme az egyik

éterben. Az akkori történésekről vitéz Pálházi Ernő, a Széchenyi Rádió
Szeged egyik alapítója korábban elmondta, pontosan tudták mi várhat
rájuk a forradalomi rádió elindításáért, de nem gondolkodtak, csak
tették, amit a szívük diktált, gyakorlatilag elfelejtettek félni. Még Kassán

is lehetett hallgatni a Széchenyi
Rádiót, olyan nagyteljesítményű
adójuk volt. A Kossuth akkoriban
forradalmi rádióként működött, de
nem adott jó minőségben, így ha
valaki az alatt kezdett keresgélni, az
538 méteres középhullámon meg
is találta a szegedi állomást, amely

reggel héttől éjfélig szólt. Óránkénti
kisebb leállásokkal működtek egyrészt a berendezések túlmelegedése,
vagy épp amiatt, hogy a repülőtéren
is működjön a rádióforgalmazás, s
hogy le tudják navigálni a gépeket
a levegőből.
Színészek is bekapcsolódtak már
a kezdetektől a rádió munkájába,
önként jelentkeztek bemondónak,
és még Perbíró József professzor,
az Ideiglenes Városi Munkástanács
elnöke is kiáltványt intézett Szeged
lakosaihoz.
A szovjet csapatok Szegedet 1956.
november 6-án szállták meg, és a
városháza elfoglalása után első útjuk az onnan két háztömbnyire lévő
rádióhoz vezetett, hogy megszüntessék a Széchenyi Rádió adását, amit
a szovjet katonák már rég bemértek.
Az emléktáblánál az adó indulásának évfordulóján idén is koszorúkat
helyeztek el az emlékezők.
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Ingatlan
Algyőn, a Géza utcában 100 négyzetméter összközműves építési telek eladó.
Tel.: 0630/473-91-28
Szeged-Kiskundorozsmai
nagybani
piactól 5 kilométerre lévő, 3124 m2-es,
1200 m2-ig beépíthető telek eladó. Tel:
0630/630-73-12

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

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

Vegyes
Idős méhésznek is jogosítvánnyal méhészkedésébe átvenném. Ugyanott méhészetet, felszereléseket vennék. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók
2030
Három részes szekrénysor megkímélt állapotban Szegeden eladó. Tel:
0670/542-48-28
Rokkantnyugdíjas fatüzelésű kályhát,
és régi, mélyhűtőrészes hűtőszekrényt,
hűtőládát elfogadna. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
Gázpalack és 100 literes hordók eladók
Szegeden. Tel: 0620/517-68-43
Zsúrasztal, gurulós, fiókkal, kettő kerek
székkel eladó szegeden. Érd: 0662/489319, 0670/542-48-28
Szegeden Csepel camping kerékpár,
teljes felszereltséggel, egészségügyi
okok miatt eladó. Ár: 50 ezer forint.
Tel:0662/642-668, 0630/410-69-89
Keresem az október 12-én, a nagyposta
környékén elveszített VW kocsim kulcsait. A megtalálónak jutalom jár! Értesítés:0630/958-01-10
Két írógép Szegeden eladó. Tel:
0670/542-48-28
Bőr, teleszkópos, karfás forgószék kifogástalan állapotban Szegeden eladó. Ára:
8 ezer Ft. Érd: 0670/608-66-13
Légbuborékos láb masszírozó több féle
masszírozóval eladó. Érd: 0662/489-319,
0670/542-48-28
Régi típusú, jó állapotban lévő 2 pár
felnőtt és 1 pár gyermek sílécek ingyen
elvihetők. Érd:0630/571-00-26
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
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Játsszon velünk fürdőbelépőért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. november 2-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Kligl Sándor 56-os szobrát avatták fel
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A szabadság lendülete

Hősei előtt tiszteleg Újszentiván

Fotó: Gémes Sándor

Kiss-Rigó László megyés püspök adta át az alkotást

Régi adósságot törlesztett Újszentiván: 1956-os emlékművet avattak.
A szobrot Kiss-Rigó László megyés
püspök áldotta meg.
Tóth Marcell
A pesti srácok egyikét idézi meg
Kligl Sándor szobrászművész alkotása, amelyet az újszentiváni római
katolikus templom előtti területen,
az út mellett avattak fel. Putnik
Lázár polgármester visszatekintett az elmúlt évre, amikor rengeteg ötlet merült fel az emlékmű
megvalósítása előtt. Végül az ’56-os

Emlékbizottság támogatásával készíttethették el az alkotást.
– Minden település rendelkezik
saját 1956-os múlttal, Újszentiván
sem kivétel: létrejött a faluban a
Nemzetőrség, Behány István 17
évesen Budapesten, a Bródy utcában halt meg október 24-én – mondta Miklós Péter történész. Egy másik újszentiváni, Putnik Tivadar elsőként követelte egyetemistaként – a
forradalom előtt egy héttel – a szovjet csapatok kivonását.
A szabadság motívumát emelte ki
Juhász Tünde Csongrád megyei kormánymegbízott. – 1945 nem hozta

el a felszabadulást. 1956-ban a kitelepítések, a bebörtönzések, a rettegés és a félelem ellen harcoltak, saját kezébe vette a sorsát a magyar
– fogalmazott. Budapest volt a forradalom központja, de a falvak népe is kifejezte, hogy egyetértenek a
célokkal, segítették a küzdelmet saját eszközeikkel. A megyei közgyűlés
elnöke, Kakas Béla ötéves volt a forradalom leverésekor, de emlékszik a
Pécs utcáin álló szovjet harckocsikra.
Az elnök szerint nem tehetjük meg,
hogy ne emlékezzünk, ne erősítsük
a nemzettudatot, s mindezeket ne
hagyományozzuk át gyermekeinkre.

Hazaszeretet mindenek felett
A zsúfolásig telt szegedi Csongor
téren tisztelegtek 1956 hősei előtt
a tarjáni és felsővárosi városrész
lakói. Kothencz János az össze
tartást és a közös küzdelmet állította példaként a magyarság elé.
DSZ
Közel háromszáz résztvevője volt
az immár hagyományosan megren-

dezett tarjáni és felsővárosi ’56-os
nemzeti emlékünnepségnek. Az
utóbbi években a városrész lakosai
önállóan is megemlékeznek 1956
hőseiről. – A forradalom hősei az
összetartásról és az egymás mellett
való kiállásról tettek tanúbizonyságot. 1956 hősei az életüket áldozták egymásért, a hazáért és a szabadságért. Arra tanítottak minket,
hogy össze lehet kapaszkodni, és

javára lehet válni honfitársainknak
minden erőfeszítésünkkel, együttérzésünkkel és az egymásba vetett
bizalmunkkal. A szabadságunkért
vívott forradalom hősei nem a közömbösséget választották, hanem a
hazaszeretetüket és egymást. Ezért
váltak hősökké – mondta el ünnepi
beszédében Kothencz János, a tarjáni és felsővárosi 15. számú választókerület önkormányzati képviselője.

– Amikor 1956. október 23-át
ünnepeljük, akkor meg kell értenünk a bátorságot. Fel kell fognunk az emberi lelkierőt. Bele
kell gondolnunk a szabadság
sodró lendületébe. El kell tudnunk hinni, hogy mérlegelés nélkül is lehet létezni – állt Pásztor
István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének október 23-i
ünnepi beszédében. A joreggeltvajdasag.com oldalon olvasható: majdnem három évtizeddel
a rendszerváltást követően vannak olyan közszereplők, akik ellenforradalomnak tartják 1956ot. Igaz, a jelen Magyarországát
meg diktatúraként élik meg. A
huszonegyedik század ilyen, a
szavak szabadsága és terrorja
uralja. Pásztor István szerint ha
nem így volna, akkor az 1956-os
menekülőket nem hasonlítanák
az Európát elárasztó migránsokhoz. Ha nem a szavak szabadsága és terrorja uralná jelenünket,
akkor a dolgokat a nevükön neveznék, a fogalmakat pedig nem
mosnák össze. A huszonegyedik századi Európa nem kívánja
tudomásul venni a magyar ’56
okait, tanulságát és következtetéseit. Inkább választja a rossz
beidegződéseket, régi szavakhoz
ragaszt saját maga által kreált
fogalmakat. 1956. október 23-a
éppen ezért egy különleges pillanata a magyar történelemnek:
a remény szabadságát és a szabadság reményét adta a magyaroknak. Nem a baloldaliaknak és
nem a jobboldaliaknak. Ami számított, az nem volt egyéb, mint
hogy Magyarország a magyar
nemzeté.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Bocsánatot kérnek a csúfos zakó miatt

Máris elúszott a bajnokság a Picknek?
Súlyos vereséget mért a címvédő,
az örök rivális a Telekom Veszprém a MOL-Pick Szegedre a rangadón: a bakonyiak 9 góllal győztek
az újszegedi sportcsarnokban. A
derbi után önkritikusan nyilatkoztak a Picknél.
Vajgely Pál
Hiába a korábbi szegedi kedvenc,
Nagy László hiánya, a Telekom
Veszprém roppant könnyedén, magabiztosan tudott nyerni a Szegeden
megrendezett kézilabda-rangadón.
A 30–21-es vereség azt jelenti, a
Veszprém minden bizonnyal pályaelőnnyel kezdheti majd a bajnoki döntőt, amennyiben a Szeged nem
tud tíz góllal nyerni a Veszprémben:
ott, ahol több mint tíz éve nem tudott
győzni a szegedi együttes. – Percekig
csak ültünk az öltözőben, nem is tudtunk megszólalni. Nem így képzeltük a meccset, nem volt semmi jele,
hogy gond lehet velünk. A Veszprém
könyörtelen volt, minden hibánkat

gólokkal büntette. A szurkolóinktól elnézést kérünk, a feladatunkat
pedig tudjuk, javítanunk kell, mert
fontos részei a csapatunknak! – fogalmazott a klub honlapján Balogh
Zsolt, a MOL-Pick Szeged átlövője.
Csatlakozott hozzá a gárda edzője,
Juan Carlos Pastor, aki szintén elnézést kért a szegedi kézilabda szurkolóktól. A mester úgy látta, csapatának
kellett volna vezetnie a szünetben
három góllal, nem a Veszprémnek,
ez pedig a kihagyott ziccerek miatt
alakult így. – Pillanatok alatt kaptunk két gólt, így öttel meglépett
a Veszprém. Ekkor megrogytunk,
nem volt visszaút, nem hittünk a győzelemben. Ha nyerünk, azt is mi érjük el, közösen. Ha kikapunk, azért
is a csapat a hibás, de az első számú
felelős az edző. Jól és eredményesen
kell játszanunk, én hiszek a csapatban, a keretben, a játékosokban. Még
egyszer elnézést kérek a szurkolóktól
a vereség miatt, a feladatunk adott:
javítani! – fogalmazott a pickhandball.hu-n Juan Carlos Pastor.

Fotó: Kovács Ferenc

Rég nem látott vereség – a szurkolók bizalmát is vissza kell nyernie a Picknek

Mexikóban zárta a nyíltpályás szezont Banda Árpád

A szegedi íjász nagyszerűen szerepelt
Egészen Mexikóvárosig kellett
utaznia a világ íjászainak, hogy a
szezon zárásaként összemérjék
tudásukat a világbajnokságon.
Banda Árpád a rangsoroló lövészetet követően 120 íjász közül a
13. helyről várhatta az egyenes kieséses szakaszt, ahol egy olimpiai
bronzérmes búcsúztatta.
Dorogi László
Nem sikerült valóra váltania álmát
Banda Árpádnak, ugyanis a világbajnokságot megelőzően szeretett
volna eljutni a legjobb 16 közé a
mexikói viadalon. Ez nem jött össze neki, ugyanakkor a fiatal szegedi
versenyző nem elégedetlen az amerikai kontinensen elért eredményével.
– Összességében elégedett vagyok a

világbajnoki teljesítményemmel, bár
hogy őszinte legyek, azért jó lett volna még egy-két kört menni a kieséses
szakaszban. A rangsorolón nagyon
jól ment a lövés, magas pontszámot
szereztem, szinte tökéletesen össze
állt minden – mondta Banda Árpád
lapunknak. – A brazil versenyző ellen még minden klappolt, így sikerült
továbbjutnom, de a holland riválissal
szemben már nem ment olyan jól a
lövés, egyébként is egy rutinos versenyzőről beszélünk a személyében,
a riói olimpián csapatban bronzérmesként zárt például – tette hozzá
a szegedi versenyző, aki a kieséses
szakaszban első meccsét megnyerte
a brazil De Oliveira Porto Marcus
Vinicius ellen, ám a legjobb 32 közé
jutásért a holland Van Der Ven Rick
már nagy falatnak bizonyult. Ezzel

Fotó: Kovács Ferenc

Álommegvalósítás elhalasztva – a tanulmányok kerülnek előtérbe

Banda összesítésben a 33. helyen zárt
a világbajnokságon. – Idén ez volt az
utolsó megmérettetés, bár a téli időszakban lesz még néhány teremverseny itthon, ám ilyenkor mindig ki-

csit nagyobb hangsúlyt kap a tanulás,
és kicsit hátrébb lép az íjászat – tette hozzá az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Karán tanuló íjász.
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Hadilábon áll a góllövéssel az NB II-es csapat

Megfagytak a mosolyok a Szeged-Grosicsnál
Hat meccs óta nyeretlen az NB
II-ben a Szeged 2011-Grosics
Akadémia: a gárda vezetőedzőjének nincs könnyű dolga, de
nem panaszkodhat a kerettagok
munkamoráljára.
Vajgely Pál
Szeptember 10-e óta nem nyert
mérkőzést a labdarúgó NB II-ben a
Szeged 2011-Grosics Akadémia: ami
viszont ennél is aggasztóbb, hogy a
Dorog elleni győzelem óta lejátszott
hat meccsen mindössze egy pont és
egyetlen rúgott gól a csapat mérlege, így a tizenötödik helyre vissza
csúszó gárda vezetőedzője érhetően a helyzetkihasználást emelte ki
mint a sikertelenségi széria fő forrását. – Rendre megvannak a lehetőségeink, többet is birtokoljuk a labdát aktuális ellenfelünknél, de nem
tudjuk befejezni a támadásainkat.
Hat-hét ponttal több állna most a
nevünk mellett, ha ezeket gólokra
váltjuk – fogalmazott a Déli Szónak
Supka Attila. A magyar bajnok edző
hozzátette, ebben a bajnokságban
bármelyik együttes bárhol képes a
győzelemre, ezért az is fontos lenne, hogy végre ők szerezzék az el-

Fotó: Gémes Sándor

Híres Gábor és Supka Attila ma már nem olyan vidám, mint nyáron

ső gólt egy mérkőzésen, mert így
lényegesen könnyebb lenne helyzetük. – A hozzáállásra nem lehet panaszom, de nem mondanám, hogy
mosolygós arcokat látok az öltözőben. Mindenkit megvisel az eredménytelenségünk, egy pontnál többre számítottunk ebből a hat meccs-

ből. Azon leszünk, hogy legalább kimásszunk a gödör szélére, és annyi
pontot szerezzünk a hátralévő mérkőzéseken, hogy nyugodtan mehessünk a téli szünetre – tekintett az
ősz hátralévő feladataira a SzegedGrosics mestere. Szó se róla, amennyiben a papíron nyerhető mérkőzé-

seket, így a vasárnap esedékes, ETO
FC Győr elleni gyulai találkozót is
hozni tudják Szántai Leventéék a téli
pihenőig, akkor nagy bajba nem kerülhetnek, ellenkező esetben viszont
egy olyan harcnak lehetnek részesei,
amelynek vesztese borzasztóan szomorú lesz a szezon végén.

Véget ért az ásotthalmi kupakaland
Szép menetelést mutatott be a
Magyar Kupában az Ásotthalmi TE.
Kószó László együttesét csak a
harmadosztályú Rákosmente KSK
tudta megállítani.
Dorogi László
Mint minden jónak, egyszer ennek
is vége szakad – mondhatnánk az
Ásotthalom idei kupaszerepléséről.
A Csongrád megyei I. osztály jelenlegi listavezetője hosszú utat járt
be a selejtezőktől egészen a főtábla
második köréig a labdarúgó Magyar
Kupában, s ez az út egyáltalán nem
volt könnyű. Erőnyerőként a megyei selejtezősorozat első fordulóját
ugyan kihagyta a csapat, utána vi-

szont rögtön a Tiszasziget várt rá.
Küzdelmes mérkőzésen egy gól döntött a homokhátiak javára. Ezután a
Fábiánsebestyénen robogott át a
Kószó-legénység, amely egy újabb
gólzáporos mérkőzésen, az Algyő
ellen lőtte magát a főtáblára. A sors
itt ismét Csongrád megyei ellenfelet sodort az Ásotthalom útjába. A
harmadosztályú Hódmezővásárhelyi
FC-t nem kis bravúrral, kétgólos hátrányból felállva, tizenegyesekkel búcsúztatták, s ezzel már a legjobb 64
közé jutottak. A végállomást a sérülések és a Rákosmente KSK jelentette: a Pest megyeiekkel már nem bírtak a megtizedelt homokhátiak, így
5-0-s hazai vereséggel ért véget ez a
hosszú sorozat.

Fotó: Gémes Sándor

Az NB III-as Rákosmente jelentette a végállomást
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Szegedi futótérkép

Hegyen-völgyön

Közösségi futásra buzdítja vendégeit és a város lakóit a
Novotel Szeged, ehhez pedig a napfény városának nevezetes pontjain végighaladó futótérképpel készültek,
amelyek jelölik az ivókutakat, a kutyával teljesíthető
útvonalakat és a szelfipontokat is. A kezdeményezők a jövőben kéthetente szerveznek közösségi futást, amelyhez
bárki csatlakozhat.

Négy bajnoki és számos
dobogós helyezést szereztek a Szegedi VSE
versenyzői a Szárliget,
majd Kiskunmajsa mellett megrendezett tájfutó
ob-állomásokon.

Legyőzte a város cégét a sötétség

Búcsú a kupától
Nem sikerült a bravúr a
SZEOL SC számára a labdarúgó Magyar Kupában:
az NB III-as kék-feketék az
NB II-es ETO FC Győr ellen
játszottak a legjobb 32
közé kerülésért, azonban
már a szünetre háromgólos hátrányba kerültek:
Szabó Lukas éppen a pihenő előtt lőtt egy bombát a szegedi kapuba, így
kvázi eldöntötte a találkozót a félidőre. A térfélcsere után ugyan jobban
játszott a több olyan labdarúgóval felálló SZEOL,
akiknek ez a kupameccs
volt az első felnőtt tétmeccsük, és fel is tudtak
zárkózni egyetlen gólra −
de a hajrában már nem volt sem esélyük, sem idejük a hosszabbítás kiharcolására.
Ezzel a 3-2-es sikerrel Rába-partiak jutottak tovább a legjobb 32 közé, a SZEOL-ra szombaton pedig a Vasast búcsúztató Dunaújváros vár idegenben a bajnokságban.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 13.30: Szeged
2011-Grosics Akadémia – WKW ETO FC
Győr. • NB III Közép csoport: Szombat
13.30: Iváncsa KSE – Hódmezővásárhelyi
FC, Mórahalom VSE – PMFC, Makó FC
– FC Dabas. 18.00: Dunaújváros - SZEOL
SC. • Megyei I.: Szombat 14.30: Tiszasziget
SE – Zsombó SE, Hódmezővásárhelyi FC
II. – Szentesi Kinizsi SZITE, Ásotthalmi
TE – Szegedi VSE, Deszk SC – FK 1899
Szeged, Kiskundorozsmai ESK – FoliaplastBordány SK. Vasárnap 13.30: Sándorfalva
SK – Algyő SK, Szőregi RSE – Ujszegedi TC.
• Megyei II.: Szombat 14.30: St. Mihály FC
– Üllés, Tömörkény – Csanytelek, Balástya
– Székkutas, Móravárosi Kinizsi – Csengele,
Kiszombor – Nagymágocs, Apátfalva –
Makó II., Röszke – Csanádpalota. Vasárnap
13.30: SZVSE II. – Mindszent. • Megyei

III.: Homokháti csoport: Szombat 14.30:
Zákányszék – Pusztamérges, Dóc –
Bordány II., Sándorfalva II. – Mórahalom
II., Algyő II. – Balotaszállás. Vasárnap
13.30: Csongrád II. – Ruzsa. • TiszaMaros csoport: Szombat 14.30: Baks –
Fábiánsebestyén, Mártély – Kübekháza,
Szikáncs – Pitvaros, Gyálarét-LS 2015 –
Szegvár. Vasárnap 11.30: Csongrád III. –
Pázsit. 13.30: Nagylak – Földeák.
A SZEGEDma.hu online közvetítései:
Péntek 18.00: Naturtex-SZTE-Szedeák Sopron KC (férfi kosárlabda NB I/A).
Szombat 14.30: Mórahalom VSE - PMFC.
Kiskundorozsmai ESK - FoliaplastBordány SK. Vasárnap 13.30: Szeged
2011-Grosics Akadémia - WKW ETO
FC Győr.

Újból gondok akadtak Szegeden a Felső Tisza parti stadion műfüves pálya villanyvilágításával. A hazai bajnokijait
rendre péntek este 7-től lebonyolító megye I-es FK 1899
Szeged együttese kénytelen volt szombat délutánra tolni
a Tiszasziget elleni mérkőzését, mivel nem működött az
egyik kandeláber, így a fényviszonyok nem engedik azt,
hogy sötétedés után játsszanak mérkőzést. Az idei szezonban nem ez az első meghibásodás, az UTC elleni nyitófordulóban például a második félidő elején csökkent a fényerő
egy világítótest elhalványulása okán, félbe is kellett szakítani a derbit. Ezt követően azonban négy találkozót meg
tudott rendezni a diszkoszvetős együttes. Mint azt Havas
Péter, a klub elnöke elmondta, az ügyben tehetetlenek, hiszen a pálya tulajdonjogát az önkormányzat birtokolja, így
a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nek kell elhárítania a hibát,
azonban azt, hogy ez mennyi időbe telhet, egyelőre nem
tudta megmondani a száz százalékban városi tulajdonú
cég. Mindezzel együtt kérdésessé vált tehát, hogy rendeznek-e még villanyfényes mérkőzést a Molnár Zsozsi-lelátó
előtt, hiszen az őszi szezonból csupán egyetlen találkozó,
a november 17-én esedékes, Szőreg elleni ütközet maradt. Ezt követően majd csak tavasszal vív hazai pályán az
FK – azt viszont egyelőre nem tudni, hogy ezt bérlőként
megteheti-e, és újra az esti órákban fogadhatja ellenfeleit,
ezzel alternatívát is kínálva azon szegedi futballszeretők
számára, akik a szombati dömpingben választani kényszerülnek a sportesemények közül. Az ügyben kerestük az
önkormányzati céget, de lapzártánkig nem érkezett válasz
kérdéseinkre.
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Lánglovagok a vb-n

Juhost felpörgette a meghívó
Hetek óta remekül játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdázója,
Juhos Levente, aki újból ott lehet
majd a magyar válogatottban –
ehhez még sokat kell tennie, de a
szövetségi kapitány figyelmét is
felhívta magára.
Vajgely Pál
– Egészen jó hete volt: válogatott behívó, az Újpest ellen nyert a kedvenc csapata, a Fradi, csak Kecskeméten nem
alakultak úgy a dolgok a Szedeákkal,
ahogy szerette volna. Miért?
– Igen, csak az hiányzott, hogy
mi is nyerni tudjunk, nem is sokon
múlott.
– A közösségi oldalára azt írta, éhesebben, mint valaha. Ezt jelenti önnek a válogatott behívó?
– Ezért küzd minden magyar kosaras, hogy a nemzeti csapatba vagy
annak közelébe kerüljön, ez most nekem újra sikerült. Ez ugyan nem a
végső, 12 fős keret, de azért fogok
küzdeni a továbbiakban, hogy bekerüljek. A meghívó felpörget ebben a
kissé szomorkás őszi időben, csakis a maximumra fogok törekedni a
pályán.
– Egy összeszokott közegben tud jól
teljesíteni. Bizonyára ennek is volt sze-

repe abban, hogy a szövetségi kapitány látókörébe került.
– A harmadik évemet kezdtem
meg Szegeden, Andrija Ciriccsel nagyon jól ismerjük egymást, Marko
Bolticcsal és Nenad Suloviccsal pedig ez a második közös évem, emellett a magyarokat is nagyon jól ismerem. Egy év fórunk van szinte
mindenkivel szemben, ráadásul egy
olyan szisztémában játszunk, amibe
a csapattársaimhoz hasonlóan nagyon jól illeszkedem. Azért jöttem
a Szedeákhoz, hogy egy jó csapatban
lehessek meghatározó játékos. Ez úgy
érzem, sikerült, és még magasabbra is juthatunk a csapattal. Az elején is úgy gondoltam, hosszabb távra
tervezek Szegeden, nem csak sablon
szöveg volt ez tőlem. Nem gondolkozom a váltáson, jó közegben vagyok, minden adott ahhoz, hogy egy
picit előrelépjünk.
– Jól, két győzelemmel kezdték a bajnokságot, az utóbbi három meccset
azonban elveszítették. A Szolnok és
a Kecskemét ellen is azonban egylabdás meccsen kaptak ki, könnyedén állhatnának akár négy győzelemmel is
öt kör után.
– Az utóbbi három meccs dühítően alakult. Mindig
volt hiányzónk, sérültünk vagy eltil-

tottunk, mi viszont csak akkor tudunk eredményesek lenni, ha mindenki bevethető, megérezzük, ha valaki hiányzik. A Pécs, a Szolnok és a
Kecskemét ellen összesen 12 ponttal
kaptunk ki. Nehezen indult a kecskeméti meccsünk, a végére elfáradtunk, és rossz döntéseket hoztunk a
hajrában.
– Ahogy említette is, szoros meccseken
kaptak ki, ráadásul a csak egyszer, a
Szolnok ellen kaptak 80 pontnál többet, a védekezéssel Kecskeméten sem
volt gond.
– Ha a védekezésbe rakjuk az
energiánkat, akkor valahonnan hiányozni fog. A KTE ellen nem könnyű játszani, mert nagyon agresszívan kosaraznak, megzavart az is, hogy
nem mindig ott van a faulthatár, ahol
ahhoz hozzászoktunk. Védekezésben
összeálltunk, azt hiszem, a Szolnok
mindenkinek így fog dobni.
– Visszatérve a Ferencváros labdarúgóira, az ultrák megegyeztek a vezetőséggel, ott lesznek a Debrecen ellen.
– Én is a be nem járók közé tartoztam. Tudtam, hogy mikor volt a
megbeszélés, edzés után nyolc nem
fogadott hívásom volt, sejtettem,
hogy mi történhetett. Majdnem a
sírás határán voltam, nagyon boldog voltam, hogy újra bemehetünk.
Bízom benne, olyan hangulat lesz,
ami egy Fradi-meccsen
kell, hogy legyen.

Fotó: Kovács Ferenc
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A rendvédelmi szervek Hollandiában megrendezett futsal-világbajnokságán járt a
szegedi tűzoltókból álló csapat. A nyolc csapatot felvonultató csoportkörből másodikként lépett tovább az
együttes, a legjobb 16 közé
jutásért azonban egy kuvaiti
ellenfél megállította a csapatot, miután sokáig szoros
találkozót játszottak, ám a végén az extra emberes játékkal
vállalt kockázat nem hozott
eredményt, így 5–0-s vereséget szenvedtek. Az alakulat
ezzel elérte célját, hiszen eljutott a legjobb 32 közé, ahol
kvázi profi csapatokkal kellett
felvennie a versenyt. A tagjai
Tombácz Róbert, Bullás Imre,
Bodó Mihály, Rasztik Ferenc,
Szalma Gábor, Süli Csaba, Hadár Attila és a kiskunfélegyházi Katona Balázs voltak.
További részletek olvashatóak
a SZEGEDma.hu hírportálon.

Beletapostak a gázba
Negyedik alkalommal rendezték meg a Volán Egyesülés
Focitornát Budapesten, ahol
a „volánosok” közül a DAKK
Szeged bizonyult a legjobbnak. A döntőben a Volánbusz
ellen, büntetőpárbajban diadalmaskodtak a Tisza-partiak,
akik ráadásul egy különdíjjal
is gazdagodtak, hiszen a legjobb kapusnak Kocsispéter
Alexet választották meg. A vállalat szegedi egysége számos
sportrendezvényen képviseli
a társaságot, az utóbbi években pedig futballban különösen eredményesen szerepelt
az együttes, az idén szerzett
aranyérem mellett az elmúlt
esztendőkben is jó néhány
alkalommal ezüst- és bronzérmekkel gyarapították a trófeakollekciót. A sikerben annak is nagy szerepe volt, hogy
minden csapattag játszott korábban valamilyen osztályban,
néhányan pedig jelenleg is
aktívak a Csongrád megyei III.
osztályban.
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