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SZEGED
Nem tett jót a meleg –
Napszúrást kaphattak
a szocialisták. Botka
árnyékkormányozna,
ha már egyre csökken
a támogatottsága.
uwuwu

Rózsa Sándor lelke –
Betyárfilmről álmodik
Oszter Sándor, akit
most a Csókos
asszonyban láthat
a közönség.
uwuwu 11. oldal

4. oldal

Élettel teli szerep
Esztergályos Cecília biztos abban, hogy Hunyadinét játszva
az augusztusi, zsombói bemutató meghatározó élmény lesz
az életében.

13. oldal

Régészek a várnál
Feltárási munkálatokat végeznek a szegedi Móra-parkban,
a múzeum előtti területen.
A vár déli kapujának pontos
helyzetét határozzák meg.

10. oldal
Letette a névjegyét
Aranyakat lapátolt az Európabajnokságon a szegedi reménység. Nádas Bence a vb-n is a
legjobb helyezésekért küzd.

20. oldal

Minőségit a magyarnak!

Fotó: Gémes Sándor

Bartus Bella
Húszpontos akciótervet fogadott
el a kormány, hogy biztosítsa a jó
minőségű élelmiszereket a magyar
lakosságnak. A cél az, hogy csak
megfelelő élelmiszereket forgalmazzanak a boltokban, és megakadályozzák, hogy a multinacionális

cégek rosszat adjanak el a vásárlóknak. Szegedieket is megkérdeztünk,
akik szerint bizonyos áruknál egyértelműen tapasztalható a silányabb
minőség. A helyi fideszes országgyűlési képviselő is fontosnak tartja
az állami kezdeményezést. B. Nagy
László úgy fogalmazott, minden
egészséges nemzet vigyáz és büszke

a saját termékeire, mert azok mögött magyar munkahelyek állnak.
Ha a fogyasztók tudatosan hazai
terméket választanak, akkor az pozitív hatást gyakorol a mezőgazdaságunkra, élelmiszeriparunkra és
költségvetésünkre is.
Cikkünk a 9. oldalon
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Házipénztár

Kilakoltatta az önkormányzat cége

Üllés település polgármesteri hivatalában a felújítási
munkálatok időtartama alatt a házipénztár hétfőtől
csütörtökig reggel 8 és 12 óra között tart nyitva.
Ezenkívül a községben élők részére ki- és befizetést
nem teljesítenek a beruházás végéig.

Harminc éve lakott Szegeden egy Felső Tisza parti lakásban a 69 éves hölgy, akit lakbértartozás miatt lakoltatott
ki otthonából a napokban az IKV Zrt. Az asszony sírással küszködve mondta el, hogy nincs hová mennie, nem
tudja, hogyan tovább.

Képeken a vasút
A szegedi nagyállomásra érkezők a peronokon
a kijárat felé igyekezve
rögtön szembetalálják
magukat a város egyik
legimpozánsabb épületével, a dómmal. A Vasúttörténeti Alapítvány
közölte, ide helyezték
fel a vasutasok a különböző engedélyek birtokában azt a nagyméretű
molinót, melyen Nagy
József ikonikus fotóját, az 1984. március
28-án
elbúcsúztatott
utolsó szegedi gőzöst, a
424,334-est láthatják. A
váróteremben lévő pavilonok egyikében pedig a vasúti relikviákból
rendezett állandó tárlat
szemlélhető meg.

Kilométer-árverés
Teljesítette a 111 kilométeres Ultra
Tisza-tó futóversenyt a hódmezővásárhelyi Kiss „Csicsó” Attila. A sportolót jótékonysági cél is motiválta,
mivel a lefutott kilométereket elárverezte. A szakaszonként befolyt ezer
forinttal az éhező szegedi gyerekeket
támogató Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítványt segítette. A fiatalember 15 óra
23 perces idővel zárt. Az akció olyan
jól sikerült, hogy a tervezettnél jóval
több, 187 ezer forint érkezett be.

A munka elismerése
Közel 30 éve tevékenykedik az igazságszolgáltatásban
a Szegedi Ítélőtábla tisztviselője, Hargitai Tiborné, aki a
Bíróságok Napja alkalmából megkapta a Juhász Andor-díj
bronz fokozatát. A kitüntetettet kezdetben a Szegedi Városi
Bíróságon leíróként alkalmazták, majd 1991-től a Csongrád
Megyei Bíróság katonai tanácsánál, illetve a büntetés-végrehajtási csoportjánál volt jegyzőkönyvvezető. 2003. május
1-től a Szegedi Ítélőtáblán jegyzőkönyvvezetői feladatot látott
el, 2005-ben jogi asszisztensi végzettséget, 2014-ben igazságügyi szervezői képesítést szerzett, melyre figyelemmel 2014.
augusztus 1-től kezdődően bírósági ügyintézői munkakörbe
került. Jelenleg a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma elnökének titkárságát vezeti, egyben a kollégiumvezető által is
elnökölt Büntető III-as tanács mellett bírósági ügyintéző.

Kerékpár-regisztráció

A BikeSafe program keretében kerékpár-regisztrációra várták a biciklitulajdonosokat a Szegedi
Rendőrkapitányságon. Az
akciót a héten tartották meg.
A vagyonvédelmi program
legfőbb célja a kétkerekűek
legfontosabb adatainak és fotóinak nyilvántartásba vétele,
a kerékpárlopások megelőzése, illetve a megtalált járművek beazonosítása volt.

A minőségé a jövő
Szeged két fesztiválja, a szabadtéri és a THEALTER
európai szakmai szervezetek
elismerését is kivívta – hangzott el a Magyar Fesztivál
Szövetség
elnökségének
kihelyezett ülésén. Márta
István, az MFSZ elnöke arról
is szólt, hogy a kormányzat
idén már 750 milliós keretből támogatja a kiemelt vidéki rendezvényeket, ezzel
is hozzájárulva a minőség
növeléséhez.

Szeged Szépei

Megrendezték az idén jubiláló 10. Szeged Szépe szépségkirálynő-választás elődöntőjét a Tisza Dokk jachtklubban. A versenyre 179-en jelentkeztek, az elődöntőt
követően 22 hölgy jutott a döntőbe a zsűri pontozása
alapján. A jelöltekre idén is számos program vár majd,
mind Magyarországon, mind külföldön egyaránt. Három jótékonysági projektben vesznek részt a lányok,
a verseny elsődleges céljának megfelelően fel szeretnék hívni a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, az
állandó szűrés és prevenció fontosságára, emellett az
ÁGOTA Alapítvány gyermekeit fogják vendégül látni,
tanszerekkel megajándékozni. Ezenkívül idén is segítik
a Tappancs Állatmenhely és a Szegedi Vadaspark munkáját nagy mennyiségű állateledellel, illetve önkéntes
munkájukkal egyaránt. A döntőt az év végén, december 9-én rendezik meg.
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Óvatosan a méhekkel

Nyáron az átlagosnál többen töltik idejüket a szabadban. Ilyenkor
azonban a rovarok is aktívabbak,
leggyakrabban a darazsak és a
méhek keltenek riadalmat. Maróti József szegedi méhész felhívta a figyelmet, ha nagy számban
észlelnek méheket lakókörnyezetükben, érdemes körültekintőnek
lenni. Amikor behúzódnak zárt
eresz alá, kéménybe, elérhetetlen
zugokba, csak az irtás jöhet szóba.
Önállóan ne essenek neki a szárnyasoknak, hisz azok megvadulhatnak, tömegesen támadhatnak.
A baleset elkerülése érdekében
kérjék szakember segítségét.
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Szomszédolás
Zákányszéki kulturális csoportok utaztak Hajdújárásra,
ahol a Rózsa Sándor Fesztiválon léptek fel. Bemutatkoztak
a citerások, a néptáncosok, a parasztkórus és egy modern táncos formáció is. – Hajdújárás kulturális bemutatkozóját még márciusban láthatták a zákányszékiek.
Most mi szomszédolunk – írta előzetesen a Csongrád
megyei település honlapja.

Karnyújtások

Önkéntesek

Véradást szervez a Szegedi
Regionális
Vérellátó
Központ július 21-én, pénteken 14 és 18 óra között az
Árkádban, valamint július
22-én, szombaton 13 órától
16 óráig Domaszéken, az általános iskolában.

Csatlakozás

Búcsú a templomban
A Havas Boldogasszony nagybúcsút idén augusztus 5-én,
szombaton és 6-án, vasárnap
tartják a szeged-alsóvárosi
ferences templomban. Ez évről-évre a dél-alföldi katolikus
közösség egyik legjelentősebb
ünnepe, amit több ezer zarándok és látogató keres fel az ország szinte minden részéből.

Új defibrillátorok

Cicaivartalanítás

A Nemzeti Közművek
áramszolgáltatója,
a
DÉMÁSZ öt új defibrillátort helyezett el a szegedi, bajai, békéscsabai
és kecskeméti telephelyein. A korszerű készülékek az ügyfelek és a
társaság dolgozói számára is könnyen elérhetők,
ha életmentő beavatkozásra van szükség.

Befejeződött a Szegedi
Cicamentők Állatvédő
Egyesületének ivartalanítási programja. Egymillió
forintból 100 nősténnyel
foglalkoztak. A kóbor állatok, valamint a szociálisan rászoruló emberek
macskáinak ivartalanítása
volt a cél.

Az ivóvíz és a szennyvíz bekötésére egyaránt kiterjed
a közműcsatlakozások díjmentessége – ismertette a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Mint arról beszámoltunk, július 1-jén ingyenessé vált a többségi
állami tulajdonú víziközmű-társaságoknál a legfeljebb
32 milliméter átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb
160 milliméter átmérőjű szennyvízvezeték új bekötésénél az igénybejelentés elbírálása, a terv, valamint
az adategyeztetés, a vízmérőóra és annak felszerelése,
illetve a nyomáspróba. A vállalkozók mentesülnek a
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése alól is. A
kormányrendelet kizárólag a július 1. után létrejövő új
bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérő-beszerelésekre viszont nem érvényes. Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az új építésű ingatlanoknál, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításánál vehető
igénybe. Jelentősen csökkentek a közmű-csatlakozással
összefüggő ügyintézési határidők is.

Ismét önkénteseket toboroz a szegedi Móra
Ferenc Múzeum: a 2010es, rendkívüli sikerű
önkéntes program után
bővíteni szeretnék a csapatot. A jelentkezők egy
képzésen vesznek részt,
ahol megismerik a múzeumi világot, a működést
és mindennapokat, valamint a kiállításokat. Szakemberek készítik fel őket
arra, hogy önkéntes tárlatvezetőkké válhassanak. Emellett rendszeresen közreműködhetnek a
múzeum rendezvényein,
programjain segítőként.

Falunapok Röszkén

Vásár Ruzsán

Augusztus 4. és 6. között
rendezik meg a Röszkei
Falunapok és Nemzetközi
Töltöttkáposztafőző Versenyt.
A gasztronómiai megmérettetést 5-én, szombaton tartják. A három legjobbat, valamint a legtradicionálisabb,
a legimpozánsabban dekorált
és a legújszerűbb ízlésvilágú
étkeket díjazzák.

Havonta hamisítatlan vásári
hangulattal, különleges termékekkel és jó alkulehetőségekkel várják az érdeklődőket az országos és megyei
szinten is jelentős ruzsai
állat- és kirakodóvásárra. A
szervezők garantálják, hogy
aki július 23-án, vasárnap aki
ellátogat a község vásárterére, nem tér haza üres kézzel.

4  KÖZÉLET

2017. JÚLIUS 21.

Kétbalkezes árnyékkormányzást tervezgetnek a szocialisták

Megárthatott a kánikula a pártvezetésnek
Számos jel utal arra, hogy a júliusi
forróságban napszúrást kaptak
a szocialisták. Szekeres Imre és
Lendvai Ildikó körének indíttatására árnyékkormányozna Botka
László, ha már a párton belül és
kívül is egyre csökken a támogatottsága.
Pintér M. Lajos
Régi motorosokból és pártonkívüliekből álló árnyékkormányt hoz létre
hamarosan Botka László, az MSZP
egyre komolyabb gondban lévő miniszterelnök-jelöltje – jelent meg a
hír az országos sajtóban. A „kvázikabinetben” Ujhelyi István európai parlamenti képviselő lenne Botka jobbkeze, a névsor amúgy Hiller Istvántól
Gőgös Zoltánon át Andor Lászlóig
terjed. Az is kiderült, az árnyékkormány felállításának ötlete a levitézlett szocialista politikusok (Lendvai
Ildikó, Szekeres Imre és társaik) által 2014-ben alapított Deák Ferenc
Körtől származik.
Az egyik érintett, Ujhelyi István
úgy sasszézott el a felvetés elől, hogy
nem Botka jobb, hanem bal keze szeretne lenni, „hiszen Európa balra
van”. Ő már csak tudja, hiszen idestova száznegyvenkilenc brüsszeli nyílt
levélben kongatta meg hazája ellen a
globalista harangokat. Molnár Gyula

Fotó: Gémes Sándor

Ujhelyi Istvánnak nagyon melege volt a Zuschlag-per tárgyalásán

pártelnök az ATV-ben úgy reagált
a sajtóértesülésre, hogy a kiszivárgott névsorban nincs semmi meglepő, hiszen az MSZP háza táján a
szóban forgó személyek foglalkoznak a különböző szakpolitikai kérdésekkel. Boros Bánk Levente polito-

lógus az M1-nek azt mondta: a lépés
a Botka Lászlóban érezhető bizonytalanság egyik megnyilvánulása. A
szegedi polgármester két tűz közé
szorult: azt hangoztatja, szakítani
akar a 2010 előtti személyzeti politikával (melynek amúgy aktív része-

Simon Gábor és Czeglédy Csaba csupán a jéghegy csúcsa?

Baloldali széfek rejtélyei
A Fidesz azt kérdezi az MSZP-től
és a DK-tól, hogy hány országban,
városban és bankban vannak
még titkos számláik, széfjeik és
aranyrudaik.
DSZ-MTI
Hidvéghi Balázs, a kormánypárt
kommunikációs igazgatója emlékeztetett, néhány éve Simon Gáborról,
az MSZP akkori elnökhelyettesé-

ről derült ki, hogy ausztriai számlákon több százmillió forintot titkolt
el, a legutóbbi hírek szerint pedig
Czeglédy Csabáról, a szocialisták Vas
megyei „vezető politikusáról”, valamint Gyurcsány Ferenc és Botka
László „bizalmasáról”, ügyvédjéről
bizonyosodott be – már osztrák banki határozat is megerősíti –, hogy
egy hozzá köthető osztrák széfből
tízmillió forint értékben kerültek elő
aranyrudak. Hidvéghi szerint ezek

tudatában joggal merülhet fel a kérdés, vannak-e még eltitkolt baloldali rejtekhelyek.
A kommunikációs igazgató hozzátette, Czeglédy Csaba hárommilliárd forintos tételben vádolható bűnszövetkezetben elkövetett csalással.
A Fidesz választ vár rá, hogy jutott-e
az MSZP-nek és a DK-nak is ezekből
a pénzekből, és hol van a hárommilliárd forintnak a ma még elő nem
került nagyobbik része.

se volt parlamenti képviselőként – a
szerk.), és a Medgyessy-, Gyurcsányés Bajnai-kormány tagjai helyett új
embereket kellene megneveznie, de
mégis azok uralják az MSZP-t, akik
a korábbi ciklusokért felelősök, és
Botkát most is erősen fogják hátulról.
A baloldali cicaharcot és káoszt tovább fokozandó az egyik DK-s blog
értetlenkedését fejezte ki, hogy ha az
MSZP miniszterelnök-jelöltje folyamatosan ekézi Gyurcsány Ferencet,
akkor hogyan lehet mégis tele az úgynevezett árnyékkabinetje az egykori Gyurcsány-kormány minisztereivel és államtitkáraival…
Miközben a múlttal való szakítás
jegyében tiltott önkényuralmi jelképpel, a vörös csillaggal kampányoltak
a Kunhalmi Ágnes vezette szocialisták az EFOTT-on. A Balra Magyar
portál tudósítóját pedig valószínűleg
kint felejtették a napon, ugyanis arról
értekezett, hogy a fesztiválon „a fiatalok gyakorlatilag az MSZP pavilonján kívül egyetlen más politikai párt
sátrát sem keresték fel, az MSZP előtt
azonban tömött sorok alakultak ki”.
No igen, nyár van, kánikula.
Szegediesen szólva izzadunk, mint
Ujhelyi István a Zuschlag-per tárgyalásán. Jólesik ilyenkor a hűsítő árnyék. Vagy egy szórakoztató
árnyékkormány. Amolyan szegedi
kétbalkezes.

Esélyleső
Már azok a balliberális értelmiségiek is kezdenek kihátrálni
Botka László mögül, akik korábban a baloldal megváltójaként
tekintettek rá. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje kétségbeesésében nyíltan fenyegeti párttársait, s elkezdett gondolkodni
a Jobbikkal történő együttműködésen. Ennek a vakvágányra
futott politikának Gyurcsány
Ferenc lehet a nyertese – nyilatkozta a Magyar Hírlapnak
Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője.
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Újabb feljelentés a VIP-parkolóbotrányban

Coming out

MSZP-s kifizetőhely lett Szeged?
Több mint másfél millió értékben
kapott kombinált szegedi parkolóbérleteket egy korábbi makói
MSZP-s országgyűlési képviselő,
akinek semmi köze nem volt az
érintett időszakban a megyeszékhelyhez, s ezzel megvalósulhatott
a tiltott pártfinanszírozás is – állítja Szabó Bálint jogász.
Varga Anna
Tovább gyűrűzik a szegedi szocialista városvezetést körülölelő VIPparkolóbotrány. A büntetőügyet a
Gyulai Járásbíróság tárgyalja, a vád
szerint Szegeden jogszabályi felhatalmazás nélkül osztogattak éves parkolási bérleteket, s ezzel több mint 40
millió forint kárt okoztak a városnak.
– Felmerül a gyanú, hogy a Magyar
Szocialista Párt tiltott pártfinanszírozást végzett, és több mint valószínűsíthető, hogy Szeged az MSZP
kifizetőhelyévé vált. Kijelenthető,
hogy Botka László, az MSZP megyei elnökeként Szegedről fizette
ki Gazdag Jánost, aki a párt megyei
szervezetének elnökhelyettese volt –
közölte Szabó Bálint, a Likvid Kontroll
Kft. ügyvezetője, miután feljelentést
tett a Makói Rendőrkapitányságon

Fotó: Kovács Ferenc

VIP-vádlottak tárgyalásra várva: Kalmár Gábor, Mózes Ervin és Solymos László

költségvetési csalás, hivatali vesztegetés, valamint hivatali vesztegetés
elfogadásának gyanúja miatt.
A jogász úgy kalkulál, hogy
Gazdag János több mint másfél millió
értékben kapott bérleteket, méghozzá
olyan időszakban, amikor már nem
volt országgyűlési képviselő. Szabó
tudomása szerint nem Gazdag János
az egyetlen személy, aki Csongrád
megyében szocialista párttisztsége
okán jutott anyagi előnyökhöz, hanem deszki, szentesi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és további makói
MSZP-seknek is jutott az ingyenbér-
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letekből. – Megengedhetetlen, hogy
Szegedet akár a polgármestere, akár
bárki más kifizetőhelyként használja.
Elég volt abból, hogy Botka László ebben és más ügyekben az MSZP különböző tisztségviselőit finanszírozza
– szögezte le Szabó Bálint.
A jogász még megjegyezte, mindez azért érdekli a szegedieket, mert
a csongrádi megyeszékhelyen fizetik az emberek a legtöbbet a parkolásért, úgy, hogy a város ingyen osztogatott bérleteket titkárnőnek, haveroknak, párttársaknak és egyéb kiváltságosoknak.

„Elképesztően szánalmas próbálkozás a fiatalság megnyerésére” az MSZP-logóval terjesztett fidget spinner – írta meg
a Blikk. A lap viccesen megjegyezte, ha erre a kis értelmetlen
csapágyas forgó valamire nem
ad választ a jobboldal, akkor retteghet a 2018-as választáson. A
Heti Válasz Online úgy tromfolt,
hogy„zseniális coming out”-nak
lehetünk tanúi: „Ennél tömörebben ugyanis még soha, senki
nem fogalmazta meg a Magyar
Szocialista Párt lényegét: bár
több ága van, mindegyik egyforma, és valamennyi a központ
körül pörög egyre lassulva, hogy
végül tehetetlenségében a porba hulljon az elejétől fogva értelmetlen, eleve kudarcra ítélt
képződmény...”

Szeged és Magyarország mindennapjait érintő témákról tabuk nélkül július 27-étől

Georg Spöttlével indul a SZEGEDma Klub
A Déli Szó hetilap és a SZEGEDma.
hu hírportál kiadója július 27-étől
új közéleti rendezvénysorozatot
indít SZEGEDma Klub címen.
DSZ
A SZEGEDma Klub estjein Szeged
és Magyarország mindennapjait
érintő, közérdekű témákról beszélgetünk majd vendégeinkkel.
Az első alkalommal 2017. július
27-én (csütörtökön) 18 órakor várjuk a Bistorant rendezvénytermébe
(Szeged, Kelemen László u. 7.) az
érdeklődő közönséget. Vendégünk
Georg Spöttle biztonságpolitikai

szakértő lesz, akit a migráció által
okozott kihívásokról, Brüsszel bevándorláspolitikájáról, az Európai
Unió egyes országainak mozgásteréről és tervezett intézkedéseiről,
valamint a hazai és a nemzetközi
biztonságpolitika legégetőbb problémáiról kérdezünk. A beszélgetőpartner Csúri Ákos, a Blogstar.hu
alapítója lesz. Az országosan ismert
és elismert újságírót szegedi kötődése mellett a SZEGEDma.hu és a
Blogstar.hu közötti szoros szakmai
együttműködés okán kértük fel az
estek állandó házigazdájának. Jöjjön
el ön is a SZEGEDma Klub első
estjére, egy érdekes beszélgetésre!

Fotó: Gémes Sándor
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Országszerte egyedülálló támogatást nyújt Tiszasziget a csok mellé

Segítő kezek a nagycsaládosoknak
Ingyentelket biztosít a tiszaszigeti
önkormányzat azoknak a családoknak, melyek igénybe veszik
az állami otthonteremtési kedvezményt. A község eddig tíz területet
hirdetett meg, amiket már le is
foglaltak az érdeklődők.
Megyeri József
– Nagyon örültünk, amikor 2015ben a kormány bejelentette a családi
otthonteremtési kedvezmény, azaz
a csok indítását, mivel úgy gondoltuk, hogy ez minden magyar fiatal
számára hatalmas lehetőséget jelent. Tiszasziget nagyon jó fekvésű,
Szegedhez közel lévő, dinamikusan
fejlődő település, ezért a képviselő-testülettel úgy döntöttünk, hogy
ingyentelket biztosítunk azoknak
a háromgyermekes családoknak,
melyek megfelelnek az állam által
megszabott feltételeknek és a pénzintézeteknek – nyilatkozta a Déli
Szónak Ferenczi Ferenc polgármester. Mint hozzátette, ezenfelül az
építkezés tervezéséhez ingatlanonként 200 ezer forinttal járulnak hozzá, ami szintén jelentős segítségnek
számít, ugyanis az említett folyamat
körülbelül harmadára, felére ele-

gendő. A családoknak a díjmentes
telkekért cserébe négy éven belül
kell végezniük az építkezéssel, valamint a gyermekeiket a helyi bölcsődébe, óvodába és általános iskolába
kell íratniuk. Erre azért van szükség,
mert Tiszasziget lélekszáma 1800 fő,
így mint minden kistelepülésen, így
itt is csökkent az elmúlt években a
gyermekek száma.
Tavaly és idén tíz telket hirdettek meg, amiket már le is foglaltak a fiatal párok. Elsősorban szegediek figyelmét sikerült felkelteni a programmal. Az első család
már beköltözött, három-négy ház
lassan elkészül, de akad olyan is,
ahol szünetelnek a munkálatokkal.
Ferenczi Ferenc szerint ennek az az
oka, hogy a térségben is jelentősen
megnövekedett az építkezések száma. Az önkormányzat éppen ezért
egy építőipari tevékenységgel foglalkozó szociális szövetkezetet hozott
létre, ami a helyi építőipari vállalkozásokat koordinálva és a közmunkásokat, álláskeresőket bevonva kulcsrakész állapotban adja át
a családoknak az új ingatlanokat.
A területek nem egymás mellett helyezkednek el. Az önkormányzat korábban felvásárolta az üresen álló-

Fotó: Kovács Ferenc

Folyamatosak az építkezések a határ menti településen

kat, hogy azok ne rombolják az utcák látképeit. A községben az új lakók beilleszkedésére is gondolnak,
ezért személyes tárgyalásokat folytatnak velük, valamint polgármesteri hírlevelet és rendezvénymeghívókat küldenek nekik a minél szélesebb körű helyismeret érdekében.
Azt szeretnék elérni, hogy a most
beköltözők minél inkább magukénak érezzék a települést.

Az ingyenterületek osztását jövőre is folytatják. A település határában lévő lakópark száz telkéből
húszat kínálnának fel, így összesen
harminc új családot köszöntenének
Tiszaszigeten. A polgármester zárásként elmondta, még sehol nem találkozott az otthonteremtés ilyen kedvező feltételeivel, így büszke rá, hogy
országszerte egyedülállónak számítanak a témában.

A zsákfalu számára kitörési pontot jelenthet a határ menti kapcsolatok erősítése

Utat építenek Kübekházától a szerb határig
Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásnak
minősítette a kormány a Kübekházáról a szerbiai Rábé irányába az
államhatárig vezető út nyomvonalának kijelölését.
Varga Anna
Molnár Róbert polgármester a Déli
Szónak elmondta, a tervek szerint
2018 őszére épülhet meg az út. A fejlesztés Kübekháza egyedülálló geopolitikai helyzetéből adódóan nagy
jelentőséggel bír, ugyanis Rábé és a
romániai Óbéba egyaránt közelebb

helyezkedik el hozzá, mint bármely
magyar település.
A gazdálkodók nem fogadták kitörő örömmel, hogy a földjüket ketté
szeli majd egy út, ám sikerült mindenkivel megegyezni, most kötik az
adásvételi szerződéseket. A közmeghallgatásokon a lakosok is a megnövekvő belterületi forgalom miatt
aggodalmaskodtak, ám kezdetekben
napi szinten 60-80 autóról lehet szó,
ami nem fog nagy terhet jelenteni a településnek. Molnár Róbert
úgy összegzett, Kübekházának mint
zsákfalunak kitörési pontja lehet a
határ menti kapcsolatok erősítése.

Fotó: Gémes Sándor

Eddig csak évente egy hétvégére nyitották meg a hármas határt
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Paprikadömping

Összefogtak a gazdák Szőregen

Fotó: Gémes Sándor

Szegeden a hajléktalanok és
rászorulók étkeztetését felvállaló alsóvárosi ferenceseknek is
juttatnának a Magyarok Kenyere
jótékonysági program keretében
összegyűjtött búzából őrölt lisztből
– hangzott el a búzabegyűjtésen
Szőregen, ahol nyolc mázsányi
kenyérnek valót adtak össze a
környékbeli termelők.
Varga Anna
Az elmúlt hét év során folyamatosan bővült a Magyarok Kenyere
program Szőregen, a gazdák egyre több búzával járulnak hozzá a
jótékonysági kezdeményezéshez, és
idén már gazdareggelivel is várták az
adományozókat. – A szegedi gazdákon kívül Ferencszállásról, Deszkről,
Kübekházáról,
Újszentivánról,
Tiszaszigetről hoztak búzát, vagyis a környező települések mindegyike csatlakozott – tudtuk meg
Rózsavölgyi József önkormányzati
képviselőtől (Fidesz-L.É.T.).
A jótékonysági búzagyűjtésen B.
Nagy László fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy idén
a hazai termésátlag 5,2 tonna körül

várható hektáronként, amit ha összevetünk a nagyjából egymillió hektáros vetésterülettel, 5,2 millió tonna
búzát jelent. Megjegyezte, ha ebből
levesszük szokásos éves 1-1,5 millió
tonnás exportot, akkor is biztonsággal állítható, hogy a hazai keresletnek megfelelő mennyiség megtermett Magyarországon, akár étkezési,
akár a takarmánybúzáról beszélünk.
– Mivel globálisan is jelentős a búzatermés, így nem érdemes arra számítanijuk a gazdáknak, hogy 50-60
ezer forintos tonnánkénti árért el tudják adni azt. Ha összevetjük a világ
735 millió tonnás termelését a hazai
5 millióval, beláthatjuk, nem mi fogjuk jelentősen befolyásolni az árakat,
ezért Magyarországon a minőségi búzatermesztésre érdemes a hangsúlyt
fektetni – magyarázta a kormánypárti politikus.
Szabó Károly falugazdász arról tájékoztatott, hogy térségünkben 2800
hektárnyi szántóterület van, ennek
39 százalékán termesztenek őszi kalászosokat, vagyis 3050 hektár őszi
búzát vetettek tavaly. A növény fejlődésének nem kedvezett, hogy nem
egészen 200 milliméter csapadék hullott mindössze július közepéig, ami

300 millivel kevesebb az előző évinél,
igaz akkor az éves átlagnál több eső
hullott. – Befejeződött a búza aratása,
megközelítőleg 4800 kilogramm termett hektáronként, ami az időjárási
viszontagságokat figyelembe véve jónak mondható. A hozamok igen eltérőek, 210 hektár öntözött területen
9 tonnás átlagtermés volt egy hektáron hibrid búzából, de 4 tonna alatti átlaghozam is volt. A talajtípusok
és fekvések is nagy szórást mutattak,
a gyorsan felmelegedő, rosszabb vízgazdálkodású talajokon 4 tonna felé közelített az átlaghozam, másutt
5,5-6 tonna körüli volt – ismertette
az adatokat Szabó Károly.
Rózsavölgyi József önkormányzati
képviselő egy javaslattal is előállt, az
egybegyűlteknek kifejtette, azt szeretné, hogy a megőrölt lisztből jusson
az alsóvárosi ferenceseknek is, akik
szegénykonyhát üzemeltetnek, s szerinte érdemes lenne országos szinten a hajléktalanellátást is támogatni az adományokból. Az elmúlt években kinőtte magát a kezdeményezés,
hiszen jóval több kenyérrevalót adnak össze a hazai gazdák, mint amire a Böjte Csaba vezette dévai Szent
Ferenc Alapítványnak szüksége van.

Tiszasziget egyik szociális szövetkezete üvegházakban fehérpaprikát termeszt. Az idén azonban öntözési hiba miatt sok lett
köztük a kalciumhiányos, azaz
apró, világosbarna vizenyős foltok jelentek meg rajtuk. – Ezek
a zöldségek nem piacképesek,
azonban étkezésre nyugodtan
felhasználhatóak, hiszen nem
romlottak meg, a szépséghibán
kívül semmi bajuk nincs – tudtuk
meg Ferenczi Ferenc polgármestertől. Az önkormányzat ezért
úgy döntött, hogy a lakosság körében ingyenesen meghirdeti a
paprikát. Mivel rövid időn belül
a vártnál jóval nagyobb érdeklődést tapasztaltak, ezért később korlátozták az egy főre jutó
mennyiséget, és mindenki egyegy tasakkal vehetett át. Hamarosan az 1800 fős község minden
háztartása elegendő paprikához
jutott, és Ferenczi Ferenc szerint
nem mindennapi mennyiségű
lecsó és savanyúság készült el Tiszaszigeten. A paprikatúltengésből a szomszédos településekre
is jutott, például Kübekháza és
Ferencszállás, valamint a szegedi Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató is részesült a különleges terményből.

Mozgó ügyfélfogadás
Folyamatosan járja Csongrád megye
településeit a mobilizált kormányablak, hogy a térségben élőknek lehetőséget biztosítson a minél gyorsabb és
könnyebb ügyintézésre. Juhász Tünde
kormánymegbízottól megtudtuk, saját beruházásként egy két munkaállomással felszerelt buszt alakítottak
ki, ahol minden olyan szolgáltatás
elvégezhető, ami a kormányablakok
épületeiben. Legközelebb július 24én, hétfőn 9 és 12 óra között Üllésen,
a Dorozsmai út 40. szám alatt kereshetik fel a buszt az érdeklődők.
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Pintér
M.
Lajos

A szegedi szállók is fejlesztenének

Biblia
Az erőtlenül és hamisan éneklő ellenzéki pártok helyébe lépve
Magyarországon jelenleg az ellenzéki sajtó igyekszik formálni a
(kormány ellen) a közvéleményt –
mutatta be nemrégiben tanulságos
elemzésében a Nézőpont Intézet.
A kutatás során a leghangosabb és
legharcosabb balliberális sajtótermékek, a 444.hu, a 24.hu, az Index.
hu és a HVG.hu tartalmait vizsgálva jutottak erre a következtetésre.
Az év legnagyobb honi sporteseménye, a vizes világbajnokság kapcsán
a gyakorlatban rajzolódtak ki a
törésvonalak. A fenti négyesfogat
tagjai – Kornis Mihály máig ható
„mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ti minket” üzenetét
klaviatúrára ültetve – egymásra
licitálva igyekeztek azon, hogy a
lehető legdurvábban verjék bele a
csúfot a nyitóünnepségbe, a szervezésbe és egyáltalán az egész vbbe. Csak azért, mert az Orbánkormány hozta tető alá.
Itt tartunk, és nem is nagyon látszik,
hogy bárki be tudná temetni az
árkokat. Pedig mennyivel magasztosabb, lélekemelőbb és könnyebb
is lenne annyit mondani, hogy hajrá, magyarok! Közösen szurkolni,
örülni, együtt büszkének lenni a
sikereinkre.
Meg lehet kísérelni bármilyen köntösbe is öltöztetni, az építkezés és
a rombolás erői állnak egymással
szemben hazánkban. Legyen szó
úgy általában a nemzeti érdekekről
és jogokról, a magyar gazdaságról,
nagy nemzetközi rendezvények idevonzásáról vagy éppen a biztonságunkat védő kerítésről.
Már meg sem lepődünk, amikor
egy fővárosi balliberális (amúgy
DK-s) képviselő arról értekezik,
hogy „idióta, aki komolyan veszi a
Bibliában foglalt szabályokat”.
Hiába, nagyon más bibliákat
követünk.

Fotó: Kovács Ferenc

A szegedi Vén Diófa panzió már jövőre belefogna a beruházásba a Kisfaludy-program keretében

Magyarország eddigi legnagyobb
szállásfejlesztési támogatási
konstrukcióját jelentette be a
kormány július elején. A Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program
300 milliárdos keretösszeggel
támogatná a vidéki szálláshelyeket. Szegeden is szükség lenne
a szobák bővítésére, többen is
pályáznának.
Bartus Bella
A turizmus versenyképességének növelése érdekében indult el
a Kisfaludy szálláshely-fejlesztési
program. A vissza nem térítendő
forrásokra épülő támogatást július végégig szakmai konzultációra
bocsátotta a Magyar Turisztikai
Ügynökség. A támogatási igényeket
szeptember 1-től lehet benyújtani.
Az elmúlt öt évben dinamikusan
nőtt a vendégéjszaka szám Szegeden.
A tavalyi évre vonatkozóan a statisztikák tizenkét százalékos vendégszám-emelkedést mutatnak, a vendégéjszakák száma pedig tizenhárom százalékkal nőtt az előző évhez képest. Főleg városlátogatásra
érkeznek az emberek, és átlagban
két éjszakát töltenek el itt. Szeged
több szempontból is érdekes lehet

az idelátogatóknak. – A sokszínű turisztikai kínálat minden korosztály
számára lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, ez a legnagyobb erősség.
A várost mediterrán hangulata, a teraszok, a fürdők vonzóvá teszik a
turisták számára – fogalmazott Ács
Szilvia, a szegedi Tourinform irodavezetője.
A világtendenciák alól Szeged
sem kivétel. A legtöbb szolgáltatással bíró szálláshelyeket keresik leginkább. A nyári időszak éles vonallal különül el az év többi szakaszától, hiszen ilyenkor a családok általában a kedvezményes lehetőségeket
választják. Ács Szilvia azt mondja, a
statisztikai számok alapján egyértelműen nőtt a kereslet, ezért minden
fejlesztésre szükség van, tehát komoly lehetőséget kínál a kormányzati program. – Azoknak a szálláshelyeknek, melyek önerőből nem tudnak fejleszteni, mindenképpen rendkívül hasznos, illetve jó lehetőség lesz
azoknak is, akik a már meglévő szálláshelyeiket szeretnék bővíteni – tette hozzá a szakember.
A kormány a Kisfaludyprogrammal lehetővé teszi, hogy kétezer vidéki szálláshely harmincezer
szobája újuljon meg. Emellett esélyt
teremt az eddig elmaradt karbantar-

tások, felújítások pótlására. A fejlesztési csomag költségvetését 2030-ig
300 milliárd forintra tervezték, melynek fele állami támogatás lesz, amihez igényelhető harmincszázaléknyi
kedvezményes hitel, a maradék húsz
százalék önrészt a vállalkozásoknak
kell biztosítaniuk.
A szegedi Vén Diófa panzió tulajdonosa, Farkas László is hallott már
az ígérkező lehetőségről. Annak ellenére, hogy még nincsenek pontos
információi, érdekelné a program.
Sőt, ha az elképzeléseinek megfelelőek lennének a feltételek, már jövőre belefogna a beruházásokba. –
A turisztikai beruházások területét
és a szálláshelyek fejlesztését elhanyagolt területnek érzem. Ha a lehetőségek adottak lennének, szeretnénk bővíteni a férőhelyeink számát,
úgy érzem, Szegeden komoly igény
van az új szálláshelyekre – mondta
Farkas László.
Az ugyancsak szegedi Anna panzió üzletvezetője, Szekeres Gyöngyi
is arról beszélt a Déli Szónak, elérhető feltételek mellett ők is pályáznának. Az ötvenszázalékos állami
támogatást reálisnak tartja. A kötelező hitelfelvételtől azonban tart,
a fennmaradó összeget inkább önrészből fizetné ki.
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Felháborító, hogy nem ugyanaz a minőség Budapesten, mint Bécsben

Az egészséges nemzet óvja saját termékeit
Húszpontos pontos akciótervet fogadott el a kormány annak érdekében, hogy biztosítsa a jó minőségű
élelmiszereket a magyar lakosságnak. A szegedi honatya szerint
teljes jogú európai polgárokként
jogunk van ugyanazt megkapni,
mint a Nyugaton élőknek. A napfény városának lakói is tapasztalják a kettős mércét az élelmiszerek területén, ezért egyetértenek a
kabinet törekvéseivel.
Bartus Bella
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a nyári szünet előtti
utolsó Kormányinfón jelentette be,
hogy húszpontos akciótervet fogadott el a kormány, melynek az a célja,
hogy biztosítsa a magyar polgárok
számára a jó minőségű élelmiszereket, és megakadályozza, hogy a multinacionális cégek rossz minőségűt
adjanak el nekik. A kabinet erősíti a hatósági munkát, és tájékoztató
kampányt indít annak érdekében,
hogy javuljon az élelmiszer-minőség
és -biztonság. Elsősorban nemzetközi, európai uniós minták alapján
szeretnék népszerűsíteni a magyar
származású és jó minőségű termékeket. Fazekas Sándor földművelésügyi

miniszter ennek kapcsán fontosnak
nevezte, hogy az élelmiszerek nagy
részét a magyar élelmiszeripar állítsa elő a magyar mezőgazdaság által
megtermelt alapanyagokból.
B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő a Déli Szónak
azt mondta: több
kelet-európai országban is hasonló probléma miatt panaszkodnak
a lakosok, akik érthető módon felháborítónak tartják, hogy nem
ugyanaz a termékminőség
Berlinben, Bécsben, mint Varsóban
vagy Budapesten, holott a termék
megnevezése ugyanaz. Ez ösztönözte
többek között a magyar kormányt egy
olyan rendszer bevezetésére, amellyel
ellenőrizhetőek a termékek.
– El kellene jutni arra a pontra,
amikor minden egyes élelmiszerről pontosan és egyértelműen meghatározható, hogy mit tartalmaz, és
honnan származik. Teljes jogú európai polgárokként jogunk van ugyan-

azt minőséget megkapni, mint amihez a nyugat-európaiak nap mint nap
hozzájutnak – mondta a fideszes országgyűlési képviselő. Az elmúlt hét
évben a harmincról megközelítőleg hatvan százalékra nőtt a megvásárolt magyar termékek aránya a
kiskereskedelmi
forgalomban. –
Ez nagyon jó folyamat, amit csak
úgy lehetett elérni,
hogy nőtt a lakosság
tudatossága a magyar
élelmiszerek iránt. Minden
egészséges nemzet vigyáz és büszke
a saját termékeire, mert azok mögött
magyar munkahelyek vannak. Ha a
fogyasztó tudatosan magyar terméket
választ, akkor az pozitív hatást gyakorol a magyar mezőgazdaságra, élelmiszeriparra és a költségvetésre is. Ha
ezt át lehet ültetni az emberek gondolkodásába, akkor eredményes lesz
a terv, mivel mindenkinek haszna
származik belőle – húzta alá B. Nagy
László. Az országban minden második ember tapasztalt már különbséget a megegyező márkájú, NyugatEurópában és Magyarországon egy-

aránt kapható élelmiszerek minősége között – derült ki a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal
felméréséből. A válaszadók 97 százaléka rosszabbnak érezte az országba behozott termékeket a Nyugaton
kaphatóknál, 80 százaléka pedig elvárná, hogy azonos összetétellel kerüljenek a hazai boltok polcaira is. A
szegediek is bizonyos élelmiszerek silányabb minőségéről panaszkodnak.
– Többször is észrevettük már a különbségeket. Nyaranta sűrűn járunk
a nyugati országhatár környékén. Ha
átmegy az ember a határ túloldalára,
a hazánkban is megtalálható üzletláncokban sokszor jobb minőségben tudja megvásárolni ugyanazokat a termékeket. Vettünk már olyan baracklekvárt és kekszet, ami itthon is megtalálható, mégis sokkal ízesebb volt
az ottani változata – mondta Kovács
László. Nagy Péter olimpikon súlyemelő gyakran jár külföldön. A sportoló nem a minőségbeli, hanem az árbeli különbségekre hívná fel a figyelmet. – A boltok saját márkás termékeik sokkal olcsóbbak az ittenieknél.
De tőlünk keletebbre még rosszabb
a helyzet. Jogos az az elvárás, hogy
tényleg ugyanazt a minőséget kapjuk
mi is – tette hozzá.

Fotó: Gémes Sándor
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Az ország ragyogó turisztikai kincse lehetett volna

Régészek tárják fel a szegedi vár déli bejáratát
Közép-Európa legnagyobb téglavára állhatna Szegeden, mely jelentős turisztikai kincsünk lehetne, ha
nem bontották volna el.
Betkó Tamás Dávid
Feltárási munkálatokat végeznek
szakemberek a Móra-parkban, a
múzeum előtti területen. A régészek egy zöldövezeti rekonstrukciós
beruházást megelőzően dolgoznak,
többek között a vár déli kapujának
pontos helyzetét határozzák meg.
Lajkó Orsolya, a Móra Ferenc
Múzeum régészeti osztályának vezetője elmondta, a Móra-parkban célzott kutatást folytatnak. A vár déli
kaputornyának, déli oldali bejáratának a pontos helyét állapítják meg.
– A Móra-park, a Stefánia sétány és
a Roosevelt tér területét érintő rekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódóan végzünk régészeti feltárást.
Cél, hogy a vár eredeti alaprajzát,
beleértve a déli kapu tornyát valamilyen formában jelölhessék a később
felújított területen. Ennek érdekében

kívánjuk pontosítani a kaputorony
helyét, helyzetét, szerkezetét – nyilatkozta Lajkó Orsolya. A szakember hozzátette, a szegedi várról számos írásos anyag, illetve több korábbi ásatás és feltárás eredménye állt
a rendelkezésükre. A mozaikokból
összeállítottak egy képet, így a mai
városi alaprajzon viszonylag nagy
pontossággal el tudták helyezni az
egykori vár alaprajzát. A jelenlegi
ásatás helyére kell esnie a déli kaputoronynak. – A Móra-park érintett részén másfél méter mélységig
ástak le a munkagépek, jelenleg kézi
erővel folytatjuk a feltárást – mondta
Lajkó Orsolya, ismertetve, a tervek
szerint a rekonstrukciós beruházás
kapcsán végeznek még további régészeti feltárásokat a jövőben.
A vár történetéhez köthető érdekességként Blazovich László egyetemi tanár, nyugalmazott levéltár-igazgató kifejtette, 1433-ban Bertrandon
de la Brocquière francia lovag naplójában egyutcás városként jellemezte
Szegedet, amely egy 3,5 km hosszú
utcából állt. A leírás alapján valószí-

nűsíthető, hogy a mai Mátyás tértől
a Szent György tér irányába vezethetett a lovag útvonala. Blazovich
László megjegyezte, a lovag nem
tett említést naplójában a várról,
így Bertrandon de la Brocquière
akkoriban vagy még nem láthatta,
vagy nem tulajdonított jelentőséget
az épületnek.
Horváth Ferenc régész, kandidátus, a szegedi vár történetének kutatója elmondta, a vár legkorábbi
magjának építése az általánosan elfogadott nézet szerint a 13. század
második felére tehető. – A kutatások a középkori szegedi várat szilárd
építőanyagból (tégla, kő) épített, falakkal erődített kővárként jegyzik. A
14. század eleji leírásokban castrumként, vagyis erődített várként és nem
castellumként, azaz nem várkastélyként említik. Károly Róberttől egészen II. Ulászlóig valamennyi magyar király megfordulhatott itt. A 15.
század végétől feltehetően fokozatosan épült ki a vár mérnöki ábrázolásokból ismert külső képe. Fontos
megjegyezni, hogy a napjainkig vi-

ta tárgyát képezi a vár eredete. A
szakemberek a középkori és a török
eredetet állítják szembe egymással.
A válasz mára elsősorban a földben
maradt „részletekben” keresendő –
emelte ki.
Megtudtuk tőle, a bontási folyamat 1881 és 1883 között zajlott, hátterében több lehetséges ok is felmerülhetett. Többek között a telekspekuláció, hiszen a vár a város egyik
legvonzóbb pontján állt, valamint a
jó minőségű tégla kinyerése is a rombolás mozgatórugója lehetett, továbbá a vár 1849 után a Habsburg önkényuralom jelképévé vált. Horváth
Ferenc szerint a pusztítás jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan, az ország épített történelmi öröksége lett
szegényebb Közép-Európa valaha
volt egyik legnagyobb téglavárával,
mely olyan turisztikai látványossá lehetne Szegednek, mint Gyulának a
vára. Az ásatás során előkerült a korábbi Belvárosi híd hídfőjének egy
része is, amely az 1800-as évek végén még a felszínen is látható volt,
és a múzeum előtt ért véget.

Fotó: Kovács Ferenc
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Rózsa Sándor lelkeként pendlizik az országban Oszter Sándor

Betyárfilmmel térhet vissza a vászonra
Győri gimnazistaként egy vers
elszavalásával hívta fel magára
Illyés Gyula figyelmét. Később
Rózsa Sándor máig emlékezetes
figurájának megformálásával vált
a tanyavilág betyárkirályává. Ma
pedig Antal Nimróddal karöltve
újra egy nagy betyárfilm elkészítéséről álmodik Oszter Sándor, akit
a Csókos asszonyban Zsombón is
láthat a közönség.
Bartus Bella
– Úgy hírlik önről, ifjú győri gimnazistaként versmondó tehetségével hívta fel magára Illyés Gyula
figyelmét, aki akkor azt tanácsolta,
menjen a Színművészeti Főiskolára.
Valóban ebből az indíttatásból választotta ezt a hivatást annak idején?
– Eleinte festőnek készültem, de
egyszer odajött hozzám a festőmester, és nagyon lehümmögte a képemet, miközben az idősebbek
dicsérték. Annyira megsértődtem,
hogy vettem a kalapomat, és otthagytam. Szó szerint kell ezt érteni, mert
abban az időben kalapban jártam.
Fiatalon hosszú fekete hajam volt,
farmert viseltem, és volt egy USA feliratos amerikai dzsekim. Elég polgárpukkasztó módon öltözködhettem,
ezért ki is rúgtak a gimnáziumból.
Minden évben én nyertem meg a
Helikoni aranyérmet, ezért érettségire visszahívtak oda, ahonnan egyszer már eltávolítottak. Igazából
akkor még történész szerettem volna lenni, be is kerültem a tíz legjobb
érettségiző közé, és felvételi nélkül felvettek

történelem és magyar szakra. Mégis
úgy döntöttem, hogy jelentkezem a
Színművészeti Főiskolára is, és valóban éppen Illyés Gyula hatására.
– Hogyan történt a nagy találkozása a költőfejedelemmel?
– Győrben a Költészet Napján elmondtam Bartók című versét a megyeházán, ahol a költő megkérdezte:
„Hol dolgozik maga?” „Nem dolgozom még, másodikos gimnazista vagyok” – feleltem megilletődve.
„Ide figyelj, én írok majd a Nádasdy
Kálmánnak egy levelet, te menjél
színésznek.” Akkor nem is tudtam
még, ki az a Nádasdy Kálmán, meg
azt sem, hogy megírta a levelet, csak
érdekes volt a felvetése. Később felvételt nyertem mind két helyre, írtam hát egy levelet Aczél elvtársnak,
hogy szeretném mindkét egyetemet elvégezni, és a következő válasz
érkezett: „Kedves Oszter Sándor!
Magyarországon csak egy felsőfokú intézmény végezhető el.” Pont. így
aztán a színművészetit választottam.
Csak a diplomaosztón tudtam, meg,
hogy az Illyés megírta azt a bizonyos
levelet, amit később meg is kaptam.
– Rózsa Sándor, a leghírhedtebb
betyár történetét sokan és sokféleképpen feldolgozták, ám legszerethetőbben mégis Móricz Zsigmond
nyúlt a témához. A regényből az ön főszereplésével 1979ben filmsorozat is készült, ebben
a szerepben ismerhette meg az
egész ország. Többször
is részt vett

a betyár emlékét őrző fesztiválokon.
Miért tartja fontosnak, hogy megemlékezzenek róla az emberek?
– Jelenleg is úgy pendlizek az országban, mint Rózsa Sándor lelke.
Tavaly volt a születésének kétszázadik évfordulója, akkor Ópuszta
szeren lehettem a rendezvény
díszvendége. Az idei esztendőben
pedig Ásotthalmon a Rózsa Sándorfesztivál megnyitóján vettem részt,
másnap pedig Kondoroson volt jelenésem, ahol szintén komoly kultusz övezi a betyárt. Sőt, Antal
Nimróddal, a Kontroll rendezőjével közösen álmodunk egy nagy
betyárfilmet, egyelőre még nem
mondhatom el a történetét, de nagyon érdekes lesz, annyit elárulhatok.
– Az is közismert Oszter Sándorról,
hogy nemcsak a Rózsa Sándor emlékét őrző hagyományoknak hódol, de
szeret visszanyúlni a természeteshez
is. Csak a saját gyümölcsfájukon ter-

mett gyümölcsből főznek lekvárt és
kompótot, saját mangalicát nevelnek,
ami kukoricát eszik, nem granulátumot, a konyhájukban pedig vadhúsokból és a saját mangalicából készülnek
az ételek. Mi ennek a fő üzenete?
– Egyre bonyolultabb kérdés a
hagyomány. Az emberi elme egyre távolodik a természettől. A chipek és az informatika olyan útra
kergette az emberiséget, ami mintha ki akarná emelni a természetből.
Mindent a számítógépek és a technikai segédeszközök révén akarunk
megoldani. Ez veszélyes, és a hagyományokat most védelmembe veszem, mert a hagyomány éppen azt
jelentette, hogy az ember az evolúció folyamán hogyan építette fel a saját karakterét. Mindaddig, amíg nem
létezett mezőgazdaság, az emberiség
állandóan vándorolt. Az évszakok
változása és a jobb legelők megtalálása állandóan az új helyek felfedezésére sarkallta őket. Az egyén az én
véleményem szerint úgy alakult ki,
hogy az ember felfedezte a búzát, és
lett a kenyér. Egyszóval létrehozott
belőle valamit. Manapság génkezelt
búzából készítik a kenyeret. Az emberi szervezet természet adta sejtjeiben valamilyen károsodást biztosan
okoz az idegen szervezet feldolgozása. Még nem tudjuk, mit, de valamilyen elváltozással együtt jár, mint
minden olyan dolog, ami a természettől idegen, ezért kell távol tartanunk magunktól.

Fotó: Gémes Sándor
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Másodállásban színész a szegedi Pinceszínház társulatának közkedvelt tagja

Gyerekrablásban vesz részt Rácz László
A helyi nézők egyik kedvence
ezúttal a Szegedi Várjátékokon
mutatkozik be.
Kothencz Arnold
Rácz László nem unatkozik, bőven akad feladata. Főállásában
romareferensként dolgozik, a
Szegedi Roma Tanodának, valamint a Szegedi Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak is meghatározó
alakja. Mindezek mellett tizenöt éve
a Szegedi Pinceszínház társulatának
tagja. A színész életében fontos helyet foglal el a Szegedi Pinceszínház,
hiszen innen indult el a színésszé
válás útján, a Pinceszínháznak köszönheti a színészi életét, a színészi
múltját és reményei szerint jövőjét is.
Rengeteget tanult ebben a színjátszó térben, a színház falai között
megfordult vendégrendezők pedig
mindig nagy hatást gyakoroltak rá.
A Pinceszínháztól kapott esélynek
köszönheti, hogy a különböző televíziós sorozatok felfigyeltek rá, és lehetőséget adtak arra, hogy a televízióban is megmutassa színészi játékát.
– Én vagyok az a színész ma
Magyarországon, aki nem panasz-

Fotó: Gémes Sándor

Július 21-étől láthatjuk a Szegedi Várjátékok legújabb darabját

kodhat, hiszen egyik szerepet a másik után kapom. Egy évadban négyöt szerepet is eljátszom, amivel maximálisan elégedett vagyok – mondja a Déli Szónak.
A szegedi közönség július 21-től
láthatja a XV. Szegedi Várjátékokon a
Gyerekrablás a Palánk utcában című
regény adaptációjában. Janik László
rendező feszes tempót diktált az elmúlt hetek próbái során. A hivatásos színészeknek a gyerekszínészek-

kel is össze kellett szokniuk, így nem
meglepő a keményebb irányítás. Rácz
László a hosszú próbafolyamat végéhez közeledve úgy véli, hogy talán a
legtökéletesebb gyerekdarabjuk lesz a
Gyerekrablás a Palánk utcában.
Az előadás egyébként egy klasszikus történet adaptációja, amit Janik
László dolgozott fel új köntösben,
és Varga Bálint zenésített meg. Rácz
László a darabban Tóth Gáspár kamionsofőr karakterét kelti életre, az

édesapa barátját, aki a jelenetek során bőséges humorral szórakoztatja a közönséget, így a jókedv garantált. Emellett feltűnik még egy kisebb
szerepben is, amelyben szintén van
egy a történet alakulását meghatározó jelenete.
– Janik László zseniális író, zseniális rendező és zseniális színész
egy személyben. Kezdettől fogva színészi szemmel írja meg a darabokat, ezáltal színészként tudja megrendezni, és úgy is gondolkodik az
előadásról – jellemzi Rácz László a
rendezőt. – Ha egy darabot ügyesen írnak meg, akkor a gyerek- és a
felnőttnézők egyaránt értik az előadásokat. A kicsik imádják az egyszerűségéért és a dallamosságáért,
a felnőttek ugyanakkor a mondatok mögé látnak – fogalmaz. A színész végül elárulja, igazán különlegesnek tartja a Pinceszínház közegét,
mert a nézőtől alig másfél méterre
játszanak az előadóművészek. Intim
tér, ahol minden egyes mimika és
gesztus jól megfigyelhető, egy olyan
agy- és testtorna, amely egy vizsgaszituációval is felér. Egy rendkívül
közvetlen légkör, ahol egy pillanatra
sem lankadhat a figyelem.

Különleges zenei egységet alkot a szegedi énekesnő legújabb lemeze, a Flow

Tandi Flora meghódítja Nyugat-Európát
A fiatal énekesnő, Tandi Flora,
a nehezebb utat választotta, hogy
az álmait követve franciául énekelve itthon és külföldön egyaránt
sikereket érjen el. Második nagylemezével jelenleg Belgiumban
turnézik a művésznő.
Kothencz Arnold
A Flow az előző lemezhez képest
jóval nehezebb munkafolyamattal
járt. Az album koncepciója, hogy
a dalok között nincsenek szünetek,
és zenei motívumok kötik össze az
egyes számokat. Ez az elképzelés
később született meg, minthogy elkezdtek volna dolgozni a korongon.

– Azért különleges a Flow, mert
manapság nem nagyon születnek
olyan lemezek, ahol az album egy zenei egységet képez. Az első lemezen
sokkal több feldolgozás volt, amivel
szerettem volna tisztelegni az általam
nagyra tartott előadók előtt, a Flow-n
viszont sok a szólódal – mondta el
a szegedi énekesnő.
A lemezen egyaránt hallhatunk
magyar és külföldi vendégelőadókat. Mivel nemzetközi piacra szánták az albumot, ezért döntöttek a
Franciaországban népszerű musical énekessel, David Bánnal, valamint az Eurovíziós Dalfesztiválon
Máltát képviselő Ira Loscóval való
közös munka mellett.

Fotó: DSZ
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Sztárdömping a Zsombói Szabadtéri Színpadon

Lúdas után Csókos

Kedves emlékek fűzik a településhez a művésznőt

Élettel teli szerepben
Az egykori szegedi építészmérnök,
Zerkovitz Béla Csókos asszony
című darabjában láthatják az
érdeklődők a Zsombói Szabadtéri
Színpadon Esztergályos Cecíliát.
Kothencz Arnold

Fotó: Gémes Sándor

A Lúdas Matyi sikere után az újabb előadás is fergeteges szórakozást nyújt

Szerelmet, nevetést, és könnyeket
ígér Esztergályos Cecília, Oszter
Sándor, Verebes István és Mahó
Andrea. A magyar operettirodalom
egyik legjellegzetesebb kincsét
parádés szereposztással mutatják
be Zsombón.
Bartus Bella
Zerkovitz Béla munkásságának népszerű, a klasszikus és a könnyűzene
határán táncoló darabját, a Csókos
asszonyt három alkalommal játsszák
augusztus 4. és 6. között a Zsombói
Szabadtéri Színpadán. A darab történetében a könnyed, humoros vonal erőteljesen jelen van, ugyanakkor
szerepel benne a szerelmi szál is.
Látó Richárd zeneszerző, aki már
a nemrégiben nagy sikerrel bemutatott Lúdas Matyi produkciójában is
részt vett, ehhez a darabhoz is nagy
reményeket fűz. Komoly feladatnak
ígérkezik az operett három hét alatt
való megrendezése, de a díszlettervek
már készen állnak. Az elképzelés szerint a darab két helyszínen játszódik.
Az első felvonás díszlete a második
végén ismét látható, ezért olyan háttérre volt szükség, ami könnyedén és
gyorsan mozgatható.
Halasi Imre rendező szerint az
egyik legfontosabb feladat a díszlettervezésben az volt, hogy a két egymástól egészen eltérő helyszínt meg

tudják jeleníteni. Olyan kulisszatit
kokat is elárult lapunknak, miszerint
először a nyolcadik kerületi, polgári környezetben élő emberek szerény
körülményeit és egyszerű világát mutatják be, majd a Bajza utcában egy
úri főpolgári palota elevenedik meg
a nézők szeme előtt.
A két színhely karakterének el kell
válnia egymástól. Mégis mindkettőnek szolgálnia kell a helyszín és a játék közbeni elvárásokat. – Pesti miliőről van szó, de a történet minden
körülmények közt él és virul, hiszen
a szerelemről, a játékosságról, a humorról, a barátságról van benne szó.
Egyszóval az életről, ami, bennünket művészeket folyamatosan érdekel, és bízunk benne, hogy a nézőket is folyamatosan kíváncsivá teszik
ezek a szerelmes történetek. Ebben
az előadásban a játék a legfontosabb,
a színvonalra pedig a pazar színészi gárda a garancia – tette hozzá
az előadás rendezője.
– Oszter Sándor alattam járt a
főiskolán, őt az Othellóban láttam.
Esztergályos Cecília Bródy Sándor
Csibéjében kezdett, én magam pedig Dosztojevszkij Ördögökében
játszottam. Most egy igazán léha operettben fogunk találkozni.
Feltehetően igen kedélyes próbákon leszünk túl a bemutatóig. De
ez majd az előadáson úgyis meglátszik – ígérte Verebes István.
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A népszerű művésznő Hunyadiné
szerepében lesz látható az augusztusi előadásokon. Hunyadiné a darabban egy idősebb színésznő, aki
az egész életét a színpadon töltötte,
szerette és élvezte az életét – ez az
életszemlélet pedig nem áll messze
Esztergályostól, aki a Déli Szónak
azt mondta, már alig várja, hogy
játszhassa a szerepet.
A darab összeállítására nincs sok
idejük a készítőknek, három hét próba után kerül a színpadra az operett,

de a jó kedv és a humor a felkészülés során sem fog elmaradni.
– Még fiatal gyerek volt Verebes
István, amikor az édesapjával,
Verebes Károllyal sokat játszottam a
Thália Színházban, majd István is belépett a kőszínházba. Emlékszem, a
Thália Kabaréban az ő írását adtuk
elő, amin rengeteget lehetett nevetni,
hiszen szenzációsan ír, és a műsort is
remekül vezette – idézte fel a Kubanek
hentest megformáló komikussal közös élményeit a színművésznő.
Esztergályos Cecília nem először
jár Zsombón, kedves emlékek fűzik
a településhez, mivel nyaranta itt élt
egy szívéhez közel álló család, melyet
az 1980-as években gyakran meglátogatott. Biztos benne, hogy az augusztusi bemutató is meghatározó
élmény lesz az életében.

Fotó: Gémes Sándor

Izgatottan várja az augusztust Esztergályos Cecília
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Érvényes: július 22-től július 28-ig

HOROSZKÓP
A héten nem lesz nagy baj, ha nem a munka játssza a főszerepet. Szervezzen többféle
programot, ha nem is megy nyaralni, próbáljon szórakozni, pihenni.
Foglalkozzon saját magával. Jelen kapcsolatától igen soka vár, lehet, hogy
többet, mint amennyi található benne. Ha félreértés van önök között, azt
minél előbb tisztázzák.
Igen sok embert tudhat barátjának. Bár lehet,
BIKA (04.21. - 05.20.)
hogy nem mind arany ami fénylik. Megbízni,
csak egyetlen emberben bízhat meg, ha komoly problémával kapcsolatos.
Jól jön valaki, aki nem csak meghallgatja, hanem hasznos tanácsokkal is
ellátja. A héten, ha még társtalan, az is megtörténhet, hogy társat talál. Ha
kopogtatnak, nyissa ki az ajtót!
Az nem baj, ha ezekben a napokban átértékelni
IKREK (05.21. - 06.21.)
eddigi életét. Munkabírása most megkétszereződött. Kapcsolatai is átrendeződtek, némelyik átértékelődött. Tisztábban
látja a világot, mint eddig valaha. Ha új helyen szeretne dolgozni, tegyen
érte. Próbáljon közelebb kerülni céljaihoz.
KOS

(03.21. -04.20.)

Gépóriások foglalták el Szegedet
Az elmúlt héten három napig
újra Szeged volt a kamionok fővárosa: a XXVII. Nemzetközi
Kamionos Country Találkozóra
érkezett több száz monstrum szokás szerint végigrobogott az eseménynek helyt adó Sziksósfürdő
és a belváros között. A sofőrök
pedig játékos, ügyességi és emberi-, valamint lóerőfelmérő vetélkedőkön próbálhattak szerencsét.

Az idei esztendőben is a Huszár
Mátyás-rakparton megtartott látványos gyorsulási verseny jelentette
a szegedi Nemzetközi Kamionos
Country Találkozó csúcspontját. A
gépmonstrumok négy kategóriában mérethették meg magukat a
gyorsulási versenyen: 500 lóerő felett, illetve alatt, valamint amerikai
és platós számokban is indulhattak
a vállalkozó kedvű kamionosok.

Kisebb összeghez juthat valami régi rokoni szálon keresztül. Használja ki a kedvező periódust.
Lehetőséget kaphat a lelki felfrissülésre is. Képes lesz megbocsátani. Az
elkövetkezendő napokra a harmónia lesz a jellemző. Semmi sem zökkentheti ki a megszokott nyugodt ritmusából. Legyen óvatos az elektronikai cikkek használatánál.
Rég nem látott ismerős jelentkezhet a héten.
OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)
Fel szeretné venni önnel ismét a kapcsolatot.
Örömmel töltheti el a lakása átrendezése, és pár új bútor vásárlása. Lehet,
hogy önnek ezzel kellene foglalkozni és nem csak hobbi szinten? Még
sikeres is lehetne egy új szakmában.
RÁK (06.22-07.22)

Legyen nagyon óvatos ezekben a napokban, mert figyelmetlensége bajba sodorhatja.
Kollégája megharagudhat önre, annak ellenére, hogy ön kiáll mellette.
Segítőkészségét azonban elismerik, s ezért nagy eredményeket képes
elérni, amelyeket honorálnak is, mind erkölcsileg, mind anyagilag.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Költekező életmódjának hátulütőit érezheti a napokban. Sajnos minden hitelt vissza kell egyszer
fizetni. Még a baráti kölcsönöket sem szabad elbagatellizálni. Könnyen
rábukkanhat olyan plusz pénzkereseti lehetőségre, amellyel fedezni tudja
luxusigényeit, vagy törlesztheti adósságát.
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Harmonika jellemzi az elkövetkezendő napokat.
Szabadidejében, minden eltöltött időt élvezni fog
családi körben. Ha most tervez valamiféle utazást, akkor kelleme időszakra számíthat. Apró dolgokkal dobja fel magát, nagy változtatásokra
nem alkalmas ez a periódus. Bár a héten szerencse kíséri minden lépését.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Az új barátokkal is össze kell szokni. Talán mert
nem ismerik egymást, eléggé, az visszatarthatja
őket a közös program szervezésétől. Családi segítség érkezhet, amellyel
átvészelheti a kicsit rázósabb, anyagi helyzetét. Ha megköszöni nekik, az
elég, nem kell külön köszönő ajándékot vásárolni.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

A héten mintha az összes feszült ember az ön
munkahelyén tömörült volna. Ha egy kicsit jobban belegondol, lehet, hogy ön túl ideges és ez ragad át környezetére.
Olyan emberek segítségére számíthat azonban, a héten, akikkel eddig
csak üzleti kapcsolata volt.
BAK

(12.22. - 01.20.)

Munkahelyén ne engedje, hogy bárki is belehajszolja olyan munkába, amely meghaladja erejét.
Ezzel elkerülheti, hogy csalódjon, vagy esetleg túlterhelje magát. Egy
régebbi, mélyebben húzódó probléma gyötörheti. Kerülje nagy ívben a
munkahelyi perpatvarokat. Maradjon ki ezen összetűzésekből.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Ha át tud lendülni depressziója holtpontján,
utána már képes nagyszerű eredményeket elérni.
Persze odáig el kell jutnia. Felmelegítve csak a töltött káposzta jó, ezt ne
feledje. Csak azért ne térjen vissza exéhez, mert őt már ismeri, és vele
esetleg kényelmes lenne az újrakezdés.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: Gémes Sándor

Macedón férfi bukott le droggal
A Röszke Autópálya-határ
átke
lőhelyen szolgálatot teljesítő rendőrök több mint 2000 gramm heroint találtak egy autó karosszéri
ájában elrejtve. A police.hu, azaz
a rendőrség honlapja szerint egy
52 éves macedón állampolgárságú férfi július 16-án reggel akart
az ország területére lépni, de az
átkelőhelyen dolgozó kutyavezető
rendőr alapos ellenőrzésre félreállította járművét. A Volkswagen
ellenőrzése során a karosszériába
rejtve több, zacskóba csomagolt ká-

bítószergyanús anyagot találtak. A
helyszínen alkalmazott kábítószergyorsteszt heroint jelzett. A sofőrt
a rendőrök előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, melynek
során a bűncselekmény elkövetését elismerte. Ellene a Csongrád
Megyei Rendőr-főkapitányságon
kábítószer birtoklása bűntettének
megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás. A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek előzetes
letartóztatásának indítványozására.
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DÉLI SZÓ 
A középkor szegedi katonáinak döntő érdem jutott a törökverésben
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Betyáros rockopera

Hunyadi, a zseniális hadvezér
Nándorfehérvár sikertelen török
ostroma 461 éve zajlott le.
A magyar győzelemben Szabó Pál
középkorász szerint a szegedieknek is szerepük lehetett.
A források hiányossága miatt
annyi bizonyos, hogy Hunyadi
János és Kapisztrán János is többször járt a mai megyeszékhelyen.
Tóth Marcell
– A Nándorfehérvárnál harcoló keresztes seregben érintett volt Szeged
városának lakossága. Ebben pedig Kapisztrán János (Giovanni da
Capestrano) ferences szerzetesnek
volt jelentős szerepe. Annyit tudhatunk, hogy Kapisztrán a városban
háromszor is tartózkodott – mondta
el a Déli Szónak Szabó Pál történész,
a szegedi Délvidék Kutató Központ
munkatársa.
Nem véletlenül járt Szegeden
Kapisztrán és Hunyadi János. A
város ugyanis az egyre közelebbi, fenyegető török veszély miatt, a közvetlen szorításba került
Nándorfehérvár mögött a legkö-

zelebbi olyan logisztikai hely volt,
amely jó hátországot biztosított az
élelmiszer- és jószágellátás, a szükséges tartalékok gyors biztosítása tekintetében. Fontos hadi út is érintette
Szeged városát, főleg déli irányban,
a Duna, Dráva, Száva folyók felé.
– Hunyadi a török ellen indítandó keresztes hadjáratról a főurakkal és a bárókkal e városban tanácskozott. Amikor II. Mehmed szultán szándéka világossá vált, 1456.
júniusban a török ellen induló sereg Nándorfehérvár felmentésére itt
gyülekezett, és Hunyadi innen vezette
őket Nándorfehérvárhoz. Sőt, azt is
mondták, hogy az ostrom ágyúinak a
zaja idáig is elhallatszott – magyarázta Szabó Pál. Kapisztrán ugyan nem
Szegedről indult Nándorfehérvár felé,
de április végén, toborzó körútja során érintette a várost. A keresztesek
soraiba történő beállás esetén vallási
kedvezményt ígért. Teljes bűnbocsánatot nyert el, aki „személyesen hadra
kel” vagy aki „maga helyett egy katona fél esztendei fizetségét állja”. A
forrásokból tudjuk, hogy nagy hatással szónokolt, ezért feltételezi a tör-

ténész, hogy a Nándorfehérvár felmentésére összegyűlt helyi keresztes
csapatokban minden bizonnyal szegediek is részt vettek. Ezek az erők
az ostrom félbeszakításának elindításában bírtak jelentős szereppel. A
döntő napon, július 22-én, amikor a
keresztesek megtámadták az anatóliai
hadtest táborát, a szultán a ruméliai
sereggel ellenük vonult, de őrizetlenül hagyta a sereg ágyúit. Hunyadi
– zseniális katonai felismeréssel – ezt
a várból észrevette, és a várból kitörve az ágyúkat elfoglalta, majd az ostromlók ellen fordította. Azaz – ha név
szerint nem ismerjük hőseinket – elmondhatjuk, hogy az ostrom további
sorsát eldöntő hadmozdulat sikerében a középkor szegedi katonáira is
büszkék lehetünk. Az évfordulóra az
idén 12. alkalommal emlékeznek meg
Szegeden, a Mátyás téren a hétvégén.
Július 21-én, pénteken délután tudományos előadással, szombaton családi programokkal várják az érdeklődőket – kézműves-foglalkozásokkal, hadi bemutatókkal, táncfellépésekkel. A
részletes program a SZEGEDma.hu
hírportálon böngészgethető.

Akciódús kaszkadőrjelenetekkel,
ostorcsattogtatással és modern
meglepetéselemekkel várja a közönséget július 23-án és 24-én a
mórahalmi Patkó Lovas Színház.
Vasárnap és hétfőn Pintér Tibor,
a Nemzeti Lovas Színház igazgatója rendezésében a Rózsa Sándor, az alföldi betyár című rockoperát tekinthetjük meg.
A betyárok világát egyféle romantika övezi, és évszázados
távlatból legendákká nőttek. A
legnagyobb hírnévre Rózsa Sándor tett szert közülük, akiről most
szülőföldjén, a Homokhátságon
születik rockopera. A darab a legendás betyárvilág korából meríti történetét, cselekménye izgalmas, akciódús, szerelmi szálakkal
tarkított kalandok sora. Szűts
István, a Kormorán együttes zeneszerzője kiváló népi ihletésű
rockzenét szerzett, amely remekül harmonizál a történettel.
Vendégként egy igazi sztárfellépője is lesz az előadásnak: Nótár
Mary is énekelni fog. A szervezők
a megvásárolt jegyek mellé ajándék mórahalmi fürdőbelépőt
adnak. További részletek: www.
lovasszinhaz.morahalom.hu.

Ostromgép is lesz

Fotó: Gémes Sándor

A XII. Nándorfehérvári Emléknapok egyik különlegességeként egy trebuchet, vagyis egy
kőhajító szerkezet szolgál. A
középkor legnagyobb és legmonumentálisabb ostromgépeként
tartják számon, Szegeden egy
hat méter hosszú eszközt állítanak fel.
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Ásotthalom a természeti kincsek páratlan lelőhelye

Ahol nem pusztított az emberi beavatkozás
Különleges erdők, állat- és
növényvilág. A dél-csongrádi
nagyközség helyi értékeinek egy
kis szelete Magyarországon egyedülálló. Az ásotthalmi erdők és erdészeti oktatás a Csongrád Megyei
Értéktárban is helyet kaptak.
Betkó Tamás Dávid
Ásotthalom belterületén sok zöldfelület található, míg a külső részén
többek között telepített erdők színesítik a látnivalók tárházát. Csongrád
megye védett értékei között az
ásotthalmi fehér nyáras, azaz a Kiss
Ferenc Emlékerdő tekint vissza a
legősibb múltra. Az 1944-es védetté
nyilvánítása óta a területen nem
történt emberi beavatkozás. A természetes fehér nyáras tizenhat hektáron terül el. A kilencven-százéves
korra tehető emlékerdő faállományát túlnyomó részt őshonos fehér
és szürke nyár alkotja. Összetétele
nem homogén, a környező fenyő

Fotó: Csongrád Megyei Önkormányzat archívuma

Az ásotthalmiak méltán büszkék a vadregényes erdőikre

és akácerdők magját a szél behordja. A cserjeszintjét többek között
homoki ternye, homoki keserűfű,
sovány csenkesz és pusztai kutyatej
gazdagítja. Állatvilága színes és változatos. Találkozhatnak itt fürge és
zöld gyíkkal, rézsiklóval, kelet-európai sünnel, erdei pocokkal, őzzel,

mezei nyúllal, rókával, denevérrel,
valamint számos odúlakó madárfajjal is. A méltán ismert Bedő-liget
ültetése Kiss Ferenc nevéhez köthető, ezzel állított emléket 1909-ben
Bedő Albert országos főerdőmester
születésének 70. évfordulója előtt.
Az erdőt hatalmas, 40 méter ma-

gas platánok, méretes kocsányos
tölgyek, fekete diók és vénic-szilek
alkotják. Itt sem történt erdészeti
beavatkozás az elmúlt évtizedekben.
A nagyközségben több mint
százéves múlttal rendelkezik az erdészeti szakmai oktatás, a Bedő
Albert Erdészeti Szakképző Iskola
és Kollégium Magyarország első erdőőri szakiskolájaként nyitotta meg
kapuit 1883. október 10-én. Az intézményhez tartozik egy 440 hektáros tanulmányi erdő is, amelynek
területén terebélyesedik a nagyközség emblematikus famatuzsáleme, a
Ruzsa-fa. A bajai út mellett található
nyárfa korát 200 évre becsülik. A 25
méteres magasságával és a több mint
ötméteres törzskerületével a környék
egyik legnagyobb fája. Nevét Rózsa
Sándorról, a hírhedt betyárról kapta. A legenda szerint a betyárvezér
üldözői elől elbújva ezen a nyárfán
talált menedéket, valamint a banda
tagjai erre a fára akasztott titkos jelekkel üzentek egymásnak.

Állati jótanácsok a nyári hónapokra a szegedi szakembertől

A hőség házi kedvenceinket is megviseli
A nagy nyári kánikula az állatok bioritmusának sem tesz jót,
ami ellen a gazdáknak célszerű
védekezni. Szalay János szegedi
állatorvos segít szakszerű tanácsaival és tapasztalataival.
Kothencz Arnold
Más a helyzet a házon belül és kívül
tartott állatok esetében – kezdte a
szakértő. Egy lakásban tartott kedvenc tekintetében fontos a klimatizált szoba, természetesen megfelelő
mértékben, de ha erre nincs lehetőség, akkor a szobák szellőztetéséről kell gondoskodni napközben.
Kertes házak esetén a legfontosabb
szempont, hogy a gazda biztosítson
árnyékos menedéket, ahová a nap
tűző sugarai elől bemenekülhetnek
házi kedvenceink. Szalay János kiemelte, hogy a nyári hőségben elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű

ivóvíz fogyasztása. Mivel a kutyák és
macskák csak testük bizonyos pontjain képesek verejtékezni, így sokkal
inkább ki vannak szolgáltatva a hőingadozásoknak. Célszerű naponta
többször frissíteni, illetve kicserélni
az ivóvizet.
Gyakori jelenség a forróság ellen
a nagyobb testű kutyák esetében,
hogy a földbe gödröt ásva vagy pincékbe menekülve próbálnak hűsölni. A gazdáknak figyelniük kell rá,
hogy a kedvenceiket a napközbeni
hőségben ne mozgassák feleslegesen. Tanácsos ilyen esetekben a
sétát is olyan napszakra időzíteni,
amikor már nincs olyan meleg, a
kora reggeli és az esti enyhülést
követő órák a legmegfelelőbbek
erre a célra. Rövidebb futás, illetve játék mindenképpen szükséges
a kondíció megtartásához, azonban
a fizikai túlterhelést kerülni kell.
A másik szempont a gépjárműben

Fotó: Gémes Sándor

Ahogy a gazdik, úgy a kedvenceik is a hűsítő vízbe vágynak

való utazáshoz kapcsolódik. Fontos,
hogy ne hagyjuk kedvenceinket az
autóban, hiszen a felmelegedett járműben az emberekhez hasonlóan
náluk is fennáll a hőguta veszélye.
Az állatokat folyamatosan figyelni kell – jegyezte meg Szalay János,

aki lapunknak még elmondta, hogy
szükség esetén mindenképpen hűteni kell őket. Ez történhet a tarkón, a
végtagokon, a fejen, valamint a teljes
testfelszínen. Hosszú szőrű kutyák
és macskák esetén megoldás lehet
a szőr ésszerű nyírása is.

KIKAPCSOLÓ

DÉLI SZÓ 
INGATLAN
Maroslelei 3 szobás, 120 négyzetméteres vegyes falazatú, központi fűtéses,
sarkitelkes ház 1800 négyzetméteres telekkel eladó. Nagy családnak gazdálkodásra ideális. Irányár: 12 millió forint.
Szatymazon, az E5-ös úttól két percre 1548 négyzetméteres kiskert eladó.
Bármikor megnézhető. Ár: 1,8 millió
forint. Tel: 0670/285-35-53
Az Árkád mellett belső kétszintes, 115
négyzetméteres társasházi lakás garázzsal eladó 28 millió forintért. Tel:
0630/542-95-78

MUNKA
Rehabos férfi portás vagy irodai munkát keres Szegeden. Tel: 0670/248-43-69

VEGYES
Franciaágy (keveset használt, 210 x 170
cm), matraccal és két éjjeli asztalkával
együtt eladó. Ár: 25 ezer forint. Tel:
0630/587-63-25

Ingyenes apróhirdetés!
Adja fel ingyenes apróhirdetését a Déli Szóban! Hetilapunkban díjmentesen 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!
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
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. július 26-áig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Klasszikus világirodalom, detektívregények, romantikus és gyermektörténetek

Határok nélkül gyűjtötték az olvasnivalót
Kétszázhetvenhét doboznyi, azaz
két és féltonnányi magyar nyelvű
könyvet szállítottak a közelmúltban a romániai Tasnádra. Simon
Melinda, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kezdeményezte
a gyűjtést, amely során igazi
társadalmi összefogást tapasztaltak: Hódmezővásárhelyről, Budapestről, Veszprémből, sőt a finn
fővárosból, Helsinkiből is érkeztek
adományok.
Megyeri József
Simon Melinda a szilvesztert a
Szatmár megyei kisvárosban töltötte,
ahol a baráti társaságában szó esett
arról, hogy az ott élő többezres magyar kisebbség ellenére meglehetősen kevés a magyar nyelvű könyv a
helyi könyvtárban. Sőt, a meglévők
is régiek, elavultak. – Ekkor merült
fel bennem egy gyűjtés szervezése,
hogy a tasnádi honfitársaink jobban
szeressenek olvasni és a közgyűjteménybe járni – nyilatkozta a Déli
Szónak a Szegedi Tudományegyetem
Kulturális Örökség és Humán
Információtudományi Tanszékének
adjunktusa, aki januárban különböző fórumokon meg is hirdette a

kezdeményezést. A felhívás megtette hatását: június végéig több mint
50 személytől 6500 kötet gyűlt
össze az egyetem könyvtárában.
Érdekesség, hogy nemcsak a napfény városából érkeztek felajánlások, hanem az ország több pontjáról, sőt, a Helsinkiben működő
Balassi Intézettől is. Az egyik legnagyobb adomány, körülbelül 10001500 könyv Veszprémből származik,
Meskó Gábor néhai vegyészprofesszor hagyatékát juttatták el az örökösök Szegedre. Az akció végén az
összes, mintegy 277 doboznyi könyvet Grieb Csaba tasnádi polgármester közreműködésével szállították el
a határon túlra.
– Klasszikus magyar és világirodalmi alkotások, szórakoztató detektívregények, valamint romantikus és
színes gyermektörténetek egyaránt a
könyvtár polcaira kerülnek az elkövetkezendő hetekben. A helyi általános iskola is részesül a kötetekből,
ugyanis földrajzi atlaszokat, szöveggyűjteményeket és nyelvkönyveket is
tartalmaz a könyvállomány – mondta még el Simon Melinda, aki reméli, hogy az akció által a tasnádi magyarok körében jelentősen megnő a
könyvtárba iratkozók száma.

Fotó: DSZ

Simon Melinda (jobbra) kétszázhetven doboznyi kötetet gyűjtött a tasnádiaknak

Uzsonnabarát iskolatáska, törhetetlen vonalzó – nemsokára becsöngetnek
Szűk másfél hónap múlva kezdődik a tanév. A boltokban, bevásárlóközpontokban már javában
beszerezhetjük a szükséges
kellékeket. Talán meglepő, de
az örökké változó divat ezt a területet sem kíméli, így évről évre
újabb trendekkel találkozhatunk
a polcokon.
Megyeri József
Varga Pétertől, az egyik szegedi írószerüzletlánc tulajdonosától megtudtuk, már több éve egyre inkább
azt tapasztalják, hogy a szülők tudatosan választanak a gyermeküknek iskolatáskát. Vásárláskor leginkább azt veszik figyelembe, hogy a

súlyeloszlás egyenletes legyen, azaz
kímélje a kicsik gerincét, és viseléskor ne okozzon a háton izzadást.
Az általános iskolai elsősöknél általában még a merev falú iskolatáska,
míg a negyedikeseknél inkább a hátizsákok a kelendőbbek. Nem ritka
a külön hely a mobiltelefonnak, sőt,
a laptoptartó és a thermobéléssel
ellátott rekesz sem. Utóbbi előnye,
hogy egész nap frissen tartja az
uzsonnát.
– A tanszereknél is az a legfontosabb, hogy könnyen, praktikusan
használhatóak legyenek – folytatta
Varga Péter. Hozzátette, tovább és
könnyebben használható például az
olyan zsírkréta, ami egy műanyagból stiftszerűen kicsavarható. Sokan

az úgynevezett hajlítható vonalzót,
színes ceruzát részesítik előnyben,
mert az, ha leejtik, vagy rálépnek,
akkor sem törik el. A beiskolázás iskolatáska nélkül egy elsősnél körülbelül 6–8 ezer forintba kerül. Felsőbb
osztályokban 3–4 ezer forintos megtakarítást jelenthet, ha nem kell bizonyos eszközöket újravásárolni. Az
árak nagyon különbözőek: prémium
kategória esetén akár 20 ezer forinttal
is több lehet az iskolakezdés.
A kormány döntése értelmében
a szeptemberben kezdődő új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5-9. osztályos tanulók is ingyen kapják meg
a tankönyveket. Ősztől ez már több
mint egymillió diák ellátását jelenti.

Fotó: DSZ

KÖZÉLET
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Elesett egy gödörben, és orvosi ellátásra szorult a szegedi nyugdíjas hölgy

Bosszantó járdahibák a Retek utcában
Elöregedett, hiányos, a fák gyökerei által felgyűrt járdákról panaszkodnak a Tarján városrészben,
azon belül a Retek utcában élők.
Az elhasználódott út- és járdaburkolat megnehezíti a környékbeliek
mindennapjait, főleg az időseknek
jelent problémát a közlekedésben.
Betkó Tamás Dávid
Olvasóink véleménye alapján bőven
vannak még olyan szegedi városrészek, ahol az elhanyagolt út- és járdaburkolatok sürgős beavatkozást igényelnének. A Retek utca környékén
élők például hosszú évek óta nem tapasztalnak előrelépést az utak és a
járdák állapotát tekintve, úgy érzik, a
városvezetés elhanyagolja őket.
– Magaslati gyűrődések és szétválások tapasztalhatóak a járdafelületen
a Retek utcában és környékén, ami
elsősorban az idős emberekre nézve emeli a baleseti kockázatot. A városvezetés nem tesz eleget az itt élők

Fotó: Gémes Sándor

A gödrök és mélyedések balesetveszélyessé teszik a közlekedést

kéréseinek – nyilatkozta felháborodva a nyugdíjas Lauly Józsefné, akinek
szintén kellemetlenséget okoz a járdaburkolat nem megfelelő állapota.
Elmondta, már a 77. életévében jár,
idős korából kifolyólag is nehezebben közlekedik. A napi teendői elvégzése során gyakran szembesül a
problémákkal. – A gödrök, mélyedések veszélyessé teszik a közlekedése-

met. Mindig elővigyázatosan kelek
útra, megnézem hová lépek, mert
könnyen megtörténhet a baj. A tavasz folyamán nem voltam kellőképpen körültekintő. Elestem, és beütöttem a fejemet, orvosi kezelésre kellett
járnom – emelte ki.
A nyugdíjas hölgy kitért rá, mostohagyerekként érzik magukat a környéken élők. Az utóbbi években, év-

tizedben nem tapasztalt javulást az
utak és a járdák állapotát illetően,
sőt, az idő vasfoga már csak ellenük
dolgozik.
– A kátyúk és a gödrök meglétén
túl további akadály, hogy a nagy esőzések után számos helyen áll meg a
víz, kerülgetnünk kell a tócsákat. Az
öreg fák nagyobb gyökérzete több helyen felnyomta a járdalapokat, azok
féloldalasan állnak, teljesen ellehetetlenítve a közlekedést – hangsúlyozta.
Lauly Józsefné szerint nem elegendő
a város ezen részére érkező forrás.
– A saját környezetünket igyekszünk tisztán, rendben tartani. Akár
még önerőből is helyreállítanánk a
lépcsőházunk közvetlen környezetében fellelhető hibákat. Sajnos azonban azt tapasztaljuk, hogy a város jelenlegi vezetése nem tesz lépéseket
ez irányba, sőt, az önálló kezdeményezéseknek gátat szab – ismertette
a Tarján városrészi lakos hozzátéve,
bízik abban, kéréseik egyszer meghallgatásra találnak.

Új kutyafuttató létesült a lakótelepen
A Zápor-tó felső csücskénél kialakított kutyafuttató helyen játék- és
ügyességi fejlesztő eszközök
várják a kis és nagy testű négylábúakat, valamint a gazdikat.
Pintér M. Lajos
Új, európai színvonalú kutyafuttatót
alakított ki Tarján városrészben a
Zápor-tó mellett Kothencz János önkormányzati képviselő. A városatya
a Déli Szónak elmondta, rengetegen
keresték meg abban az ügyben, hogy
kevés az olyan hely a lakótelepen,
ahol a kutyagazdik kulturált körülmények között, póráz nélkül sétáltathatják kedvenceiket, ráadásul úgy,
hogy ezzel másokat semmilyen módon sem zavarnak. Mint megtudtuk,
néhány hét múlva játék- és ügyességi
fejlesztő eszközök is érkeznek a kis
parkba, mely ezáltal valóságos agilitypályává változik. A tervek szerint a
közösségi tér rendszeresen otthont ad
majd kutyás fórumoknak, szépség-

és egyéb versenyeknek is. – Magam
is nagy kutyabarát vagyok, korábban
be is fogadtam egy kóbor kutyust,
aki velünk élte az életét a lakótelepen. Tudom, hogy a lakótelepi közeg
nem feltétlenül a legideálisabb a kutyatartásra, ugyanakkor az itt élők
állatszeretete és a változó szokások
mára felülírták azt a vélekedést, hogy
panellakásban nem célszerű ebet
tartani. Képviselőként igyekszem
megfelelni a kutyagazdik igényeinek,
úgy, hogy természetesen figyelembe
veszem és vesszük azok jogos észrevételeit is, akik például a kutyák után
hagyott piszok miatt panaszkodnak
– nyilatkozta lapunknak. Kothencz
János egyébként örömmel tapasztalja, az ilyesféle problémák egyre
ritkábbak, szerencsére sokat fejlődött
a kutyatartás kultúrája Szegeden, a
gazdik kifejezetten odafigyelnek az
ebek viselkedésére.
– Kiemelten foglalkozom a háziállatok tartásának kérdéskörével, mert
a lakótelepen sok magára hagyatot-

Fotó: Gémes Sándor

tan, egyedül élő idős embertársunk
számára a kutya az egyetlen hűséges társ. Hétköznapjaikat szeretet-

lényként segítik a négylábúak, akiket ezért különösképpen meg kell
becsülnünk – mondta.
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Szegedi dokik is szerepeltek a világbajnokságon

A tizenegyesek lutriján úszott el az érem
Az orvosok labdarúgó-világbajnokságán ötödik helyet elérő magyar
válogatottban két szegedi doktor,
Vizi András és Annus Ádám is
szerepet kapott.
Vajgely Pál
A két szegedi orvos évek óta tagja a magyar válogatottnak, amely
Ausztriában az ötödik helyen zárta a napokban befejeződött tornát,
miután a negyeddöntőben az előző
két kiírást megnyerő csehekkel szemben büntetőpárbajban maradt alul.
A neurológus rezidensként dolgozó
Annus Ádám elsőként vállalkozott a
tizenegyesre, amit értékesített is.
– Felemás érzéseim vannak, mert
egy szerencsétlen vereség elég volt
ahhoz, hogy ne szerezzünk érmet.
Ziccerünk volt tíz perccel a csehek
elleni meccs vége előtt, de nem éltünk
vele, majd jobban bírták a büntetőket,
ebben velünk ellentétben volt rutin-

Fotó: DSZ

Ezúttal is szép eredményt ért el a magyar orvosválogatott

juk az elmúlt vébék alatt – összegezte
a tornát a Déli Szónak Annus Ádám.
A nagypályán a megye II-es szegedi Móravárosi Kinizsiben futballozó orvos hozzátette, egész éves, komoly felkészülés szükséges ahhoz,
hogy ott lehessenek a világbajnokságon, így heti egy edzést és mérkőzést kell besűríteniük a hivatásuk mellett, valamint a válogatott kéthavonta összetartáson közösen is gyakorol.

– A tavaszi meccsek mintegy hetven
százalékán ott tudtam lenni a megyekettőben. Sok időt igényel a munka
mellett, de számomra gyerekkorom
óta szenvedély a futball – mondta a
korábban az NB III-as Tisza Volánban
is szereplő 27 éves válogatott orvos.
A vébé ugyanakkor nem csak a
futballról szól: az orvosok számára
konferenciát is szerveznek. Annus
Ádám az egyetem elvégzését köve-

tően rögtön bekerült a válogatottba,
így már harmadik éve tarthatott a
nemzeti együttessel.
– Éremesélyesek leszünk jövőre
Csehországban, de apróságokon múlik, milyen helyezést sikerül elérni.
Minden évben bizakodom, hogy sikerül világbajnoknak lennünk. Ha elkerülnek a sérülések, nagyon remélem, hogy jövőre is ott lehetek a tornán –zárta Annus Ádám.

Álmatlan éjszakák után vág neki az EYOF-nak Vágó Attila

Taktikai döntéseket hozott a válogatottnál
Július 24-én megkezdődik a Vágó
Attila által vezetett serdülő fiú
válogatott számára az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF).
A győri torna előtt az esélyekről
kérdeztük a szövetségi edzőt.
Vajgely Pál
Június 19-e óta készül közösen a szegedi Vágó Attila által vezetett válogatott, amely az EYOF nyolccsapatos mezőnyének csoportkörében
a németekkel, a horvátokkal és a
dánokkal találkozik, a kvartett első két helyezettje folytathatja a kieséses szakaszban. Mint az európai
mesteredző képesítéssel bíró szakember kitért rá, a 15 fős keret kialakítása előtt voltak álmatlan éjszakái, hiszen mindenki rászolgált
volna a szereplésre, ugyanakkor az
EYOF alatt csak sérülés miatt változ-

Fotó: olimpia.hu

A szegedi mesteredző az EYOF-on vezetheti sikerre csapatát

tathat a csapat összetételén. – Mind
a 18 játékos ragyogóan dolgozott,
mindenkit vittünk volna. Taktikai
döntést hoztunk, azokat a posztokat vettük figyelembe, ahol több já-

tékosra kell számítanunk – avatott
be Vágó Attila.
A magyar serdülő válogatott
ugyan a tervek szerint játszott volna még az EYOF előtt is, ám az oszt-

rák és a francia csapattal sem tudott
végül mérkőzni a gárda, miután az
ellenfelek lemondták a meccseket. –
Hiányzik a mérkőzés a srácokból,
összesen három találkozóval tudunk
nekimenni az EYOF-nak, ráadásul
mindet a keretszűkítés után játsszuk.
A szövetség próbált segíteni, de sajnos nem sikerült ellenfelet találni –
tért ki a problémákra a tréner.
Az esélyekkel kapcsolatban Vágó
Attila úgy fogalmazott, a nyitó
meccsen megpróbálják kihasználni
azt, hogy még nem állt össze a németek játéka, de legnagyobb ellenfelüknek önmagukat tartja. – Az lesz
fontos, hogy ne nyomjon minket a
megfelelés terhe. A szövetség jóvoltából Nagy Sándor sportpszichológus is velünk dolgozik, ha pedig le
tudjuk küzdeni a kishitűségünket,
akkor szép eredmény előtt állunk
– zárta Vágó Attila.
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Aranyakat lapátolt az Eb-n a szegedi kajakos reménység

Nádas Bence letette a névjegyét Bulgáriában
Két aranyéremmel, köztük egy
olimpiai számban szerzett címmel
térhetett haza Bulgáriából a Démász Szeged VE kajakosa, Nádas
Bence, aki a világbajnokságon
ismételné meg teljesítményét.

rült, hiszen egy 2008-as világrekordot is átadtak a múltnak. – Nagyon
boldogok voltunk a négyes után, a
páros pedig a hab volt a tortán. A felkészülésünkben a négyes élvez prioritást, a tavalyi Eb-hez képest idén
sokkal szorosabb volt a befutó, látszik, hogy férfikajakban mindenki
erre a számra összpontosít. Erős mezőny jött össze, ahol sikerült nyer-

Vajgely Pál
Két Európa-bajnoki címet is szerzett a Démász Szeged VE kajakosa, Nádas Bence, aki a tokiói olimpia műsorán is szereplő K4-500 méter mellett Tótka Sándorral alkotott
párosával is a dobogó tetejére állhatott 500 méteren Plovdivban. A
négyessel a szlovákokat éppen megelőzve, míg párosban egy nagy hajrát evezve értek be elsőként a célba.
A tapasztalatokról a 21 éves sportoló elmondta, a négyesben látszódott,
hogy mindenki erre a számra készül,
míg párosban az eddigiekkel ellentétben most egy egyenletes pályát
építettek fel, ami tökéletesen sike-

nünk, bízunk benne, hogy a vb-n is
jó pályát tudunk majd menni, ami
szintén éremmel párosul – mondta
a Déli Szónak az immáron háromszoros Európa-bajnok.
Hozzátette, az Eb abból a szempontból is hasznos volt, hogy felmérhették, hol tartanak a nemzetközi mezőnyben. Az augusztus 24-én
kezdődő világbajnoki keretben a páros helye már biztos, de ezzel az Ebarannyal alighanem a négyes egyik
beülőjét is lefoglalta Nádas Bence,
erről még Hüttner Csaba szövetségi
kapitány dönt. – Szerintem a maximumot kihoztuk ebből, Eb-arannyal
jöttünk haza egy olimpiai számban.
Tudjuk, hogy jó úton haladunk, ezen kell tovább járnunk,
ugyanakkor nem szabad hátradőlnünk. Letettük a névjegyünket Bulgáriában, a párosban szerzett aranyunk meglepetés volt, biztos, hogy figyelnek majd ránk. Azon
leszünk, hogy legalább ilyen teljesítményt nyújtsunk Racicében – ígérte
Nádas Bence.

Fotó: MTI

Drahota Szabó Dorka szettet sem veszített
A vidékbajnokságon triplázó
versenyző hivatalosan is bekerült
a győri ifjúsági olimpiára készülő
magyar válogatott keretébe, július
közepén pedig a női szuperligában
is bemutatkozhatott.
Dorogi László
A szegedi Hajnal Tenisziskola versenyzője gőzerővel készül az idei
nyár egyik kiemelt sporteseményére. Drahota Szabó Dorka bekerült a
győri ifjúsági olimpiára (EYOF) készülő magyar csapat keretébe, sőt a
Győr színeiben a női szuperligában is
bemutatkozhatott a felnőttek között.
A 16 éves sportolónak egész évben
zsúfolt a versenynaptára, legutóbb
Temesváron szerepelt nemzetközi
tornán, amit meg is nyert, a szintén
EYOF-résztvevő Jánosi Lucát verte

a döntőben 6-3, 6-3-ra. Nemrég a
vidékbajnokságon utasította maga
mögé a tizenhat éves korosztály mezőnyét. Tette mindezt egy igen színvonalas versenyen, ugyanis a magyar
ranglista első öt helyezettjéből négyen is részt vettek a megmérettetésen. Dorka az elődöntőben a válogatott és ranglista-második Kovács
Zitát győzte le két szettben, a fináléban pedig a szintén válogatott, ranglista-ötödik Jánosi Lucát múlta felül,
éppen úgy, mint Temesváron. A két
lány jól ismerheti egymást, hiszen
csapatban és párosban együtt szereztek aranyérmet szereztek ugyanezen
a tornán, ráadásul Hajnal István tanítványa úgy tudott triplázni, hogy
szettet sem veszített, jó formában van
tehát a fiatal versenyző. Ezt támasztja alá a nemzetközi mezőnyben mutatott teljesítménye is.

Fotó: Gémes Sándor

Az európai teniszszövetség
százhalombattai versenyén csak
a döntőben maradt alul a cseh
Hrdonkovával szemben két szettben. Párosban azért itt is összejött a
tornagyőzelem, méghozzá Keresztes
Palomával az oldalán. A salakborí-

táson elért sikerek mellett gőzerővel
zajlik már Dorka felkészülése az ifjúsági olimpiára is. Győrben kemény
borításon kell majd megküzdeni a
versenyzőknek, ami némi változást
jelent a hosszú salakos szezont követően.
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Kecskés légiós lett

Győztesek

Lengyelországban folytatja karrierjét Kecskés Ákos: a 21
éves, Szegeden nevelkedett hátvéd két, Újpesten eltöltött év után a lengyel bajnokságban legutóbb nyolcadik
helyen zárt Termalica együtteséhez került kölcsönbe
olasz klubjától, az Atalantától. A niecieczai klubnak a
megállapodás értelmében opciós joga lett a korosztályos
válogatott futballista végleges megszerzésére.

A 22. Sziget-kupa kispályás tornát a 15 csapatos
nyílt kategória mezőnyében a Continental, míg
az öregfiúknál a Pláza
O’Neill együttese nyerte
meg Tiszaszigeten.

Az élvonalba vágynak Bakóék

Bajnokverő szegediek
Egy hét szünet után folytatódnak a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga küzdelmei Siófokon. Az FC Junior Sport
eddig lejátszott kilenc mérkőzéséből hatot nyert meg,
Paolo Marcelo Rocha együttese ezzel jelenleg a tabella
negyedik helyén tanyázik. Ezen a hétvégén újabb négy
mérkőzés vár a szegedi csapatra, pénteken a Bodon
Péter FC, szombaton az Újhartyán és az Energia SC, vasárnap pedig a Garvittax ellen szállnak harcba az újabb
bajnoki pontokért Rutai Balázsék. A szegediek legeredményesebb játékosa huszonkét lőtt góljával vezeti a bajnokság góllövőlistáját, az előző fordulóban tizenhatszor
zörgette meg az ellenfelek hálóját. A bajnokságot két
kör után a címvédő Jászfényszaru GWP Cservy vezeti,
mely eddig mindössze egy vereséget szenvedett – azt
viszont éppen a szegediektől. Az FC Junior Sportot még
a Siófoki Bányász SE és az Energia SC előzi meg, míg az
ötödik Bonyháddal szemben három pont az előny.

Teniszsiker
A szegedi Gellért SE két
versenyzője játszhatta a
Kiskunfélegyházán megrendezett play and stay verseny döntőjét. A nemzetközileg összefogott program,
amelynek keretein belül a
tenisz iránt érdeklődő fiatalok lassabb labdákkal és kisebb méretű pályákon játszhatnak. A hét és tizenegy
éves korú versenyzőknek
szóló tornán a döntőig az
egyaránt a szegedi Gellért
SE színeiben játszó Bálint
Maja és Nyúl Csenge jutott el. A házi döntőben
végül Csenge győzött, a
lányok játékán érződött a
Balatonbogláron eltöltött
egyhetes edzőtábor. Trója
Tibor vezetőedző így büszke lehetett mindkét tanítványára, akikkel az országos
bajnokságra készülnek.

Főszerepben a gyakorlás
Közelednek a labdarúgó-bajnokságok rajtjai, így a
Csongrád megyei együttesek is gőzerővel készülnek az új
idényre. Július utolsó hétvégéjén a Cegléd ellen már bajnokit játszik az NB II-es Szeged 2011-Grosics Akadémia,
amely a román élvonal küzdelmeire készülő Temesvár
otthonában tudott nyerni 2-1-re, igaz, a hazaiak vegyes
csapattal álltak fel, hiszen a hétvégén a Steaua Bukarest
vár a gárdára. Supka Attila együttese az UTA Araddal
szemben folytatja felkészülését szombaton. Az NB III-as
megyei együttesek közül a SZEOL SC a szintén a harmadosztályra készülő Tiszakécske vendégeként lépett
pályára, ahol bár 45 perc után Mihály Dávid találatával
vezetett, de a szünet után a bővebb kerettel dolgozó Bács
megyei bajnok fordított, így a szegediek végül 2-1-es
vereséget szenvedtek. Ugyanezt az eredményt érte el a
Hódmezővásárhelyi FC Kecskeméten, a vásárhelyiek harmadik tesztmeccsükön, a hírös városban is nyeretlenek
maradtak. A csapatok szombaton ismét tovább csiszolják
játékukat, 10 órától az NB III újonca, a hét közben „pihenő” Makó a SZEOL-t fogadja, míg a Hódmezővásárhelyi
FC a megyeegy legutóbbi ezüstérmesével, a Csongráddal
találkozik hazai pályán, a Mórahalom pedig a bronzérmes Tiszaszigettel találkozik. Július 22-én már több, a
megyei osztályban szereplő csapat is játszik, így 10 órától
Bordány – FK 1899 Szeged mérkőzést is rendeznek.

Megkezdte a felkészülést a PC Trade Szeged KKSE NB
I/B-s női kézilabdacsapata. Bakó Botond együtteséhez hét,
többségében fiatal játékos is csatlakozott, miközben öten
hagyták el a klubot, az új szezonban pedig egy 22,8 év
átlagéletkorú csapattal fut neki az aranyéremért zajló csatának a szegedi klub. A vezetőedző munkáját Bubori Kornél
erőnléti edző segíti, a lányok a nyolchetes felkészülés első
szakaszában főképp fizikai munkát végeznek. Mint azt az
SZKKSE vezetőedzője lapunknak elmondta, idén egy még
többet futó csapatot szeretne a pályán látni, fiatal együttesénél elsősorban a sebességre és a dinamikus játékra helyezi a
hangsúlyt. – Jól cselező és kreatív játékosokat igazoltunk. A
tavalyi nehézségünket, amikor csak hetente két alkalommal
tudtunk együtt edzeni, idén korrigáltunk, és az év minden
napján közösen tudunk gyakorolni.
Az előző szezonban két csapat futott versenyt a feljutást érő
első helyért, de mint Bakó Botond kitért rá, idén várhatóan
több stabil alakulat lehet harcban az aranyért. – Hat-hét csapattal kell komolyan számolnunk, melyek bárkit bármikor
legyőzhetnek. Egyetlen bajnoki címet sem adnak könnyen,
ehhez sokat kell dolgoznunk, de minden adott ahhoz, hogy
ez sikerüljön. Bízom benne, hogy fiatalságunk előnyünkre fog válni a téthelyzetekben, de persze rajtunk is múlik
mindez, hiszen ennek megfelelően kell felkészítenünk a
játékosokat – tette hozzá a mester. Az SZKKSE a szeptember
10-i, Szentendre elleni hazai rajtig szinte csak élvonalbeli
együttesekkel játszik felkészülési mérkőzést, így a Budaörs, a
Vasas és az MTK is az ellenfelek között szerepel az orosházi
torna mellett, ugyanakkor a szurkolók csak az első hazai
bajnokin láthatják a csapatot, hiszen minden gyakorló debrit
idegenben vív a gárda.

Szerbia előtt Pick-nik
Hagyományosan a Picknik közönségtalálkozóval
kezdi meg július 23-án a
felkészülést a következő
szezonra a MOL-Pick Szeged. Juan Carlos Pastor
csapata ezután edzőtáborba utazik Szerbiába, első
felkészülési meccsét az
Orosháza ellen játssza, hazai pályán, augusztus 9-én.

SPORT

DÉLI SZÓ 
Hevesi Tamás csak azokra épít a válogatottban, akik beállnak a sorba

Parádés Eb

Az igazi szakmai munkában hisz
A cukorbeteg futsalválogatott Szegeden készült a bukaresti Európabajnokságra. Hevesi Tamás szövetségi kapitánnyal edzői filozófiájáról
beszélgettünk, de esett szó Szegedről és a női labdarúgásról is.
Dorogi László
– Talán sokan nem tudják, de ön is
cukorbeteg, ez is közrejátszott abban,
hogy a cukorbeteg futsalválogatott megalakulásakor kinevezték vezetőedzőnek.
Mennyit változott a játékosállomány
azóta, hogy elkezdték a közös munkát?
– A DiaEuro futsal Európabajnokságra tíz fős kerettel utazhatunk minden évben, ami mindig változik. Évek óta bevált edzői húzás nálam, hogy csak az utolsó pillanatban
hirdetem ki a végleges keretet, így
élesen tudom tartani a játékosokat,
senki sem érezheti biztosnak a helyét
a csapatban. Ebben az évben a tavalyihoz képest csak egy játékossal bővültünk, de volt olyan év is, amikor
öt új arc is csatlakozott a csapathoz.
– Április óta dolgozik együtt a gárda, volt, aki munka, volt, aki tanulmányai mellett fordította szabadidejét a
válogatott felkészülésre. Hogyan hangolt a csapat egy ilyen megmérettetésre?
– Olyan rafinált dolgokkal készültünk, amivel váratlant tudunk húzni
a mérkőzéseken, amire nem feltétlenül tudnak felkészülni az ellenfeleink. Gondolok itt különböző variációkra, szöglet-, oldalberúgás-, középkezdés-kombinációkra, de megvannak a trükkjeink a támadásokra,
labdakihozatalokra is. A szabadrúgásokra is nagy hangsúlyt fektettünk a
felkészülés alatt.
– Ha már a trükköknél járunk, önnek van-e valamilyen személyes fortélya, hogy segítsen a játékosoknak ezt
a rengeteg különböző játékszituációt
megtanulni és észben tartani?
– Mindig lefotózom és el szoktam nekik küldeni e-mailben a különböző variációkat, amelyeket szeretném, ha megtanulnának. Mindig
azt mondom nekik, ragasszák fel a
hűtőszekrényre vagy bárhová, ahol
jól látható napközben is, és úgy rögzítsék, mint egy tanulmányt.

Fotó: Gémes Sándor

– Azon túl, hogy cukorbetegek szerepelnek a csapatban, milyen metódus
alapján választják ki a játékosokat?
– Csak a szememnek hiszek. Volt
már rá példa, hogy meg kellett válnom egy-két játékostól, mert mentálisan nem passzoltak hozzánk.
Persze, mindig – beszéljünk bármilyen sportról – lehetnek mentálisan
nehezen kezelhető játékosok, nálunk
is van és volt is ilyen, de valaki beáll a sorba, valaki pedig nem. Ez egy
nehéz edzői feladat, de ezt is meg
kell oldanom, elvégre ezért végzem
ezt a munkát.
– Mennyi idejét, energiáját veszi el
egy edzésterv, egy felkészülési program
elkészítése?
– Sokat. Egy edzés megírása durván másfél óra, egy edzés megtartása
szintén legalább ennyi idő. A tréningeken észre kell venni a hibákat, amiket a következő gyakorlásnál már ki is
kell javítani, hogy tudjunk tovább haladni. Minden mindennel összefügg,
nem könnyű az edzői szakma, még
ha néha annak is tűnik.
– Minden évben másik városban
készül a csapat, hogy érezték magukat Szegeden?
– Örömmel jöttünk Szegedre, nagyon szeretem ezt a várost, én csak
mini Budapestnek hívom, mert
ugyanúgy vannak hidak, folyó szeli
át és komoly történelmi múltja van.
Nagyon jó kis hely, büszkék vagyunk
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arra, hogy itt készülhettünk. Laktam
is itt 1983-ban majdnem egy évig, de
nem mindenki ismeri ezt a fantasztikus környezetet, úgyhogy egy kis
városnézés is belefért a programba.
– Sokáig dolgozott a női labdarúgásban, a Ferencváros női csapatát ön alapította meg. Követi-e még a
női szakágat?
– Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a válogatottban hét olyan játékost is láthattam egy meccsen a kezdőben, akik az én tanítványaim voltak. Sok játékosommal a mai napig
remek viszonyt ápolok, sőt azt mondhatom, talán mindenkivel. Egyszer
talán vissza is térek a női futballba.
– Mit gondol a magyar bajnokság
színvonaláról?
– Sajnos a színvonal nem emelkedik, és ez elsősorban abból adódik,
hogy kevés a játékos. Más sportágaknak még mindig nagyon nagy az elszívó erejük, a szülők pedig nehezen
döntenek úgy, hogy lányaikat futballozni viszik. Nagy pofon volt a Fradi
számára, hogy ennyi külföldi légióssal és jobb anyagi lehetőségekkel gazdálkodva is kikapott a bajnoki döntőben az MTK-tól, akik csak magyar
játékosokkal dolgoznak. Azt gondolom, hogy ez az iránymutató törekvés. Jobban hiszek a megfelelő szakmai
munkában, semmint abban, hogy légiósokkal kellene megoldanunk a színvonal növelését.

Összesen öt aranyérmet szereztek a bulgáriai Plovdivban
megrendezett kajak-kenu Európa-bajnokságon a Démász
Szeged VE versenyzői, így a
szegediek alaposan kivették
a részüket az éremtábla élén
végző magyar küldöttség szenzációs teljesítményéből. Medveczky Erika a K4-500-as tagjaként pályafutása harmadik
Eb-címét szerezte, emellett
párosban a negyedik helyen
végzett, Birkás Balázs pedig a
K2-200-as számban állhatott
a dobogó tetejére, míg Nádas
Bence 500 méteren párosban
és négyesben is Európa-bajnoki címmel térhetett haza, miután izgalmas futamban éppen
hogy megelőzték a szlovák hajót, párosban új világrekordot
is felállított társával. Mellettük a paraversenyzők mezőnyében Suba Róbert VL1-200
méteren is a kontinens legjobbjának bizonyult, egyúttal
KL1-200 méteren egy bronzérmet is hazahozhatott, a kézsérüléssel bajlódó Varga Katalin
pedig ötödikként ért célba.

Vb-t érő győzelem
A Démász Szeged VE mindkét érintett versenyzője sikerrel vívta meg a Európa-bajnoki
szereplést követő szétlövést
Szolnokon: K2-200 méteren a
Birkás Balázs−Balaska Márkduó legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott győri ellenfelét, így Balázs élete első felnőtt
világbajnokságára készülhet.
Medveczky Erika 500 méteren
jobbnak bizonyult a friss Ebgyőztes Takács Tamaránál, így a
szegedi klubhoz nemrég csatlakozott kajakos három számban
is indulhat a racicei világbajnokságon, ahol összesen öten
képviselhetik majd a szegedi
klubot, így a már említett két
versenyző mellett a két paraversenyző, Varga Katalin, Suba
Róbert és Nádas Bence lehet
ott az augusztus 24-én kezdődő
világbajnokságon.
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