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SZEGED
Hajléktalanélet – Egyre több a hajléktalan
Szegeden, viszont ez
nem zavarja őket. Jól
érzik magukat, még
pezsgőre is futja.
uwuwu

Gyorsítani kellene a
szegedi Modern Városok
Programon – Kósa Lajos szerint. A miniszter
exkluzív interjút adott
lapunknak.
uwuwu 11. oldal

8. oldal

Oroszlánbébi
Pár napja született meg Szeged
oroszlánja, akit eddig rejtegettek a kíváncsi tekintetek elől.
De ennek vége!

7.oldal

Orkán
Az évtized vihara tombolt Szegeden. Százhetven bejelentés
érkezett a katasztrófavédelemhez.

10. oldal

Így építi Szegedet
az Orbán-kormány

Ócska időhúzás?
Vélhetően nem Georges Leekens, a magyar labdarúgóválogatott új szövetségi kapitánya fogja lerakni a hazai
modern foci alapjait. Csányiék
megint belenyúltak.

21. oldal

Fotó: Gémes Sándor

Pintér M. Lajos
Megnézhetné magát Szeged, ha az
Orbán-kormány nem nyúlt volna
a hóna alá, azaz nem különítene
el milliárdokat a csongrádi megyeszékhely fejlesztésére. A szocialisták persze mindezt másként látják, azonban tény, hogy csak idén

50-70 milliárd forintot jelentett be
a Modern Városok Program keretében az állam a napfény városának: új Tisza-hídra, ipari parkra,
gazdaság- és közlekedésfejlesztésre;
modern, fedett uszodára, atlétikai
centrumra. Mindemellett korábban
a Botka László irányította település
25 milliárdos adósságát is átvállalta
kormány. Abban, hogy a szocialis-

ta városvezetést komolyan veszik a
felsőbb körökben, B. Nagy László
országgyűlési képviselőnek is nagy
szerepe van. Összeállításunkban
mutatjuk, mivel járult hozzá a
Fidesz ahhoz, hogy a szegedi emberek mindennapjai jobbá váljanak és
javuljon az életminőség.
Cikkünk a 4. oldalon
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Új bölcsőde Ruzsán

Elmarad a SAKK

November 11-én ünnepséget tartanak az új bölcsőde
alapkőletétele és a régi bölcsőde harminc éves fennállása
alkalmából Ruzsán. A programok 9 órakor kezdődnek,
többek között gyermekműsort és rajzverseny eredményhirdetést is tartanak a nap folyamán.

A Szegedi Nemzeti Színházba december 29-én 15 órára
és 19.30-ra meghirdetett SAKK című musical elmarad
– tájékoztatott az előadást megvalósító PS Produkció. A
megvásárolt jegyek november 15-én 17 óráig a színház
jegyirodájában visszaválthatók.

Emlékműavatás
Istentiszteletet tartottak, majd emlékművet
avattak a szegedi hívek
a reformáció 500., a magyar református egyház
450 éves fennállásának
tiszteletére a Kálvin téri
kakasos templom bejárata előtt. Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én függesztette
ki 95 pontba foglalt téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára. Az
1567-es debreceni zsinaton született döntés
a helvét szellemiségű
hitvallás elfogadásáról,
a magyar reformátusok
ekkor kapcsolódtak be
az európai kálvinista
egyházak körébe.

Elfogták a szökött rabot
Tóth Tamás büntetés-végrehajtási vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos
parancsnoka tárgyjutalomban részesítette a Szegedi Rendőrkapitányság három
munkatársát, akik a szeptember 14-én a
Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai objektumából, külső munkavégzés közben engedély nélkül távozó elítéltet elfogták. A
hetek óta szökésben lévő rabot október
25-én a Hajdú-Bihar megyei Hajdúsámsonon kapták el. A szökevényt kihallgatása után visszaszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Tovább nyomoz a magyar FBI
Meghosszabbították, ezért november 26-ig vizsgálódik a
magyar FBI-nak nevezett Nemzeti Nyomozó Iroda a Mars
téri piac uniós beruházása miatt. Különösen nagy értékre
elkövetett csalás a gyanú. A szegedi önkormányzat 1,9 milliárd forint uniós pénzzel megtámogatott beruházása azért
fordult át botrányba, mert a városvezetés nem egyezett
meg a vásártéri pavilonok tulajdonosaival, hanem 2009ben, advent első vasárnapján eldózeroltatta az egészet. A
kereskedők nyolc éve folyamatosan perelnek, és jelenleg is
perben állnak az önkormányzattal, melynek vezetői pár hónappal korábban az uniós pályázat beadásánál büntetőjogi
felelősségük teljes tudatában kijelentették, hogy a fejlesztéssel érintett terület per- és igénymentes. Ez nem igaz, ezért
könnyen előfordulhat, hogy az Európai Unió visszakövetelheti a várostól a kapott 1,9 milliárd forintos támogatást.

Borok versenyeztek
Megtelt a mórahalmi piaccsarnok előtti utcafront, ahol idén
második alkalommal rendeztek
forralt bor főző versenyt. Míg
tavaly csak négy, idén már kilenc csapat mérte össze főzőtudományát - írja a delmagyar.hu.
A zsűri a folyamatos kóstolás
után úgy döntött, hogy ebben
az évben a Mórahalom Néptánc
Egyesület tagjai készítették a
legjobb forralt bort.

Háromezer halott
1944-1945 fordulóján rengeteg magyar hadifogoly
esett áldozatul az embertelen
körülményeknek,
amelyek a szegedi Csillag
Fegyház és Börtönben uralkodtak. A büntetés-végrehajtási intézetet akkoriban
szovjet táborrá alakították
át. Tavaly óta emléktábla
őrzi a több mint háromezer
elhunyt áldozat emlékét, az
ő tiszteletükre tartottak koszorúzást a közelmúltban.

Kiskertek

Kothencz János két éve szervezte újjá azt a programot, melynek célja, hogy minél több gondozott területtel büszkélkedhessen Szeged Tarján városrésze. Az
önkormányzati képviselő a helyiek bevonásával 2015
tavaszán indította útjára a „Kiskertekért” elnevezésű
projektet. Október végén több mint hatvan ember a
közösségi kiskertekért tett önkéntes munkáját köszönték meg és díjazták egy-egy ajándékkosárral és oklevéllel. – Rendkívül erősen összekovácsolta a kerületben
élőket, hogy az akció keretén belül a közösségért vállalható tevékenységüket megvalósíthatták. A kiskertek
létrehozását többek között virágföld, komposzt, illetve
virágpalánták felajánlásával támogattuk. Ezenfelül kerítést is biztosítottunk kialakításukhoz, amely által a
gondosan művelt területek védve vannak, így a lakosok még inkább a magukénak érezhetik azokat. Az emberek példát mutattak ezzel – fogalmazott Kothencz.
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Megsértődött és akadályozza a Fidesz újraépítését a volt polgármester?

Kinek dolgozik Bartha László?
Megsértődött ugyanis Szeged
egykori fideszes polgármestere,
amiért kiutálták a pártból.
DSZ
–El kell ismerni, mi a Botka Lászlót
megelőző időszakban, Bartha László
polgármestersége alatt rosszabbak
voltunk, mint a mostani szocialista
városvezetés, tehát nem kell csodálkozni a vereségeken – ezt mondta a
SZEGEDma.hu-nak Kubatov Gábor
korábban, amikor lényegében bejelentette, ezért teljesen új alapokra
akarják helyezni a szegedi Fideszt,
és szeretnék megerősíteni a polgári
oldalt a városban.
Már ezen is kiakadt Bartha László,
a Facebookon hőzöngött, nem túl
nagy sikerrel. Azóta is hordozhatja a tüskét, mert nemrégiben újabb
nyílt levélre szánta el magát, ezúttal személyeskedéstől sem mentesen.
Gyakorlatilag azt kérte számon, hogy
szerinte csúsztatás, hogy a Jobbik felé kacsingatna – mint írta a portál.
Részben talán igaza is van, ugyanis inkább azt kellett volna írnunk,
hogy „Most a Jobbikot akarja szétverni Bartha László?”.
Szétverni, ahogy tette ezt korábban
a szegedi Fidesszel, polgármesterként pedig hosszú évekre „elintézte” a polgári oldalt a városban, és
hatalomra segítette az MSZP-t, illetve Botka Lászlót.
Ez nem a mi véleményünk elsősorban, hanem Kubatov Gábor, a Fidesz

Fotó: Kovács Ferenc

Az egykori városvezető még mindig árnyékként vetül a szegedi jobboldalra

ügyvezető pártigazgatójának álláspontja is. Sőt! Bartha legújabb – szintén igen gyér érdeklődésre számot
tartó írására a Szegedi Konzervatív
Kör is reagált. Ők azt írták: „Tudjuk,
hogy Botka Lászlót Önnek köszönhetjük. Jól tudjuk, hogy Botka
Lászlót Ön, és az Ön „áldásos” tevékenysége ültette a nyakunkra. Ha
1998 és 2002 között Ön nem keveredett volna korrupciós ügyekbe, ha
nem viselkedett volna diktátorként
Szegeden, ha nem járatta volna le
saját magát és a helyi Fideszt is, akkor Botka László uralkodását sem

kellene elviselnünk. Azonban mivel
Ön kétes ügyekbe keveredett, lejáratódott, és rossz hírbe hozta a helyi
Fideszt, ezért Önnek köszönhetően
a nyakunkba kaptuk Botka Lászlót,
aki azóta is itt trónol felettünk – fejtették ki.
A konzervatívok szerint Bartha még
„mindig árnyékként vetül” a helyi,
egyébként teljesen újjászerveződő
Fideszre. „Arra kérjük Önt, ne hátráltassa a megújulást, ne nyomuljon
az első sorban, hanem inkább álljon
arrébb. Ezt kívánja a szegedi polgárság döntő többsége” – írták.

Felháborító, hogy Botkának fontosabbak a migránsok, mint a magyar gyerekek
A Szegedi Fidesz megdöbbenésének ad hangot amiatt, hogy Botka
László polgármesternek fontosabbak a migránsok, mint a szegedi
gyerekek.
DSZ
Első a szegediek érdeke - így gondolja
a helyi Fidesz. Azonban Botka László
nem így gondolja, ezért fordulhatott
elő, hogy korábban bezáratott egy he-

lyi iskolát, majd azt ingyen és bérmentve odaadta a MigSzolnak, azaz
a migránsokat segítő szervezetnek.
A szegedi Fidesz többször kérte Botka
Lászlót, az épületegyüttest adja oda a
katolikus egyháznak, hogy ott iskolát
üzemeltessenek. A Botka László vezette szegedi önkormányzat csak azzal a feltétellel tette volna ezt meg,
ha a a katolikusok horribilis összeget
fizettek volna cserébe. Ez anyagilag
nem volt vállalható, így a bezárt isko-

laépület évekig üresen és kihasználatlanul állt. Egészen addig, amíg Botka
László oda nem adta a MigSzolnak
ingyenesen, hogy ott a muszlim migránsokat segítsék. Botka a magyar katolikusoknak milliókért, de a migránsoknak ingyen odaadta az iskolaépületet. Ez felháborító, és megmutatja, mi fontos igazán Botkának és
a szocialistáknak: a magyar gyerekek
helyett a muszlim migránsok – írja
közleményében a Fidesz.
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Momentum-jelöltek
Nyilvánosságra hozta a Momentum Mozgalom az országgyűlési képviselőválasztáson
induló jelöltjeinek nevét.
Mindkét szegedi választókerület képviseletét fiatalokra bíznák. – Mindketten a Momentum tagjai. Nem veszünk részt
semmilyen együttműködésben
más szervezetekkel, önállóan
csináljuk végig a kampányt
– tudta meg a SZEGEDma hírportál Momentum-közeli forrásból. A nevek már országosan nyilvánosak, Budapesten
az ellenzéki mozgalom vezetői
indulnak. Csongrád megye
I. választókerületben méreti
meg magát Mihálik Edvin, aki
eddig is a szegedi szervezet
egyik ismert arca volt, a 23
éves egyetemista politológiát,
történelmet, kommunikációt
tanult. A kettes választókörzetben várhatóan B. Nagy Lászlóval és Joób Mártonnal küzd
meg a Homokhátság szavazóinak bizalmáért Boros-Gyevi
Gergely, az 1987-ben született
közgazdász, aki november 2-án
töltötte be a harmincadik életévét. Rajtuk kívül Csányi Balázs
és Jakab Tamás indul Csongrád
megyében.

Gyűlöletkampány
A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a migránsokat betelepítené, de közben a
magyarok ellen gyűlöletkampányt indít. Hidvéghi Balázs
arra reagált, hogy a DK aláí
rásgyűjtésbe kezd, hogy ne
szavazhasson, aki soha nem
élt Magyarországon. A Fidesz
kommunikációs igazgatója úgy
fogalmazott: Gyurcsány vezetésével a baloldal kész végrehajtani a „Soros-tervet”, migránsok tömegeit telepítenék
be Magyarországra, közben a
határon túli magyarok ellen
pedig gyűlöletkampányba kezdenek. Erre már volt példa:
2004-ben Gyurcsány Ferenc
és az MSZP „óriásplakátokon
uszított a határon túli magyarság ellen”, - mondta Hidvéghi.
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A szocialista városvezetés ellenére tízmilliárdok érkeznek a napfény városába

Így építi fel Szegedet az Orbán-kormány
gősségi betegellátó osztály kialakítására (persze, hogy helikopter-leszállóval!). A nagyszabású egészségügyi
programra – melynek keretében a
klinikák csúcstechnikát képviselő
orvosi eszközöket és műszereket is
beszerezhettek – összesen több mint
15 milliárd forintot fordítottak.

Már nem a víz az úr
És ha ez nem lenne elég, a kormány az árvíztől is megvédi a szegedieket. Egy látványos uniós fejlesztés
segítségével több mint 2,2 milliárd forintból 2,1 kilométer hosszan épült
meg a szegedi belvárosi védmű, ami
biztosítja, hogy nem kell rettegnünk,
vagy éppen homokszákokat pakolnunk, mint a Tisza 2006-os fenyegetésekor. A 24 óra alatt összeszerel
hető mobilgát rendszerrel több mint
11 méteres vízszintig is biztonságosan lehet védekezni.
Fotó: Gémes Sándor

Úton-útfélen

Nem látványberuházásokat, hanem valódi segítséget nyújt a kormány a szegedieknek

Miközben Botka László és az
MSZP összehozott 25 milliárdnyi
adósságot, és Kecskemétig üldözte a Mercedest, az Orbán-kabinet
rendesen a város hóna alá nyúlt.
Mutatjuk is, mennyire.

mány annak ellenére partnere a
szegedieknek, és milliárdokkal támogatja a várost, hogy Szegedet az
MSZP irányítja.

Pintér M. Lajos

Európai jelentőségű, 70 milliárd
forintos kormányzati fejlesztés valósult meg Szegeden az ELI-ALPS lézerközpont felépítésével. A miniszterelnök szavaival élve „ez nem olyan
beruházás, mellyel felzárkózhatunk
Európához, hanem olyan, mellyel
Európa felzárkózik a világhoz”. Nem
véletlenül esett a kormány választása Szegedre, hiszen itt olyan helyszínt talált, amely mellé 70 hektáros területen tudományos-ipari park
is telepíthető. Az egyetem, a lézerközpont és az ipari park a várakozások szerint együtt fantasztikusan
magas minőségű gazdasági erőközpontot hozhat létre.

Csak idén cirka 50–70 milliárd
forinttal tolta meg Szegedet az
Orbán-kormány, a Modern Városok
Programmal. Új Tisza-híddal; ipari
parkokkal; gazdaság- és közlekedésfejlesztéssel; modern, fedett uszodával, atlétikai centrummal – nem
is beszélve a szintén 10 milliárdos
ifjúsági centrumról. Persze nem
ez a kezdet: az utóbbi években is
ráköltött már a kormány néhány
tízmilliárdot – saját erőből és uniós források ide irányításával, hogy
lendületbe hozza a várost. És persze
átvállalta a kormány a 25 milliárdos
szocialista adósságot is, amit Botka
Lászlóék összehoztak.
Komoly szerepe van abban B.
Nagy László szegedi fideszes ország
gyű
lési képviselőnek, hogy a kor-

Lézersebességgel

Egyetemes értékek
Ez mondjuk rá is fér a városra, mert komoly termelő, ipari be-

ruházást nem hozott ide tizenöt év
alatt Botka László szocialista polgármester, aki a gazdaságfejlesztési koncepciók gyártásában odáig jutott, hogy „Szeged szerencséje, hogy nincsenek nagy gyárai, így
nem kell bezárni azokat a gazdasági válság idején”. A Mercedest is sikerült Kecskemétig lökniük a szociknak. Így a város egyetlen nagy
foglalkoztatója az egyetem maradt.
Az universitast szintén a kormány
fejleszti gőzerővel. Felsorolni is nehéz az utóbbi esztendők nagy beruházásait: 2,5 milliárdból újult meg a
Dugonics téri – azelőtt bántóan lepukkant – központi épület, a jövőt
építő természettudományokra hangolva 1,3 milliárdból tették rendbe a
Bolyai-épület, 1,5 milliárdból a Dóm
téri oktatási és kutatási egységeit, de
milliárdok, százmilliók jutottak számos más épületre is.

Felszállóban
Így a 265 ágyas új klinikai tömbre, a 410 ágyas régi klinikai épület
korszerűsítésére és a modern sür-

Közlekedni is biztonságosan és
gyorsan lehet, köszönhetően a kiemelt, sokmilliárdos kormány
zati
fejlesztéseknek. A 47-es út négysávosítása Szegedtől Hódmezővásár
helyig jutott, és nem áll meg, következik Békéscsaba, Debrecen és Miskolc.
Az 55-os út folyamatos korszerűsítése a Szegedtől Bajáig vezető közlekedést varázsolja 21. századivá. Nem
mellesleg több olyan köldökzsinórhoz jut a város, melyek segítik bekapcsolódását az európai vérkeringésbe.

Büszkeségünk, a múlt
A fejlesztések persze mit sem érnének a gyökerek ápolása, a történelmi értékek óvása nélkül, hiszen
a múlt tisztelete nélkül nem lehet
jövőt építeni. Ennek jegyében újult
meg kormányzati szerepvállalással több mint 2,1 milliárd forintból
Szeged büszkesége, az 1879-es nagyárvíz után épített dóm. A kormány
tehát odafigyel Szegedre, ez tény. Mi
lehetne ebből a városból, ha végre
nem az ellenkező irányba cibálná a
hajót az MSZP?
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A házasságkötések száma nőtt, a válásoké csökkent

Egyre többen vállalnak gyermeket
Optimistábbak lettek a magyarok
néhány év alatt, legalábbis erre
utal, hogy nőtt a házasságkötések
száma és a gyermekvállalási
kedv. Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkárral
beszélgettünk.
Megyeri József

Fotó: Gémes Sándor

Novák Katalin szerint mindig a gyengék oldalára kell állnunk

– Folyamatosan nő a családalapítási
kedv Magyarországon. Miben mutatkozik ez meg?
– 1981 óta évente mintegy 30 ezer
fővel csökken Magyarország népessége. 2011-ben volt a legrosszabb a
helyzet, amikor a gyermekvállalási
kedv 1,23 volt, ami azt jelenti, hogy
100 nő 123 gyermeknek adott életet. Mára 1,49-re emelkedett a ráta. További biztatásra ad okot, hogy
egy, főiskolások és egyetemisták között végzett felmérés szerint a mai fiatalok átlagosan 2,4 gyermeket terveznek. Ha ez valóban így lesz, akkor megoldódhatnak a demográfiai
problémáink.
– A statisztikák szerint a házasságkötések száma is nőtt, míg a válásoké
csökkent. Hogyan módosult ezek aránya, és minek köszönhető ez?

– A ’80-as években még évi több
mint 70 ezer pár mondta ki a boldogító igent. A mélypont 2002-2010
között jött el, ekkor volt olyan év,
amikor mindössze 35 ezer házasságot regisztráltak. 2016-ra azonban a
másfélszeresére nőtt az esküvők száma, tavaly már több mint 51 ezer alkalommal léptek az oltár elé. Ez is
bizonyítja, hogy bizakodóbbak, optimistábbak lettek az emberek.
- Végezetül arra lennénk kíváncsiak,
hogy államtitkár asszonynak nőként,
családanyaként, politikusként mi a véleménye a nemzetközi és magyarországi zaklatási ügyekről.
–Fontos, hogy ne csak egy konkrét ügyet emeljünk ki, hanem általánosságban is beszéljünk róla. Bízom
az igazságszolgáltatásban, így remélem, hogy több évtized elteltével is
helyes, bölcs, igazságos döntések
születnek. Ilyen helyzetekben mindig az áldozatok mellé kell állnunk.
Hangsúlyoznunk kell számukra,
hogy van kihez fordulniuk, ugyanis komoly segítőrendszerek működnek a kiszolgáltatottak védelmére. Az
ilyen esetekben merjünk segítséget
kérni, érdemes mindenkinek az igazságért kiáltani.

Ártatlannak vallotta magát a röszkei, megafonos „terrorista”
Ahmed H., a terrorcselekmény
elkövetésével vádolt szír férfi az
ellene indult per megismételt
elsőfokú eljárásának tárgyalásán
elismerte, hogy megdobálta a
rendőröket, és hogy megafonon
keresztül beszélt a tömeghez.
Varga Anna
A vádirat szerint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16án több száz migráns gyülekezett a
Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarország
belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést feszegetve próbálta azt kidönte-

ni, majd néhányan kövekkel dobálták a magyar oldalon felsorakozott
rendőröket, akik közül többen megsérültek. A 41 éves Ahmed H. ártatlannak vallotta magát a Szegedi
Törvényszéken. Azt állította, próbált a tömeg és a hatóságok között
közvetíteni, hogy nem szeretnének
problémát, csupán békésen továbbmenni. A vádlott elismerte, hogy dobált a rendőrök felé és megafonon
keresztül beszélt a tömeghez, de azt
tagadta, hogy a határ megnyitását követelte, fenyegetőzött vagy ultimátumot adott volna a határ megnyitására. Többször is hivatkozott arra, hogy
ideges volt, nem volt magánál, nem
tudja, mit csinált. A per csütörtökön
tanúvallomásokkal folytatódott.

Fotó: Kovács Ferenc

Ideges volt és nem tudta, mit csinál – védekezett Ahmed H.
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Késsel támadtak migránsok a magyar kamionosra

Harminc euróért gyilkolt a migráns
Holtan találták a 79 éves nyugdíjast,
Mirella Ansalonit Olaszországban,
akit a gyanú szerint három marokkói fiatal gyilkolt meg – számolt be
az il Giornale.it alapján a 888.hu.
A nyomozás eddigi adatai szerint
a három bevándorló üvegeket tört
szét az idős asszony fején, aki olyan
súlyos fejsérüléseket szenvedett,
hogy meghalt. A rendőrség mindhárom migránst letartóztatta, akik
ellen betörés, gyilkosság és rablási
kísérlet miatt indítottak nyomozást.
A banda vezetője egy 19 éves
marokkói, aki nem messze élt
az áldozattól. A gyilkosság
napján bekopogtattak a nő-

höz, hogy egy pohár vizet kérjenek.
Miután Ansaloni beengedte őket,
az idős asszonyt megtámadták.
Harminc eurót és pár fülbevalót
loptak el a nőtől. A nő szomszédja
hívta fel a rendőröket. Végül az ő
segítségével fogták el a gyilkos migránsokat, ugyanis látta a tetteseket
elmenekülni a helyszínről. Később
kiderült, hogy a banda egyik tagja
később megpróbálta ötszáz euróért
eladni az ellopott ékszerek egyikét.
Mirella Ansalonit városában nagy
tisztelet övezte, hiszen túlélte a
második világháború megpróbáltatásait is.

Brüsszeltől nem messze, az E40-es autópálya egyik pihenőjében késsel
támadtak meg egy magyar kamionsofőrt az Origó információi szerint
migránsok. Azt, hogy több sofőrt is kiraboltak, a Külügyminisztérium is
megerősítette. Tájékoztatásuk szerint egy sérültje van a sorozatnak, egy
román állampolgár, a megtámadott magyar sofőr megúszta, legalábbis
a fizikai bántalmazást. A férfi egyik ismerőse azt állította, hogy a sofőr
éppen pihent, amikor fekete bőrű migránsok bemásztak a kamionjába,
és megfenyegették egy késsel. „Money, telephone!” – ezt üvöltötték a
kamionba bemászva a magyar sofőrnek, aki hozzájuk vágta a kistáskáját
és minden egyebet, ami a keze ügyébe akadt. A támadók magukkal vitték
az iratait, pénzét és a telefonját is. Amikor kimerészkedett a kamionjából,
akkor látta csak meg, hogy nem ő az egyetlen áldozat, egy másik megtámadott sofőr megsérült, akihez segítséget hívott. A megtámadott magyar
férfi a történtek után Németországba indult, nem is kért segítséget a
brüsszeli nagykövetségtől, de a külügy jelezte a németországi konzulátusnak az esetet.

Világuralomra tör Soros György?
A tőzsdespekuláns Soros György hálózata
nemcsak demokratikus eszközökkel gyakorol
nyomást, arról már 2003-ban voltak brit titkosszolgálati információk, hogy szervezetei élére
politikusokat, volt titkosszolgákat állított. Ifj.
Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint – kis
túlzással – Soros világuralomra tör. Kevert,
határok nélküli, a gazdasági köröknek kiszolgáltatott Európa létrejötte Soros György célja,
a háttérben pedig részéről anyagi természetű
érdekek állnak – erről is beszélt ifj. Lomnici a
Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Politikai befolyását is pénzért vásárolta –
tartják sokan az Amerikai Egyesült Államokban,
a demokraták fő támogatójává nőtte ki magát, s
titkosszolgálati módszerek bevetésétől sem riad
vissza. Ez akár nemzetbiztonsági kockázatot is
jelenthet egyes államokban, jelen esetben hazánkban és Lengyelországban egyaránt. Sorost
fűti a bosszúvágy is, és a minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy
megdöntse azt a rendszert, amely az ő korábbi
szellemi holdudvarát a „politikai szemétdombra” küldte.

MOZAIK
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Ruzsa legszebb virága
Az önkormányzat fotópályázatot hirdet „Ruzsa legszebb
virága” címmel. A helyiek maximum három képpel
nevezhetnek, amiknek saját kerti, vagy cserepes virágot
kell ábrázolniuk. A határidő november 6., a fotókat
leadni a művelődési házban lehet. Eredményhirdetés a
november 25-i Virág Bálon lesz, ahol a beérkezett alkotásokból kiállítás nyílik.

Charley nénje
A miskolci Irodalmi Rádió pályázatot hirdetett különböző szakmacsoportok képviselői között tematikus megkötés nélkül. Ezúttal a vasutasok és postások kerültek sorra. A pályázatokra jelentkezők közül kiválasztották a sikeresen szerepelt és helyezett
alkotásokat, szerzőiket meghívták az eredményhirdetésre, így tölthettek együtt egy
kellemes délutánt a Miskolci Egyetemi Könyvtárban. Zádori-Molnár Ágoston bordányi postás három művével nevezett, közülük az egyik „Az út vége” című vers, amellyel
a közel száz alkotásból az előkelő második helyen végzett. Gratulálunk!

Fehér oroszlán

A Charley nénje című zenés
vígjátékot adja elő a Pódium
Színház Mórahalmon. A
november 13-án, hétfőn 19
órakor kezdődő darabnak
az Aranyszöm Vendégház
ad otthont. Bővebben a morahalom.hu-n.

Rockemlék

Polgárőri elismerés
Megtartotta ünnepi közgyűlését az Ásotthalmi Polgárőr
Egyesület. A szervezet munkáját is elismerték, valamint oklevelet kaptak Pőcze
Levente, Murvai Zsigmond és
Gál József alapító és jelenleg
is szolgálatot teljesítő tagok.
Az ásotthalmi egyesület idén
ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját.

Béke poraira

Ruhagyűjtés

Koszorúzással emlékezett hősi és szolgálati
halottaira a Csongrád
Meg yei Rendőr-főkapi
tányság vezetősége és állománya a megjelent történelmi egyházak képviselőivel, valamint a gyászoló családok tagjaival
Szegeden. A rendőrség
épületében kifüggesztett
emléktáblák előtt rótták
le kegyeletüket.

Mandász Kriszta és Ne
mes Ágnes ezúttal is gyűjtik a meleg ruhákat, télikabátokat, sapkákat, sálakat, kesztyűket és csizmákat, hiszen a hidegben
sokaknak van szüksége
ilyen segítségre. Az akciót november 18-án rendezik a szegedi Huszár
Mátyás rakparton, az
Árvízi Emlékműnél.

Ügyfélfogadás
A Foglalkoztatási Paktum
projekt keretén belül Deák
Andrea mentor minden páratlan hét csütörtökén ügyfélfogadást tart a Röszkei
Teleházban délelőtt 9 és 13
óra között. Időpontok: november 9., november 23.,
december 7.

Több száz, vagy akár ezer zenészt is megmozgathat hazánk első olyan rockzenei flashmobja, a SzegedRocks,
amelynek szervezői Szurdi Zsolt emléke előtt tisztelegve az ő születésnapjára, április elsejére hirdették
meg a rockprodukciót. – Ez lesz a SzegedRocks 2018
– tájékoztatott Gajda Ferenc főszervező. A cél, hogy az
élőzenét és a rockzenét népszerűsítsék. Összesen négy
dal csendül fel, két világsláger és két magyar, s azt is
szeretnék, hogy szegedi kötődése is legyen a zenei
programnak. Nem véletlen az időpont sem, hiszen a
Városi Rock Klubot is alapító Szurdi Zsolt születésnapja április elsején van. A pontos helyszín még nincs
meg, támogatók terén viszont jól áll a csapat, alig
hirdették meg a flashmobot, elkezdtek jelentkezni a
zenészek, már határon túlról is vannak érdeklődők.
Mindenkitől egy-egy videófelvételt várnak. A lényeg,
hogy kiderüljön, a jelentkező tud-e olyan szinten
hangszeren játszani vagy énekelni, hogy bekapcsolódhat a produkcióba.

Első alkalommal született oroszlánkölyök a
Szegedi Vadasparkban. A
2012-ben érkezett Nadja
és Timba szerelmének
szüleihez hasonlóan fehér színű gyümölcse jött
a világra. Miután a nagymacskáknál az első ellés
mindig kritikus, aggodalommal figyelték mind
az anyát, mind kölykét. A
kicsi oroszlán szépen cseperedik, így a látogatók
némi szerencsével meg
is leshetik az oroszlánház ablakán keresztül. Az
állatorvosi vizsgálatok,
védőoltások ezután következnek.

Rekordár
290 millió forintot ért a szegedi születésű Csáky József
(1888–1971) kvarc szobra,
ennyiért kelt el egy párizsi
árverésen a magyar származású francia kubista művész
Fej című art déco remekműve. Előzetesen mindössze
150-200 ezer eurós árat reméltek az alkotásért. Csáky
József 1908-tól élt Párizsban.
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Sokan inkább az utcát, és nem a hajléktalanszállókat választják Szegeden

Pintér
M.
Lajos

Egyre több a fedél nélküli ember

Kézzel-lábbal
Szeged csapdába esett. Néhány
éve az egyetem rektora is elismerte ezt egy előadásában, ahol arról
szólt, hogy – a Fidesz-kormány
által megvalósított ELI lézerközpont előtt – miért nem történt itt
2002 óta érdemi nagyberuházás,
és mindez milyen hátrányokkal jár.
Nem véletlen, hogy sem az Audi,
sem a Mercedes nem a napfény városában parkolt le, mikor
Magyarországra érkezett, és a
Richter is Debrecenig futott a 25
milliárd forintból felhúzott biotechnológiai gyógyszerüzemével. A
Pick-vágóhíd bezárása már csak
lábjegyzet a krónikában.
Persze sokkal nehezebb egy érdeklődő nagyvállalatot ideédesgetni, mint lepattintani. Ez utóbbiban még csak megizzadni sem
szükséges.
A Botka-korszak a tervezés szintjén, mentális értelemben és ténylegesen, kézzelfoghatóan is Szeged
gazdasági elsivatagosodását hozta.
Jól jellemzi a 2002 óta tartó hanyatlást a szocialista polgármester
„legendás”, profi módon „városépítő” gondolata, miszerint azért
kedvező, hogy nem települt ide több
ezer munkahelyet teremtő vállalat,
mert így anno a gazdasági válság
nem tudott tönkretenni egy szegedi
gyárat sem, és megmenekültünk a
tömeges elbocsátásoktól... Nofene!
Botkát lehet, hogy hidegen hagyja,
de az itt élők mégis irigylik a kétszer-háromszor akkora iparűzési
adóbevétellel számoló Kecskemétet
vagy Győrt, melyek gyönyörűen
épülnek-szépülnek-fejlődnek, és
nemcsak minőségi munkahelyeket
tudnak kínálni polgáraiknak, de
sportra, egészségfejlesztésre és kultúrára, művelődésre is nagyságrendekkel többet fordíthatnak.
Szeged egyetlen szerencséje, hogy
az Orbán-kormány mellette áll, és
fogja a kezét. Különben már rég
elbukott volna a saját lábában.

Fotó: Gémes Sándor

Újabb és újabb arcok jelennek meg a település utcáin, közterein

Télen-nyáron teltházzal működnek
a szegedi hajléktalanszállók. Novembertől krízisidőszak kezdődött,
így további éjjeli menedékhelyek
nyíltak, hogy védelmet nyújtsanak
a leghidegebb hónapokban.
Megyeri József
A szakemberek szerint megbecsülni
sem lehet, hogy mennyi hajléktalan
élhet Szegeden. Ennek oka, hogy
sokan az utcát választják, vagy lakatlan ingatlanokba, erdőkbe húzódnak, és nem élnek az ellátó intézmé-

nyek nyújtotta lehetőségekkel. – Ők
vannak többen, ennek ellenére már
nyáron is a maximumon működtek a szállók – tájékoztatott Vasúth
Andrea, az Egyesített Szociális
Intézmény Hajléktalan Ellátó Egység
vezetője. Az április 30-ig tartó krízisidőszakban az Indóház tér 3. szám
alatt kilenc nő számára nyitottak
éjjeli menedékhelyet. – Ennyi fő részére van működési engedélyünk,
de senkit nem hagyunk az utcán,
ugyanis egyre több hölgy válik
hajléktalanná Szegeden – ismertette Vasúth Andrea. A férfiakat a

Moszkvai körút 3. szám alatt várják,
ahol ötven főt tudnak fogadni, míg a
Bajai úti intézményben negyvenegy
helyett ötvenhárom férfi töltheti el az
éjszakáit. Az egységvezető elmondta, folyamatosan változik a helyzet,
egyre több a hajléktalan, ugyanis
minden évben újabb arcokat látnak
felbukkanni Szegeden. Lapunk beszélt több fedél nélkülivel is, ők azt
mondták, jobban érzik magukat a
városban, mint a szállókon.– Mindig
összejön a napi betevő, pár üveg bor,
de néha pezsgőt is tudunk szerezni
– lelkendezett büszkén az egyikük.

Elmaradt a tömeges állatkínzás Szegeden
Aggódtak az állatbarátok, ugyanis
olyan hirdetések keringtek az
interneten, amiben fekete macskákat kerestek Halloween alkalmából Szegeden és környékén. Az
állatvédőknek fogalmuk sem volt,
mire kellettek az állatok: csak
remélni tudták, hogy nem tömeges
állatkínzás szerveződik.
Megyeri József
–Több jelzés érkezett hozzánk, miszerint fekete macskákat kerestek

Halloween napjára. Ez azért is érdekes, mert sem az angolszász területekről származó ünnephez, sem
a Mindenszentekhez és a halottak
napjához nem szükséges házi kedvenceket vásárolni – tudtuk meg
Seres Zoltántól. A szegedi székhelyű Orpheus Állatvédő Egyesület
vezetője a Déli Szónak elmondta,
el sem tudta képzelni, hogy miért terjedt el ez az új hóbort, és
csak remélni tudta, hogy nem állatkínzásra készültek a gyűjtők.
Mindenkit óvva intett attól, hogy

babonából macskákat használjon,
extrém esetben áldozzon fel az október 31-i boszorkányok, kísértetek és egyéb szellemek éjszakáján.
Lapzártánkig nem sikerült megtudni, hogy milyen célból keresték
oly nagy lelkesedéssel a fekete cicákat, azonban nem kaptunk semmilyen értesítést arról, hogy bármilyen állatot bántalmaztak volna
Halloweenkor Szegeden. Az is lehet,
hogy néhány „vicces figura” csak a
kedélyeket akarta borzolni a bizarr
hirdetésekkel.

DÉLI SZÓ 

HIRDETÉS

9

10  KÖZÉLET

2017. NOVEMBER 3.

Brutális pusztítás Szegeden és a megyében

Évtizedek óta nem láttak ekkora vihart
Fákat csavart ki, vezetékeket szakított le, tetőket bontott meg a több
mint 100 km/h-val támadó szélvihar. A katasztrófavédelem szakemberei a vihart követő napokban
is takarították a romokat.
Betkó Tamás Dávid
A több mint száz lakossági bejelentést újabb segélyhívások követték.
Műszaki mentést főként Szegeden,
Csengelén, Makón, Kübekházán,
Zsombón és Mórahalmon kellett végezniük a tűzoltóknak. – A legtöbb
esetben a kidőlt fák és a lehasadt
faágak akadályozták a közút forgalmát, több helyen pedig az épületre
vagy távvezetékekre dőlt fák törzsét
és ágait távolították el a katasztrófavédelem illetékesei – tudtuk meg
Molnár Krisztinától, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz
gatóság szóvivőjétől. Kiemelte, több

Fotó: Gémes Sándor

Volt, ahol több százezer forintos kárt okozott az ítéletidő

mint százhetven viharkárral kapcsolatos bejelentés érkezett, azonban
személyi sérülésről nem tettek bejelentést a katasztrófavédelem szegedi
főügyeletén. Több lakóházban a tetőszerkezetet is megrongálta a viha-

ros erejű szél, volt ahol a cserepeket,
máshol a bádoglemezeket sodorta le
a vihar. Szegeden több autót a szél
által kicsavart fák zúztak rommá.
A vihar pusztítása miatt a megyénket érintő Szeged-Békéscsaba és a

Budapest-Cegléd-Szeged vonalon
sem jártak a vonatok egy darabig.
Kidőlt oszlopok, leszakított vezetékek, a villamoshálózatra zuhant
faágak az áramellátásban okoztak
fennakadást.

HÉT EMBERE
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Nem mindegy, hogy mi áll Botka neve mögött

Hegy helyett inkább hidat hozna Kósa Lajos
Kósa Lajos tárca nélküli miniszter
felpörgetné a Szegedet is érintő
Modern Városok Programot. A
helyi önkormányzatokra bízná
a beruházások szervezését, bár
megjegyezte, Csongrád megye
székhelye nem mindig szerepelt
jól. A Szeviép kifizetetlen alvállalkozóiért ugyanis nemcsak a
vállalkozó, hanem a megrendelő
is felelős.
Tóth Marcell
– A Modern Városok Program tárca
nélküli minisztere lett október elején.
Mennyi pénzről beszélhetünk, amikor
azt vesszük számba, hogy a megyei
jogú városok mekkora összegeket kapnak fejlesztésekre?

– 3480 millió forintról. Pardon,
3480 milliárd forint! Ez volt a szerződések aláírásakor a végösszeg.
– Hogyan állnak most? Mi az egyik
oldalt látjuk, a helyi politikusok állítják, elküldték azt a dokumentumot,
várják a másikat a kormánytól…
– Összetett és bonyolult eljárás zajlik, amelynek az egyszerűsítésén dolgozok. Nem az a feladatom, hogy egyes projektekkel foglalkozzak – bár csináltam ilyet is –,
hanem az eljárás lerövidítése. Az a
célunk, hogy ne budapesti beruházó szervezet legyen, hanem mindenhol helyi. Azt gondolom, hogy
az önkormányzatok legalább olyan
jól meg tudják csinálni a beruházásokat, mint a kormány valamelyik egysége.

Igaz, Szeged esetében is volt olyan,
amikor jól vizsgázott a beruházási
szervezet, és előfordult is, hogy országos botrány lett belőle, a kifizetetlen alvállalkozók pedig a mai napig tüntetnek. A beruházók felelősek,
hogy a kivitelezés olyan konstrukcióban zajlódjon le, hogy a végén mindenki ki legyen fizetve. Én is vitáztam villamosvonal építésénél, de végül nem történt az, mint a Szeviépnél.
– Mennyire rugalmasak a megkötött szerződések módosítása terén?
Meggondolhatják-e magukat a szegediek, ha híd helyett inkább hegyet
kívánnának?
– Szeged esetében a hegy szinte kizárt, de a híd annál fontosabb.
Sokan mondták nekem, s megértem, valóban nehézkes a közlekedés

Újszegedről. Azonban nyitott vagyok
a szerződések módosítására, ha akarategyezség van. A beruházás jelentős drágulása esetén meg kell keresni
azt az összeget, amelyet valahogy átcsoportosítunk – elsősorban az EUtámogatások között.
– Mikor jön nemcsak konzultálni, hanem a programról tárgyalni is a városba?
– Egyelőre nem tudom, de mindenképpen jönni fogok. A mostani szituáció azért jobb, mint korábban. Ha az egyik legnagyobb ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltjével
találkozom a kormány tagjaként, az
felvet egy csomó politikai problémát.
Most ezek megszűntek egy csapásra.
Botka csak egy szegedi polgármester,
nincs semmi országos relevanciája.

Fotó: Kovács Ferenc

A szegedi önkormányzat már többször is levizsgázott a beruházások kapcsán - véli a miniszter
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Kilencedik alkalommal rendezték meg a Görgey Artúr Történelemversenyt Szegeden

A Radnóti-gimnázium csapata az első helyen

Négy napos kirándulást nyertek
Erdélybe a Görgey Artúr Történelemverseny díjazottjai. A feladatok
gerincét idén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc adta.
Bartus Bella
A verseny központi témája évente
változik, általában a magyarok az
első világháborúban, a Rákóczi–szabadságharc, a magyar-lengyel történelmi kapcsolatok, legutóbb pedig
az 1848-49-es forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos kérdések
jelentek meg a feladatlapokon. A
sokszínű feladványok megoldására
egy óra állt a diákok rendelkezésére. A Csongrád megyei településekről, valamint a határmenti szórványból összesen 105 gyermek és
35 kísérő tanár érkezett az egész

napos rendezvényre, melynek idén
először a Dugonics András Piarista
Gimnázium adott otthont. – A verseny célja a határon túli magyarokkal
való kapcsolatok erősítése, a középiskolai felvételire való felkészülés segítése, valamint a tanulók elméleti
ismereteinek bővítése – mondta el
Murányi Gábor, a szervezésért felelős
Me
ri
tum Kulturális és Művelődési
Köz
hasznú Egyesület képvelője. A
programon népszerű hagyományőrző műsorral és kiállítással is készültek. A verseny győztese a Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium, és a
legjobb határon túli csapat a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskola vehet részt az erdélyi kiránduláson, ahol Négyesi Lajos
hadtörténész vezetésével az 1848/49es szabadságharc székelyföldi helyszíneit keresik majd fel.

Fotó: DSZ

Százöt gyermek érkezett az egész napos eseményre

Várkonyi Balázs: Az örök idő nézett vissza lentről…
Emlékkép. Gyermekkor. 1956, a
halottak napja vigíliája. A székesegyház az esti misén dugig tömve.
A szertartás előtt a tudós pap, az agg
Vörösmarty-kutató, Brisits Frigyes az
áldoztató rácsnál térdel. Szokatlan
keménység ül az arcán. A rendszerrel megbékélni soha nem képes szerzetes talán az áldozatokért mond egy
fohászt. Meg a még talpon maradt
felkelőkért. Nem tudja, mi, gyerekek
pedig még kevésbé, hogy egy év múlva
már holtak soráért imádkozhatunk
valamennyien. És a kivégzettekért.
Emlékkép. Felnőtt kor. Isaszeg, az
1849-es tavasz hajárat dicsőséges csa-

tájának színhelye. Gyalogösvény az
erdő közepébe, oda, ahol az elesettek
alszanak. A Lenkei-huszárok egyikének nyughelye közelében fatábla, rajta emléksorok. Így kezdődik:
„Csendesen járj, fiam!” Igen, csendesen kell járnunk ott, ahol mindegyik
fa valakinek a sírja fölött bókol. Azon
hősök porladt hamvai fölött, akikkel
ma már éppenséggel csak a legendák
számolhatnak.
Emlékkép. Az öregkor útján. Este,
temetőkert. Mindenütt gyertyák, mécsesek égnek, megannyi kis emlékeztető őrtűz. A lángnyelvek a szélben táncolnak. Megindító találkozás: a kö-

zös ifjúkorból Margitka, az egykori
csellista kislány. Ma jó nevű zenetanár. Múltidézésre készteti a közelgő
másik gyásznap, november negyedike. Szaggatott mondatokat présel ki
arról a percről, amikor megtudta: forradalmár apja egy betonrideg börtönudvarban kötélen végezte… tetemét jeltelen sírba lökték… a család
meg se gyászolhatta… sírni, üvöltve-zokogva emlékezni is csak otthon
volt szabad… Már felnőtt volt, amikor apja után édesanyját is elveszítette. De hisz végigélt egy hosszú emberéletet – vigasztalták ismerősei. De
milyen életet?! – szakad ki belőle ak-

kor. Tényleg, milyen életet élhet valaki, kivégzett férje emlékével?
Már egyedül, a történet terhével.
Fasor vezet a hátsó traktushoz. Az
ismeretlenek sírja végképp a csönd
világa. Mindent borostyán fed. Egy
helyütt súlyos kőlap, félig a mélybe,
a sötétségbe bukva. Az örök idő néz
vissza lentről. Itt már soha semmi
nem változik. A hűvös novemberi
szélben csak a topolyafák levelei zizegnek szüntelen.
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Mindenképpen változtatni kell, hogy ne csökkenjen az ország népessége

Csodafegyver a főállású szülőség
A hegeli dialektika szerint a
mennyiségi változások egy
bizonyos mérték felett minőségi
változásokba csapnak át. Erre jó
példa az Európában zajló demográfiai változások.
Tóth I. János
– 1961-ban az Európai Unió 28
államában 8 millió volt az élve
születések száma, míg 2015-ben
ugyanebben a csoportban csak 5
millió. Magyarországon 1976-ban
mintegy 160 ezer, 2015-ben csak
90 ezer gyermek született – mondta
Gaal Gergely KDNP-s országgyűlési
képviselő. A születéseknek erre a
drámai mértékű csökkenésére az
Európai Unió a választ – hibásan –
a tömeges betelepítésében keresi, s
így nemcsak a népességet, hanem a
kultúrát, a vallást és a jogrendet is
lecseréli. Magyarország a probléma
megoldását a természetes reprodukció helyreállításában látja, amit a
kormányfő a legfontosabb nemzeti,
illetve európai ügynek nevezett. A
közelmúltban tartott kereszténydemokrata sajtótájékoztatón Harrach
Péter frakcióvezető beszámolt a
35–44 éves

korosztály körében végzett reprezentatív felmérésről. A kutatásból
kiderült, hogy ebben a korosztályban a gyermektelenek aránya 4
százalék. Ez egy megdöbbentően
magas szám, sajnos Európa más
országaiban is hasonló arányok és
tendenciák tapasztalhatók. Mivel
ennek a kohorsznak csak az egynegyede szeretne még gyereket vállalni, ez azt jelenti, hogy legjobb
esetben sem csökken 20 százalék
alá a gyermektelenek aránya. Ilyen
feltételek mellett a kívánatos 2,1es termékenységi arányszám és a
hozzátartozó 130 ezres születési
szám csak úgy érhető el, ha másik
oldalon, vagyis a nagycsaládosok
részéről elegendő számú gyerek
születik. Persze, törekedni kell arra,
hogy csökkenjen a gyermektelen
és az egygyerekes emberek aránya,
de az uralkodó tendencia jelenleg
ezzel éppen ellentétes. Harrach beszámolt arról is, hogy az emberek
a gyermekvállaláshoz való viszony
tekintetében három csoportba sorolhatók. Az első

csoportba tartozók nem akarnak
gyermeket vállalni; döntésüket a
KDNP tiszteletben tartja. A második csoport tagjai igyekeznek összeegyeztetni a szakmai karriert és
a családi életet, őket ebben a törekvésükben családbarát munkahelyekkel, illetve különböző atipikus
foglalkozási formákkal (távmunka,
részmunka) kell segíteni. A harmadik csoportba tartozó nők számára
sokkal fontosabb a család és a gyermek, mint a munkahely és a karrier,
őket a főállású anyaság intézményének a kiterjesztésével lehet és kell
segíteni. Felmerül a kérdés, hogyan
lehetne továbbfejleszteni a jelenleg
is létező főállású anyaság intézményét? Az előrelépés egyik lehetséges
módja a főállású szülőség, amelyet
én – legalábbis a fiatal anyák és házaspárok esetében – egy családpolitikai csodafegyvernek tekintek. Ez
egy új típusú közalkalmazotti állás
lenne, amelynek keretében az állam
a legalább 5 gyereket vállaló és nevelő házaspár egyik tagjának – kezdetben az anyának – közalkalmazotti munkabért fizetne, a gyerekek
számával arányosan, mondjuk havonta nettó 50–240 ezer forintot. Ez
a munkabér egyrészt kompenzálná
a gyereknevelés magas költségeit,
másrészt időt és státuszt biztosítana ehhez a tevékenységhez. Tehát
az anyának

nem a munka mellett kellene ilyen
sok gyereket felnevelnie, hanem az
lenne a munkája, hogy ilyen sok
gyereket felnevel. Ez az intézmény
belátható időn belül képes lenne
biztosítani a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges 2,1 gyerek/nő termékenységi arányszámot,
illetve az évi 130 ezer születési számot. Ez az intézmény nemcsak a
magyar demográfiai válságot mérsékelné vagy oldaná meg, hanem
példát is mutathatna a több Európai
ország számára. Az átlagszámítás
vastörvényeiből következik, hogy
demográfiai értelemben egy gyermektelen nőt csak 2 három gyerekes
nő tud kompenzálni, s így a 2-es
termékenységi arányszámot biztosítani. A 20 százaléknyi gyermektelen
nő esetében 40 százaléknyi háromgyerekes nő kell ahhoz, hogy kijöjjön a kettes termékenységi átlag.
Teljesen elképzelhetetlen azonban,
hogy nőknek majdnem a fele három
gyereket vállaljon; jelenleg ez az
arány nyolc százalék. Ezzel szemben
egy hatgyerekes nő már két gyermektelen nő esetében is biztosítja
2-es a termékenységi arányszámot,
vagyis ekkor elég a nők 10 százaléka. Ez utóbbi sokkal inkább megvalósítható célkitűzés, mint az előbbi.
A nevelőszülők esetében öt vagy
több gyereket felnevelését a társadalom munkának tekinti és munkabérrel honorálja. Szerintem, ha
a nevelőszülő tevékenységét munkának tekintjük, akkor ugyanannyi saját gyerek felnevelését is értelmezhetjük
munkaként.

Fotó: DSZ

Tóth I. János egyetemi docens úgy látja, hogy megoldhatók lennének a demográfiai problémák
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Érvényes: november 4-től november 10-ig

HOROSZKÓP
KOS

(03.21.-04.20.)

Munkahelyén
lehetnek
olyan nem várt változások,
amelyeket nem lehet előre
kiszámítani. A hét elején
már lehetőség adódik arra, hogy elérje
a célt, amit régóta kitűzött már maga
elé. Fontos, hogy ne akarja az embereket
maga körül erőszakosan irányítani, partnerként tekintsen rájuk.
BIKA (04.21. - 05.20.)

Nem szabad semmit a szőnyeg alá söpörnie, mert, ha
később kerül elő a probléma, sokkal nagyobb bonyodalmat okozhat. Munkavégzése során
ne kapkodjon, ne feledje, a minőség a
fontos, nem a mennyiség. Jól tenné, ha
a hétvégét együtt töltené kedvesével, ez
igazi feltöltődést jelentene Önnek.
IKREK (05.21. - 06.21.)

A héten többször érezheti,
hogy ideges és türelmetlen.
Érzelmei emiatt hullámzóak és kiszámíthatatlanok.
Környezete ezt egyértelműen jelzi is
Önnek, vegye ezt figyelembe. Töltsön
több időt szeretteivel és törődjön kevesebbet az anyagiakkal. Nem ártana vitaminokat szednie.
RÁK (06.22-07.22)

Belefásult a hétköznapok
szürkeségébe. Itt az ideje,
hogy valami újat tegyen.
Szerencsés hétnek néz elébe, mind a munkában, mind a szerelemben. A héten bármibe kezd, minden
sikerülni fog. Élvezheti az élet apró örömeit. Ne törődjön a szomorú őszi idővel,
egy séta igazi kikapcsolódással érhet fel.
OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

A hét nem egészen úgy alakul, ahogy tervezte, de néha
jobb is nem tudni előre a
történéseket. Elképesztő lehetőségei adódhatnak a munka terén. Ön
úgy jön előre, mint egy tank. Ne riadjon
vissza a feladattól. Partnere elől ne titkoljon semmit, legyen őszinte. Meglátja, a
végén minden jóra fordul.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Teremtsen meghitt, támogató légkört maga körül.
Tegyen meg mindent azért
is, hogy jól működjön kapcsolata, ám ha úgy érzi, hogy kedvese
csak kihasználja, akkor ne habozzon,
mondja meg neki a véleményét. Jobb
pár napig duzzogva élni, mint hosszabb
távon hazugságban.

MÉRLEG (09.24-10.23.)

Mindenben számíthat kedvesére. Szerencsére a munkában is megjelenhetnek a
segítő kezek. Legyen bölcs
és belátó! Néha kell azonban mindenkinek egy kis elmélkedés, hogy rendezni
tudja gondolatait. Önnek most lenne erre
szüksége! Ha megengedhetik, menjenek
a hétvégén wellnessezni.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Rengeteget dolgozott az
utóbbi időben. Ha állásváltoztatáson töri a fejét, ragyogó alkalom kínálkozik.
Magánéletében szüksége lenne a feltöltődésre. Engedje el magát és élvezze az
életet, anélkül, hogy bármi megterhelőt
csinálna. Az sem árt, ha vásárolgat egy
kicsit az ünnepek előtt.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Környezete ámulva figyeli,
hogy mostanában, milyen
láthatatlan erők egyengetik életét. Kimeríthetetlen
energiatartalékokkal rendelkezik a
munka terén, ami nem is jön rosszkor. Folyamatosan képes megoldani az
Önre zúduló feladatokat. Valósítsa meg
elképzeléseit.
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.)

Több lehetőséget kaphat a
héten. Igyekezzen a legjobbakat kiválasztani, mind
munkájában, mind a magánéletében. Párkapcsolata szerencsésen
alakulhat. Munkahelyén kisebb támadásokra számíthat, amelyeket nem mindig
nyíltan intéznek ön ellen. Szerencsenapja
a kedd!
VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Felületes és figyelmetlen
az utóbbi időben. Karriere
kitartó egyengetése közben
nem veszi észre, hogy valaki
szeretne közelebb kerülni Önhöz. Nyissa
már ki a szemét, és ne csak nézzen, de
lásson is! A munka mellett szakítson időt
a pihenésre. Töltsön több időt barátaival!
Térjen vissza régi hobbijaihoz.
HALAK (02.21. - 03 20.)

A héten sok erőfeszítést kíván a munkája, ezért feltétlenül találni kell egy
olyan elfoglaltságot, amelyben levezetheti a felgyülemlett stresszt!
Próbáljon éjszaka legalább nyolc órát,
békésen, nyugodtan aludni. Családjában
ne takarékoskodjon a pozitív érzések
kimutatásával.

SZEGED

Terjesztés

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szombaton és vasárnap terjesztjük. Amennyiben nem kapja meg az
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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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Cica-örökbefogadás

Vakon tanulja a szakács szakmát
Hagymát aprít, húst süt, és soha
nem égeti oda a rántást, mert megérzi az illatán, mikor jó. Kurucsai
Szabolcs látássérült fiatalember,
aki szeptemberben újra beült az
iskolapadba, ugyanis meg szeretné
tanulni a szakácsszakma csínjátbínját.
Bartus Bella
– Imádok főzni, gyerekkoromban
anyukám konyhán dolgozott, ezért én
már az általános iskolai farsangokon
is szakácsnak öltöztem. Tizenévesen
az akkori barátaimnak is gyakran főztem. Később megnősültem és onnantól kezdve a főzés a mindennapok
részévé vált. Mégis szerettem volna
elmélyíteni a tudásomat, olyan dolgokat megtanulni, amelyeket az iskolai tankönyvek példaként említenek a
tanoncoknak – fogalmazott Kurucsai
Szabolcs. Ezért úgy döntött, elvégzi a
Hansági Ferenc Szakképző Iskola esti
tagozatos egy éves szakács képzését,
hogy elsajátítsa a szakma rejtelmeit.
Mint mondja, osztálytársai, akárcsak

az emberek nagy része, először nem
tudtak mit kezdeni a szituációval.
– Egyrészt a tanulmányaimat is
azért kezdtem el, mert példamutató
lehet sokak számára, hogy elhiggyék,
attól, hogy valaki látássérült, nagyjából mindent meg tud csinálni, csak
akarat kérdése – tette hozzá. Miután
elveszítette a látását, gyógypedagógusok tanították meg arra, hogyan boldoguljon a konyhában, később meglepődve tapasztalta, a többi érzékszerve felerősödését. – Pár éve vettem észre, hogy a talpamon például zavaró
a tapintás, a lepotyogott morzsától
kezdve a burkolólap borításáig mindent erősebben érzékeltem. Igaz ez
a szaglásra és az ízlelésre is. így már
hangból, az illatból, az intervallumból érzem, mikor készül el egy étel.
Volt már rá példa, hogy rántást készítettünk, a másik fél odaégette, én
már az illatából éreztem,
elkészült – fogalmazott a mindig vidám fiatalember, aki 2009ben egy be-

tegség következtében vakult meg. A
kisteleki Szabolcsnak tanulmányai
keretén belül 384 órát kell dolgoznia szakmai gyakorlatként. Az Art
Hotel séfje, Goda Gábor vállalta tanítását. – Az első napon azzal fogadott: „neked van, orrod, füled, kezed és lábad, a szemed pedig én leszek”. Attól a pillanattól kezdve úgy
segít a konyhában, mintha valóban
ő lenne a szemem – mesélte a Déli
Szónak. Kurucsai Szabolcs pozitívan
tekint a jövőbe, jelen pillanatban az
interneten is egy mindenki által követhető „főző show” elkészítését tervezgeti. Az Árboc Egyesület elnökeként már több mint 50 ezer gyereknek
tartott szemléletformáló előadást az
évek során, ennek fényében továbbra is az a célja, hogy megismertesse
az emberekkel a kihívással élők világát. Kifejtette, ha csupán egy gyerek
megtanulja, hogyan segítsen, és
tovább adja a kortársainak,
akkor már jó irányba
fejlődik az emberek
pozitív szemléletének a kialakítása.

Két csöppség hamar gazdára
talált az Országos Állatvédelmi
Alapítvány cica-örökbefogadó
napján október 28-án, Szegeden. Összesen négy 3–4 hónap
körüli macskának kerestek szerető otthont a szervezet önkéntesei. Az állatokat korábban az
utcáról fogadta be ideiglenesen
egy hódmezővásárhelyi hölgy.
A két kis kandúrt egy szegedi
és egy bordányi család fogadta örökbe, a másik két cirmos
pedig visszakerült ideiglenes
gondviselőjéhez. Emellett az
állatbarát vásárlóknak köszönhetően csaknem 50 kilogramm
tápadományt is összegyűjtöttek a szervezet munkatársai,
amelyet az ideiglenesen befogadó, valamint a rászoruló állattartó családok közt oszt szét
a szervezet. Az Országos Állatvédelmi Alapítvány fő célja az
állatok védelme, éppen ezért a
közeljövőben is lesznek hasonló programok, hogy a védtelen
állatok mielőbb szerető gazdihoz kerülhessenek.

Ingyenes apróhirdetés!

Fotó: Kovács Ferenc

A Szegeden tanuló fiatal úgy gondolja, ha egy gyermeken segít, már eredményesnek számít a munkássága

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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Rekordkísérlet a Napfény Parkban

Több mint kétméteres Halloween tökfeje
Fantasztikus rekordkísérlet,
arcfestés, zene és sok más színes
program várta a kicsiket és nagyokat a Tökmag buli! elnevezésű
jótékonysági gyermekprogramon.
Bartus Bella
Plüssmacival és kirakós játékokkal gazdagította Szeged Óriás
Játékgyűjtő dobozát az ötéves
Panna, aki türelmesen végigvárta
az arcfestésnél kígyózó sorokat, végül egy gyönyörű „cirmos cicás”
arcdísszel távozott. Október utolsó
hétvégéjén több száz olyan család
töltötte meg a Napfény Parkot, akik
segítő szándékkal érkeztek a szórakoztató rendezvényre. A délelőtt
fő attrakciója Szeged legnagyobb
Halloween tökfejének készítése volt.
– A kétméteres figura körülbelül
350 lufiból épült fel – mondta el

a Déli Szónak Csatai Gergő lufiszobrász, aki immár három éve
hódol e különös mesterségnek. A
Tökmag buli! az Együttműködéssel
a Gyermekekért Alapítvány szervezésében valósult meg, ahol Szeged
Óriás Játékgyűjtő Dobozába minden résztvevő betehette az otthonról hozott gyermekjátékokat, mesekönyveket, amelyeket a szervezők
a helyi bölcsődékbe, óvodákba és
védőnői hálózathoz juttatnak el. Az
ingyenes programkínálat részeként
a kicsik a Halloween jegyében szellemfigurákat, tököket kreálhattak,
készségfejlesztő tornán vehettek
részt és kipróbálhatták az arcfestést
is. Karacs Rita, az alapítvány elnöke
kiemelte, az anyukákra is gondoltak, nekik ingyenes smink és őszi
arcápolási tanácsokkal készültek. A
programot táncos produkciók és a
Csiga duó őszi műsora zárta.

Fotó: Gémes Sándor

Háromszázötven lufi alkotta a nem mindennapi játékóriást
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Ingatlan
Röszkén, a falu központjában, 3 szobás,
nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra,
gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. Érd.: 0620/317-94-79
Kiadó 58 m2-es helység üzletnek vagy
irodának a Vasas Szent Péter utcai rendelővel szemben. Irányár 60 000 Ft/hó.
Érdeklődni lehet a 0662/324-142-as telefonszámon 8-16 óra között.
Szeged-Kiskundorozsmai
nagybani
piactól 5 kilométerre lévő, 3124 m2-es,
1200 m2-ig beépíthető telek eladó. Tel:
0630/630-73-02

Jármű
Citroen C3 Picassohoz, jó állapotban
lévő téli gumi szett, acélfelnikkel eladó. Gumi típusa Hankook, mérete:
195/55R16. Irányár: 60 000 Ft. Érdeklődni lehet: +36 30 2195761; gabor2003@
gmail.com
Kiváló Opel Astra gépjármű-akár mozgáskorlátozottnak-eladó. Tel: 0662/315450
Eladó YAMAHA Jog sm.motor és női
kerékpár (Csaba). Érd.:0670/520-62-55.
Irányár: 50 és 10 ezer Ft.

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
Konvektor és látványkonvektor, szobanövények, virágtartók, vállfák. Telefonszám: 0670/22-00-574
Rokkantnyugdíjas fatüzelésű kályhát,
és régi, mélyhűtőrészes hűtőszekrényt,
hűtőládát elfogadna. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
Szegeden Csepel camping kerékpár, teljes felszereléssel, egészségügyi
okok miatt eladó. Ár: 50 ezer forint.
Tel:0662/642-668, 0630/410-69-89
Térkő, tartályok (szürke 10x20x6 cm
raklapon / 640 l-esek), 160x4 mm-es KG
cső eladó. Tel:0620/5432 060, gyfbj@invitel.hu
Lelki, önértékelési, párkapcsolati problémákkal forduljon hozzám bizalommal.
www.lelkiOK.hu. Tel: 06-30/299-07-04
Samsung TV (hagyományos) eladó eredeti távirányítóval. Tel:0630/308-00-04
Kulturált megjelenésű fogathajtót keresek. Tel:0630/619-0592
Eladó 4 darab vastartály. Méreteik: 0.7;
1; 2 és 5.6 m3. Érd: 20/317-94-79
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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 8-ig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.

18  HIRDETÉS

2017. NOVEMBER 3.

KÖZÉLET

DÉLI SZÓ 
Időseket köszöntött Szegeden a L.É.T. Egyesület

19

Temetőket járva

Zenés-táncos nyugdíjas buli

Fotó: Kovács Ferenc

A mulatság a jóízű beszélgetések, visszaemlékezések jegyében telt

Több programmal is kedveskedett
októberben a L.É.T. Egyesület a
szépkorúaknak az idősek világnapjához kapcsolódóan.
Betkó Tamás Dávid
A Csongor téri közösségi házban legutóbb egy közösségi élményt nyújtó délutánon az együtt elfogyasztott ebéden túl az újbóli találkozás

örömén is osztoztak a résztvevők.
– Köszönet illeti szépkorú embertársainkat, hiszen hosszú évtizedek
alatt felépítettek egy olyan országot,
amelyben valamennyien otthonra
találhatunk – emelte ki Kothencz
János, az önkéntes mozgalom életre
hívója. Énekével Szabó Sára köszöntötte az időseket Kosztándi István
hegedűművész kíséretében, Balogh
Flóra verssel kedveskedett. Molnár

Józsefné Terike, a L.É.T. Egyesület
nyugdíjasklubjainak vezető koordinátora ismertette, az egyesület három nyugdíjasklubja ünnepelt. Az
idősek világnapjához kapcsolódó
eseménysorozatukat gazdagította a
Szeged-Tarján városrészben kialakított közösségi kiskertek lelkiismeretes művelőinek elismerése, valamint
a közelmúltban nagy sikerrel megrendezett szegedi Dalos Találkozó is.

Családi tökfaragás a Csongor-téren
A tarjáni közösség ismét megmutatta erejét, a legkisebbektől az
egészen nagyokig fúrtak-faragtak
közösen Halloween alkalmából,
így élve meg az együvé tartozás
érzését.
DSZ
Jó hangulatban készültek a Hallo
weenre a Csongor téri Közösségi
Ház játszóházában, villogtak a pengék, hasadtak a tökök, kifordultak a
belek, széles Joker-mosollyal gazdagodott minden narancssárga pofa.
Így próbálták elűzni a gonosz szellemeket a hagyományok szerint. A
program a közösségi összetartozás
jegyében zajlott.

Fotó: Gémes Sándor

Széles vigyorokat rajzoltak a Halloween tökökre a vidám fiatalok

A mécsesek világánál, kezünkben egy szál virággal, szívünkben
szeretteink emlékével indulunk
útnak ezekben a napokban. Temetőt járunk. A csípős novemberi hidegben jól tudjuk, akit
keresünk, már csak lelkünkben
él, de alakja, tettei, szeretete ott
rajzolódik ki emlékeinkben, amikor róla beszélgetünk a sír mellett még élő családtagjainkkal,
amikor értük imádkozunk. Megállunk egy-egy sír előtt, gyertyát
gyújtva, világosságot gyújtva
a gyász komor sötétjébe. Azt is
tudjuk, hogy kit keresünk, aki
volt, az nincs itt. Mégis eljövünk
ide, a temetőbe és megállunk
egy-egy sírhant előtt emlékezni
és imádkozni. Akár hívő, akár
nem hívő az ember, a halottak
tisztelete minden jó szándékú
embert kötelez. A keresztény
hívő a feltámadást váró ember
is gyászol. Hozzánk tartozik a
gyász, a könnyek, a szenvedések,
a fájdalmak éppen úgy, mint az
öröm ragyogása a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a
gyászt, aki még nem szeretett,
akinek nem fáj a veszteség, elvesztése annak, aki életének
örömét és fényét adta. Csak az
nem tud gyászolni, akinek nem
hiányzik senki. „Emléked örökké
él szívünkben” – olvassuk sokhelyütt sírfeliratokon. Örökké?
Amíg élnek az emlékezők! Csak
addig és nem tovább. De Isten
az, aki soha nem felejt. Benne
nincs változás, még változásnak
árnyéka sem. Hányszor jajdul fel
szívünk: hol vannak azok, akiket
oly nagyon szerettünk? A válaszunk: Istenben vannak. Nevük
ott van az Élet könyvében kitörölhetetlenül.
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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A német oroszlánok ellen jól ment a játék a Szegednek

Visszatérne a sikerekhez a MOL-PICK Szeged
Sorban jönnek a nemzetközi elit
csapatok a MOL-PICK Szegednek
novemberben: először vasárnap
a Löwen érkezik az újszegedi
sportcsarnokba.
Vajgely Pál

Fotó: Kovács Ferenc

Balogh Zsolt már nem hibázna az elitligában karácsonyig

A Veszprém ellen elbukott rangadót
követően először lép pályára vasárnap a MOL-PICK Szeged, Juan
Carlos Pastor tanítványai számára
folytatódik a Bajnokok Ligája csoportköre, méghozzá az ellen a német
Rhein-Neckar Löwen ellen, amellyel
szemben az utóbbi időben jól ment
a játék a Tisza-partiaknak. Kérdés
azonban, hogy mennyire tisztultak ki
a fejek a csúnyán elbukott derbi után,
a BL-ben viszont minden pontnak jelentősége van. - Hatalmas pofon volt
a Veszprém elleni meccs, de túl kell
lépnünk rajta, mert fontos találkozók előtt állunk, nem szabad, hogy
befolyásoljon bennünket egy rossz
eredmény. Tovább kell mennünk, és
javítanunk kell. Igaz, hogy pozitív a

mérlegünk a Löwen ellen, de ez semmit sem jelent, a csoportunk egyik
legerősebb csapatáról beszélünk. Ha
a Vardar ellen nyújtott játékot tudnánk hozni, akkor jó esélyeink vannak a győzelemre - mondta a Déli
Szónak Balogh Zsolt, a MOL-PICK
Szeged átlövője. Kemény hónap előtt
áll a PICK, hiszen ezen túl még három BL-meccset is játszik a csapat
novemberben, ezek a meccsek pedig meghatározhatják a szezon további részét is.
– Karácsonyig öt meccsünk van
még a sorozatban, ahol egy vereséget leszámítva jól szerepeltünk eddig. Szeretném, ha maximális ponttal zárnánk az elkövetkező meccseket, ez persze nagyon nehéz lesz, de
nem lehetetlen. Az első állomás,
hogy legyőzzük a Löwent vasárnap! - fogadkozott a szegediek válogatott játékosa. A MOL-PICK Szeged
– Rhein-Neckar Löwen férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzést a
SZEGEDma.hu-n is követheti online, szöveges közvetítés formájában!

Nem ijed meg a pofonoktól a szegedi tehetség

Éremben reménykedik Nagy Rita
November hatodika és tizenegyedike között hazánk ad otthont
a WAKO kick-box világbajnokságnak: a budapesti eseményen
ketten is képviselik a szegedi
színeket, köztük az első felnőtt
vb-jére készülő Nagy Rita.
Vajgely Pál
A Combat „D” SC színeiben két
szegedi versenyző lesz ott a hétfőn
rajtoló kick-box világbajnokságon: a
74 kilósok light-contact mezőnyében
induló Zsarkó Péter Dániel mellett
a 60 kilósok kick-light kategóriájában induló Nagy Rita. A fiatal lány
a juniorok között már a világ tetejére állhatott, ám most a felnőtt mezőnyben mutathatja meg, hogy mire
képes. Rita számára igen esemény-

dúsan teltek a vb előtti napok, hiszen szerdáig a tatai edzőtáborban
vett részt, ahol összesen 17 edzéssel
készült a tornára, még az utolsó pillanatokban is gyakorlással töltötte idejét, majd csütörtökön még az iskolapadban állt helyt, hogy ezt követően
pénteken elinduljon a verseny helyszínére, a budapesti BOK-csarnokba.
A 39 főből álló magyar válogatott
tagjai a pénteki mérlegelés után két
napig szokhatják a környezetet, ám
mielőtt hétfőn az első küzdelmekre
sor kerülne, már vasárnap izgalmas
pillanatok elé néznek a résztvevők,
hiszen ekkor tartják a sorsolást, ahol
többek között kiderül, ki ellen kezdheti meg a vb-t Rita. - Persze mindenki nyerni utazik Budapestre, de
reálisan kell, hogy nézzem az esélyeimet. Egy dobogós helyezést nagyon

Fotó: DSZ

A juniorok között már sikerült - most a felnőtt mezőnyben szerepel Nagy Rita

szeretnék, de tisztában vagyok vele, hogy ezt nem lesz egyszerű elérnem, sok függ majd a sorsolástól is.
Ismerem néhány lehetséges ellenfelemet, de a brazil, vagy argentin ver-

senyzőkről kevés információnk van
– fogalmazott a Déli Szónak a szegedi tehetséges sportoló, aki reméli, minél több családtagja és barátja
szoríthat neki a helyszínen.
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A belga kapitány eddig csak egy helyen tudott gyökeret verni

Leekens csak olcsó időhúzásra jó?
Bernd Storck viharos távozását
követően többen bejelentkeztek a
magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjára, végül
a belga Georges Leekensre esett
Csányi Sándorék választása.
Dorogi László
A 68 éves szakember kinevezése aligha több ócska időhúzó-cserénél. Az
MLSZ ezzel a lépéssel egyértelműen
letette a voksát a mai modern futball
rákfenéje mellett: nagyon gyorsan,
nagyon nagy eredményeket akarnak
elérni. Csányi Sándorék sutba vágták
a szisztematikus építkezés lehetőségét és idehoztak egy olyan szakembert, aki bár kétségtelenül hatalmas
tapasztalattal rendelkezik, nem fogja lerakni a jövő magyar válogatottjának az alapjait. A hőn áhított cél
a kudarcba fulladó világbajnoki-selejtezősorozat után, hogy a 2020-as
kontinensviadalra ismét kvalifikálja
magát a nemzeti tizenegy, csakhogy
a belga vándor eddig hőn szeretett
klubján, az FC Bruges-ön kívül sehol
nem tudott gyökeret verni, legutóbbi
két munkája egyaránt kudarcba fulladt a Kotrijk, majd az algériai válogatott kispadján. Egyáltalán nem
ismeri a magyar futballközeget, nem

Fotó: MTI

1998-ban kijuttatta hazáját a vb-re a belga szakember (jobbra) – a magyarokkal is sikerül?

val, amit Bernd Storck elkezdett. Bár
védhető a német menesztése, mégis ugyanott tartunk vele, ahol már
annyiszor tartottunk. A senki földjén
bóklászva, identitásunkat keresve újra nekifogunk az építkezésnek, hogy
aztán néhány hónap múlva eldőljön,
merre is tartunk: jobbra vagy belga?

ismeri az utánpótlásban pallérozódó
fiatalokat, nem ismeri a magyar futballkultúrát. Leekens nagy alkalmazkodó hírében áll és Storckhoz hasonlóan ő sem fog várat építeni, nos, tudják miből. Az is megtörténhet, hogy
ilyen-olyan szövevényes úton-módon kivezeti az Európa-bajnokságra

a válogatottat, ennél azonban sokkal
égetőbb és aggasztóbb kérdés, hogy
négy-öt év múlva kik lesznek azok
a Gera Zoltánok, Király Gáborok és
Dzsudzsák Balázsok, akik húzzák a
nemzeti tizenegy szekerét. Ezeket a
labdarúgókat most kellene megtalálni, egy olyan folyamatos munká-

ges életszemlélet alapjait – tette hozzá B. Nagy László, aki hangsúlyozta,
hogy a település eddig 500 millió forint uniós támogatást nyert el, ennek
köszönhetően valósult meg a sportpálya fejlesztése is. – A sportpálya a
Csigabiga óvoda tanulói számára egy
lenyűgöző esély, mivel olyan lehetőséget rejt magában, amely a gyermekek személyiségének formálását teszi
lehetővé – mondta el a Déli Szónak
Marótiné Hunyadvári Zita, az óvoda
vezetője felhívva a figyelmet a mozgás és sport fontosságára. Az óvoda sportpályájának átadását ünnepélyes szalagátvágással pecsételték meg,
amelynek darabjait B. Nagy László
szétosztotta az ovisok között.

Már birtokba vehették az új pályát az üllési gyerekek

Pezseg az ovifoci Üllésen
Átadták az Csigabiga Óvoda és
Bölcsőde új sportpályáját, amelyet
a gyerekek azonnal birtokba is
vehettek.
Dorogi László
Ünnepélyes keretek között adta át
B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő azt a vadonatúj sportpályát Üllésen, amelyet a kicsik azonnal
meg is rohamoztak. A képviselő kiemelte, hogy az állandó fejlesztésekkel élhetőbb környezetet tudnak biztosítani az községben élőknek. – Az
óvoda sportpályája azt a cél szolgálja,
hogy a felnövekvő generáció a megfelelő időben elsajátíthassa az egészsé-

Fotó: Gémes Sándor
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Tök jó futni

Hiába hívták

Negyedik alkalommal rendezi meg a Platán SE a Tökjó félmaratont és családi futónapot az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban. A futóbolondok több
távon is kipróbálhatják magukat: 2, 5, 10 és 21.1 kilométeres távokon várják a nevezéseket a szervezők. Az ÓNTE
a futóesemény alkalmából nyílt napot tart, így november
4-én, szombaton bárki ingyenesen léphet a parkba.

Meghosszabbította szerződését a MOL-PICK
Szeged válogatott beállósa, Bánhidi Bence, akit
több európai él klub is
hívott, ám 2022-ig marad Szegeden.

Fontos tapasztalatok Indonéziában

Szigeti veszedelem
Kiütéses győzelemmel ugrott a
Csongrád megyei I. osztály éllovas pozíciójába a Tiszasziget SE.
Bernáth Péterék 8-0-ra ütötték
ki a Zsombót a bajnokság 11. fordulójában, ezzel pedig megelőzték az eddigi listavezetőt, a SZVSE ellen gólnélküli döntetlennel
záró Ásotthalmot. A Tiszaszigetnél csak a HFC II szerzett több
gólt és csupán a Csongrád kapott
kevesebbet az idei pontvadászatban, nyolc győzelem mellett
mindössze egyszer ikszeltek és
egyszer szenvedtek vereséget. A
csapat házi góllövőlistáját holtversenyben Drágity Dusán és
Rutai Balázs vezetik öt-öt találattal, de a játékosedző Bernáth
Péter is csak egy egységgel marad el mögöttük. A legutóbbi hét
mérkőzésén veretlen Tiszasziget
hétvégén a Szenteshez látogat.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
• NB II: Vasárnap 16.00: ZTE FC – Szeged
2011– Grosics Akadémia. • NB III Közép
csoport: Vasárnap 13.30: SZEOL SC –
Makó FC, FC Dabas – Mórahalom VSE,
Hódmezővásárhelyi FC – Kozármisleny
FC. • Megyei I.: Szombat 13.30: Algyő
SK – Hódmezővásárhelyi FC II., Szentesi
Kinizsi SZITE – Tiszasziget SE, Zsombó SE
– Deszk SC, Csongrád TSE – Ásotthalmi
TE, Szegedi VSE – Szőregi RSE, Újszegedi
TC – Foliaplast-Bordány SK. Vasárnap
13.30: Sándorfalva SK – Kiskundorozsmai
ESK. • Megyei II.: Szombat 13.30:
Tömörkény KSE – Röszke SK, Üllési
ISE – Szegedi VSE II., Mindszenti SC –
Apátfalva SC, Kiszombor KSK – Makói FC
II., H-Fest Székkutas TC – Csanádpalota
FC. Vasárnap 13.30: Csanytelek SC – St.
Mihály FC, Nagymágocs SE – Móravárosi
Kinizsi, Csengele KSE – KSE Balástya. •

Megyei III., Homokháti csoport: Szombat
13.30: Dóc – Csongrád II., Balotaszállás –
Sándorfalva II. Vasárnap 13.30: Bordány
II – Zákányszék, Pusztamérges – Zsombó
II., Mórahalom II – Ruzsa. • Megyei III.,
Tisza-Maros csoport: Szombat 13.30: Baks
– Baktó, Pitvaros – Nagylak. Vasárnap
10.00: Pázsit – Gyálarét, Fábiánsebestyén –
Csongrád III, Szegvár – Szikáncs, Földeák
– Mártély.
A SZEGEDma.hu online közvetítései:
Péntek 20.15: Naturtex-SZTE-Szedeák
– Atomerőmű SE (férfi kosárladbda
NB I/A). Szombat 13.30: Szegedi VSE
– Szőregi RSE. Vasárnap 13.30: SZEOL
SC – Makói FC. 16.00: ZTE FC – Szeged
2011-Grosics Akadémia. 17.15: MOLPick Szeged – Rhein-Neckar Löwen (férfi
kézilabda Bajnokok Ligája).

A juniorok tollaslabda-világbajnokságán járt a bordányi
Bálint Máté: a Jakartában megrendezett kéthetes tornán
először a csapatküzdelmeket rendezték meg, ahol hajszálon
múlt, hogy nem férkőzött a világ legjobb tíz csapatának
közelébe a magyar küldöttség. Egy vereség miatt viszont
a 27. hely volt az elérhető legmagasabb, amit a mieink
szerezhettek, ezt végül sikerült is teljesíteniük. Egyéniben
sem volt több szerencséje Máténak, ugyanis az első körben
a világbajnokság második kiemeltjét, a végül ötödik helyen
végzett indiai versenyzővel kellett felvennie a versenyt,
azonban az első körben búcsúzni kényszerült. Párosban a
második körig jutottak, ám itt a későbbi döntős kínai páros
búcsúztatta őket a vb-ről. - Tény, hogy borzasztó nehéz volt
a sorsolásom, de ebben is a pozitívumot látom, hiszen így
olyan játékosok ellen játszhattam, akikkel európai versenyeken sem találkozhatok, és nem minden nap játszhatom
velük. Megtapasztalhattam, hogy miben kell javulnom, a
hibáim előtérbe kerültek - mondta lapunknak a bordányi
játékos. Máté hozzátette, a vb ideje alatt is naponta két
edzésük volt, így igen megterhelő volt az indonéz kaland ráadásul a szálloda elhagyásától számítva 28 óra telt el, míg
bordányi otthonába hazaért. Az érettségi előtt álló sportoló
nem csak tollaslabdázik: bár a nemzetközi versenyek miatt
egyre kevesebb ideje marad rá, de a Bordány SK ifjúsági
labdarúgó-csapatában is igyekszik pályára lépni, az idei
szezonban ezt egyszer tehette meg, és a vb-t követően sem
volt ideje a labdarúgásra, hiszen rögtön egy szlovéniai versenyre utazott.
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DÉLI SZÓ 
A perui Atacama-sivatagban pokoli kihívás vár a szegedi sportolóra

Nyolc között

Kétszázötven sivatagi kilométer
A világ egyik legkeményebb
futóversenyén, a Marathon des
Sablesen áll rajthoz Barta Tamás:
miközben mindent a hátán, egyetlen táskában kell cipelnie, hét
maratont, összesen 250 kilométert
kell teljesítenie a sivatagban.
Vajgely Pál
– November 26-án kezdődik a verseny:
minden megvan már, amire szüksége lehet?
– Igen, legutóbb a biztosítótűket
kerestem. Kötelező például riasztópisztoly, vagy egy olyan vénás pumpa,
amivel ki lehet szívni a kígyómérget.
Lesz nálam egy olyan tárgy, ami úgy
néz ki, mint egy szőlőcukor, viszont
ha vizet kap, törlőkendő lesz belőle.
Helyet és súlyt spórolhatok ezzel. Az
biztos, ha hazajövök, egy hétre bárhova el tudok menni a hegyekben.
– Hiszen a sátrat és a vizet leszámítva, mindenről magának kell gondoskodnia, ráadásul nem lehet nehezebb
a táska, mint 15 kilogramm.

– Nem viszek több szett ruhát, hiszen úgy sem lehet kimosni. Többen
feltették az internetre, mit vittek magukkal, ebből próbáltam összeállítani
a saját táskámat. Papucs és egy felfújható párna biztos kell, mert ezek jól
jönnek a kövek ellen, elég kavicsos a
sivatag. Az ételeket is ki kell szedni
a csomagolásból, és külön kell zacskózni, rengeteg súlyt lehet így nyerni, így beférhet valami, amire nagy
szükség lesz.
– Fel lehet erre készülni Szegeden?
Nappal 45 fok, éjjel pedig fagypont
közeli hőmérséklet, hat napon keresztül hét maratont kell teljesíteni.
– Igyekszem mindent tesztelni,
ami rám vár majd. Minden vitamint
és egyéb dolgot ki akarok próbálni,
hogy ne érjen semmi váratlan kint.
Egy ismerősöm kertjében fogok aludni éjszakánként, és azokat az ételeket
fogom enni, amiket kint is ennék.
Nyáron a hőségriadóban a töltésen és
az azon túli, kavicsos területeken futottam. Ezt kell begyakoroljam, olyan
cipőt is vettem, ami erre alkalmas. A
szaunában is edzek, ami persze nem
olyan, mint a sivatag.
– Biztos megkérdezték már páran, de
miért vág bele, mi a motivációja? Nem

is olcsó mulatság, ráadásul pokolian
kemény verseny lesz.
– Öt éve foglalkozom a saját vállalkozásommal, az óta nem voltam szabadságon. Tudom, eltölthetném ezt
az időt a tengerparton is, de szeretem
a futást és a kihívásokat. Nem szoktam rágörcsölni a dolgokra, emellett
pedig ez az egyik legjobb lehetőség,
hogy az angolomat fejlesszem. A sivatagban biztos nem ér utol a munka,
másrészt pedig a korábban teljesített
futásokhoz képest ez egy igen szép
feladat lesz, általában az indulók közel 30%-a nem is ér célba. Úgy számolom, ötezer euróba kerül, és bár
van pénzdíj, a nyertes háromezer euróval lesz gazdagabb, de esélytelen,
hogy ez összejöjjön. Nyolc éve csak
helyiek nyerik, olyan előnyük van,
amit nem lehet behozni.
– Van taktikája, hogy miképp teljesítse a versenyt?
– Biztos, hogy nem mindegy, hogy
mennyi időt tölt az ember a napon.
Napi kétezer kalóriát kell magunkkal
vinni, de egy maraton ötezer kalóriát éget el. Egyelőre még nem tudom, ezt hogy fogom ellensúlyozni,
de az biztos, hogy viszek fényképezőt, mert át fogom értelmezni a csillagos ég fogalmát.

Fotó: Husz Szabolcs

Szegeden készül a perui sivatagra
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Szentesen rendezték a női Magyar Kupa első selejtező körét,
ahol öt csapat küzdött meg
a négy továbbjutó helyért. A
Szegedi
Tudományegyetem
Taylor&Nash csapatának a házigazda mellett a Tatabányával,
az Egerrel és a BVSC-vel kellett
meccselnie két nap alatt. Molnár Péter lányai a Tatabánya
elleni sikerrel indítottak, majd
egy küzdelmes, végletekig kiélezett mérkőzésen múlták
felül a Szentest. Vasárnapra
maradt a két nehezebb feladat, előbb az Egernek vághatott volna vissza a gárda a
bajnokságban elszenvedett vereségért, ám ez nem jött össze,
majd a BVSC is érvényesítette
a papírformát. A Szeged így két
győzelemmel és két vereséggel, rosszabb gólkülönbséggel
a kvintett negyedik helyén zárt
és kvalifikálta magát a kupa
negyeddöntőjébe.

Itáliában jártak
Negyvennegyedik alkalommal
rendezték meg Szardínián a
Wado-kai karate Európa-bajnokságot. A kontinensviadalon
számos ország több száz versenyzője képviseltette magát,
többek között a Bodor Karate és
Rekreációs KHSE egyesület versenyzői is, akik egy arany-, három ezüst-, és egy bronzéremmel zárták a viadalt. – Büszke
vagyok a válogatottunkra, mindenki igyekezett a maximumot
kihozni magából, és örülök,
hogy sikerült Szeged hírnevét gyarapítani a kiemelkedő
eredményekkel. Számunkra ez
egy újabb mérföldkő volt és a
sikert elkönyveltük, de tudjuk,
hogy még számos verseny áll
előttünk, és folytatjuk tovább
a munkát – mondta lapunknak
Bodor Gábor, a Bodor Karate és
Rekreációs KHSE egyesület elnöke és vezetőedzője. A csapat
egyetlen aranyérmét Hegedűs
Adrián szerezte, aki a 14–15
évesek -65 kilogrammos kategóriájában egyéni küzdelemben ért fel a dobogó csúcsára.
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