Fodor Rajmund

Kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Nős, két gyermeke van.
Szegeden született 1976. február 21-én.
Magassága: 186 cm
Testsúlya: 86 kg
Posztja: balszélső, jobb kezes
Csapatai: Szeged, FTC, Florentia (olasz), Honvéd
Sportpályafutása:
–1996
Utánpótláskorú játékosként első nagyobb nemzetközi eredménye az 1991-es, junior
világbajnokságon szerzett bronzérem volt. Egy év múlva Sopronban lett junior Európa-bajnok. 1993. januárjában bekerült az új szövetségi kapitány, Horkai György keretébe. A válogatottban áprilisban mutatkozott be. Májusban részt vett a válogatott törökországi EB-selejtezőin, majd az athéni Világ Kupán és a sheffieldi kontinensviadalon szerzett ezüstérmet. Közvetlenül ezután ifi Európa-bajnok lett Hollandiában, majd
junior vb bronzérmes Kairóban.
1994 februárjában a LEN kupában a 8 között kiesett a Szegeddel. Augusztusban junior Eb-t nyert Pozsonyban. A szeptemberi felnőtt vb-n ötödik helyezett lett a válogatottal. 1995. július végén junior világbajnok lett. Az augusztusi bécsi Eb-n tagja volt a
második helyezett csapatnak. Szeptemberben, Atlantában VK elsőséget szerzett. Az
1995–1996-os szezonban a Szegeddel a LEN Kupa döntőjébe jutott, de ott vereséget
szenvedtek az olasz Pescaratól. Az 1996-os olimpián negyedik helyezett lett a válogatottal. Az ötkarikás játékok után a Ferencvároshoz igazolt. Új klubjával decemberben
magyar kupagyőztes lett.

1997–2000
1997 márciusában a LEN Kupa döntőjében szerepelt a Ferencvárossal, de ott az Újpest ellenében elbuktak. A májusi athéni VK-n bonzérmes, a sevillai Eb-n első lett. Az
1997-98-as szezonban az olasz Florentinában szerepelt. Csapatával a LEN Kupa elődöntőjéig jutott. 1998-ban visszaigazolt az FTC-hez. A zöld-fehérekkel a magyar kupában döntős volt, a KEK-ben az elődöntőig jutottak. A bajnokságban második helyezett lett. A szeptemberi Eb-n, majd az azt követő VK-n szerepelt a győztes magyar
csapatban.
Az 1999–2000-es szezontól ismét a Florentina színeiben szerepelt, akikkel 2000-ben
KEK-döntős, az olasz bajnokságban második lett. A Sydneyben rendezett olimpián
első helyezett lett. Decemberben a válogatottal megnyerte az Európai Nemzetek Ligáját.
2001–2004
2001-ben KEK győztes, olasz bajnokságban második lett a Florentinával. Az 1991-es
budapesti Eb-n bronzérmet, fukuokai vb-n ötödik helyezést szerzett. Klubcsapatával
2002-ben a KEK-ből a negyeddöntőben esett ki. A Patraszban rendezett Világligában
bronzérmes, a belgrádi világkupán második lett. A 2002–2003-as szezontól a Honvéd
játékosa lett. Új klubjával a Magyar Kupa elődöntőjéig jutott. Az OB I alapszakaszát
és rájátszását megnyerték. A Bajnokok Ligája-döntőjében a Pro Recco ellenében kikaptak.
A 2003-as, krajni Európa-bajnokságon bronz-, a barcelonai vb-n és a világligában
aranyérmes lett. A Honvéddal a decemberi magyar szuperkupában második lett,
majd a bajnokságot és az Euroligát megnyerte. 2004-ben újra világliga-győztes és
olimpiai bajnok lett. 2004-ben a magyar kupában harmadik lett.
2005–2008
A honi pontvadászatban 2005-ben is aranyérmes, az Euroligában második lett. A
montreali vb-n második helyezett volt. A világliga döntőjében nem került be a csapatba. 2006-ban megvédte bajnoki címét és Magyar kupagyőztes lett a Honvéddal. Az
Euroligából a nyolc között estek ki. A válogatottal Eb és világkupa ezüstérmet szerzett. A következő évben magyar bajnoki, világbajnoki és világliga ezüstérmes lett.
A 2008-ban a magyar bajnokságban bronzérmes és magyar kupagyőztes lett. A válogatottba sem az olimpián, sem az Európa-bajnokságon nem került be. 2008 nyarán
Máltán szerepelt. A 2008–2009-es szezonban olasz Nervibe igazolt.
2009–
2009-ben ismét Máltán játszott a bajnoki szünetben. 2009-től az olasz másodosztályú
Bogliasco játékosa lett. 2010 nyarán nemzetközi utánpótlás tábort szervezett Máltán.
2010. őszétől a szaúd-arábiai Al-Ittihad csapatához szerződött. 2011-ben szaudi bajnok lett. 2011 nyarán ismét játszott Máltán, ahol második volt a bajnokságban.

Fontosabb eredményei:
Olimpia
 I.hely – 2000 Sydney, 2004 Athén
 IV. hely – 1996 Atlanta
Világbajnokság
 I.hely – 2003
 II. hely – 1998 Perth, 2005, 2007
 V. hely – 1994 Róma, 2004 Fukuoka
Európa-bajnokság
 I. hely – 1997 Sevilla, 1999 Firenze
 II. hely – 1993 Sheffield, 1995 Bécs, 2006
 III. hely – 2001 Budapest, 2003 Krajn
Világkupa

I. hely-1995 Atlanta, 1999 Sydney

II. hely-1993 Athén

III. hely 1997
Junior Európa-bajnok 1992 Sopron, 1994 Pozsony
Junior világbajnok 1995 Dunaújváros
Ifjúsági Európa-bajnok 1993 Veenendaal
KEK győztes 2001
LEN Kupa ezüst 1995/96-ban
Magyar bajnokság

I. hely 2003

IV. hely 1995
Magyar Kupa-győztes 1997
Díjai, Elismerései:




Az év magyar csapatának tagja (1993, 2000)
Kiváló Ifjúsági Sportoló (1993, 1994, 1995)
A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2000)



A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004)

https://szegedma.hu/hir/szeged/2013/12/fodor-rajmund-legyen-vilagmarka-a-magyarvizilabda.html
Esztergályos Cecília boldog nagymama. Bár a színésznőnek
sosem adatott meg az anyaság öröme, a sors talán most
egy kicsit kárpótolja őt a kis Nadinnal és Damiannal. A
gyönyörű, cserfes kislány és testvére Esztergályos férje
első házasságából született lányának és Fodor Rajmund
olimpiai bajnok vízilabdázónknak a gyermekei.

Lengyel Dorottya
és ikertestvérei
Dominika és Anett
Lengyel Dominika
Születési idő: 1994. 04. 11.
Születési hely: Szeged

http://www.eumozaik.hu/programok/sport/lengyel-dominika-eb-ezuestoet-hozott-madridbol
Lengyel Dorottya:
Születési idő: 1991. 08. 23.
Születési hely: Szeged
http://www.mvlsz.hu/jatekos/1956

http://www.delmagyar.hu/sport/lengyel_dominika_ausztraliaba_vagyik/2305431/
Lengyel Anett
Születési idő: 1994. 04. 11.
Születési hely: Szeged

https://szegedma.hu/cimke/lengyel-dorottya

http://www.delmagyar.hu/sport/vizilabdas_nagyuzem_a_napfenyfurdoben/2297975/

http://www.delmagyar.hu/sport/negy_koze_akar_jutni_a_taylornash_universitas_szeged/2181999/

Bozsó Beáta

Ifjúsági világbajnok
2-szeres felnőtt Európa-bajnok
Világbajnoki érmek

http://www.delmagyar.hu/sport/sportlegendak_gyemant_imre_orok/2195213/
http://www.delmagyar.hu/sport/dicsosegtablan_a_buvaruszok/2255034/
http://www.u-szeged.hu/szegedi-egyetem/sport/sportbuvarkodas-aiesec?objectParentFolderId=1902

Crystal együttes
Tagjai
Lajtai Kati (ének, vokál)
Kasza Tibor (ének, zeneszerzés, szöveg,
vokál)
Kasza Gábor (dobprogramok, hangszerelés, vokál)
Története
Kasza Tibi és Gábor a szentesi gimnáziumban ismerte meg Katalint. A csapat az 1998-as években határozta el, hogy az ír zenei hangzásokat szeretnék
játszani dalaikban. Az együttes először a Sony Music 2000 novemberében
megrendezett sajtótájékoztatóján mutatkozott be. A kiadók féltek az új zenei műfajtól, így nem szerződtek le velük, de a The Corrs és Michael
Flatley sikerei meghozták az áttörést a hazai piacon és a kiadók rögtön rácsaptak a Crystal zenéire. A Crystal végül is a Sony Music-ot választotta.
2000 decemberében jelent meg az együttes első debütált albuma Két utazó
néven. A dalhoz klip is készült és hamarosan a slágerlisták élére került. A
sikerek után Ezer Hold címen készítettek zenét. Ehhez a klipet a Birkás
Stúdióban készítették.
Lemezeik:
Az első lemezük 2000-ben jelent meg Két utazó címmel. A bemutatkozó album rövid időn belül platinalemez lett, valamint a zenekar frontemberét az
év zeneszerzőjének választották (Artisjus díj) 2002-ben az RTL Klub Való
Világ című valóságshow-jának a kísérő dalát A lét a tét című dalt is Ők énekelték. (49 pályázó közül választották ki a Crystal dalát). Második lemezük
a Fújja el a szél, három hét alatt aranylemez, majd egy éven belül platinalemez lett. Mindkét album elnyerte az év hazai popalbumának járó Arany
Zsiráf-díjat. Harmadik lemezük a Trilógia (Aranylemez), és erről az albumról a Sosem múlik el dal lett 2005-ben a legjátszottabb magyar rádiós sláger. A negyedik lemez címe : Világok Hangjai Abban a stúdióban készült,
ahol a HIM, a Nightwish vagy The Rasmus albumai is. A Crystal jegyzi az
ország első 3D grafikájú borítóját. 2009-ben jelent meg Gregorian című albumuk, mely ismét egyedi hangzásvilágot, és az album címéből adódóan
Gregorian stílusú dalokat tartalmaz, természetesen a jellegzetes "Crystalköntösben". A Menj tovább c. szám hetekig a rádiós listák élén szerepelt, A
Te vagy az álmom című dal pedig új alapot kapva jelenleg ostromolja a rádiós listákat.

Kasza Tibor
Szegeden született 1978. február 23-án.
Magyar énekes, zeneszerző.
Általános iskolai tanulmányait Szeged az Odessza II. Általános Iskolában
végezte, majd középiskolai tanulmányait a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban végezte. Az érettségi után Budapesten a Toldi Mária Musical
Stúdió növendéke volt. Itt ismerkedett meg Miklós Tiborral is, akivel a
későbbiekben is együtt dolgozott. Ezután következett a Kőbányai Zene
Stúdió, ahol Sík Olga és Kósa Zsuzsa segítették pályáján.
1998-ban alkult meg a Crystal (együttes), amelynek azóta is tagja.
2002-ben Artisjus-díjjal tüntették ki.
2008-ban kiadta első szólólemezét, Ha egy férfi igazán szeret címmel.
2013. augusztus 26-án indult saját showműsora, a Kasza!, a Super TV2-n.

Stúdióalbumok:
Két utazó (2000)
Fújja el a szél (2002)
Trilógia (2004)
Karácsony (2008)
Gregorian (2009)

Kasza Gábor
1977. február 3-án született Szegeden.
Szintén iskolánk tanulója volt.
Több színházi és popzenei produkcióban működött közre az elmúlt években. A Crystalban
a hangmérnöki feladatokat és a különböző
remix készítési munkálatokat látja el.

Forgó Napsugár
Magyar tervezőre figyelt fel Dolce és Gabbana
A swide.com az olasz tervezőpárost, Domenico Dolcét és Stefano
Gabbanát kérdezte, szerintük kik azok a fiatal tervezők, akikre érdemes
odafigyelni. Az olasz divatmogulok pedig elkezdték sorolni a neveket,
melyek közé becsúszott egy magyar tervezőnőé is.
Forgó D. Napsugár, alias Napsugár von Bittera a „magyar népi motívumokat avantgárd módon felhasználva alakította ki saját különleges Pret
-a-couture stílusát” – olvashatjuk a napsugardesign.com-on. A
swide.com Napsugár trendérzékenységét méltatja, kiemeli a tervezőnő
rafinált szabásmintáit és anyaghasználatát.
A tervező egyébként nem ismeretlen a hazai híresemberek körében
sem, így nem meglepő, hogy a külföldi elismerésért elsők között gratulált neki Zimány Linda: „Most néztem végig Dolce Gabbana tervező
páros "young designer of choice" listáját es benne van egy magyar tervező Napsugár! Nekem csinált
mar kabátot:) imádom:) gratula
neki!” – írja a glammodell a
Twitteren.

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/az_ogorogtol_az_extravaganciaig/117374/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/hollywoodban_is_dolgozott_napsugar/2079365/

Lass Bea
1982. október 21.-én született, magyar színésznő.
8 éves korában tűnt fel a Kölyökidő című gyermekműsorban, azóta folyamatosan szerepelt filmekben, de dolgozott műsorvezetőként is. A
Színművészeti Egyetem színész szakán Máté Gábor osztályába járt. Később a KOMA társulathoz csatlakozott, melynek 2012-ig tagja volt.
2012-ben elindult az X-Faktor című tehetségkutató műsor harmadik
évadában.
Filmjei:
Végtelen percek (színes, magyar rövidfilm, 2011)
 Tekintet (színes, magyar kisjátékfilm, 2010)
 Intim fejlövés (színes, magyar filmdráma, 2008)
 Mátyás, a sosem volt királyfi (színes, magyar tévéfilm sorozat, 2006)
(TV-film)
Tea (színes, magyar vígjáték sorozat, 2002) (TV-film)
 Karácsonyi varázslat (színes, magyar-szlovén tévéfilm, 2000) (TVfilm)
Kisváros (színes, magyar tévéfilm sorozat, 2000) (TVfilm)




Kölyökidő (színes, magyar tévéfilm, 1989) (TV-film)

Pilcz Roland
1995 óta készítem Kalyber Joe nevű képregénysorozatomat.
Több, mint másfél évtized alatt az életem részévé vált ez a figura
és kalandjai. 2005-ben megjelent az első kötet, melyet azóta 5
másik követett és két felújított újrakiadás. Ugyanis 2012-ben úgy
döntöttem felújított, új, nagyobb formában adom ki az eddigi sorozatot. Ebből jelenleg a 2. és 5. könyv készült el, és javában folyik az első felújítása is.

2009-ben ismerkedtem meg a digitálisfestéssel. Ez tulajdonképpen digitális
rajzpaddal való alkotást, rajzolást, festést
jelenti. Egy fantasztikus, új képzőművészeti lehetőség, melyben remélem minél
többet tudok majd alkotni. Íme az eddigi
munkáim. Bízom benne, hamarosan gyarapodnak! :) (Az itt szereplő képek
nagyrésze egy készülő steampunk projektem tervezési fázisának részeit képezik.)

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/pezseg_a_szegedi_kepregenyes_elet/2024932/
http://konyves.blog.hu/2012/12/14/pilcz_roland_interju

Laluska Balázs
Sportága: kézilabda
Posztja: átlövő
Születési ideje: 1981.06.20.
Születési helye: Szeged
Magassága: 202 cm
Testsúlya: 102 kg
Hobbija: tenisz, zenehallgatás
Nevelőedzője: Mandl Gábor
Legjobb eredményei:


Olimpia
IV. hely (2004) Athén
IV. hely (2012) London



Világbajnoki 6. (2003)



Európa-bajnok 9. (2004.)



Junior világbajnokság 4. (2001)



Junior Európa-bajnok bronzérmes (1998)



Junior Európa-bajnok 6. (2000)



Ifjúsági Európa-bajnok (1999)



Ifjúsági Európa-bajnok bronzérmes (1997)

Az Al-Washl játékosa. A több mint 130-szoros magyar válogatott a mérkőzéseken a védekezésben betöltött szerepe mellett több mint 200 góllal járult
hozzá a csapat sikereihez. Athénban és Londonban tagja volt a 2012. évi
nyári olimpiai játékokon negyedik helyet szerző férfi kézilabdaválogatottnak. 2012 októberében lemondta a válogatottságot. 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszt díjat kapott.
http://www.delmagyar.hu/sport/dupla_aranykapuban_a_fradival/124241/

Buday Dániel

1981. január 5-én született Hódmezővásárhelyen. A magyar kézilabdázó, jelenleg az
Orosházi FKSE csapatában játszik. Részt vett
két Európa-bajnokságon 2004-ben és 2006ban, valamint a világbajnokságon 2003-ban.
Eredményei:
Nemzeti Bajnokság I :

Győztes: 2004, 2005, 2006
Magyar Kupa :

Győztes: 2004, 2005, 2007
EHF Kupagyőztesek Kupa :

Döntős: 2008
https://szegedma.hu/hir/szeged/2012/01/kezilabdaosztaly-indul-a-vorosmartyban.html

Bódi Bernadett
Szegeden született 1986. március 9-én.
Magassága: 175 cm
Magyar válogatott kézilabdázó, jelenleg
a Győri Audi ETO KC jobbszélsője és
tagja a magyar válogatottnak.
Nevelő edzője: Mandl Alice és Mandl
Gábor
Eddigi csapatai: Szegedi DKSE, Szeged
KKSE, AGRO SE Orosháza, Győri
Graboplast ETO, Randers HK Dánia,
Békéscsaba, Dunaújváros, Siófok, Győri AUDI KC
Pályafutása:
Bódi Bernadett szülővárosában, Szegeden kezdett kézilabdázni. Innét került
egy szezon erejéig Orosházára, majd
2001-ben a feltörekvő Győri Audi ETO
KC-hoz igazolt. Itt tagja volt a 46 év óta
először bajnoki címet nyerő győri női
csapatnak. Összesen két bajnoki címet
és három kupát nyert csapatával az ott
töltött hat év alatt.
2007-ben külföldre igazolt, a dán élvonalbeli Randers HK csapatához. Két szezon után a Randers HK anyagi gondjai miatt
váltania kellett, és visszatért Magyarországra. 2009-től a Békéscsabai Előre NKSE játékosa, szerződése a 2009-2010-es bajnokság végéig szólt.
Első válogatott mérkőzését 2005. március 2-án vívta Dunaújvárosban, Dánia ellen. A
válogatottal kétszer vett részt világversenyen, a 2008-as olimpián és a 2008-as Európabajnokságon szerepelt.
Sikerei:
Olimpia: 4. helyezett: 2008 Peking
Magyar bajnokság: 2-szeres győztes: 2005, 2006
 2. helyezett: 2004, 2007
 3. helyezett: 2002, 2003
Magyar kupa: 3-szoros győztes: 2005, 2006, 2007
EHF Kupadöntős
KEK döntős
Junior Európa-bajnokság: 2. helyezett
Junior világbajnokság: 2. helyezett
http://www.delmagyar.hu/sport/bognar-bodi_bernadett_fontos_a_csoportkor/2360730/

Pigniczki
Krisztina

Eredményei:
Olimpia:
II. hely 2000 Sydney
IV. hely 2008 Peking

Testmagassága: 171 cm
Hobbija: zene, kártya, olvasás, alvás
Nevelő edzője: Mandl Gábor
Eddigi csapatai: Szeged, Győri Graboplast ETO KC, Dunaferr SE
Junior világbajnokság: 2. helyezett
Sepsiné Pigniczki Krisztina
kézilabda játékos Makón született 1975. szeptember 18-án,
az Issy Les Moulineaux irányítója. A 2008-as bajnokság
megkezdése előtt röviddel igazolt Franciaországba, a Dunaferr pénzügyi gondjai miatt. A Dunaújvárosi Főiskola
gazdálkodási szakára járt.

Világbajnokság:
II. hely 2003 Horvátország
V. hely 1999 Norvégia
VI. hely 2001 Olaszország
Európa-bajnokság:
III. hely 1998 Hollandia
I. hely 2000 Románia
V. hely 2002 Dánia
EHF Kupa
II. hely 1999 Győri ETO KC, 2003
Dunaferr
Magyar Kupagyőztes 2002 Dunaferr
Magyar Bajnok 2003 Dunaferr
http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/20080831/pigniczki_krisztina_a_francia_bajnoksag_bronzermesenel_folytatja
http://handball.hu/player/10_pigniczki_krisztina/
http://www.delmagyar.hu/sport/hosszura_nyult_pigniczki_krisztina_parizsi_kalandja/2140702/

Bajorhegyi
Ádám

1980. november 11-én Szegeden született
magyar kézilabdázó, aki a Pick Szeged játékosa.
Eddigi klubbok: Tisza Volán, Pick Szeged,
Makó, Gyöngyös FKK, Mezőkövesd
Nevelő edzője: Mandl Gábor
Eredmények :
Nemzeti Bajnokság I :

Ezüstérmes: 2011

VII. hely (Mezőkövesd)
Nemzeti Bajnokság I / B :

Győztes: 2006
Magyar Kupa :

Döntős: 2012
Háromszoros ifjúsági bajnok

http://www.delmagyar.hu/sport/bajorhegyi_adam_szivem_szerint_a_pickben_kepzeltem_el_a_folytatast/2227021/

Sutka Norbert

Poszt: átlövő
Súly: 98 kg
Magasság: 205 cm
Születési idő: 1985. január 11.
Születési hely: Szeged, Magyarország
Kedvenc időtöltés: pihenés, mozizás
Nevelő edzője: Mandl Gábor
Eddigi csapatai:
2006 - 2008 Pick Szeged
2009 - Tatabánya Carbonex

http://www.nemzetisport.hu/kezilabda/kezilabda-sutka-norbert-kolcsonjatekoskent-oroshazan-folytatja-2067879

Vágó Fanny

Szeged, 1991. július 23. válogatott labdarúgó, csatár.
Jelenleg az MTK Hungária FC labdarúgója. Apja Vágó Attila a női
labdarúgó válogatott edzője.
Magassága: 169 cm
Sikerei, díjai:
Magyar bajnokság
bajnok:
2006–07, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13
Magyar kupa
győztes: 2010, 2013
Az év női labdarúgója: 2012

http://www.csongradfoci.hu/tartalom/cikk/259208_orszagot_valt_vago_fanny
http://www.delmagyar.hu/sport/a_szegedi_vago_fanny_lett_hazank_legjobb_noi_labdarugoja_2012-ben/2313750/

