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Börtönbe az állatkínzókkal!

Drasztikus fellépést szorgalmaz az állatkínzók ellen Gregor Bernadett. Az Újszínház színésznője jelenleg öt cicával
és két kutyával osztja meg otthonát, de
ideiglenesen is sokszor fogad be négylábúakat, amíg nem talál nekik szerető
gazdit.

Gregor
Bernadett

6

Alig látja
a családját

Stohl András

Túlhajtja
magát

Egyszerre 3-4 állása van, napi két órát alszik
▶▶▶ 4
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EZÚTTAL BARCELONÁBAN HAJTOTT VÉGRE MERÉNYLETET AZ ISZLÁM ÁLLAM

TERRORTÓL RETTEG Európa
Egy magyar nő
is megsebesült
London
2017. március 22.
a barcelonai, 14
5 halálos áldozat,
halálos áldozat50 sebesült
tal járó terrortá2017. június 5.
8 halálos áldozat,
madásban, ame48 sebesült
lyet az Iszlám
Állam vállalt magára. Később újabb
Párizs
2015. január 7–9.
merénylet követ17 halálos áldozat,
kezett a katalóniai
21 sebesült
Ripollban, ahol a
2015. november 13.
129 halálos áldozat,
rendőrök öt terro368 sebesült
ristával végeztek.
A barcelonai attak
gyanúsítottja egy menekültként letelepedett
18 éves marokkói.

Manchester
2017. május 22.
22 halálos áldozat,
59 sebesült

2016. december 19.
12 halálos áldozat,
49 sebesült

Brüsszel

2016. március 22.
32 halálos áldozat,
330 sebesült

Fotók: MTI

2017. augusztus 17.
14 halálos áldozat,
több száz sebesült

Ismét autókkal támadt ártatlanokra
Európában az Iszlám Állam. A 14
halálos áldozattal járó merényletet
a gyanú szerint Spanyolországban
letelepedett szélsőségesek követték
el. Mint ismert: Barcelona egyik legkedveltebb utcáján, a La Ramblán rohant a sétálók közé és 600 méteren át
gázolta el az ártatlan járókelőket egy

2017. április 7.
5 halálos áldozat,
14 sebesült

Berlin

Barcelona

M. Kovács Róbert

Stockholm

furgon. A sofőr a
18 éves marokkói származású
Moussa Oukabir,
akit pénteki lapzártánk idején
még kerestek a
rendőrök.
A több száz
sebesült közt
a magyar
külügyminisztérium tájékoztatása
szerint
A gázoló
egy fiatal magyar
nő is volt, ő már pénteken elhagyhatta a kórházat.
A merénylet után néhány órával
a hatóságok három muzulmán származású férfit fogtak el, köztük Drill
Oukabirt, akinek iratait megtalálták
a merénylethez használt furgon közelében. Oukabir maga jelentkezett
a hatóságoknál, azt állította, hogy
az iratait ellopták. A zsaruk figyelme ekkor terelődött a férfi öccsére,
a 18 esztendős Moussa Oukabirra,
akiről kiderült, hogy néhány napja

Nizza

2016. július 14.
86 halálos áldozat,
307 sebesült

Twitter-fiókján „hitetlenek
meggyilkolására” buzdított.
A terror azonban nem ért véget a
Ramblán. Péntek hajnali egykor a
tengerparti Cambrils városában felállított ellenőrzőponton szolgáló zsaruk közé hajtott egy autó. A rendőrök
tüzet nyitottak a támadókra, öt terroristát megöltek a tűzharcban.
A barcelonai merénylet másnapján egy Allahu Akbar!-t kiáltó késes
férfi több embert is megsebesített a
finnországi Turkuban. A rendőrség
a támadót lábon lőtte. Az elkövető
a 18 éves marokkói menedékkérő,

Abderrahmán Meska. A merényletben két nő halt meg és nyolcan megsebesültek.
– Néhány éve Európa még a béke
és a biztonság szigete volt, mostanra
viszont egymást érik a terrortámadások. Egyszer csak kivégzőhellyé változik egy metró, repülőtér, templom
vagy, mint most Barcelonában, egy
békés sétálóutca. Minden terrortámadás után kiderül, hogy a merényletek
hátterében ott áll a migráció, az Európa-, zsidó- és keresztényellenes iszlám terror – reagált a merényletekre
a KDNP-s Hollik István.

Fidelitas: Felháborító vélemény!

Egészen elképesztő következtetésre jutott a legújabb merénylettel kapcsolatban Kálmán Olga, a Hír TV műsorvezetője.
– A jövőbeli terrorizmusnak melegágya lehet például az, hogy azok a fájdalommal teli szemű, szép arcú kisgyerekek, akik végigélték ezt az utat a szüleikkel, és végigélték azt, ami mondjuk Magyarország határánál vagy akár a Keleti
pályaudvaron történt velük, továbbmentek bármilyen befogadótáborba. Na,
azt gondolom, őket lehet majd elég könnyen radikalizálni – mondta Simicska
Lajos tévéjében a műsorvezető.
– A Fidelitas felháborítónak tartja, hogy a Hír TV műsorvezetője ilyen
szavakkal illesse a határainkat védelmező magyar rendőröket és katonákat.
Felszólítjuk Kálmán Olgát és a Hír TV-t, hogy kérjenek bocsánatot a megsértett
és megvádolt testületek tagjaitól! – reagált a Fidelitas.

SOKAN MÉG MINDIG KEDVEZŐTLENÜL ÍTÉLIK MEG A VÁLLALKOZÓKAT.
A TÉNYEK AZONBAN BIZONYÍTJÁK:

A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK ÉPÍTIK A JÖVŐT

AZ EMBEREK 34%-A SZERINT EGY HAZAI VÁLLALKOZÁS
CSAK A SAJÁT ÉRDEKEIT TARTJA SZEM ELŐTT.

1 952 282 fő

68%

Az egyéni-, mikro-, kis- és
középvállalkozások
1 952 282 főt foglalkoztatnak.

A magánszektorban dolgozók 68%-a
egyéni-, mikro-, kis- és középvállalkozásnál
áll alkalmazásban.

A LAKOSSÁG MAJDNEM FELE
NEM TARTJA JELENTŐSNEK
A VÁLLALKOZÁSOK SZEREPÉT
A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉBEN.

6 761 639

2013

7 333 861

42% SZERINT A VÁLLALKOZÓK
SZÁMÁRA CSAK A PÉNZ A FONTOS

7 880 166

25%

2014

2015

A kkv-k bruttó hozzáadott értéke (millió forint)

A kkv-k a nemzetgazdaság összes
beruházásának átlagosan
25%-át valósították meg.

Látogasson el az egyuttfejlodunk.hu oldalra és ismerje meg
a sikeres magyar vállalkozások történetét.
Adatok: Inspira Research Kft. a Miniszterelnökség megbízásából (2017); KSH (2015)
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MINDÖSZE EGY-KÉT ÓRÁT ALSZIK NAPONTA ÉS A GYEREKEIRE

A végletekig
hajtja magát
S
Á
R
D
N
A
L
H
O
ST

Napi két órát alszik, kaszkadőr nélkül
száguldozik, és egyszerre három-négy állása van Stohl Andrásnak. A munkamániás színész azonban nem panaszkodik,
sőt igazi adrenalinbombaként elevenítette fel a Lokál Extrának legújabb filmje
legveszélyesebb pillanatait, amelyekkel
nemcsak a kollégáinak, de szeretteinek
is okozott egy-két kellemetlen pillanatot.
Kovács Szilárd

Fotók: Cser Dániel, intercom

A nyár egyik legnagyobb
filmes sikerének ígérkezik
az egy hete bemutatott Pap-

pa Pia. A Magyar Nemzeti
Filmalap támogatásával készült zenés film egyik főszerepét Stohl András alakítja.
A színész meglepő fordulat-

Kaszkadőr nélkül vállalta
a Pappa Pia legrázósabb jelenetét is

tal kezdte élménybeszámolóját, ugyanis kiderült: több
évtizedes sikerszériával a
háta mögött is meghallgatásra kellett mennie a szerepért.
– Nem érdemes szerintem
ezen megsértődni, mert fontos, hogy a rendező „akcióban” is lásson. Sok múlik
azon, hogy a színészek
között milyen a kémia az első próbákon, néha ez még
a tehetségnél
is fontosabb.
Emlékszem,
itt azt a

jelenetet próbáltuk, amikor
a film elején bikinis lányokkal kellett parasztnak lennem, miközben a fenekük
alapján választottam ki a
megfelelőt egy munkára.
Már akkor beleszerettem

Wizy karakterébe,
mert rettenetesen
hálás feladat gonoszt játszani – mesélte a színész.

extra
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másrészt nem szeretnék arra
gondolni, hogy innen már
csak lefelé vezet az út. Szíve
sen vállalok bármit, ilyenkor
nem érdekel az életkorom.
Ilyen volt a filmbéli motor
csónakverseny, amit teljes
egészében én csináltam
meg, aminek a kaszkadőrök
nem nagyon örültek. Végül
belementek: az alku szerint
vezethettem a csónakot, de
a legveszélyesebb farolást
nem csinálhattam meg. Nos,
ez nem így történt, mert még
nem állt le a kamera, amikor
megvolt a nagy fordulat,
majd a gyors farolás. Nem
nagyon örültek neki, mert
könnyen megsérülhettünk
volna a női főszereplő, Os
torházi Bernadett kaszkadő
rével. Tényleg nagyon rizikós
volt, a farolásnál olyan szög
ben rántották meg a hajót a
hullámok, hogy kis híján ki
rántottam a karomat a helyé
ről. Miután otthon elmesél
tem a motorcsónakos esetet,
kaptam egy kis fejmosást a
szeretteimtől, mert féltenek,
de ez így normális. Olyan va
gyok, mint egy rossz gyerek.
Sokan azt gondolnák, hogy
ha az ember apa lesz, elmú
lik a vehemensebb időszaka,
de nálam ez még nem jött el,
és remélem, soha nem is fog.
Nyilván tudatosabban élek,
és tanultam a korábbi hi
báimból, de ha 70 évesen is
bírom fizikailag, akkor szíve
sen vállalom a száguldozást
vagy az eséseket. Egy nyara
lás azonban rám férne, mert
nem volt időm a családom
mal pihenni, egész nyáron
dolgoztam. Előreláthatólag
októberben lesz egy kis sza
badságom, Afrikába készü
lök, hogy nagy szenvedé
lyemnek, a vadászatnak
is hódolhassak egy
kicsit.

„Sokan azt gondolnák, hogy ha az ember apa lesz,
elmúlik a vehemensebb időszaka, de nálam ez még
nem jött el, és remélem, soha nem is fog”

A dadust (jobbra) is
bevették szexjátékaikba

Mel B-t teljesen
tönkreteszi a válás

Egyre durvább az egykori Spice Girl, Mel B és férje, Ste
phen Belafonte válása. Az énekesnő még áprilisban adta
be a válókeresetet tíz év után, állítólag azért, mert férje
rendszeresen bántalmazta és megcsalta a dadussal. Azóta
pedig egyre meghökkentőbb részletek derültek ki. A dadus,
Lorraine Mel B ellen adott be keresetet, ugyanis azt állítja,
hogy valójában Mel B-vel volt viszonya, aki „édes hármas
ra” kényszerítette a férjével. Erre válaszul az énekesnő ar
ról beszélt, hogy Lorraine teherbe esett a férfitól, ám a ba
bát elvetette. A dráma most tovább folytatódik, Belafonte
ugyanis kérvényezte, hogy megkapja az énekesnő tíz éves
lányának felügyeleti jogát. Csakhogy Angel édesapja nem
Belafonte, hanem Eddie Murphy. Ehhez pedig valószínűleg
a színésznek is lesz egy-két szava.

Családon belüli
erőszakkal
vádolták, most
újra apa lesz
az énekes
Kisbabát vár az amerikai
énekes, Robin Thi
cke 22 éves ba
rátnője. A sztár
három éve vált
el, de azóta is
folyamatosan
balhézik exfe
leségével, Pau
lával, aki azzal
is megvádolta,
hogy a 40 éves sztár
nemcsak őt, de kö
zös fiukat, Juliant
is bántalmazta.
Robin a válása
után azonnal

Robin Thicke kedv
ese
22 évesen vár ba
bát
a z a k kor
még 19 éves
Aprill-lel vi
gasztalódott,
aki úgy tűnik,
nem hiszi az ex
feleség vádjait, ugyanis
boldogan várja első kis
babáját. A fiatal lány az
Instagramon jelentette be,
hogy márciusra várják a
kicsi érkezését.

ia

darabot, majd a nap továb
bi részében a Válótársak
legújabb évadját forgatja.
Emellett hamarosan meg
kezdődnek a Játékkészítő
mintájára készülő Álomu
tazók című karácsonyi gye
rekmusical munkálatai, és
ha ez még nem lenne elég,
a Vígszínházban szabadú
szóként változatlanul viszi
szerepeit, s más budapesti
színházakban is fellép.
Felsorolni is nehéz
azt a temérdek
mu n k át , a m it
Buci elvállalt.
R ajongói és
szerettei
azonban
igencsak
aggódnak a
s z í né s z é r t ,
hogy ne hajt
sa túl magát,
hiszen az ötö
dik ikszen túl
már veszélyes
lehet a kialvatlan
ság és a hatalmas
munkatempó. And
rás szerint azonban
az életkora csak egy
szám a személyi igazol
ványában, mert fizikailag
továbbra is rakoncátlan srá
cnak érzi magát.
– Rettenetesen fáradt va
gyok, csak 1-2 órát tudok
aludni, de nem bánom. Ez
a hajtás nem ismeretlen
számomra, és amíg bírom,
addig szeretném folytatni,
hiszen egyrészt apaként
kötelességem mindent
megtenni a gyer
mekeim jövő
jéért,

Fotók: Profimed

András számára azonban
a nyár sokakkal ellentétben
nem a pihenésről, hanem a
kőkemény munkáról szól,
mivel egyszerre több pro
jekten is dolgozik: a Pap
pa Pia melletti feladatok
mellett ugyanúgy kora haj
nalban kel, hogy beérjen a
rádióba, délelőttől próbálja
a Hegedűs a háztetőn című

Fotó: Profimedia

IS ALIG MARAD IDEJE
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Gregor Bernadett:

Börtönben lenne a helyük
az állatkínzóknak
Drasztikus fellépést szorgalmaz az állatkínzók ellen Gregor Bernadett. Az Újszínház színésznője jelenleg öt cicával és két kutyával osztja meg otthonát, de ideiglenesen is sokszor fogad be
négylábúakat, amíg nem talál nekik szerető gazdit.
Kovács Szilárd

Bernadett számára születésétől fogva evidens volt az
állatok közelsége. Édesapja,
Gregor József és édesanyja is
legendás állatbarátok voltak,
otthonukban nemcsak kutyák
és cicák, de madarak és kisebb négylábúak is rendszeresen megfordultak. Az állatok
iránti szenvedélye azonban
felnőttként még inkább meghatározta az életét, hiszen ma
két kutyával és öt macskával
osztja meg lakását.
– Felnőttként még fontosabbá vált az állatok közelsége. Van az a mondás, hogy
egy otthon kutya nélkül csak
egy lakás. Édesanyaként
igyekeztem jó példát mutatni
a gyermekeimnek, akiknek
evidenssé vált a négylábúak
közelsége. A feltétel nélküli

szereteten kívül felelősségre
is tanítja az embereket egy
kutya vagy egy cica: Álmos
fiam 11 éves, és ha este játszom a színházban, akkor ő
viszi le sétálni a kutyáinkat.
Nem szabad elfelejteni azonban, hogy felelősen kell tartani ezeket az állatokat: mindig
odafigyelek, hogy ne hagyjunk magunk után piszkot az
utcán és hogy a kedvenceink
ne zavarjanak másokat – mesélte a színésznő, akit rettenetesen elszomorítanak azok a
híradások vagy bejegyzések,
ahol állatok bántalmazásáról
esik szó.
– Csak december óta vagyok a legnagyobb közösségi
oldal tagja, szeretem a kedves állatos posztokat, jót tesz
az ember lelkének a napi pörgésben. Amikor viszont elő-

ször láttam egy olyan képet,
amelyen két, már elnézést,
de embernek nem nevezhető egyén állt egy olyan vörös
kutyával, mint az enyém, és a
kezükben az állat véres füleit
tartották, teljesen lesokkolódtam. Először azt gondoltam,
hogy ez nem lehet igaz, biztos csak egy bugyuta „kamukép”. Mint kiderült, ez nem
egyedi eset volt. Hihetetlen,
hogy vannak olyan emberek, akik bele se gondolnak,
mit okoznak egy állatnak, ha
bántalmazzák őket. Szelíd
embernek tartom magam,
de az állatkínzóknak
minimum börtönben
lenne a helyük. Nem
tudhatjuk, milyen
lelki torzulásaik
vannak, vagy
hogy képesek

lennének-e
ezt egy emberrel is megtenni – vélekedett
Bernadett, aki szerint
drasztikusan kéne fellépni az
elkövetők ellen.
A színésznő nyáron országszerte turnézott párjával,
Szarvas Attilával közös estjükkel és az Újszínház előadásaival, azonban mindig
szakított rá időt,
hogy segítsen a
nég y-

lábúakon is.
Rendszeresen lép fel jótékonysági rendezvényeken, illetve adományokkal is segíti
az állatotthonok működését,
sőt még „vendégeket” is szívesen lát.
– Ideiglenes megőrzéseket
bármikor vállalok, amíg nem
találunk gazdit egy kitaszított
állatnak. Nagyon sok megoldandó kérdés van még az állatok jogaival kapcsolatban,
és bár tudom, hogy csak egy
csepp a tengerben, amit én
tudok nyújtani, de ha sokan
az ügy mellé állunk, akkor
sok-sok állat sorsát jobbá tehetjük.

A Lokál az állatkínzás ellen
Nem biztos, hogy mindenben egyetértünk, de az állatkínzás
elleni harc közös ügyünk. Az emberi kegyetlenség sokszor
határtalan, pedig az állatok csak szeretetet adnak, védtelenek.
Küldjük börtönbe az állatkínzókat! A Lokál kiáll az állatok jogaiért, kövesse a „Börtönt az állatkínzóknak!” Facebook-oldalunkat! Kérünk mindenkit, aki állatokkal kapcsolatos brutalitással
találkozik, írja meg nekünk a Facebook-oldalon vagy küldje el
a szerkesztoseg@lokal.hu címre. Bátran csatoljon fotót beszámolójához, hogy annak minél nagyobb hangot adjunk, ezzel
növelve az esélyét, hogy az állatkínzó elnyeri méltó büntetését.
Természetesen nem csak a tragédiával végződő esetekkel
foglalkozunk. Sikertörténeteket, szerencsés kiszabadításokról,
megmentésekről szóló sztorikat is megoszthatnak velünk. Ismerje meg a világ a névtelen hősöket is, akik folyamatos harcot
vívnak a kegyetlen emberekkel!
Börtönt az állatkínzóknak! Kövessen minket a Facebookon:
https://www.facebook.com/bortontazallatkinzoknak/

A színésznő szüleitől
örökölte az állatszeretetet

Szeged
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Írjon nekünk! Problémája van? Érdekes a szomszédja vagy hallott egy különös történetet?
Lencsevégre kapott egy jellemző szegedi épületet? Küldjön témát vagy fényképet. Megírjuk, bemutatjuk és ha kell, utánajárunk.

Az ön területi szerkesztője: Pintér M. Lajos – e-mail: napfenymedia@gmail.com
Hirdetésfelvétel: 62/314-116 napfenymedia@gmail.com

városi
hírek

Tartalékosokat
várnak

www.lokal.hu/varosihirek

Önkéntes tartalékosokkal szeretné frissíteni a tartalékosok utánpótlását a Magyar Honvédség. A jelentkezők békeidőszakban csak katasztrófavédelmi feladatokat látnak el. 18 és 60 év között bárki jelentkezhet, de elsősorban
az egyetemistákra számítanak. Csongrád megyében járásonként 100 fő jelentkezését remélik.
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Éjjeli sínszerelés nyúzza
a szegediek idegeit
Szakaszonként újítják fel
a szegedi villamossínek
vasbeton aljait augusztus
20. és október 20. között.
Nagy lakossági felháborodást okozott, hogy
a munkálatok éjjel tíz
és reggel hat óra között
zajlanak. A munkaterület mellett élő olvasóink
aggódnak családjuk éjjeli
nyugalma miatt, a Szegedi Közlekedési Társaságnak (SZKT) viszont van
engedélye a megengedett
zajszint túllépésére…
– Három méterre van az ablakunk
a sínektől. Ki lesz a felelős, ha éjjel
nem tudunk aludni, s emiatt balesetet szenvedünk vagy okozunk? – tette fel a jogos kérdést egy középkorú
férfi, aki a Szegedi Közlekedési Kft.
pályafelújítási munkálatai miatt kereste meg lapunkat. Kérte, hogy a
nevét ne írjuk le, és hangsúlyozta,
nem politikai okok miatt mondja el
a panaszait, számára csak egy fontos: a családja nyugalma.
Az SZKT vasbetonalj-felújítási
munkákat végez augusztus 20-tól
október 20-áig a 4-es vonalán, a
Petőfi Sándor sugárúton, időben
és területileg szakaszokra bontva
a munkálatokat. Az önkormányza-

A villamospálya az ablakok alatt húzódik,
ezért az éjjeli munkálatok nem hagyják aludni a lakókat
ti cég szórólapja arról tájékoztat,
hogy ez a „vasútbiztonsági szempontból kritikus hibák elhárítása és
a villamosközlekedés további fenn-

A város
beleegyezett
– Egy villanyfúrógépet kell üzemeltetnünk, ehhez áramforrásként még két
aggregátorra van szükség, ezek zajára
számíthatnak a lakók. A megengedett zajszint alól felmentést kértünk,
ezt a város megadta – magyarázta
Németh Zoltán Ádám. Állítja, nappal
nem tudják végezni a munkát, mert
nincs megfelelő számú pótlóbuszuk,
ezenkívül sok szervezési munkával és
jelentős pluszköltséggel járna.

A sínek elöregedtek,
sérültek

tarthatóságának biztosítása” miatt
szükséges. Felhívják a figyelmet,
hogy a munkát csupán éjjelenként
tudják végezni, este tíz és reggel hat
között.
– Miért nem lehet nappal csinálni
mindezt? Az érintett szakaszon villamospótló autóbuszok is szállíthatnák az utasokat! – vélekedett dühös
olvasónk. Ő maga már megkereste
az ügyben az önkormányzatot és az
SZKT-t, de úgy érzi, nem kapott kielégítő válaszokat, előfordult, hogy
nem is tudtak a munkálatokról, a
keresett vezető beosztású személyek
közül többen szabadságot vettek ki
a hétre. Egyedül egy köztisztviselő
ígérte panaszainak tolmácsolását,
de ő abban bízik, hogy a nyilvánosság ereje még többet segíthet.
– Tűzoltó munkát végzünk, mostanra olyan kritikussá vált a hely-

zet, hogy hozzá kell nyúlnunk,
mert különben kisiklik a villamos.
A 4-es alsóvárosi szakasza kimaradt a nagyprojektből. A felújítást
az elmúlt hat-hét évben halogatták. 2013-ban egy komolyabb felbuzdulás volt, hogy közútpályázat
keretéből újítsuk fel, de a miniszter kétszer is visszadobta az anyagot, később, a Közlekedés Operatív
Program végén pedig kifutottunk
az időből – válaszolt kérdéseinkre
Németh Zoltán Ádám, a Szegedi
Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatói megbízottja. A teljes munka egymilliárd forint lett volna, a mostani
munkálatok tízmillióba kerülnek,
azaz az idei keret hetede megy erre
a célra. A tervek szerint a teljes pályán végigmennek három év alatt, a
problémákat mindez öt-hat esztendőre oldja meg.

szegedi hírek
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Hétszáz tartalékos kerestetik
Csongrád megyében
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Járási szinten építenek ki tartalékosi rendszert. A szerződéskötés és az akár hétvégenként részletekben
teljesíthető kiképzés
után számtalan kedvezmény, támogatás jár a csatlakozó civileknek. Gulyás Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnokság parancsnokhelyettese nyilatkozott lapunknak az ópusztaszeri augusztus 20-i ünnepségen.

Tizenöt ország
rendszeréből emelték át
a legjobb elemeket
– tájékoztatott Gulyás
Zoltán dandártábornok
– Miért vált szükségessé az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos
Szolgálat felállítása?

– 2004-ban felfüggesztették a
hadkötelezettségen alapuló szolgálatot. Ez a 13 év megmutatta
azt, hogy nincsen a magyar tartalékos rendszernek utánpótlása.
Olyan rendszerben kellett gondolkodnunk, amely az emberekről
gondoskodik, védelmet ad nekik.
Ezért járási kötelékekben szervezeteket hozunk létre, amelyek
a családok számára biztonságot
nyújtanak.
– Mely korosztályt, társadalmi
csoportot várják?
– 18-tól 60 éves korig mindenki
jöhet, de elsősorban minél több
fiatalt, egyetemistát szeretnénk
megszólítani. Több felsőoktatási intézményben jártunk, rektorokkal egyeztettünk, úgy látjuk,
óriási az érdeklődés. A jelentkezőknek nyújtott segítség is óriási:
ösztöndíj-támogatás, kreditpon-

Tíz éven belül 700
tartalékost szeretne
a honvédség
Csongrád megyében
tok, nyugdíjpénztári támogatás.
Az egyetemistáknak könnyebb
részt venniük, a nyár folyamán
egy kéthetes kiképzéssel mindent
letudhatnak. Idősebb társaiknak a
hétvégék maradnak erre a célra.
– Mikor kell szolgálniuk békében, vagy esetleg egy attól elütő
helyzetben? Élénken él a szegediek emlékezetében a délszláv
konfliktus időszaka…
– Békehelyzetben csak katasztrófavédelmi feladatokat látnak el, ők
nem műveleti tartalékosok. Azonban bízom benne, hogy sem itt, sem
máshol nem lesz katasztrófa, vészhelyzet. A reguláris erők támogatását csakis békétől eltérő időszakban
várjuk el, különleges jogrend idején
hajtjuk végre behívásukat.
– Csongrád megyében összesen
mennyi embert várnak?
– A megye hét járásból áll. Járá-

Melocco Miklós meséi
Telt ház előtt rendezték meg a SZEGEDma Klub második estjét is, ezúttal a Kossuth- és Prima Primissima díjas szobrászlegendával, Melocco Miklóssal
beszélgetett Csúri Ákos újságíró. Melocco szegedi
Rerrich Béla téri 1956-os emlékműve kapcsán szóba került a patyolattiszta forradalom is, amelynek
kapcsán a nemzet művésze úgy fogalmazott: „A

A hon
ébegn
is
véddeeklom
e bízott
rmánym az önkén-

szabadság cserbenhagyta a szabadságharcosokat”.
A SZEGEDma Klub következő rendezvényét augusztus 30-án 18 órai kezdettel tartják a Bistorantban
(Szeged, Kelemen u. 7.), amikor is a háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó Molnár „Papesz” Tamással és egy meglepetésvendégével találkozhatnak az érdeklődők. A belépés ingyenes.

sonként 100 embert várunk, azaz
nyolc-tíz év múlva 700 fővel számolunk.
– Mely európai vagy más államoktól vettek át mintákat?
– Közel 15 ország rendszerét tanulmányoztuk. A lengyelek, a németek, az amerikaiak is másképp
csinálják. Minden gyakorlatból
igyekeztünk a legjobb elemeket
átvenni, hogy motiválttá tegyük
az embereket a feladatokban való
részvételben. A régi magyar mondás szerint is „a kanálban a mélyedést nem kell kitalálni”, azaz arra
törekszünk, hogy ne kövessük el
ugyanazokat a hibákat, mint amit
mások korábban.
– Terveznek-e együttműködést
más, közeli országok milíciáival?
– Egyelőre még a rendszert építjük
ki, de semmiképpen sem lenne jó
irány a bezárkózás.

szegedi infók
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Molnár Csaba 1980-ban
igazolt Szegedre,
ma megyei utánpótlásreferensként segíti
a hazai kosárlabdát

A hatodik ikszet töltötte be
a Szedeák egyik alapítója
A napokban ünnepelte hatvanadik születésnapját a
Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának
egyik alapító tagja, Molnár Csaba, aki gyermekeként
tekint az élvonalban szereplő szegedi együttesre.
Molnár Csaba karrierje Nagykőrösről indult, ahol nemcsak kosárlabdában jeleskedett: országos bajnokságot nyert síelésben, de kézilabdában
is sikeres volt kecskeméti színekben:
később mégis a kosárlabda mellett
kötött ki, ahol a hírös város csapatában 16 évesen mutatkozhatott be
az NB I-ben, majd 1980-ban igazolt
Szegedre. A Naturtex-SZTE-Szedeák
egyik alapító tagja augusztus 16-án

Az ötödik gyermek

Biztosra vehetjük, hogy Molnár
Csaba a következő szezonban
is ott lesz az újszegedi sportcsarnokban a Szedeák hazai
mérkőzéseinek alkalmával: mint
fogalmazott, számára az idén 25
éves szegedi klub olyan, mintha
az ötödik gyermeke lenne.

töltötte be a hatvanadik évét, a kerek
évfordulót pedig egy régi, balatonakarattyai családi nyaralóban ünnepelte meg. A korábban a Tisza-parti
klub utánpótlásában edzőként dolgozó Molnár Csaba ugyan már nem lát
el tréneri feladatokat, ugyanakkor a
sportágtól nem szakadt el. A Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének megbízásából megyei utánpótlás-referensként dolgozó szakember
a Csongrád megyei klubok edzéseit
látogatja, ahol szakmai tanácsokkal
igyekszik ellátni az egyesületeknél
dolgozó edzőket.
– Szeretem, amit csinálok. Ma már
persze más az utánpótlásban dolgozni: a gyerekek mentalitását tekintve
régebben sokkal könnyebben ment
a munka, hiszen kevesebb is volt az
elszívó erő, mint manapság. Nem
kellett ennyit fegyelmezni, mostan-

ra pedig a szülők beleszólása is nagyobb teret kapott. Szakmai szempontból ez nehezebb feladat, viszont
a tao-rendszer bevezetésével ha egy
egyesület számára egy szakember
megtartása csak az anyagiakon múlik, akkor ez már nem jelenthet akadályt – mondta el a Lokál Extra Szegednek Molnár Csaba, akinek négy
gyermeke közül a három fiú, András, Miklós és Bence is A csoportos
játékos lett. Közülük András hamarosan éppen a Szedeák ellen léphet
pályára, hiszen a szeptember végén
rajtoló bajnokság első fordulójában
annak az újonc Debrecennek lesz a
vendége a Naturtex, amelyhez Molnár András távozott a tavalyi idény
végén. Mint azt Molnár Csaba kifejtette, volt már rá példa, hogy mind
a három fia másik egyesületben játszott – ezért már hozzászokott, ha a
Szedeák aktuális ellenfelénél szerepel egyik gyermeke.
Tekintettel arra, hogy 19 év szünet
után ismét ott lesz egy Európa-bajnokságon a magyar férfi kosárlabda-válogatott, Molnár Csabát az esé-

A szakember szerint ha az
Európa-bajnokságon a románokon kívül mást is legyőzünk a csoportban, az nagy
teljesítménynek számít
lyekről is faggattuk. – Két kerettag
szereplése jelentős befolyással van
a csapat szereplését illetően. Hanga
Ádám nélkül aligha lesz esélyünk a
csoportból való továbbjutásra, de a
honosított irányító, DeAndre Kane
játéka vagy hiánya is sokat nyom a
latban. Ha a románok mellett más
válogatottat is legyőznénk, az már
szép teljesítmény lenne – latolgatott
a születésnapos.

A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK ÉPÍTIK A JÖVŐT

A LAKOSSÁG 66%-A SZERINT A HAZAI
VÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTENI ÉS TÁMOGATNI KELL

66%
A MAGYAROK 2/3-A VÉLI ÚGY,
HOGY A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK
SIKERESSÉGE AZ EGÉSZ ORSZÁG
ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA

67%-UK SZERINT A GAZDASÁG
AKKOR FEJLŐDIK, HA MINÉL TÖBB
A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA

67%

2/3
EZÉRT TÁMOGATJUK A 2014-2020-AS UNIÓS FEJLESZTÉSI CIKLUSBAN
7200 MILLIÁRD FORINTTAL A HAZAI VÁLLALKOZÁSOKAT.
Látogasson el az egyuttfejlodunk.hu oldalra és ismerje meg
a sikeres magyar vállalkozások történetét.
Adatok: Inspira Research Kft. a Miniszterelnökség megbízásából (2017)

fortuna
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ÖTMILLIÓS AJÁNDÉK A FÁRAÓKTÓL

Anita: Új életet nyertem
magamnak és kisfiamnak
Szűz kéz nyer? Anita feltétlenül hisz benne. Ő ugyanis egész életében csak
egyetlen kaparós sorsjegyet vásárolt, de az mindent megváltoztatott. Ötmillió
forintot nyert a Fáraók Kincsével akkor, amikor azt hitte, sorsa menthetetlenül
a teljes összeomlás felé halad.
– Fiatalon lettem édesanya – kezdi levelét olvasónk. – Alig voltam 20 éves. A fiam még csak
kétéves volt, amikor az apja egyik pillanatról a másikra elhagyott bennünket. Én gyesen voltam,
albérletben éltünk Budapesten. Már a következő havi lakbért
sem tudtam
kifizetni.

Kétségbeesetten kapkodtam, kerestem bölcsődét a
gyereknek, hogy elmehessek dolgozni, de ez nem
megy egyik napról a másikra. Nem volt kitől segítséget kérnem, a szüleim nem tudtak anyagilag
támogatni.
Mint Anita írja, hivatalos levelet ment átvenni a
postára, amikor a kisfia meglátta, hogy valaki az
asztalnál sorsjegyeket kapar. A gyereknek megtetszett a Fáraók Kincse és sírni kezdett, hogy neki
is kell olyan.
– Fogalma sem volt, mire jó ez, neki csak kellett. Előbb azt gondoltam, dehogy költök ebből
a kevésből ilyen hülyeségre, de aztán átfutott
egy gondolat a fejemen. Hogy azon a 300 forinton semmi sem múlik. Nem is arra gondoltam,
hogy nyerni fogok, hanem arra, hogy legalább
a gyerekem örüljön valaminek – írja Anita, aki
biztos volt benne, hogy egy-két hónapon belül
az utcára teszik őket, hiszen nemcsak a lakbért,
de a rezsit sem tudták fizetni. Szakma nélkül
pedig esélye sem volt olyan jól fizető munkát
találni, amiből a hátralékokat is rendezni tudja.
– Tudtam, borzasztó nagy bajban vagyunk.
Már nézegettem az anyaotthonokat, ahol átmenetileg meghúzhatjuk magunkat. Nagyon
kétségbe voltam esve. Nem hittem már a
csodában sem. Éppen ezért, amikor megvettem, eszembe sem jutott, hogy lekaparjam

fortuna
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Az összeállítást a Szerencsejáték Zrt. támogatta

Így kapart ötmilliót
magának Anita

a sorsjegyet. Csak a fiam kezébe
nyomtam, hogy játsszon vele. Egy
darabig fogta, integetett vele, picit meg is gyűrte, aztán elejtette,
miközben hazafelé toltam a babakocsiban. Én észrevettem,
felkaptam a földről és a táskámba tettem.
A sorsjegy napokig Anita
táskájában lapult, el is feledkezett róla. Majd egyik délután, amikor a kisfia aludt, a
kezébe akadt. Mivel épp ráért,
úgy döntött, lekaparja, hátha
mégis nyer vele egy-két ezer forintot.
– A tízezres nyereményhez
már csak egy szám hiányzott,
az ötmillióshoz kettő. Három számot nem kapartam még le. Nagyon drukkoltam, hogy a 41-es
legyen az egyik, mert ez kellett
a tízezres sorba. Lekapartam az
egyik számot, az 59-es volt. Bos�szankodtam, hogy nem ezt akartam. Lekapartam a másodikat is:
42. Azt gondoltam, a francba, miért nem 41?! Az utolsó szám a 62
volt. Gyorsan végignéztem a többi
sort is, hátha stimmel valahová,
akkor láttam, hogy az ötmilliósba
jó. Néztem egy pár másodpercig,
aztán megütötte a szemem, hogy
ott is csak egy szám nincs lekaparva. Az 59-es. És akkor megláttam, hogy az van nekem, csak
annyira a 10 ezresre koncentráltam, annyira a 41-est vártam,
hogy nem is ellenőriztem, nem
jó-e máshová.
Anita azt írta, percekig nem
tudta elhinni, hogy az ötmillió forintos nyeremény sora lett teljes a

NYERTEM!
Óriási szerencse érte?
Milliókat nyert?
Vagy csak pár ezer
forintot, de úgy érezte,
hogy Fortuna a kegyeibe
fogadta? Írja meg nekünk
nyertessztoriját
– akár név nélkül –,
hogy mások is
örülhessenek Önnel!
nyertem@lokal.hu

sorsjegyén. Újra és újra ellenőrizte, hogy nem tévedett-e. Aztán
meg azt sem tudta, hová legyen
örömében.
– Szinte sokkot kaptam. Két nap
kellett, hogy megnyugodjak, hogy
felfogjam. Egy idősebb barátnőm
tanácsára tervet készítettem. Papíron beosztottam minden fillért.
Aztán átvettem a nyereményt. Kifizettem az adósságokat, volt időm
nyugodtan bölcsődét, munkát találni és hétvégenként iskolába jártam. Elvégeztem egy OKJ-s gyógyés sportmasszőr tanfolyamot. Ma
már ez a szakmám, a hivatásom. A
fiam már általános iskolába jár és
hamarosan, ha minden a terveim
szerint alakul, saját szobája lesz az
első saját otthonunkban. Nekem ez
maga a csoda.

sport
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Fotók: Mészáros Diána

Szuperbusszal utazik
a

A sofőrnek van választási lehetősége
a műszerfalon

Világklasszis csapatok
utaznak ilyen busszal!

Az utasok teljes kényelemben utazhatnak

Bemutatta a Ferencvárosi Torna Club a labdarúgócsapat új buszát. Az FTC játékosai mostantól kezdve egy
Neoplan Tourliner P22-SEK fedélzetén gördülnek majd
az utakon, amikor idegenbeli mérkőzésre utaznak.
Filipp Dávid

A hivatalos sajtótájékoztatón a Fradi
játékosai és a szakmai stáb is jelen
volt, ezúttal öltönyben. A futballisták is tátott szájjal nézték a buszt
bemutató kisfilmet, hiszen most látták először a járművet.
A busz dizájnos külsejét a Ferencváros grafikusstábja álmodta meg,
a játékosok és a stáb nagy megelégedésére.

A járművet természetesen minden
fontos eszközzel és kényelmi funkcióval ellátták a készítők. Thomas
Doll vezetőedző például utazás is
közben akár levetítheti a csapatnak
az elemző videókat, ugyanis a busz
komoly multimédiás rendszerrel
van felszerelve. Nem csupán a Fradi
utazik ilyen busszal, hanem többek
között a Bayern München, a PSG és
az FC Barcelona is, vagyis a minőség garantált.

– A busz 460 lóerős, 13,9 méter hosszú, 2,5 méter széles
és 3,8 méter magas, tehát biztosan tiszteletet követel majd az utakon.
– A buszbelső a legjobb luxuskivitelezést kapta, az ülések bőrből készültek.
– A belső térben két LCD monitor is található.
– A jármű többfunkciós klímával ellátott.
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Horoszkóp

Könyvajánló

A hét szülinaposa
– Paulo Coelho

Andrew Solomon: Alma a fájától

A brazil író a héten ünnepli 70. születésnapját. Műveit több mint 50 nyelvre fordították le, közel 50 millió eladott példányt
tudhat magáénak. A Facebookon ő rendelkezik a legtöbb követővel.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)
Egy kiváló ötletből félreértés származhat.
Az önállósághoz az első lépés elfogadni a
megmásíthatatlan igazságot. Áldozzon
több pénzt a külső megjelenésére.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
Egy rossz pillanatban kimondott ártatlan
szó hatalmas vitát szíthat. Töltsön több
időt szerető családjával, de véleményét
egy bizonyos kérdésben ne hangoztassa.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)
Végre egy felelősségteljes feladatot
kaphat, amely a várttal ellentétben
nagy nyomásként fog önre nehezedni.
Vegye elő legjobb tudását, akkor nagy
baj nem lehet.
SZŰZ (VIII. 24.–IX. 23.)
Kénytelen megfelelni az elvárásoknak a
munkájában, ami komoly stresszel jár.
Elkerülhetetlen az idegeskedés a héten. A
feszültséget engedje ki sporttal.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 23.)
Sokszor késik, de önnel szemben mindig elnézőek, így pedig a követelményeket alacsonyabb szinten tudja tartani. Lazább időszak
következhet a munka tekintetében.
SKORPIÓ (X. 24.–XI. 22.)
Egy vírusos megbetegedés okozhat problémát
és kellemetlenséget. Párja újfent figyelmeztetheti, vagy nem fogyaszt elég zöldséget és
gyümölcsöt.
NYILAS (XI. 23.–XII. 22.)

Az alma nem esik messze a fájától – tartja a mondás –, de mi van
akkor, ha ez mégsem igaz? Andrew
Solomon egy évtizeden keresztül
írta korszakalkotó művét, amely
olyan szülőkről és gyermekeikről
szól, akik különböznek az átlagtól.
A több mint háromszáz meginterjúvolt család között akad, amelyik a
siketséggel, más a Down-szindróma
vagy az autizmus kihívásaival szembesül, de csodagyerek is felbukkan
a szereplők között, ahogyan olyan
is, aki erőszakban fogant, vagy idővel ráébredt, hogy nem a biológiai
neméhez tartozik. Ezek a tulajdonságok és körülmények látszólag elválasztják egymástól az alanyokat,
a családok azonban számos közös
tapasztalatban osztoznak – ugyanabban az örömben és bánatban, a
kirekesztettség érzésében. A szülők
számára minden esetben megválaszolandó kérdés, hogy képesek-e
elfogadni a gyermeküket, és ha ez
megtörtént, hogyan segíthetik őt
a fejlődésben, a kiteljesedésben,
abban, hogy boldog felnőtt váljon
belőle. Ám ennek az ellenkezőjére
is akad példa: olyan szülő-gyermek
kapcsolatra, amelyben válaszként
végül az elutasítás születik meg.

Magára veheti mások érzéketlenségét, és ezzel hiábavalóan gyötrődik. Nem tud változtatni a helyzeten, ne vegye ennyire a szívére.
Könnyebb elfogadni most a körülményeket.

BAK (XII. 23.–I. 20.)
Párjával visszavonulva nem tudnak betelni a romantikus pillanatokkal. Gasztronómiai téren van még mit fejlődnie,
de szerelme szívesen bevezeti a kulináris élvezetekbe is.
VÍZÖNTŐ (I. 21.–II. 19.)
Egy családi vita ronthatja el a mindennapok nyugalmát, és komoly ellenségeskedés lehet kibontakozóban. A véleményét
óvatosan közölje, különben semmi jóra
nem számíthat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)
A részletekre nagyon kell ügyelni, egy
szóval is ellentétes hatást érhet el. Az
esetleges tévedést mielőbb tisztázza.
Ne feledkezzen meg a közelgő évfordulóról.
KOS (III. 21.–IV. 20.)
Tervezze meg előre napirendjét, ne
hagyja ki belőle a rokonok meglátogatását. A vágyakat ki kell mondani,
főként ha azok egy másik személytől
függenek.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)
Ne hajtsa túl magát, vigyázzon az
egészségére. A nyári lazítás után újra
formás idomokra vágyik, tartozódjon a
szélsőséges diétáktól. A méregtelenítő
kúra sem önnek való.

Recept

Spenótkrémleves
Hozzávalók:
50 dkg spenót, 2 db főtt
krumpli, 4 dl víz, 2 dl főzőtejszín, 2 db erőleveskocka,
2 gerezd fokhagyma, 20 dkg
sajt, só, őrölt feketebors,
curry, petrezselymes-fokhagymás fűszerkeverék,
petrezselyem, tejföl

Elkészítés:
Dobjuk forrásban lévő sós
vízbe a megmosott spenótleveleket, majd 10 perc után
vegyük ki és vágjuk finomra. 4 dl vízben feloldjuk a
leveskockákat, hozzáadjuk
a spenótot, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a curryt,
a kockára vágott sajtot, az
apróra vágott fokhagymát
és petrezselymet, valamint
a főzőtejszínt, majd felforraljuk. Beletesszük a feldarabolt krumplit, és összeturmixoljuk. Tálaláskor tejföllel
ízesítjük.
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50-es, 60-as évek
képes/trafikos/
gombfocijait és
labdarúgó relikviáit
megvásárolnám
ocsi@porto.hu, 20/947-0776
Tóth Sándor

szepte

Programok:
gyermek – és felnőtt távok
Nordic Walking
brutálATOM
egész napos sport-, élmény- és szórakoztató programok kicsiknek és nagyoknak

Nevezés: atomfutas.hu

l

es befutóva

egy különleg

A hazai vállalkozások
építik a jövőt

7200 milliárd forinttal támogatjuk
a gazdaságfejlesztést és a munkahelyteremtést.

