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SZEGED
Éremeső a vizes vb-n
– A szegedi születésű
olimpiai bajnok,
Czene Attila szerint
jelentőset lépett előre
a magyar úszósport.
uwuwu

Ránk hárul a feladat –
Georg Spöttle szerint a
határok védelmét nem
szabad másra bíznunk, a
haza érdekében nekünk
kell ezt megtennünk.
uwuwu 9. oldal

20. oldal

Nem javul a víz
Hiába a több milliárdos ivóvízminőség-javító
projekt,
sokan panaszkodnak, hogy
továbbra is „szagos” és sárga
Szegeden a víz.

5. oldal
Megy a cicaharc
Nem bír magával Botka László,
aki az egyik párttársát, Molnár
Zsoltot is leárulózta. Szappanoperával vetekszik az MSZP
viselkedése.

3. oldal
A hunok nyomában
Egy mongol televízió munkatársai jártak Szegeden. A megyébe Ópusztaszer és Attila király legendás fapalotája miatt
látogattak el.

12. oldal

Modern gladiátorok
Bartus Bella
Nyolc éve alakult meg a Nemzeti
Lovas Színház, melynek sikere azóta is töretlen, sőt, igazi hungarikumként tekinthetünk rá. Pintér
Tibor küldetésként tekint arra,
hogy minél több produkciót bemutassanak a lovak és művészetek

egyvelege által: ezt a Mórahalmi
Patkó Lovas Színházban is rendszeresen bebizonyítják az érdeklődő
közönségnek. Az igazgató a Déli
Szónak adott interjújában kifejtette,
a társulat tagjai tulajdonképpen 21.
századi gladiátornak számítanak,
ugyanis az előadások szellemileg
és fizikailag egyaránt komoly teljesítményt követelnek. Mint kiderült,

Fotó: Maróti János

Pintér Tibor nem az egyik pillanatról a másikra lett sikeres, hanem
minden egyes lépésért megküzdött.
A nem mindennapi csapat a közeljövőben már a tengerentúlon,
Amerikában és Ázsiában is bemutatkozik a felejthetetlen élményt
nyújtó darabokkal.
Cikkünk a 11. oldalon
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Ebösszeírás Bordányban

A csata emlékére koszorúznak

Bordány közigazgatási területén szeptember 1-től október
31-ig ebösszeírást végez a helyi önkormányzat. A bejelentőlapot kutyánként külön kell kitölteni az oltási könyv
alapján. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban
vehető át, vagy a nagyközség oldaláról tölthető le.

Az 1849. augusztus 5-i szőregi csata emlékére rendez
koszorúzást a Kamara-töltés nagy keresztjénél augusztus
4-én, pénteken 17 órától a szőregi Tömörkény István
Művelődési Ház. A megemlékezésen beszédet mond
Bolgár József tüzér ezredes.

Kényszerkezelés
A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt
azzal a férfival szemben,
aki tavaly februárban
Szegeden, egy vendéglátóegységben torkon
szúrt egy vendéget, aki
a helyszínen meghalt.
A vádirat szerint az elkövető kóros elmeállapotú, a cselekmény
elkövetésekor
beszámítási képessége kizárt
volt, képtelen volt cselekménye következményeinek felismerésére.
Ezért a főügyészség a
vádlottnak az emberölés
vádja alóli felmentését
és a kényszergyógykezelésének elrendelését
indítványozza a Szegedi
Törvényszéknél.

A lakosok védelmében
Szegedre került az egyik Mobil Bűnmegelőzési Centrum. A mikrobusz prevenciós céllal járja majd a megye településeit, először a SZIN-en mutatkozik be. A
vadonatúj jármű célja, hogy a rendőrség minél közelebb kerülhessen a lakossághoz. A kialakítása kívülről és belülről
is figyelemfelkeltő. Nemre és korra való
tekintet nélkül tudnak vele hasznot tanácsokat adni. Bíznak benne, hogy fejleszteni tudják a polgárok önvédelmi
mechanizmusát és a bűnmegelőzést, az
áldozattá válás elkerülését.

Pályázati lehetőség vállalkozásoknak
A Nemzetgazdasági Minisztérium meghirdette a „Mikro-,
kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása” című pályázati programját. A pályázatot
augusztus 1-től szeptember 15-ig lehet benyújtani a beruházás
helye szerint illetékes megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához. A támogatási keretösszeg 10 milliárd forint. A kiírás célja a kis- és középvállalkozások fejlődésének,
gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása
érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása. Csongrád
megyében a támogatási formával kapcsolatban részletes információt a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályának Munkaerőpiaci Osztályán Tóth Tamás munkaerő-piaci szakügyintéző nyújt személyesen vagy a 0662/561540-es telefonszámon.

Méltósággal emlékeztek
Emléktáblát avattak Szegeden, az alsóvárosi roma tanodánál a Roma
Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából, fejet hajtva az áldozatok előtt.
A második világháborúban 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra több mint
háromezer romát végeztek ki az auschwitz-birkenaui haláltáborban. Nagy
Mihály, a Szegedi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke elmondta, a cigányság megbocsájtott, de a tragédiát és
az áldozatok emlékét sosem felejti.

Adózók figyelmébe
Október végéig egymillió
adózót értesít a NAV arról,
hogy az elmúlt évről adó-,
illetve vámtartozása vagy
túlfizetése van. Már a kivonat elején mindenki megtalálja: mennyit kell fizetni,
illetve mennyit igényelhet
vissza. Adószámla-kivonatot
csak az kap, akinek legalább
egy adónemben kétezer forintnál több tartozása vagy
túlfizetése van a tavaly decemberi adatok szerint.

Felújítási munka

Több mint 10 éve adták át a Szegedi Ítélőtábla Sóhordó utcai épületét. Az egykori Füszért-székház teljes
átépítése után az ország egyik legszebb bírósága nyitotta meg kapuit 2005 áprilisában. Az ítélőtábla vezetése azóta is arra törekszik, hogy gondosan megóvja az
épület állagát. Ennek érdekében – kihasználva a nyári
ítélkezési szünetet – ebben az évben is építőmunkások dolgoznak a táblabíróságon. A beruházásoknak
köszönhetően az épületen belül az első emelet számos szobájában végzik el a parketta felújítását. Ezzel
egy időben kívül a megfakult és repedezett homlokzat
hibáit is kijavítják. Az időjárás viszontagságainak a korábbinál jobban ellenálló festék felhasználásával nyeri
vissza eredeti színét az épület alsó szintje. A rekonstrukciós munkálatokat az Országos Bíróság több mint 2
millió forinttal támogatja.
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A nyilvánosság előtt forgácsolják magukat a szocialisták

Parttalan pártviszály pártállami patronnal
Folytatódik a cicaharc és kiszorítósdi, miközben az embereknek egyre inkább elegük van a
megújulásra képtelen balliberális
pártokból.
Pintér M. Lajos
Miután valamennyi közvéleménykutatás szerint tovább csökkent a
Magyar Szocialista Párt támogatottsága, a kisebb ellenzéki erőkkel
folytatott harcát „házon belülre” is
kiterjesztette Botka László miniszterelnök-jelölt. A szegedi polgármester a 168 Órának adott interjúban terítette lapjait, arról beszélt
ugyanis, hogy az MSZP-t „árulók,
kollaboránsok és balekok” hátráltatják. Konkrétan leárulózta Molnár
Zsoltot, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnökét, aki korábban arról értekezett, hogy a Botka
által támadott DK-elnök Gyurcsány
Ferencnek a Parlamentben a he-

lye, és széles baloldali szövetséget
sürgetett.
Molnár azonnal visszaszúrt: azt
mondta, nem szeretne olyan társadalomban élni, ahol az ember a véleményét sem mondhatja el, ha máshogy
gondolkodik. – Ha ezt Botka nem
szeretné, el kell gondolkodni rajta,
ki mennyire demokrata. Felvetettem,
hogy a szövetségben a DK-ra és más
pártokra is szükség van – ezt többen így gondolják –, abszurd, hogy
ez árulás, ez a legrosszabb pártállami
időket idéző módszer – fogalmazott,
hozzátéve, sehová sem vezet a Botkaféle „tutyimutyi, a szövetségi politikának még csak a látszatát sem keltő magatartás”.
Az MSZP-ben uralkodó állapotokat jól mutatja, hogy a politikus
nem sokkal később a Karc FM-nek
már arról beszélt: vélhetően Botka
Lászlóhoz köthető személyek azzal fenyegették meg, hogy „ha nem fogja
be a száját, akkor könnyen baja eshet.”

Fotó: Kovács Ferenc

– Botka László nevéhez fog fűződni az MSZP szétverése – így reagált a történtekre a Nézőpont Intézet
elemzője. Deák Dániel szerint a szegedi szocialista polgármester „újabb
szintet lépett”, és saját párttársai leárulózásával tovább csökkenti az
MSZP népszerűségét. A kutatások

szerint egyébként folyamatosan visszaesve immár csak 7 százalékon áll
az MSZP, nagyjából 600-700 ezer
szimpatizánsuk lehet, az előző választások előtt viszont még 1 milliós szavazóbázisuk volt, ez a helyzet pedig Gyurcsány Ferencnek és a
Demokratikus Koalíciónak kedvez.

Maldív-szigetek, Zanzibár, Vörös-tenger, Egyiptom Botkáék úti céljai között

Üzenetek a polgármesteri luxusból
Botka többmilliós luxusnyaralásai
párton belül és kívül egyaránt
kiverik a biztosítékot.
DSZ
Botka László nem szakított furcsa
szokásával, ezúttal is külföldről
üzengetett párt-, illetve elvtársainak – szúrta ki a Déli Szó. Éppen
újabb luxusnyaralása idején jelent
meg a fenti cikkünkben említett, a
balliberális táborban újabb háborút
kirobbantó 168 Óra-interjú, melyben leárulózta Molnár Zsolt elnökségi tagot. A Bors korábban arról
írt, a Botka család ezúttal egy hetet
Egyiptomban pihen.
Emlékezetes, hogy a szegedi
polgármester bő fél évvel ezelőtt a
Maldív-szigetekről adta fel „palackpostáját” a szocialistáknak úgynevezett (mára már el is feledett) minisz-

terelnök-jelölti feltételeiről, miután
önmaga jelentkezett be erre a pozícióra… Nem véletlen, hogy a morgolódó MSZP-s társai közül akadt,
aki így nyilatkozott: „A tenger mellől
küldte az ultimátumot, és azért nem
lehet gyorsan tárgyalni róla, mert ő
külföldön sütteti a hasát.”
Az országos sajtó az elmúlt hónapok során többször is bemutatta, az
éles, már-már rákosista vonásokkal
bíró gazdagellenes kampányt folytató
Botka László családjával rendszeresen vesz részt méregdrága, többmilliós külföldi nyaralásokon. Kedvenc
úti céljuknak talán a Maldív-szigetek
számítanak (állítólag azt kedveli az
India-óceán gyönyörű szigetcsoportjában, hogy külön privát szigeten tud
elrejtőzni a kíváncsi tekintetek elől),
de megfordultak már Zanzibárban
vagy a Vörös-tenger egzotikus korallzátonyainál is. Érdekesség, hogy a

Fotó: Facebook

szegedi polgármester korábban büszkén osztotta meg Facebook-oldalán
ország-világ előtt például jordániai
mélytengeri búvárkodásait, majd később tanácsadóira hallgatva igyekezett eltüntetni ezeket a nyilvánosság
elől. Egy négyezer főt érintő, néhány
évvel ezelőtti szegedi közvélemény-

kutatáson az emberek 44 százaléka 4
milliósra taksálta Botka László afrikai kiruccanásának költségeit.
A válaszadók 62 százaléka gondolta úgy, hogy egyáltalán nem engedhető meg a szocialista politikus
részéről egy ilyen volumenű luxusnyaralás.
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Egyre-másra hibásodnak meg a szegedi parkolóautomaták

A napijegyet is hiányolják az autósok
Mivel a Szegeden kihelyezett 136
automatát külön-külön számítógépként kell felfogni, napi szinten
várható, hogy néhány berendezéssel gondok akadnak – ismerte
el Majó-Petri Zoltán, az SZKT
ügyvezetője. Egy automatát már
áthelyeztek lakossági kérésre, és
még több ilyenre lehet példa.
Varga Anna
A két hónapja működő parkolórendszer már egy rendkívül komoly üzemzavaron túl van, és ahogy Majó-Petri
Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft.
ügyvezetője a Déli Szónak elmondta,
akkor több mint 40 automatánál nem
lehetett jegyet váltani egy biztonsági
szoftverfrissítés után. A német gyártó berendezései nemcsak Szegeden
álltak le akkor, hanem korábban az
Egyesült Arab Emírségekben is, ahova egyébként 3800 automatát szállított ugyanaz a társaság.
Az eddigi tapasztalatokat elemezve elmondható, a telepített 136 automatából napközben 132-134 berendezés folyamatosan működőképes,
vagyis folyamatosan akadnak meghibásodások, ami miatt joggal idegesek az autósok. Éppen ezért tartalék

kijelző, érmevizsgáló és nyomtató is
van Szegeden, hogy szükség esetén
lehessen cserélni.
Naponta 2400–2600 parkolójegyet
váltanak Szegeden, míg bankkártyás
tranzakcióból 3–400 történik napi
szinten, ennek lassúságát is többen
kritizálták az SZKT-nál. Ez utóbbival
kapcsolatban az ügyvezető elmondta, mivel több rendszer kommunikál
egymással, például a mobilszolgáltató
és a bank, nem is várható, hogy ez
gyorsabbá válik. Szintén kifogásolták
a lakosok azt az új gyakorlatot, hogy
maximum 4 órát lehet parkolni, akár
jegyet váltunk, akár a mobilparkolást
választjuk. Majó-Petri Zoltán megjegyezte, a közgyűlési többség döntött
a napijegy megszüntetéséről, szerinte
egyébként a napijegyre jogos igény a
klinikák környékén lehet, ott ugyanis
nem kalkulálható, hogy mennyit kell
várni egy vizsgálatra.
Ha egy automata nem működik,
akkor most már 20 percen belül kiszállnak a helyszínre a szakemberek, és elhárítják a hibát, vagyis fél
órán belül újra működőképes a berendezés. Az is kiderült az elmúlt
időszakban, hogy napi szinten roncsolt érmékkel próbálnak parkolójegyet váltani, amivel egy dolgot lehet

Fotó: Kovács Ferenc

Továbbra is az idegbajt hozza a szegediekre az új rendszer

elérni, le lehet bénítani ideiglenesen
az automatát, ami nyilvánvalóan senki számára sem előnyös. Megtudtuk,
hogy a zsinagógánál lakossági kérés-

re már áthelyeztek egy automatát, de
több hasonló ügyben vizsgálódik a
Szegedi Közlekedési Társaság, például az Ifjúsági Ház környékén.

Kormányzati segítség az iskolakezdés előtt

Két családi pótlék érkezik augusztusban
Augusztusban dupla családi
pótlékot kapnak a családok, hogy
könnyebben tudjanak készülni
az iskolakezdésre – jelentette be
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára.
MTI-DSZ
A politikus az ezzel kapcsolatos
sajtótájékoztatóján kifejtette, mivel
sok családnak fokozott anyagi megterhelést jelent az iskolakezdés, a kormány úgy döntött, hogy a szeptemberi családi pótlékot több mint egy

héttel korábban folyósítják. Így augusztusban a családok kétszer, a hónap elején és a hónap végén is kapnak családi pótlékot, hogy az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket
időben meg tudják venni.
– Amire viszont több százezer családnak nem kell költenie idén szeptemberben, az a tankönyvcsomag –
húzta alá Rétvári Bence. A kormány
ugyanis szeptembertől az elsőtől a kilencedik osztályosokig mindenkinek
díjmentesen biztosítja a tankönyvcsomagot. Ezzel az ingyenes tankönyvellátási rendszer négyévnyi fokozatos kiterjesztését lépi meg a kabinet

egy év alatt, hiszen az eredeti ütemezés szerint a tavalyi 1–4. osztályosok után idén az 1–5. osztályosokig bővítették volna a tankönyvhöz ingyen jutó gyermekek körét.
A szükséges mintegy 12 milliárd forint költségvetési fedezet is rendelkezésre áll ehhez a nem rászorultsági, hanem alanyi jogon járó, természetbeni juttatáshoz – ismertette
a politikus.
Az intézkedés több mint egymillió gyermeket és családjukat érinti, korábban még soha ennyi gyerek nem kapott ingyen tankönyvet
Magyarországon.

Fotó: DSZ
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A fejlesztés ellenére nem javult a minőség, a vízmű türelmet kér

Még mindig „szagos” és sárga a szegedi ivóvíz
Az utóbbi időszakban újszegedi
olvasóinktól érkezett több panasz
a szegedi ivóvíz minőségével
kapcsolatban. A szaga mellett a
színét is furcsának találják, nem
merik meginni. A vízmű szerint
átmeneti problémáról van szó, de
intenzív folyatás után fogyasztásra
alkalmas a csapvíz jelenleg is.
Tóth Marcell
„Egy hétig csak ásványvizet ittam,
annyira büdös volt a víz.” „Sárga
a víz és büdös is, rosszabb, mint
korábban.” Újszeged szinte minden
pontjáról – a lakóteleptől a kertvárosias részekig – jelezték a Déli Szónak,
hogy elégedetlenek a vízminőséggel.
Egyrészt a szagára panaszkodnak,
másrészt a sárgás színére, zavarosságára. Nem először merül fel
mindez, korábban Algyőről, Tarján,
Alsóváros és Felsőváros városrészekből is hasonlóról számoltak be
olvasóink. A probléma sajátossága,
hogy pont egy olyan több milliárd
forintos beruházás után alakult ki,

amely a csapvíz minőségének jobbá
tételét célozza meg, csökkentve annak arzén- és ammóniumtartalmát.
Május végén fejeződött be a helyi
ivóvízminőség-javító projekt, amelynek eredményeképpen a szigorúbb
EU-s követelményeknek is megfelelhet a szegedi és az algyői ivóvíz. A
célra 3,3 milliárd forintot nyert el a
társulás az Európai Uniótól és a kormánytól. Ennek köszönhetően öt szegedi és az algyői vízműtelepen megújult az ivóvíz-tisztítási technológia.
4,7 kilométer új ivóvízvezetéket építettek, 11,4 kilométer ivóvízhálózatot
felújítottak, a teljes – 684,5 kilométeres hálózatot – mechanikus úton
kitisztították, valamint részben korszerűsítettek, részben létrehoztak huszonöt víztároló medencét.
– A Szegedi Vízmű fokozatosan
tér át az új rendszerre. Az átállási folyamat mindaddig folytatódik,
amíg a rendszer el nem éri a teljes
üzemeltetési egyensúlyt – nyilatkozta az 51 százalékban önkormányzati tulajdonú Szegedi Vízmű Zrt., miután továbbítottuk olvasóink pana-

Fotó: Kovács Ferenc

Hiába a milliárdok, egyelőre nincs előrehaladás

szait. Hozzátették, az átmeneti időszak alatt gyakrabban fordulhatnak
elő az említett vízminőségbeli változások, „melyek egészségre ártalmatlan elszíneződésben, üledékesedésben, illetve szaghatásban jelentkezhetnek”. Állítják, a sárgás elszíneződést egészségre ártalmatlan vassók,
illetve vasoxid, a szaghatást pedig a

néhol jelentős mélységből felszínre
hozott víz természetes termálvíz szaga adja. A víz intenzív folyatás után
fogyasztásra alkalmas. A cég kéri a
lakosságot, hogy ha hasonló vízminőségbeli változásokat észlelnek, akkor jelezzék azt az éjjel-nappal hívható telefonszámaikon: 62/558-855,
62/420-155, 06/80-828-882.

A megrendelő választhatja ki a kivitelezőt

Százezres megtakarítás az új szabályozással
Gazdasági versenyt eredményezhet a közműcsatlakozások
ingyenessé tétele, a kormányzati
intézkedésnek köszönhetően
egy ingatlan akár 300–400 ezer
forintot is spórolhat – tájékoztatta
lapunkat Nemesi Pál, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Megyeri József
Július elsejével váltak meghatározott
fogyasztási mértékig díjmentessé a
közműcsatlakozások új építésű házaknál, ingatlanok átalakításánál.
Azok számára térítésmentes a szolgáltatás, akik legfeljebb óránkénti 4
köbméter gázt és 32 amper villamos
energiát biztosító fogyasztásmérő,

valamint 32 milliméter átmérőjű
ivóvízvezeték és 110 milliméter átmérőjű szennyvízvezeték bekötését
kérik. Ez magáningatlanok és mikrovállalkozások számára érvényes,
melyek ezáltal akár 300–400 ezer
forintot is spórolhatnak.
Nemesi Páltól, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnökétől, Csongrád megyei elnöktől
megtudtuk, az eddigi gyakorlat szerint a hatósági díjakat, azaz az igényjelzéstől a megvalósításig felmerülő
költségeket a szolgáltató szabta meg,
ez azonban a jövőben változni fog.
Eddig ugyanis azok a vállalkozások
végezhették el a bekötéseket, akiket
az érintett szolgáltatók minősítettek.
Mivel kevesen tartoztak ebbe a körbe, így a tervezés, engedélyezés ide-

je meghosszabbodhatott, és akár fél
évet is igénybe vehetett a kivitelezés.
Szeptember elsejétől azonban már
a megrendelő választhatja ki, hogy
kit bíz meg a közműcsatlakozásokkal. A Magyarországon bejegyzett és
szakirányú végzettséggel rendelkező
vállalkozások szakmai referenciákkal jelentkezhetnek a megyei kormányhivataloknál, ahol regisztrálják őket. – Ebben tud támogatást
nyújtani a kamara. A programban
részt vevő cégeket felvilágosítjuk, valamint az információs hálózatunkon
keresztül a lakosokat megismertetjük a lehetőségeikkel – tette hozzá
Nemesi Pál, aki azt reméli a kormányzati intézkedéstől, hogy a vállalkozások között piacalapú gazdasági verseny alakul ki, és olcsóbbá

Fotó: DSZ

válnak a bekötések költségei. A törvény szerint ezentúl az igénybejelentés és a munkálatok elvégzése között maximum két hónap telhet el.
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A Jobbik kínjai
Visszautasította az Idősek Tanácsa Vona Gábor, a Jobbik elnökének komoly vihart kiváló kijelentéseit, amelyekkel szerintük
befolyásolható személyekként
tünteti fel ezt a korosztályt.
A politikus arról értekezett, a
nemzeti ünnepeken rendszeres
esemény, hogy „hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék
magukból kivetkőzve ugranak
egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak
trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját”.
Az Idősek Tanácsa tagjai megdöbbenéssel olvasták Vona
Gábornak állításait a szerinte „manipulált” nyugdíjasokról, és kikérik maguknak, hogy
megkérdőjelezi a nyugdíjasok
személyes értékválasztásának
képességét, illetve azt sugallja,
hogy a saját megélt tapasztalataikat mellőzve befolyásolható,
személytelen, döntésképtelen
tömeget alkotnak. A Nyugdíjasok Szociális Fóruma szerint a
politikusnak bocsánatot kellene
kérnie, ám Vona ezt visszautasította.
A Jobbik mindennapjaiban e
gyébként egyre nagyobb a feszültség. Többek szerint túl nagy
méreteket öltött a milliárdos
Simicska család térhódítása,
ugyanis Simicska Lajos fia, Simicska Ádám Vona Gábor támogatásával a párt országos
listájának az ötödik, befutó helyén szerepelhet a 2018-as parlamenti választáson.

2017. AUGUSZTUS 4.
„Bivalyerős” jármű a minél gyorsabb kiérkezés érdekében

Új terepjáró a zavartalan ellátásért
Egy Dacia Duster terepjárót
vásárolt a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása a mórahalmi
orvosi ügyelet számára. A 4,2
millió forintos jármű a tanyán élők
számára is nagy segítséget jelent.
Megyeri József
– A mórahalmi orvosi ügyelet korábban használt 13 éves Land Rover
Freelander autójában egy motorikus műszaki hiba keletkezett,
melynek javítása aránytalanul sok
pénzbe került volna. Ezért döntöttünk egy új terepjáró vásárlása
mellett – tájékoztatott Gera Zsolt.
Az orvosi ügyelet vezetője hozzátette, Mórahalmon, Ásotthalmon
és Zákányszéken látják el az orvosi
ügyeletet, így több, mint 10 ezer fő
tartozik hozzájuk. Az alföldi terület
jellegéből adódóan nagyon sokan élnek tanyán, így a választáskor ezt is
figyelembe vették. Olyan gépkocsit
kerestek, ami havas és esős talajkörülmények között is egyaránt zökkenőmentesen eljut minden beteghez.

Reklamáció
A Déli Szó legfrissebb számát
minden héten pénteken, szombaton és vasárnap terjesztjük.
Amennyiben nem kapja meg az
újságot, kérjük, jelezze neve és
címe megadásával hétköznap 8
és 16 óra között a 0662/314-116os telefonszámon!

A tanyákon élőkhöz is sokkal hamarabb eljut az ügyelet

A végső döntést több egyeztetés előzte meg. A Dacia Duster 4,2 millió forintba került. A Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása azért
e mellett tette le a voksát, mert a
műszaki paramétereit tekintve a legújabb széria hozza a tőle elvártakat,
és ár-érték arányban megfelelőnek
számít a felszereltsége: tempomattal, légzsákkal, start-stop rendszerrel, elektromos ablakkal és klímával
is rendelkezik. Nem utolsó szempont, hogy összkerék-meghajtású.

Gera Zsolt ügyeletvezető még elmondta, az új jármű igazi erejét még
nem tapasztalták meg, tekintve, hogy
ázott, latyakos tanyasi útvonalon
nem haladtak vele. Ami azonban
már biztos: száraz terepviszonyok között könnyedén veszi az akadályokat.
A lakossági visszajelzések is kedvezőek, a homokhátiak örülnek a beruházásnak. Sokan körbenézik az új
szerzeményt, a gyerekek pedig mindig szívesen beülnének a terepjáróba,
ha lehetőségük van rá.

Az országgyűlési képviselő válaszol
B. Nagy László országgyűlési
képviselő a Déli Szó hasábjain
válaszol néhány kérdésre, mely
a választókerületi fórumokon, a
Facebook-oldalán keresztül vagy
a mindennapi ügyintézés közben
merült fel.
DSZ

SZEGED

Fotó: DSZ

– Mi a véleménye a SZEGEDma Klub
nyitásáról?
– Fontos, hogy legyen egy olyan
fórum, ahol aktuális témákról lehet
szót váltani olyan előadókkal, akik hitelesek. Ilyen fórum a SZEGEDma
Klub, és ilyen előadó Georg Spöttle is.
A migráció kérdése változatlanul nagyon érdekli az embereket Csongrád
megyében – ezt bizonyítja az is, hogy
a nyitórendezvényen, ahol ő volt a

vendég, zsúfolásig telt az előadóterem. Mindenkit érdekel, hogy mi lesz
Európával, ha nem tudjuk megállítani
a migrációt. Bárki kérdez erről, azt válaszolom, hogy addig nyugodtak lehetünk, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, mert addig a kerítés a helyén marad. A határainkat és Európát
is meg fogjuk védeni.
– Hogyan értékeli a vizes vb sike
rét különösen az után, hogy vissza
léptettük az olimpiai pályázatunkat?
– Nem túlzás azt mondani, hogy
káprázatos teljesítményt nyújtott
Magyarország, ez igaz a versenyzőinkre és a szervezésre egyaránt. A
szakma, a sportolók és a nézőközönség is elismeréssel nyilatkozott
erről. Azt, hogy ez lelkileg mit jelent nekünk, senki nem fejezte ki
szebben, mint Hosszú Katinka az

www.facebook.com/bnagylaszlo

Fotó: Gémes Sándor

első aranyérem után, amikor azt
mondta: fontosabb számára az itthoni győzelem, mint a riói arany.
Most megtapasztalhatta ország-világ, milyen az, amikor a magyarok helytállnak. És megérezhettük
azt is, mekkora kár ért bennünket
a Momentum aláírásgyűjtésével:
megfosztották a magyar sportolókat, a szurkolókat, sőt, az országot
attól, hogy az olimpia házigazdái
lehessünk, ugyanígy.

MOZAIK

DÉLI SZÓ 

Véget ért a THEALTER

Díjátadóval zárult a 27. THEALTER
Szegeden. Kilenc nap alatt kilenc
helyszínen négy ország harminc
alkotócsoportja mutatkozott be a
nemzetközi színházi fesztiválon. Az
Európai Fesztivál Szövetség EFFEminősítését második alkalommal
elnyerő művészeti rendezvénysorozat fontos missziója, hogy minél
többek számára tegye elérhetővé a
programokat: idén is több mint 50
eseményt kínáltak, a színházi előadások mellett ingyenes szabadtéri
és szakmai programokkal és koncertekkel várták az érdeklődőket.
A fesztivál lebonyolításában 27 önkéntes volt a szervezők segítségére.
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Nyári nyitva tartás a könyvtárban
A Somogyi-könyvtár fiókkönyvtárai július 31-től augusztus 18-ig zárva tartanak. A könyvtár Dóm téri
központjában július 17-től szeptember 2-ig rövidített
nyitva tartási időben várják az olvasókat. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10-től 18 óráig, csütörtökön
13-tól 18 óráig, szombaton 10-től 16 óráig állnak a látogatók rendelkezésére.

Görög teknősök

Allergiásoknak

A NAV pénzügyőrei két
görög teknőst találtak egy
autóban Röszkén. Az elrejtett állatok védettek, behozatalukhoz CITES engedély
szükséges. Az állatokat lefoglalták, a járművet vezető német férfi ellen eljárás indul.

Horthy emlékére

Veterán csodák
Augusztus 4. és 6. között rendezik meg a XI. Dél-alföldi
Veteránjár mű-t alálkozót
Szegeden. Az autók és motorok a Partfürdőn táboroznak
le pénteken, másnap pedig bebarangolják a város környékét.
A hazaindulás előtt újból megtekinthetik a járműcsodákat
a szegediek a Széchenyi téren
vasárnap délelőtt.

Állati jó nap

Kincskereső

Kutyás bemutatókkal és
cicás programokkal várják az érdeklődő állatbarátokat a Fortuna Terasz
mellett, a jégpályával
szemben augusztus 5-én,
szombaton 14 órától. A
szegedi állatbarátok és
állatmentők igyekeznek
minél több felvilágosítást
adni az emberek részére a felelős állattartás
mikéntjeiről.

Augusztus 10-én folytatódik
a
Tájházi
Kincskereső programsorozat az Alsóvárosi
Tájházban. Az egész
napos foglalkozásokon
a gyerekek egy-egy kézművestechnikával ismerkedhetnek meg. Téma:
nemezképkészítés.

Új rendőrök
Pályakezdő hadnagyokat
köszöntöttek Csongrád megyében. Idén 9 végzős hallgató kezdi meg a szolgálatot
Szeged, Hódmezővásárhely
és Szentes rendőrkapitányságán, valamint a
Kiszombor, Nagylak és
Szeged
Határrendészeti
Kirendeltségeken.

Minden nyáron megemlékeznek arról Szegeden, hogy
Horthy Miklós és az általa vezetett Nemzeti Hadsereg
elindult a városból, hogy Siófokra áthelyezve a székhelyét fokozatosan kiterjessze hatalmát Magyarország
megmaradt területére. – A 98 éve megalakult Nemzeti
Hadsereg nélkül ma nem lenne Magyarország! A kurdok sorsára jutottunk volna, akiket nyolc országban
szórtak szét, és ma sincs önálló hazájuk – fogalmazott
a rendezvényen Bene Gábor. Meggyőződése, nem történhetett volna meg a megszállás, ha Károlyi Mihály
kormánya nem akarja felülírni a páduai fegyverszünetet, mert az nem tartalmazott semmiféle megszállási
övezetet. Rámutatott, még ennél is nagyobb területet
kívántak megszállni a későbbi kisantant tagállamai. –
A Nemzeti Hadsereg nélkül ma a szegediek, pécsiek
szerb állampolgárok, a Duna-Tisza köze, a Tiszántúl,
valamint Budapest lakosai román, a miskolciak pedig
szlovák állampolgárok lennének – vélekedett.

Várhatóan országszerte emelkedik a parlagfű
pollenkoncentrációja a
levegőben: helyenként,
elsősorban az Alföldön
és a Dunántúl déli részén
már a tüneteket okozó
közepes szintet is elérheti. Az Országos Közegészségügyi Központ
szerint a csalánfélék
pollenje is ismét sokfelé
magas koncentrációban
lehet jelen. Emellett a
kültéri allergén gombák
spóraszáma is jellemzően közepes-magas lehet,
de helyenként a nagyon
magas szintet is elérheti.

Milliárdok oktatásra
Négyéves programot indított uniós támogatással a
képzési kapacitás javítása, a
lemorzsolódás csökkentése és a diplomások arányának növelése érdekében a
Szegedi Tudományegyetem.
A projekt megvalósítására az SZTE és a Gál Ferenc
Főiskola konzorciuma 3,675
milliárd forint támogatás
nyert el.
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Szertefoszlott az európai álom

Pintér
M.
Lajos

Telt ház a SZEGEDma Klubban

Káprázat
Minden szempontból kiemelkedő
magyar sikerrel zárult a 2017-es
vizes világbajnokság. A nemzet
közi úszószövetség és a külföldi
vendégek a legnagyobb elismerés
hangján beszéltek a rendezésről, a
létesítményekről, a vendégszeretet
ről. Sportolóink kitettek magukért,
a kilenc érem csodálatosan csillog.
Korszakos úszóegyéniségeink év
ről évre szállítják az eredménye
ket, és továbbra is szinte minden
nagy világversenyen feltűnik egykét olyan ifjú reménység – mint
most Milák Kristóf –, aki garancia
rá, hogy a jövőben is lesz okunk
tapsolni.
Tanítani való és tanulságos sum
mázásoknak sem voltunk híján
abban a bő két hétben, amikor
Magyarország vendégül látta és
elkápráztatta a világot. Hosszú
Katinka az olimpiai aranyainál is
értékesebbnek tartja a fantaszti
kus magyar közönség előtt aratott
diadalait, mert reméli, minél több
gyerek kezd el úszni ezek hatására,
Cseh Lászlót még mindig az hajt
ja, hogyan lehet jobb és gyorsabb,
Kozma Dominik pedig az élő bizo
nyíték rá, hogy a piros-fehér-zöld
szív szárnyakat ad. Az örömmá
morban figyeljünk azért oda Sós
Csaba szövetségi kapitányra: „A
magyar úszás jövője is fényes le
het, ha hagynak minket dolgozni.”
Nem vitás, ez a kulcs, békesség
kell a sportban, a sport körül.
A létesítményháttér és a támoga
tási rendszer az elmúlt években
példaértékű fejlesztésen ment ke
resztül, az alapok tehát adottak,
hogy büszke és sikeres sportnem
zet maradjunk.
Ideje befejezni a károgást azok
nak, akik folyton-folyvást a ma
gyar sportfinanszírozásba, sport
beruházásokba törlik a lábukat.
Építsenek legalább egy uszodát.
Csak egyet. Különösen, ha volt rá
tizenöt évük...

Fotó: Maróti János

Augusztus közepétől kéthetente várja vendégeit rendezvénysorozatunk

Még a csilláron is lógtak az
érdeklődők Szeged új beszélgetős rendezvénysorozatának első
estjén, ahol Csúri Ákos, a Blogstar.
hu alapítója Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt kérdezte a
Bistorantban.
DSZ
„Találkozzunk!” Ezzel a mottóval indult útjára július végén a
SZEGEDma Klub a SZEGEDma.

hu hírportál és a Déli Szó hetilap kiadójának szervezésében.
A közel 150 résztvevőt Pintér M.
Lajos ügyvezető-főszerkesztő üdvözölte, hangsúlyozva, az új rendezvénysorozat célja, hogy Szeged és
Magyarország mindennapjait érintő, érdekes és izgalmas témákról tabuk nélkül beszélgethessünk ismert
és elismert vendégekkel – a tervek
szerint augusztus közepétől kezdve
kéthetente. Erről természetesen a
Déli Szó is rendszeresen beszámol.

Ha Európa befogadja a migránsokat, a tőlük való félelem miatt saját
magát zárja ketrecbe – vont mérleget a brüsszeli bevándorláspolitikáról az első esten Georg Spöttle. A
népszerű biztonságpolitikai szakértő
szerint Magyarország példát mutat
az öreg kontinensnek, hiszen Orbán
Viktor és kormánya komolyan veszi az ország és a nemzet védelmét.
Hiába igyekeznek bizonyos körök
megbélyegezni ezt a nemzeti politikát, a magyar fizikai és jogi határvédelem eredményei kézzelfoghatóak, hiszen amíg London polgármestere azt vallja, hogy a nyugat-európai
nagyvárosok életéhez immár hozzátartoznak a terrortámadások, addig
Magyarország a biztonság szigetének
tetszik a nyugatiak szemében.
Szólt arról, hogy a folyamatosan
Európába érkező illegális bevándorlók egy része kezdi felismerni, hiába tűrik meg az öreg kontinensen,
sőt segélyben is részesítik, megfelelő
végzettség, valamint nyelvtudás híján nem tud érvényesülni távol otthonától. Az európai álom szétfoszlásának hatására sokan visszafordul
nának, azonban hazájuk számos
esetben már nem fogadja vissza őket,
így marad a tétlenség és az uniós államok szociális hálóján való függés,
ami viszont a bűnözés melegágyává
válhat – hívta fel a figyelmet a veszélyekre Georg Spöttle.

A békétlenséget és az állandó fenyegetettséget hozzák el a migránsok

A kultúrák harca feszíti Európát
Hamburgban hatalmas késsel
rontott az emberekre egy arab
férfi, majd Konstanzban egy iraki
lövöldözött az egyik diszkóban.
DSZ
A kultúrák harca árnyékolja be kontinensünk mindennapjait, a békében élők és a békét szétrombolni
akarók állnak egymással szemben
– ismerte el a Spiegel című lap a

legutóbbi németországi iszlám terrorcselekmények kapcsán.
Horváth József titkosszolgálati
szakértő ennek kapcsán úgy fogalmazott, frusztrált emberek tömege
marad a nyugati országok társadalmán belül azon illegális bevándorlók miatt, akiknek elutasítják a bevándorlási kérelmét, és a hatóságok
nem különítik el a társadalomtól,
illetve nem kezdik meg a hazaszállításukat. Ez óhatatlanul vezet oda,

hogy időről időre ilyen akcióknak
leszünk majd a szemtanúi és akár
az áldozatai is. Bakondi György, a
miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzáfűzte, intő jel, hogy
egyre több két-három generáció óta
Európában élő ember követ el egy
terrorcselekményt, azaz integrációjuk sikertelen. Aggasztó emellett,
hogy egyre több köztörvényes bűncselekmény kötődik az Európába
újonnan érkező migránsokhoz.
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Georg Spöttle szerint veresége után is veszélyes maradhat az Iszlám Állam

Nekünk kell megvédeni a saját határainkat!
Nem bízhatja védelmét a törökökre az Európai Unió – állítja
Georg Spöttle biztonságpolitikai
szakértő. Az ISIS felszámolásának
pillanata hamarosan bekövetkezik,
de a terrorszervezet tagjai még ezt
követően is veszélyt jelenthetnek.
Bízik a szíriai polgárháború amnesztiával záruló befejezésében,
így talán elkerülhető, hogy a jelenleginél is több migráns, menekült
jöjjön Európába.
Tóth Marcell
– Egyre több sajtóhír szól arról, hogy
hamarosan véget ér az Iszlám Állam
uralma. Évek óta olvasni persze ha
sonlókat, de mi lesz, ha tényleg meg
történik mindez?
– Két éve halljuk, hogy napok
múlva vége lesz. Az igazság az,
hogy rendelkeznek elegendő fegyverrel, sok jó harcosuk megmaradt,
van emberanyaguk, logisztikájuk,
amellyel képesek magukat tartani
Irak és Szíria egyes részein, valamint Líbiában is működik egy kisebb „leányvállalatuk”. A szervezet a
felszámolása felé halad, az oroszok
lebombázták a készpénzraktáraikat,
az olajszállítmányokat. A törökökre
is akkora nyomást helyeztek, hogy
a csempészett olajat már nem veszik
át onnan. Azonban az Iszlám Állam
területének elvétele után megmarad
a probléma, amely minden aszimmetrikus háború esetén előkerül: ha
hazamegy és leborotválja a szakállát,
nem tudjuk, hogy terrorista volt…
– Elindíthat ez a vereség migrációs
hullámot? Nem feltétlenül a terroris
tákra gondolok, hanem a lakosságra,
amely eltűrte, esetleg szimpatizált a
terrorszervezettel, s most néhányan
félnek a bosszútól.

– Igen, sok ember támogatta az
Iszlám Államot. Nem mindenki félelemből jött, hanem akár önszántukból is segítették az ISIS-t, fegyvereket adtak el, autókat csempésztek. Ezeket a kollaboránsokat nem
nézi jó szemmel a lakosság, lehetséges, hogy valamelyik menekülthullámba beállnak.
– Szíria is szóba került. Az oro
szok támogatják Aszadot, az ame
rikaiak a Szabad Szír Hadsereget,
létezik Iszlám Állam, an-Nuszra
Front s még számtalan csoportosu
lás. Rengeteg kegyetlenkedésről hal
lunk hírt mindegyik fél részéről. Nagy
különbséget nem érzünk, mindegyik
hasonlít egy terrorszervezethez…
– A béke zálogát én – valamint a
jelentősebb biztonsági szakértők és sok szír barátom – Bassár el-Aszadban látom. Apja, majd
ő egy szekuláris államot irányítottak, nem
kényszerítettek a nőkre burkát, hidzsábot
vagy niqábot, ihattak
alkoholt. Egy jól működő országot lát-

tam, igaz, egy kisebbség, a siíta iszlámhoz közeli alaviták vezették azt.
A sajtó szerint az amerikaiak beszüntetik a Szabad Szír Hadsereg
támogatását, mert rájöttek, hogy a
világ egyik legkorruptabb és terroristákkal együttműködő szervezetét finanszírozták. Ők voltak azok,
akik készpénzért eladták a fegyvert,
lőszert, a hadieszközöket az Iszlám
Államnak. Aszadék teret nyernek
az oroszok és az irániak segítségével. Belátják az amerikaiak, hogy
előbb-utóbb visszafoglalja a területeket, őt kell elfogadni elnökként.
– A harcok befejeződése nem okozhat
óriási menekülthullámot? Hiszen ren
getegen küzdöttek Aszad uralma ellen.
– Szerintem lesz annyira bölcs
Aszad, hogy meghirdeti a nemzeti megbékélést, amnesztiát ad az összes harcoló csoportnak – ez utóbbira már
tett utalást. Másrészt erre
rá is fogja kényszeríteni a
Nyugat, pont azért, hogy ne
induljon el egy nagy migrációs hullám. Ezzel a lépéssel azt üzenheti a szíriai elnök, hogy megkez-

dődhet a tartós béke időszaka, az
újjáépítés.
– A balkáni útvonalon jóval ke
vesebben jönnek, mint két évvel ez
előtt. Miként látja a törökök szerepét
a migrációban?
– Igen, létrejött a megegyezés,
kaptak 6 milliárd eurót, ők védik európai határait. Ezzel soha nem voltam kibékülve, nem nekik kell védeniük, hanem nekünk. Főleg azért,
mert most is majdnem hidegháborús a helyzet a németek és a törökök között a letartóztatott német
emberjogi aktivista és társai miatt.
Zajlik a kardcsörtetés mindkét oldalon. Veszélyesnek látom azt, hogy
Erdogan több millió törököt befolyásol Németországban, egy más valláson, kultúrán alapuló, mozgó tömeget tud felhasználni politikai célokra, ami nagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
– Az olaszországi migrációs útvo
nal viszont nagyon is él és virul. Mely
térségekből érkeznek az itt megjele
nő migránsok?
– Jártam a röszkei tranzitzónában, amelynek vezetője arról tájékoztatott, hogy az érkezők nagy része Afganisztánból, Pakisztánból és
Iránból jött. Viszont Olaszországban
tavaly ősszel elsősorban afrikaiakat
láttam. Megemlíteném kibocsátó
országként Eritreát, Szomáliát, valamint a nyugat-afrikai, szubszaharai államokat: Szenegált, Togót,
Nigériát, Ghánát. Ezt a létszámot
még úgy, ahogy lehet kezelni, de
ha azt látják afrikaiak milliói, hogy
a határok nyitottak, az komoly tömeget indíthat el Európa felé. Ezt
mindenáron el kell kerülni.

Fotó: Maróti János
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Önkormányzat és gazdálkodó is pályázhat

Felkarolja a kormányzat az alföldi tanyákat
A napelemes közvilágítást
fejlesztenék Mórahalmon, míg
Üllésen a tanyagondnoki szolgálat
gépjárművére költenének abból
a tanyafejlesztési pályázatból,
amely három részből áll, és 807
milliós keretösszeggel írták ki.
Varga Anna
Települési és térségi fejlesztésekre
idén 327 millió forint jut a pályázatból, 380 millióval támogatják a
tanyagazdaságok indítását és fejlesztését, míg a lakóépületek felújítására
és biztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre 100 milliót fordít a kormányzat. Mindhárom tanyafejlesztési pályázatnál szükség van önerőre
is különböző mértékben.
– Mindig nyomon kísérjük ezeket a pályázatokat, amióta a polgári kormány jóvoltából kimondottan
az alföldi tanyás területek számára
létrehozták ezt a lehetőséget. Külön
öröm, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem a tanyagazdák is sokan
pályáznak erre a forrásra. Ez nagy
segítség számukra – mondta el a Déli
Szónak Csányi László, Mórahalom
alpolgármestere.
A homokháti kisváros három
különböző területen szeretne forrásokhoz jutni, egyrészt a tanya-

gondnoki szolgálat gépjárműveinek karbantartásához, ami azért fontos számukra, mert a településhez
mintegy háromszáz kilométer tanyai úthálózat tartozik, így bizony
a sokat futó járművekre folyamatosan kell költeni. Ehhez kapcsolódóan a szolgálat kollégáinak felszerelést
szeretnének vásárolni. – Gyakorlat
részünkről, hogy a tanyai lakosság
számára egészségügyi szűrőprogramokat szervezünk, ennek ellátására idén is pályázunk. Fontos, hogy
kivigyük hozzájuk azokat a szűréseket, amelyeket itt a járási központban
igénybe vehetnének, sok idős ugyanis nem jön be a városba – részletezte az alpolgármester.
Csányi László elmondta, a külterületi közvilágítás fejlesztésére tavaly lehetett először forrásokat szerezni ezen pályázati konstrukció keretében, csomópontokhoz,
dűlőutakhoz napelemmel működő
világítótesteket tudtak kihelyezni,
most ennek kiépítését folytatnák.
Amennyiben kapnak forrásokat,
azokat a buszmegállókat látnák el
közvilágítással, ahová a tanyáról feljönnek az emberek, így akár a munkába vagy épp iskolába járást tennék
komfortosabbá, magyarán nem kellene az érintetteknek a sötétben botorkálniuk. Az alpolgármester hangsúlyozta, ez a fejlesztés nem csupán
kényelmi szempontokat szolgál, hanem a köz-

biztonságot is javítja. Hozzátette,
Mórahalom nagyjából 6000 fős lakosságából 1600 fő él tanyákon, ami
jelentős arány, ezért is tartják mindig szem előtt a külterületet érintő
fejlesztéseket.
Üllésen is minden évben várják
ezt a pályázatot, a 3200 lelkes település lakosságának nagyjából az
egyharmada lakik a tanyavilágban.
Nagy Attila Gyula polgármestertől
megtudtuk, az elmúlt esztendőben
a gépjárművekre például téligumiszettet nyertek, illetve GPS-t. – Már
kértem az intézményvezetőt, hogy
írja össze, mire lenne a leginkább
szükségük a napi munka ellátásához
mindhárom tanyagondnoki körzetben. A tanyagondnoki autóra mindig tudnánk költeni, hiszen rengeteget megy, de volt év, amikor vérnyomásmérőket tudtunk vásárolni
az elnyert összegből a tanyán élő
lakosságnak – tájékoztatott
Üllésen azonban nemcsak a
helyhatóság, hanem – akárcsak
Mórahalmon – tanyatulajdonosok
is jelentkeznek a kiírásra, számukra idén 100 millió forintos az összkeret. Lakóépületet felújításához lehet
támogatást nyerni, továbbá a lakóés vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre. A kiírásból kiderül,
hogy a magánszemélyeknek maximum négymillió forintot ítélhetnek

meg, amihez legalább egymillió forint önerőt is fel kell mutatnia a jelentkezőnek.
– Azok, akik a tanyasi életformát választják, általában idősebbek,
többen már ott is születtek. Vannak
azonban fiatalok is, akik kiköltöznek, ők életteret szeretnének, ezért
is van nagy jelentősége ennek a tanyafejlesztési pályázatnak – hangsúlyozta Nagy Attila Gyula.
A pályázatokat augusztus 7-én
reggel 8 órától lehet benyújtani a
Herman Ottó Intézethez elektronikus úton, de postán is fel kell adni
a dokumentációt a kiírónak. Üllésen
és Mórahalmon is arra számítanak, hogy nagy lesz az érdeklődés
a konstrukció iránt, vagyis gyorsnak kell lenni a pályázati anyagok
feltöltésénél, nem szeretnék kockáztatni, hogy lecsússzanak a lehetőségről. Csányi László azt is elmondta
hetilapunknak, hogy pár százezer
forinttól néhány millióig terjed az
az összeg, amit az egyes pályázatokon megnyerhetnek, és ez bár talán nem tűnik soknak, mégis hatalmas segítség a tanyai lakosságnak és
a helyhatóságoknak egyaránt. Ami
a folytatást illeti, a kiíró legkésőbb
az ősz folyamán meghozza majd a
döntést, míg a nyerteseknek 2019
áprilisáig meg is kell valósítaniuk
elképzeléseiket.

Fotó: DSZ
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Pintér Tibor igazi hungarikumnak tartja a lovas színházat

A 21. század gladiátorai a közönség előtt
Veszprémi fiúkét arról álmodott,
hogy egy nap színész lesz, minden
apró sikerért keményen meg
kellett dolgoznia. Ma már egy
egészen új műfaj, a lovas színház
jeles képviselője hazánkban.
Pintér Tiborral, a Nemzeti Lovas
Színház igazgatójával a kezdetekről, a sikerről és a valósággá vált
álmokról beszélgettünk.
Bartus Bella
– A sajtóban már több ízben elmond
ta, mekkora hatással volt önre a kör
nyezet, amiben felnőtt. Mik voltak
azok az események, amik a színészi
pálya felé orientálták?
– Előbb akartam színész lenni, mint bármi más. Kulturális környezetben nőttem fel, édesapám
előadóművész volt, anyukám népművelő. „Minőségi” gyermekszobát
kaptam tőlük, amiben Markó Ivánbaletten nőttem fel, Áprily Lajos- és
Nagy László-verseket hallgathattam,
az értéktelen műsoroknál apám kikapcsolta, az értékeseknél pedig bekapcsolta a tévét. Nagyon magas
szintű szellemi batyut hoztam magammal, amit nekik köszönhetek. Ez
rányomta a bélyegét az életemre.
– Operett-musical szakra felvé
telizett a Színház- és Filmművészeti
Egyetemre, ahová azonnal felvették.
A későbbiekben mennyire vezetett
könnyű út a sikerhez?
– A színművészeti előtt nem nagyon voltak próbálkozásaim, mezőgazdasági szakközépiskolát végeztem
azzal a szándékkal, hogy lovas versenyző lehessek, sikerült is. De közben folyamatosan gejzírként tört
fel belőlem a vágy a színészet iránt.
Így felvételiztem a színművészetire,
Szinetár Miklós osztályába. Fel sem
fogtam akkor, mi történik velem.
Az első évek nagyon nehezen indultak, egyáltalán nem voltam jó. Aztán
szépen lassan tornáztam fel magam. Nekem soha semmit nem adott
meg a Jóisten egyből. A pályám nem
egyik pillanatról a másikra épült fel,
mindig pici lehetőségeket kaptam,
melyekbe bele tudtam kapaszkodni.
Magamnak tapostam ki az ösvényt,

Fotó: Maróti János

Pintér Tibor és csapatának látványos előadásait nyaranta a Mórahalmi Patkó Lovas Színházban is megcsodálhatjuk

éppen ezért ez a dolog már elvehetetlen tőlem.
– Nyolc éve megalakult a Nemzeti
Lovas Színház, előtte nem volt ilyen
Magyarországon, sőt Európában is ke
vés. Hogy fogadták az emberek ezt a
fajta előadás módot?
– Járva a világot a lovas show-k
tömkelegével találkozunk, de nem
nagyon bukkanunk olyan lovas színházra, mely dramaturgiai következetességgel dolgoz fel produkciókat.
Ezért nyugodtan mondhatom: hungarikum, magyar specialitás, amire nagyon büszkék vagyunk. Először
nagyon szkeptikusan fogadták az
emberek. De aki már látott ilyet,
pontosan tudja, nem egy ördögtől való dolog. A ló és a művészetek egyáltalán nem állnak távol
egymástól. Nekem, úgy látszik, az
volt küldetésem Magyarországon,
hogy ezt a kettőt formába öntsem.
Nyugodtan kimondhatom, ez már
nyolc éve rendkívül sikeres vállalkozás. Nagyon sok produkció alkalmas
arra, hogy lovas színházzá varázsoljuk. Majdnem minden operett mező-

gazdasági környezetben játszódik. A
Mágnás Miska egy lovászfiúról szól,
miért ne illeszthetnénk lovas környezetbe?
– A színészektől mennyiben igényel
más jellegű felkészülést egy-egy lovas
előadáson való játék?
– Mindennap elmondom a csapatomnak: „Mi 21. századi gladiátorok
vagyunk.” Nagyon komoly küzdelem, mert a színészet nagy rugalmas
lelket, nagyon bohém lelkületet kér.
A lovas mivoltunk pedig rendkívül
komoly, fegyelmezett sportembert
igényel. A kettő nagyon nehezen
összeegyeztethető, de mégis azt gondolom, hogy meg lehet valósítani.
– Idén második alkalommal szer
vezték meg a Nemzeti Lovas Színháztábort. Milyen indíttatásból született
meg az ötlete?
– Tavaly volt az első lovas táborunk, szintén Mórahalmon. A
Nemzeti Lovas Színház küldetése
„megfertőzni” a fiatalokat a világ legszebb állatának a szeretetével. Erre a
legjobb alkalom egy tábor, ahol megismerkedhetnek velünk, a filozófi-

ánkkal, a lovas színház lényegével.
Nyilván itt még nem magas színvonalról beszélünk, de már lóháton ülnek a gyerekek, és énekelnek. Ha nem
is lesz mindenkiből lovas színész, de
jókor, jó helyen „fertőzzük meg” őket
két olyan csodával, a lóval és a színházzal, melyek nélkül nem is érdemes
élni. A kettő együtt egy gyönyörű
kompozíció, ami csodára képes.
– Színész, producer, rendező, szín
házat vezet. Melyik az a „szerep”,
amiben az elkövetkező időszakban
leginkább kiteljesedne?
– A lovas színházra koncentrálok,
a tervem, hogy egy olyan ügynökség
és menedzsment legyen mögöttünk,
hogy a tengerentúlra is eljussunk,
Amerikába, Ázsiába. Jelen pillanatban fellépünk majd Dubajban, illetve Amerikában. Még mindig
szeretnék új meg új darabokat létrehozni. Célom, hogy magas szintre
fejlesszük a Nemzeti Lovas Színház
Akadémiát, és továbbfejlesszük a budapesti bázisunkat is, hiszen felépült
egy 700 férőhelyes csarnok, ami a
miénk, és várja a látogatókat.
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Mongolok a hun nagykirály nyomában

Megyénkben keresik Attila fapalotáját
Egy mongol televízió munkatársai
jártak Szegeden. Kínától Magyarországig kutatják a hunok nyomait,
a megyében Ópusztaszer és Attila
király legendás fapalotája miatt
jártak. Csupán két év eltéréssel
találták meg a nagyszéksósi kincset és az első jelentős mongóliai
hun sírokat az 1920-as években.
A dokumentumfilmet 2018 végén
mutatják be.
Tóth Marcell
– Mi, magyarok mindig rendkívüli büszkeséggel tekintettünk keleti
származásunkra Julianus baráttól
Kőrösi Csoma Sándoron át Zichy
Jenőig – fogalmazott Szabó Pál
Csaba történész a szegedi Délvidék
Házban, miután mongol dokumentumfilmesekkel tárgyalt. Pozitívnak
tartja, hogy sok magyar néprajzkutató, történész tekint keletre, foglalkozik azzal a területtel, ahonnan
egykor elindult a magyarság. A keleti államokkal egyre intenzívebb a
tudományos együttműködés, ennek
része a most lezajlott egyeztetés. A
Belső-Mongol Televízió munkatársai a hunokról, a hunokról megmaradt hagyományokról, emlékekről
forgatnak.
– Csagdarszüren rendező és producer stábjával jött el Szegedre. A
várost és környékét fontosnak tart-

Fotó: Kovács Ferenc

Az egyeztetések után dokumentumfilmet készítenek a hunokról

ja, mert valahol itt állhatott Attila
fapalotája, amelyről Priszkosz rétor számolt be művében – mondta
Obrusánszky Borbála orientalista,
történész. Foglalkoznak régészettel,
nyelvészettel, ábrázoló művészettel:
a tulipánmotívum a hunoktól a székelykapukig megjelenik. Egyeztetnek
magyarországi professzorokkal, kutatókkal – főleg budapestiekkel, mert
ott él a témával foglalkozó szakemberek nagyobb része.
– Legfontosabb célom a hunokról egy nagy dokumentumfilm elkészítése – nyilatkozta Csagdarszüren.

Évekkel ezelőtt kezdték meg munkájukat, Kínában, Oroszországban,
Mongóliában sok felvételt készítettek
el, most Magyarországon és a hun
azonosságtudattal rendelkező székelyeknél forgatnak. Szándékosan olyan
népeket keresnek meg, ahol e hagyományok megjelennek. Szót ejtett a
történeti háttérről, az első kínai feljegyzések a Krisztus előtti 2. századból
származnak a hunokról. Érdekesnek
találta, hogy Peter Kozlov orosz utazó-felfedező 1924-ben kezdett ÉszakMongóliában hun sírokat feltárni, két
évvel később pedig Móra Ferenc ta-

lált rá a nagyszéksósi aranykincsre
– ebben az időszakban figyelt fel a
világ újból a rettegett nomád népre. Jártak az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban is, ahol lovasjeleneteket vettek fel, és interjúkat készítettek. A dokumentumfilmet
várhatóan a következő év végén mutatják be, de elképzelhető, hogy addig is még hallunk híreket: 2018 tavaszán konferenciát tartanak a témáról a
Délvidék Házban a Kárpát-medence
Intézet szervezésében vagy fővédnökségében, ahova várják a mongol televízió munkatársait.

A forradalmi költészet az egyik legfontosabb kapocs

Szegedi szobrot állítottak Ukrajnában
Kligl Sándor szobrászművész
Petőfi Sándorról készült alkotását avatták fel a nyugat-ukrajnai
Ivano-Frankivszk városában.
DSZ
Rengeteg munkája van Kligl Sándor
szobrászművésznek, sorra adják
át alkotásait. Szlovákia után most
Ukrajnában leplezték le egy szobrát.
A Petőfi Sándor halálának 168. év-

fordulójára elkészített bronzszobrot
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke adományozta a Kárpátmelléki
régió központjának. Az életnagyságnál kicsit nagyobb alkotás méltó helyre kerül, a nyugat-ukrajnai
Ivano-Frankivszkban állították fel
egy park forgalmas sétányán.
– Ivan Franko, a város névadója és
Petőfi Sándor között nagyon sok rokon vonás figyelhető meg, elég csak
forradalmi költészetükre gondolni –

tudósított az MTI Lezsák Sándor ukrajnai üzenetéről.
Kligl Sándor a Déli Szónak elárulta, több alkotáson is dolgozik.
Újszentivánra hamarosan egy „pesti srác” érkezik vállán fegyverrel,
Jánoshalmán Szent István király néz
rá népére a szegedi művész jóvoltából.
Nagyon elfoglalt, rengeteget kell tárgyalnia, de úgy érzi, nem panaszkodhat, mert azt vallja: addig jó egy művésznek, míg igény van a szobraira.

Fotó: DSZ

KULTÚRA

DÉLI SZÓ 
Külföldiek érkeznek az egyre népszerűbb Szegedi Művésztelepre

Szegedről a Nemzetibe

Kortárs alkotók kísérleteztek
Kísérletezések és kérdések nélkül
nincs jövő. Ebben a szellemben
nyílt kiállítás a Szegedi Művésztelep kortárs alkotóinak munkáiból
a Reök-palotában, a tárlatot
a látogatók még három hétig
nézhetik meg.
Bartus Bella
Szuromi Pál művészettörténész
pattintotta ki a szelencéből huszonhárom évvel ezelőtt a Szegedi
Művésztelepet. Először grafikai telepnek indult, de néhány év alatt
átalakult. A képzőművészeti skála
teljes palettája megjelenik az alkotások között, az installációtól, a
szobortól, a grafikától a festményig
minden. – Egy picit nagyobb kosárból, egy kicsivel többet meríthetünk
azáltal, hogy megtörtént ez a váltás.
Pontosan ezért nem egy előre megadott tematika alapján alkotunk,
mindenki hozza magával, ami benne van. A progresszió az, ami előremutató kísérleti ügy, de nehézkes
is, mert a kultúrának ez a mezsgyéje

a látogatók körétől picit messzire
áll. A megértés vagy az együttrezgés nehezebb a sztereotípiák és a
beidegződések miatt. Számunkra is
mindennapi kérdés, hogy mi jön
ki a kezünk alól. Ugyanakkor azt
gondolom, hogy kísérletezések és
kérdések feltevése nélkül nincs jövő
– fogalmazta meg az alkotások lényegét a Déli Szónak Kótai Tamás, a
szegedi szervezők egyike.
Az elmúlt esztendők során a nemzetközivé vált művésztelepre többek
közt angol, bolgár, német és szlovák
alkotók is érkeztek már. A szervezők igyekeznek differenciált társaságot meghívni, de akadnak évről évre visszatérő emberek is. A három
hétig tartó folyamatos alkotás után
összefoglaló kiállításban mutatják be
az eredményeket, hiszen olyan művek születnek időről időre, amelyeknek alkotói új megközelítésben használják a képzőművészetet, feszegetve
ezzel a különböző műfajok határait.
– Nyilván ne féljen senki, az is jöjjön el, aki gondolatban eleve szögre
akasztotta a mai kortárs képzőművé-
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szetet. Nem mondom persze, hogy
minden mű tökéletes. A kísérletiben
abszolút benne van a tévedés lehetősége, de ha ezt nem piszkáljuk, akkor biztos nagyon szép művek születnek, legfeljebb nem szólnak semmiről – tette hozzá a szervező.
A Szegedi Művésztelep immár
huszonhárom éve ad teret és alkalmat a magyar és külföldi kortárs képzőművészeknek egyaránt.
Ez idő alatt összesen 150 művész
alkotását tárták a nagyérdemű elé.
A művésztelep progresszív „életében” épp úgy jelen vannak a még
frissen végzett egyetemi hallgatók,
mint a már komoly szakmai sikereket elért Munkácsy-díjas alkotók.
Ebben az évben vendégük Vincze
Ottó Munkácsy-díjas képzőművész,
aki a River-pool című installációjával egyik képviselője hazánknak az
idei Velencei Biennálén.
A XXIII. Szegedi Művésztelep
résztvevőinek munkáiból július 29én nyílt kiállítás a Reökben, és augusztus 25-éig ingyenesen lehet
megtekinteni.

Fotó: Maróti János

95 éve, 1922. augusztus 2-án
született a Nemzet Színésze,
Agárdy Gábor Szegeden. Közel 200 színdarabban és 100
filmben szerepelt. Pályájának
kezdetén, 1937-től 1941-ig játszott szülővárosának színházában, később 21 éven keresztül
a Nemzeti Színház tagja volt,
amely 1989-ben örökös tagjává
választotta. Budapest díszpolgársággal, Szeged Pro Urbe díjjal
tüntette ki. 2006 elején hunyt
el egy színpadi baleset következtében kialakult szövődmény
miatt, hosszan tartó betegséget
követően.

A múlt pecsétje
A fővárosban, egy éremgyűjtő
hagyatékából került elő a Horthy Miklós Tudományegyetem
pecsétje. A II. bécsi döntés után
a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözött Kolozsvárra,
ekkor jött létre a nagyobb részt
régi tanárokból álló, de jogilag
új intézmény Szegeden. Az egyetem csupán öt évig viselte a kormányzó nevét, a II. világháború
befejezésével átnevezték.
Első rektora Szent-Györgyi Albert
Nobel-díjas tudós lett. Sándor
János András, a tárgyat a hagyatékban megtaláló műtárgykereskedő a pecséten található J. és
M. monogram alapján azt feltételezi, hogy talán Jancsó Miklós
farmakológusé lehetett. Hangsúlyozta, azért vásárolta meg, mert
fontosnak tartja, hogy a pecsét
Szegeden maradjon, hiszen a város múltjának része, a mai egyetem jogelődje az intézmény.
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2017. AUGUSZTUS 4.

Érvényes: augusztus 5-től augusztus 11-ig

HOROSZKÓP
Munkahelyén olyan csapást kaphat, amire nem
is számított. Ha odafigyel, és kellőképpen játssza
ki a kártyáit, még akár sikeresen is kijöhet a mások által kreált bajból. Ez
még nem jelenti azt, hogy meg is tud bocsátani. Párkapcsolatában rengeteg szeretetet és támogatást kap.

KOS

(03.21. -04.20.)

Elhanyagolja egészségét, aminek súlyos következményei lehetnek. Valaki családjából meggyőzi,
hogy figyeljen erre is oda, épp időben. Munkahelyén kisebb konfliktusokra számíthat, de ha ügyesen kezeli őket, akkor nem lesz semmi gond.
Párkapcsolatában komoly figyelmeztetéseket kap.

BIKA (04.21. - 05.20.)

Fontos pillanatok várják, amelyekre jobb, ha
már most felkészül, bátorságára és rátermettségére szükség lesz. Szerelmi téren beáll a monotónia, így most csak az
igazán fontos dolgokra koncentráljon. A sok munka meg fogja hozni a
gyümölcsét. A hét vége felé egy jó hír is érkezhet.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Próbáljon elszigetelődni a hivatali pletykáktól.
Igyekezzen, maximálisan ellátni feladatait, az
önre lőcsölt munkákat. A legproblémásabb munkákat is könnyedén elvégzi ezekben a napokban. Szabadidejében igyekezzen kipihenni magát.
Ha teheti, most vegye ki szabadságát és utazzon el.

RÁK (06.22-07.22)

Töltött káposzták vetélkednek Röszkén
Augusztus 4-étől 6-áig tartják
a XXVII. Röszkei Falunapokat,
valamint a XXIII. Nemzetközi
Töltöttkáposzta-főző Versenyt.
– Nagy hagyománya van településünkön a két eseménynek. A programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy megjelenítsük a helyi
értékeinket, emellett valamennyi
korosztály számára tartalmas kikapcsolódást biztosítsunk. A főzőverseny nagy népszerűségnek örvend,
mintegy harminc csapat nevezett.
Általában baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek sorakoztatják fel a

gasztronómiai különlegességeiket.
Érkeznek csapatok a határainkon túlról is, többek között a testvértelepüléseink, a szerbiai Magyarkanizsa és
a romániai Végvár delegáltjai is megmérettetnek – ismertette Borbásné
Márki Márta polgármester.
A településvezető szerint az alapanyagok minősége mérvadó, de a
szívvel-lélekkel elkészített ételek igazi értékét az jelenti, amennyiben azt
a család vagy a baráti társaság körében fogyaszthatjuk el. A falunapokon fellép többek között Fásy Ádám
és Zsüliett, L.L. Junior, Jolly és Suzy,
Nótár Mary és Kökény Attila is.

A meglepetések terén ezen a héten nem fog tündökölni, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz jó
hete. Tulajdonképpen tele lesz munkával. Az eredményei jók lesznek, így
az sem zavarja, hogy egy perce sem lesz pihenni. Párkapcsolata kérdőjel
alatt áll, egy kis izgalmat nem ártana belevinni.

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Az ön számára ez a hét a várakozás hete lesz,
legfőképpen ami a pénzt illeti. Tele van frusztráltsággal és idegességgel, amit a környezetére is átadhat. Ne stresszelje túl
magát, mert a periódus végére a várva-várt pénz is megérkezik. Legyen
óvatos, hogy ne másokon töltse ki bosszúját.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Foggal, körömmel kapaszkodik a terveihez,
mindennek úgy kell lennie, ahogy azt eltervezted. Ez nem jelent feltétlenül jót. A következő napokban rengeteg
szórakozási lehetőségre bukkan, olyan alkalmakra, amikor szüksége lesz
a spontaneitásra és a humorra.
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Lassabban indul a hete a megszokottnál, kevés
lesz az energia, a munkakedv még kevesebb.
Partnerének azért sikerül életkedvet varázsolnia önbe, kisebb meglepetésekkel és gesztusokkal képes önt bármikor levennie a lábáról. Ez a
periódus nem kedvez a pénzügyi dolgoknak.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ezen a héten minden energiáját a szerelembe
fekteti. Nagyon romantikus lesz ebben a periódusban, így partnerének egyetlen rossz szava sem lehet. Azoknak, akik
párkapcsolati gondokkal küzdenek, most jön el a mentőöv projekt. Az
egyedülállóak rátalálhatnak szerelmükre.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Itt az idő, hogy rendbe szedje életét. Még mielőtt
bármit is tenne ennek érdekében, ne felejtse el
eszébe vésni, hogy nem kell minden áron az életet teljesen felfordítani. Szerelemben több figyelmességet akar, ez azonban nem jön össze.
Dolgozzon ki egy új tervet, és valósítsa is meg!
BAK

(12.22. - 01.20.)

Ez az időszak kemény lesz. Fontos és jelentős
döntést kell meghoznia, így jól gondolja meg
minden lépését, még mielőtt bármibe is belevágna A karriere áll vagy
bukik döntése miatt. Hétvégén kellemes meglepetésben lesz része szerelmi téren.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Kissé melankolikus lesz a következő periódusban, de ez akár az időjárásnak is betudható.
Habár nem érzi magát fényesen, azért még nem kell másokat is kellemetlen helyzetbe hozni. Hogy később ne bánja meg, szerelmi téren most
mindent meg kell adnia partnerének.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: Gémes Sándor

Dinnyenappal vár Ópusztaszer
A dinnyét állítják a középpontba
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban, ahol idén augusztus
5-én megrendezik a Dinnyenapot.
– Fontosnak tartjuk a Dél-Alföldre
jellemző növényi kultúrák megismertetését a látogatókkal, a dinnye
termesztéséről is kaphatnak érdekes
információkat a rendezvény részét
képező játékos feladatok és a dinnye
kóstoltatás mellett. A program érdekességeként szolgálhat Tanács

Attila dinnye
szobrász bemutatója
is, aki a dinnyét megfaragva készít
mesterműveket – ismertette Kiss
Róbert Károly ügyvezető-helyettes. Hozzátette, az elmaradhatatlan
dinnyeevő versenyen túl szerepet
kap a zene és a tánc, továbbá lesz népi
gyermekjátszóház, lovasbemutató és
lovaskocsikázás, valamint számos
régmúltra jellemző tevékenység, így
a kézi orsózás és a rokkázás kipróbálására is lehetőség nyílik.

Déli Szó – közéleti hetilap
Kiadó: Napfénymédia és Marketing Kft., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 5. • Felelős
kiadó: Pintér M. Lajos ügyvezető igazgató • Szerkesztőségi és postacím: 6725
Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Telefon:
62/314-116 • Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • Hirdetésfelvétel: Busáné Bitó Erika
(62/314-116) • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói
Kft., Veszprém • Terjeszti: Dobber Lapterjesztő Kft., 5630 Békés, Rózsa u. 9.
• Azonosítószám: ISSN 2060-5900 • Példányszám: 90.000 • Meg nem rendelt
kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. • A hirdetések
tartalmáért nem vállalunk felelősséget. • A Déli Szó hetilap bármely részének
másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva!
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Tengerpartot idéző látkép, bivalyfarm, történelmi emlékek
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Rigoletto és Apáca Show

Arad megye varázslatos tájain
Az utazás az egyetlen pénzen
megvehető dolog, amely gazdagabbá tesz – tartja a mondás.
Csongrád megye a szerb és a
román határ közelségéből eredően tovább építkezhet a turisztika
területén, határon átnyúló
összefogással még közelebb kerülhetnek az országrészek gazdasági, infrastrukturális, turisztikai
és kulturális értékei egymáshoz.
Betkó Tamás Dávid
Gondolták volna, hogy alig néhány
kilométerre a magyar határtól homokos vízparton hűsölhetnek, kiváló borokat kóstolhatnak, vagy éppen
felidézhetik a 20 századi kötöttpályás
tömegközlekedés emlékeit? Arad
megye számos látnivalóval várja a
turistákat, amelyek megismertetéséért és a határ menti összefo
gás
erősítéséért sokat tesz többek között
a Duna-Körös-Maros-Tisza Euro
régiós Fejlesztési Ügynökség és az
Arad Megyei Tanács is.
Az Aradtól mindössze 22 kilométerre fekvő Gyorok (Ghioroc)
települést villamosított HÉV kötötte össze a megyeszékhellyel, és tovább vezetett Pankotára (Pancota),
valamint Máriaradnára (Radna).
Napjainkban az Arad és Gyorok
közötti vonalon ismét villamoskocsik járnak az aradi villamoshálózat

részeként. Azért, hogy a 20. század
elején indított járat akkori emlékezetét megőrizzék, az 1990-es évek
közepén az egyik motorvagont felújították – noha kívülről már szürke színt kapott az akkoriban „Zöld
Nyíl” névre keresztelt villamos –, az
idei évtől heti rendszerességgel közlekedik a turisták kiszolgálására Arad
és Gyorok között a „retró” szerelvény.
Az utóbbi településen szőlő- és bormúzeum (Muzeul Viei şi Vinului) is
található, amely méltó emléket állít a
térségi szőlőtermesztés és a borászat
hagyományai előtt. A festői környezetet a gyoroki tó tengerpartot idéző látképe teszi teljessé. Innen néhány kilométerre lelhető fel a történelmi Magyarország egyik legfontosabb Mária-kegyhelye, a máriaradnai
kegytemplom. A közhit úgy tartja, hogy az oltár díszét képező Szűz
Mária-kegyképnek köszönhetően sokan nyerték vissza egészségüket.
A megye székhelyén, Aradon emlékhelyekkel, szobrokkal és kiállítással tisztelegnek a forradalom hősei
előtt. Az Arad Megyei Múzeumban az
1848–49-es forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeiből állandó kiállítást rendeztek be, ahol többek között
megtekinthető Kossuth Lajos pipája,
gróf Leiningen-Westerburg Károly
szívurnája vagy éppen Damjanich
János tábornok mankója is. Aradról
vadregényes vízitúrával is átérhetünk

az idilli Pécskára (Pecica), ahol határon átnyúló együttműködés keretében lehetőség adódott a Csongrád
megyei Mórahalom önkormányzatával közösen benyújtott uniós pályázat
révén első ütemben egy bivalyfarm
létesítésére, majd második lépésben
egy látogatói központ megépítésére és egy kerékpárkölcsönző felszerelésére. A projekt rehabilitációs részeként az állatok legeltetése által a
Maros-ártér Natúrpark érintett területén az idegen növényzet kipusztul,
míg a farmon az őshonos növények
újraéledhetnek. Az objektumban az
ökoturizmust népszerűsítik, valamint
iskolai tanórákat is tartanak, hogy a
gyermekek testközelből ismerjék meg
környezetük szépségeit.

Fotó: DSZ

Nyilvánosságra hozta a 2018-as
esztendő műsorát a Szegedi Szabadtéri Játékok. A fesztivál igazgatója, Herczeg Tamás közölte,
az idei esztendő után jövőre is
sokszínű palettával várják a közönséget, és már meg is kezdik a
jegyek értékesítését.
Az első produkció egy igazán népszerű darab lesz, Verdi Rigolettója huszonegy év után tér vissza
a Dóm téri deszkákra. Alföldi
Róbert rendezésében és Stohl
András címszereplésével mutatják be minden idők egyik legkedveltebb musicaljét, a Hegedűs a
háztetőn című darabot. Ezt követően újrajátsszák az idei évad sikerét, a Notre Dame-i toronyőrt.
A Shakespeare-sorozatot sem
szakítják meg a szervezők, de egy
picit továbblépnek. Két fergeteges vígjáték után az eddigiekben
mellőzött próza műfaját szeretnék közelebb hozni a szegediekhez. A világ egyik legizgalmasabb
szerelmi története, a Rómeó és
Júlia dobogtathatja majd meg
a szíveket. A jövő év nagy durranása az Apáca Show lesz, ami
a Mamma Mia!-hoz hasonlóan
szintén egy népszerű film alapján született. A 90-es évek ikonikus vígjátékából készült musicalsikert Magyarországon még
sohasem láthatta a közönség. A
szervezők a vérpezsdítő soul és
disco dallamokkal fűszerezett
produkciót a popslágerekkel hódító Mamma Mia! méltó folytatásának tartják. Ajándékkoncert
a hagyományokhoz híven jövőre
is lesz, aminek részleteiről később adnak bővebb tájékoztatást. Az évad meghirdetésével
egy időben az új produkciókra
szóló jegyek értékesítése is megkezdődött.
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A kánikulában felfrissülést biztosít a makói strand

Elmélyülés a szegedi nagybúcsún a hétvégén
A makói strand kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt a hűsölni
vágyóknak, ahol még kalandokban
gazdag lábteniszezésre is lehetőség nyílik. Aki a hitében szeretne
elmélyülni, ellátogathat
a szeged-alsóvárosi Havas
Boldogasszony nagybúcsúra.
Kiss Ervin
A nyári kánikula közepette jólesik
egy hűsítő csobbanás a vízben. Erre
környékünkön az egyik legjobb hely
a makói Maros-parti strand, ahol
a homokos part és az árnyékos fák
mellett kalandpark várja a hazai,
illetve külföldi turistákat. A festői
környezet mellett szól, hogy a belépés a strand területére díjtalan.
A Maros Kalandpart a gyerekeket
kedvezményes belépővel várja, ami
mindössze 700 forintba kerül, míg
a felnőttek 1600 forintért válthatnak maguknak jegyet, ezenfelül
pedig vannak különböző kombinált jegyek is. A makói strandot
a kicsiktől a középkorosztályon át
egészen a nyugdíjasokig mindenki
nagy előszeretettel látogatja. A nyári
időszakban sokszor elviselhetetlen a
lakások melege, ezért a Maros-parti
strand kiváló döntés a kikapcsolód-

Fotó: Gémes Sándor

Az ország minden részéről várják a híveket Szeged-Alsóvárosra

ni vágyók számára. Aki a strandolás mellett aktív sportéletet kíván
élni, az kipróbálhatja a lábteniszezést, amire három pályát is biztosítottak. Hétvégénként akár félezer
emberrel is számolnunk kell, akik
a meleg elől a vízbe menekülnek.
A Maros-parti strandon van büfé,
ahol mindenféle finomság kapható.
Akik viszont a strandolás mellett
szeretnének a hitükben is elmélyülni, azok számára a szeged-alsóvárosi

ferences templomban megtartandó
Havas Boldogasszony nagybúcsút
ajánljuk. Havas Boldogasszony ünnepe egészen a 4. századig nyúlik
vissza. Az esemény nemcsak vallási,
de közösségi szempontból is rendkívül fontos a szegediek számára,
ugyanis sokszor itt találkoznak a
Szegedről elszármazott családok. A
programsorozat szombaton 15.30kor veszi kezdetét, amikor is Gyulay
Endre püspök celebrál misét. A nap

folyamán lehetőség lesz görög katolikus liturgián részt venni, illetve
éjféltől az elhunytakért virrasztani.
Vasárnap reggel 7-kor misét tartanak a szülői hivatásért, majd 9
órakor ünnepi szentmise lesz a családokért. A délután folyamán sor
kerül a betegek kenetének a kiszolgáltatására, valamint misét tartanak a betegekért. A nap hálaadó
szentmisével zárul, amit fr. Szoliva
Gábriel celebrál.

Folyamatosan bővül a Szegedi Vadaspark állománya

A szurikátákra kíváncsiak a legtöbben
A Szegedi Vadasparkban mindig
zajlik az élet: szinte nincs olyan
hét, hogy ne hallanánk új állatok
születéséről és érkezéséről.
Megyeri József
Holott a 2017-es év nem az új fajok
érkezéséről szól a vadasparkban, ez
nem jelenti azt, hogy nincs változás
az állományban. Nemrég kerültek
Szegedre például az úgynevezett szakállas majmok, amik megjelenésükkel és élénk viselkedésükkel nagy feltűnést keltenek a látogatók körében.
Az ország egyik legfiatalabb állat-

kertjében a szaporításra is komoly
hangsúlyt fektetnek. Ezt bizonyítja,
hogy a közelmúltban egy észak-kínai párducnőstényt is ideszállítottak, valamint beszámoltak krokodilbébik és mormoták születéséről,
tarvarjúfiókák keléséről és a csupaszpofájú tamarincsapat bővüléséről is.
A vadaspark jelenlegi és egyben
az eddigi legnagyobb beruházása az
elefántház kialakítása, ami öt ázsiai
elefánt elhelyezésére lesz alkalmas. A
projekt során 1443 négyzetméteres
alapterületű ház épül, melyhez hazánkban a legnagyobb, 7 ezer négy-

zetméteres kifutó társul majd. A 480
millió forintos uniós forrásból kialakítandó létesítmény a tervek szerint
2018 tavaszára készülhet el.
Endrédi Lajos gyűjteményi részlegvezetőtől megtudtuk, a vadasparkban jelenleg 200 faj és 1200–
1300 állat tekinthető meg. A felmérések szerint még mindig a szurikátákra a legkíváncsibbak a vendégek,
de a zsiráfok, a nagymacskák, a majmok és a fókák is sokakat vonzanak.
Sőt, meglepő módon a csupasz turkálók is felkeltik a figyelmet a maguk furcsaságával. Az állatkertet éves
szinten 175–195 ezren keresik fel.

Fotó: DSZ

KIKAPCSOLÓ

DÉLI SZÓ 
JÁRMŰ
Citroen C3 Picassohoz, jó állapotban
lévő téli gumi szett, acélfelnikkel eladó.
Irányár: 60 000,- Ft. Tel.: 0630/219-57-61
Eladók, elcserélhető Skoda Octavia
motorblokkok, Komár kismotorok.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030

INGATLAN
Maroslelei 3 szobás, vegyesfalazatú
sarki ház kocsibeállóval, garázzsal, központi fűtéssel eladó. Autópálya a közelben. Közvetlen buszjárat Maroslele és
Szeged között Irányár 12 millió forint.
Tel.:0620/456-21-44.
Szeged belvárosában 17 négyzetméteres üzlethelyiség, iroda kiadó. Tel.:
0630/625-55-31
Szegeden a Párizsi körúton eladó egy
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431

VEGYES
Datolya, különböző nagyságú jukka pálmák, nagy fehér, piros leander, aloe vera
eladó Szegeden. Tel.:0670/542-48-28
Idős méhésznek jogosítvánnyal méhészkedésébe besegítek, átvenném.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Méhészetet, felszereléseket, szerszámokat gépeket vennék hagyatékból is.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Konkrét ötleteket, tippeket várok a legális, gyors meggazdagodáshoz. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Régi, de üzemképes mélyhűtőrészes
kombi hűtőszekrényt, hűtőládát elfogadnék.
cumamorratio@gmail.com
Szeged Postafiók 2030
Hajszárítóbúra 5000, pipere asztal
5300 forintos áron eladó. Tel: 0662/434872, 0670/572-81-03.
Víz-gáz-központifűtés szerelést vállalunk, tervezéstől a kivitelezésig. Panel
fürdőszobától a csarnokok kivitelezésén
keresztül az inkubátor házak kiépítéséig. Cégünk 20 éve dolgozik az építőiparban, a kicsitől a nagyig vannak referencia munkáink. Tel.: 0670 774 2110

Ingyenes apróhirdetés!
Hetilapunkban 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. augusztus 9-éig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Különösen népszerű az informatikai és az orvosképzés

Egyetemista gólyák ezrei érkeznek Szegedre
Több ezer magyarországi és több
mint ezer külföldi hallgató kezdi
meg tanulmányait szeptembertől
a Szegedi Tudományegyetemen.
Annak sem kell elkeserednie, akit
első körben nem vettek fel, július
28-tól elérhetőek a pótfelvételihez
szükséges jelentkezési információk.
Tóth Marcell
Július 26-án este nyolc órakor nyilvánossá vált, hogy mely egyetemi szakra mennyi pont elérésével lehetett
bejutni. A jövendő hallgatók alig várják az egyetemi éveket, nem kevesen
már a Szegedi Tudományegyetem
polgárainak érzik magukat.
– Az idei központi felvételi eljárás eredményeként 5725 új hallgató
kezdheti el tanulmányait az SZTE-n.
Közülük 3672-en alap-, 775-en mester-, 906-an osztatlan, 372-en felsőoktatási szakképzésre jutottak be.
Állami ösztöndíjas képzésen 4679,
önköltséges finanszírozási formában
1046 új hallgató tanul szeptembertől a szegedi egyetemen – tájékoztatta az egyetem a Déli Szót. 410 külföldi jelentkezett a központi felvételi eljáráson keresztül a képzésekre,
többségük vajdasági magyar, valamint az önköltséges idegen nyelvű képzések felvételije is most zajlik, várhatóan 670 főnél is több di-

Fotó: Kovács Ferenc

Augusztus 7-ig még jelentkezhet, aki lemaradt

ákot vesznek fel. Így összesen több
mint 6500-an kezdhetik meg tanulmányaikat hamarosan. Szabó Gábor,
a Szegedi Tudományegyetem rektora
felhívta a figyelmet, hogy az informatikához köthető szakokon több
lett a jelentkezők száma – átlagosan 20 százalékkal –, amelynek köszönhetően 782 fő kezdi meg tanulmányait ezen a tudományterületen.
Az orvosképzések iránt nagy az érdeklődés, a magyar keretnél elsősorban az állami ösztöndíjas helyekért
folyik nagy verseny, magas az önköltség a szakokon. A duális kép-

zéseket emelte ki Karsai Krisztina
oktatási rektorhelyettes, idén már
nyolc olyan szakra lehetett jelentkezni, ahol a hallgatók könnyebben tudnak munkatapasztalatot szerezni. A Gazdaságtudományi Karról
is beszélt, amely élen jár a távoktatásban, tíz éve először itt honosították meg. A cél az, hogy a lehetőséget kiterjesszék más szakokra is a
közeljövőben.
Összesen 230 alap- és mesterképzés indul, ezenfelül mintegy 70-féle
különböző párosítással tanár szak.
Aki lemaradt, annak sem kell aggód-

nia, augusztus 7-ig lehet jelentkezni – az Általános Orvostudományi
Kart és a Fogorvostudományi Kart
leszámítva – az összes képzési területen pótfelvételire.
Különleges lehetőség, hogy az
ápolás mesterszaknál meghirdetnek állami ösztöndíjas helyeket is,
de többségében önköltséges képzésekre tudjuk beadni a pótfelvételi lapot. Az eredmények augusztus 25én, pénteken válnak nyilvánossá, így
marad idő még a fiataloknak albérletkeresésre a szeptember elején induló tanév előtt.

A keleti kultúrát idézik meg a Lótusz Napokon
A hétvégén immár tizedik alkalommal rendezi meg a Szegedi
Tudományegyetem Füvészkertje a
Lótusz Napokat.
Kothencz Arnold
Az augusztus 5-i és 6-i újszegedi forgatagon rendkívül sok programmal készülnek a látogatók számára. Lehetőség lesz Lótusz-túrán
való részvételre, a keleti teakultúra megismerésére, valamint különleges koncertekkel is várják az érdeklődőket.

A hagyományokhoz híven különböző harcművészeti bemutatók
is helyet kaptak a repertoárban. A
programok között a kisebbek és a
nagyobbak is megtalálhatják azt,
ami a leginkább kedvükre való.
A szervezők indiai, kínai és vegetáriánus ételkóstolóval, a gyerekek számára arcfestéssel, valamint
keleti táncbemutatóval is várják a
kikapcsolódni vágyó családokat.
Németh Anikó, a füvészkert
igazgatója lapunknak elárulta, a
hétvégi programok iránt nagy előzetes érdeklődést tapasztaltak. Az

emberek kíváncsiak a sokszínű távol-keleti kultúrára.
A szervezők jelentős hangsúlyt
fektettek a gasztronómiára, a táncra, a zenére, a teára és a keleti növényvilágra, ennek köszönhetően
több mint negyven érdekes programot kínálnak a kétnapos esemény
vendégeinek.
Az igazgató újdonságként kiemelte, hogy a hétvégén japán dobkoncertet és divatbemutatót is megcsodálhatunk, valamint egy indiai
táncművész is tiszteletét teszi a X.
Lótusz Napokon.

Fotó: Maróti János
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Békajelmez, tinidiszkó, kézzel írott levél és igaz barátságok az Ágota-táborban

Útmutatót kaptak a nagybetűs életre
A családjukat vesztett gyermekek
számára is van jövő, haza tudnak
érkezni a társadalomba – ez volt
a legfőbb üzenete a XXI. ÁGOTA
Országos Tábornak. Doboz-Sza
vnazugon mintegy félezer csemete
gazdagodott életre szóló élményekkel a nyitott, elfogadó, családias hangulatú programok által.
Varga Anna
A hagyományokat követve idén is hazánk minden megyéjéből érkeztek fiatalok a szegedi ÁGOTA Alapítvány
által rendezett táborba, az élménydús programkavalkád azonban nem
pusztán a kikapcsolódásról szólt, a
gyerekek ennél sokkal többet kaptak: egyfajta útmutatást arra nézve,
hogy legyen bizodalmuk a jövőhöz.
– Az utolsó este Szent Pál apostol korinthusiakhoz írt szeretethimnuszához kapcsolódott. A Saulból lett Pál
a lehetőségeink felismerése, az önmagunk valóságára való ébredésünk és
a mindebből meríthető remény üzenetét tolmácsolta a gyerekek számára. Csodálatos volt a tábor, számtalan
élményt kaptak a gyermekek, idén is

egészen döbbenetesen nagyszerű légkör alakult ki a tíz nap alatt – fogalmazott Kothencz János, az ÁGOTA
Alapítvány alapítója.
Először vett részt a táborban a
kilencéves Virág, aki a Déli Szónak
kiemelte, olyan családias fogadtatásban volt része, hogy már ez önmagában maradandó élmény volt számára. – Nagyon tetszett a békás bácsi, már amikor beléptem a táborba,
megfogadtam, valahogy megszerzem
a békajelmezt. Feladatot is kaptunk,
az kaphatta meg a jelmezt, ki a legtöbb
hűtőmágnest gyűjtötte, s ez inspirált
engem is – mesélte. Virágnak legjobban a délelőtti foglalkozások tetszettek, a kézműves-foglalkozások, játékos vetélkedők és ügyességi feladatok,
de természetesen minden este nagyon
várta a tinidiszkót is. Elmondta, jövőre is részt szeretne venni a táborban,
ami neki és két testvérének egyaránt
sok élményt nyújtott.
Kothencz Jánostól megtudtuk, év
közben is inspirálni tudják a táborba vágyó, családjukat vesztetett fiatalokat, hiszen a kiválasztásnál szempont, hogy miként is teljesítenek az
iskolában, illetve azt is figyelembe ve-

Ötszáz gyermeknek tette a tábor színesebbé a hétköznapjait

szik, hogy az adott gyerek magatartására volt-e panasz. Jól tudja ezt a
tizennégy éves Rómeó is, aki egészen
pici kora óta részt vesz az ÁGOTAtáborokban. – Itt a felnőttektől nagyon sok szeretetet kapunk, továbbá útmutatót az életre nézve, hiszen
ösztönöznek bennünket, hogy tanuljunk, legyenek céljaink. Ezért szeretem ezt a tábort, mert erőt tudok meríteni belőle – osztotta meg lapunkkal Rómeó. A tízéves Viven számára
pedig a táborban szövődő igaz barátságok jelentik a legnagyobb ajándékot. – Volt helyi postánk is, ahol le-

velet lehetett írni. Nagyon furcsa, de
jó érzés volt, hogy közlendőnket nem
telefonon adtuk át a másiknak, hanem igazi kézzel írott levélben, ami
sokkal személyesebbé tette érzéseink
tolmácsolását – fűzte hozzá a kislány,
aki természetesen jövőre is szeretne
elmenni a táborba.
A Déli Szónak Kothencz János
úgy értékelt, elérte célját az idei tábor is, a fiatalok eleresztették sérelmeiket, gyógyultak lelki sebeik, és megtanulták, hogy igenis értékes tagjai
ennek a társadalomnak, amely hazavárja őket.

Fotó: Gémes Sándor
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A szegedi olimpiai bajnok szerint előrelépett a magyar úszósport

Népünnepély uralkodott a Duna Arénában
Nyolc éremmel zárta a hazai rendezésű világbajnokságot a magyar
úszócsapat, Czene Attila pozitívan
értékelte a szereplést.
Vajgely Pál
Két arany-, négy ezüst-, valamint két
bronzérmet szereztek úszóink a világbajnokságon, ami egy éremmel több,
mint amit a 2016-os, riói olimpiáról
hoztak a magyar úszók. A szegedi születésű korábbi úszó, Czene Attila úgy
értékelt a Déli Szónak, előrelépésként
látja a világbajnoki teljesítményt a tavalyi évhez képest. – Pluszértéket is
kaptunk az olimpiához képest, hiszen
a junior korú versenyzőinket is láttuk
érmet szerezni. Arra nem sokan számíthattak, hogy Hosszú Katinka négy
érmet is szerez. Az idősebb úszóinkon volt a teher, hiszen tőlük várta
mindenki az érmeket. Ami egyedülálló, hogy csak két nagy nemzet tudott
megelőzni bennünket a férfi 4×100-

as gyorsváltóban, négy komoly sprinterünk is van, akik közül többen juniorok, ez nagyon előremutató – fogalmazott Atlanta olimpiai bajnoka.
Hozzátette, ez volt az első olyan világbajnokság, amelyen Magyarország
minden számban elindult, ez is bizonyítja, hogy ez volt a valaha volt
legerősebb magyar csapat. – Ez nem
volt előjog, nem azért történt, mert
mi rendeztük a vb-t. Idénre érett be
a magyar válogatott úgy, hogy még
a mix váltókban is el tudtunk indulni, ez a magyar úszás sikere. Nehéz
lesz ezt a nyolc érmet megismételni
később, ha már nem lesz ilyen erős
csapatunk – folytatta Czene Attila.
Az esti döntőkre rendre megtelt
a Duna Aréna, ahol 12 ezer ember
szurkolhatott a magyar sikerekért. A
magyar úszósport halhatatlanjai közé
beválasztott Czene Attila elmondta, a
vb szereplői nem érezhették még magukat ilyen hangulatban. – Sokszor
az amerikaiak hiába úsztak világcsú-

Fotó: Gémes Sándor

Atlanta olimpiai bajnoka elégedett a magyar úszók teljesítményével

csot, nem értették, hogy kinek szól az
üdvrivalgás, a szurkolók is honorálták, hogy mennyire szervezett és előkészített volt a világbajnokság. Ilyet

csak a filmekben lehetett tapasztalni, ehhez ott kellett lenni, hogy el
higgyük, egy úszóverseny ilyen hangulat uralkodhat – zárta Czene Attila.

Az első negyedben vízbe veszett a magyar vb-arany

Manhercz Krisztián Belgrádban vigasztalódna
Nem sikerült a hazai medencében
való ünneplés a férfi vízilabdaválogatott számára, Manhercz
Krisztián úgy véli, megérdemelten
nyertek a horvátok a vb-fináléban.
Vajgely Pál
Negyedik világbajnoki címéért játszhatott a Margitszigeten a magyar
férfi vízilabda-válogatott, azonban
Märcz Tamás együttese 8–6-ra kikapott Horvátországtól a döntőben.
Az aranyérem sorsát nagyban befolyásolta a kezdés, hiszen Sandro
Suknoék 4-0-lal nyitották az első negyedet, ebből a hátrányból a mieink
ugyan visszakapaszkodtak, de a vezetést már nem tudták átvenni. – Egy
világbajnoki döntőben nem szabad
elengedni az ellenfelet négy góllal, főleg nem az első negyedben. Nagy erőket mozgósítottunk az egyenlítésért,

Fotó: Kovács Ferenc

Manhercz Krisztián egyenlített, de egyszer sem vezettünk a döntőben

de aztán kaptunk két szerencsétlen
gólt, így végül megbosszulta magát
az, hogy elengedtük őket az elején
– összegzett lapunknak a fináléban
az egyenlítő gólt szerző Manhercz

Krisztián, aki Szegedről az FTC-hez
igazol ősztől. Megjegyezte, okozott
némi rövidzárlatot, hogy közel két
perc alatt kétgólos hátrányba kerültek, ebből későn ébredtek fel a mieink.

Mindezek mellett az egyenlítést
követően Fortuna sem fogta a magyarok kezét, mivel a horvátok két
szerencsés találattal újra megléptek,
innen már engedték ki a kezükből
a győzelmet.
– Ilyen minden labdajáték, annak
vannak szerencséje, aki megérdemli a győzelmet. Nagyon jól játszottak a horvátok, megérdemelten lettek világbajnokok – tette hozzá a 20
éves játékos. Manhercz Krisztiánnak
ugyanakkor hamar le kell zárnia a
vb-n történteket, hiszen augusztus
ötödikétől a belgrádi junior világbajnokságon kell helytállnia a magyar csapat tagjaként.
– Fájó emlék, mert egy vesztes
döntőről van szó, még ha ezüstérmet is nyertünk, felemás érzéseim
vannak. Többet vártam magamtól,
Belgrádban reális cél egy vb-arany
– zárta Manhercz Krisztián.
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Újabb csúcsdöntésre készül Márton Anita

Londoni éremvadászatot tervez az atléta
Augusztus negyedikétől Londonra
figyel az atlétikavilág szeme, a
brit fővárosban esedékes világbajnokságon két számban is indul
Márton Anita.
Vajgely Pál
Probléma nélkül várhatta a világbajnokság kezdetét Márton Anita.
A békéscsabai színekben versenyző szegedi atléta az elutazás előtt
a Déli Szónak elmondta, fizikai és
technikai téren sem volt gondja, így
jó előjelekkel várhatja a világbajnokságot, ahol a fő célja az lesz, hogy
a riói olimpián felállított országos
csúcsot, a bronzérmet érő 19,87
métert megdöntse. – Még mindig
ott van előttem a húszméteres határ, ezt szeretném most már átlökni. Erős mezőny lesz a világbajnokságon, önmagamhoz képest a lehető legjobbat akarom nyújtani, így
majd meglátjuk, hogy mire lesz ez
elég, de ezzel már elégedett lennék

Fotó: MTI

– fogalmazott a vb kezdete előtt a
tavalyi ötkarikás játékokon bronzérmet szerzett sportoló, aki nyilván
ezúttal is a dobogóra vágyik.

Márton Anita ezúttal nemcsak
súlylökésben, hanem diszkoszvetésben is képviselheti Magyarországot.
Mint ennek kapcsán elmondta, 23

éves koráig mindkét számban versenyzett, de külön most nem készült a diszkoszra. A selejtezőszint
teljesítése után töltötték fel 32 fősre a mezőnyt, amibe meghívást kapott Anita is, és mivel nem ütközik
a súlylökés programjával, ezért úgy
gondolta, megragadja ezt a lehetőséget is. Szintén újdonság lesz, hogy
a súlylökés az esti programban kapott helyet: az augusztus 8-i selejtezőt 21.40-től, míg a másnapi döntőt
21.25-től rendezik a londoni olimpiai stadionban. Mindez azonban nem
zavarja Márton Anitát, aki elmondása szerint sokkal jobban szereti
az esti versenyeket, mint a reggel
kezdődőeket.
– Még sosem volt erre példa, de
nálunk, súlylökőknél az is ritkaság,
hogy két külön napon rendezzék a
selejtezőt és a döntőt. Nem jelent
gondot a kései kezdés, sokkal inkább örülök ennek – tette hozzá
az idén Belgrádban fedett pályás
Európa-bajnoki címet nyert atléta.

Negyedik helyről kerültek az élvonalba a zsombóiak

Együtt maradt a település focicsapata
Fennállása során még soha nem
játszhatott a legmagasabb megyei
osztályban a Zsombó SE, amely
így debütálhat a megyeegy augusztus 18-án kezdődő kiírásában.
Vajgely Pál
Ugyan a negyedik helyen zárta a
Csongrád megyei II. osztály előző
szezonját a Zsombó SE, ezzel nem
sikerült felülmúlnia a 2001-ben szerzett bronzérmet, azonban így is felléphet a megyeegybe: oda, ahol még
soha sem szerepelhetett a település
csapata. – Lett volna esélyünk arra, hogy második helyen végezzünk,
viszont feljutottunk. Nem ért bennünket váratlanul a dolog, mert erre készültünk, így itt maradhatnak
a játékosaink – részletezte lapunknak Mihálffy Zsolt, a klub elnöke.

A zsombói csapat titka, hogy igen
magas arányban saját nevelésű, helyi
futballisták alkotják a keretet: ezt
a vonalat tovább fonva tér vissza a csapathoz a Sándorfalvától
Törköly Tamás, a távozók
oldalán pedig mindössze
Szilágyi Ádám neve szerepel, aki Ásotthalmon
folytatja. – Családias
hangulatban futballozunk, nem idegesítene minket az sem, ha
úgy alakulna, hogy
kiesünk, de természetesen a célunk a
bennmaradás – tette
hozzá Mihálffy Zsolt,
aki a következő szezonban Daru Sándorral közösen irányítja a klub felnőttés ifjúsági csapatát.

Fotó: Gémes Sándor
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Négyes döntőben a szegediek

Kezd a Pick

Bejutott a Nemzeti Strandlabdarúgó Liga négyes döntőjébe az FC Junior Sport, miután a negyedik hétvégét is
veretlenül zárta a gárda. Paulo Marcelo Rocha tanítványai
második helyen zártak. A pénteki elődöntőben 20.15-től
a harmadik Energia SC ellen lépnek pályára a szegediek,
majd másnap az eredmény tükrében jöhet a helyosztó a
Jászfényszaru vagy a Siófok ellen.

Augusztus 9-én játssza
első edzőmérkőzését a
MOL-Pick Szeged férfi
kézilabdacsapata. Az újszegedi sportcsarnokban
a 18 órai meccsre a belépés ingyenes.

Duplával nyitott Germán Tamás

Hajdúsági nyitány
Kisorsolták a férfi kosárlabda
NB I/A csoportjának menetrendjét. A Naturtex-SZTE-Szedeák az újonc Debrecen otthonában kezdi a szezont szeptember
30-án, majd október hetedikén,
a Zalaegerszeg ellen játszik először hazai pályán. Négy nappal
később már Pécsett lesz jelenése Andjelko Mandic csapatának, majd október 14-én a
Szolnok jön Szegedre. Idén lesz
mérkőzés a két ünnep között is,
december 28-án Szombathelyre
utaznak Juhos Leventéék, majd
néhány nap pihenő után, január hatodikán a DEAC látogat az
újszegedi sportcsarnokba. A 26
fordulós alapszakasz március
24-én zárul, a Naturtex a Falcót
csapatát fogadja az utolsó fordulóban, majd következik a középszakasz, amelynek végén az
első nyolc helyezett folytathatja
a rájátszásban.

FK–UTC a rajton
Elkészítették a Csongrád
megyei I. osztály 2017-18as idényének sorsolását. A
szezon első mérkőzésére augusztus 18-án, pénteken 19
órától kerül sor, amikor az FK
1899 Szeged játszik az UTCvel. A nyitókörből kiemelkedik az Algyő–Ásotthalom
találkozó, a Csongrád a
SZVSE-t, a Tiszasziget a
Kiskundorozsmát fogadja. A
forduló összes többi találkozóját szombaton rendezik a
másnapi állami ünnep miatt,
akárcsak a megyei II. osztályú nyitófordulót.

Kialakult a legjobb 16 mezőnye
Szerdán megkezdődött a Magyar Kupa Csongrád megyei
selejtezőivel megkezdődött a megyei futballidény. A megyei I. osztályból ketten is búcsúzni kényszerültek már az
első körben, hiszen az UTC 3-0-s vereséget szenvedett a
Székkutas vendégeként, míg a Szentes 3-2-re maradt alul a
St. Mihály FC ellen. A Bordány 2-0-ra győzött Nagylakon,
míg az FK Szeged ugyanilyen arányban verte az Apátfalvát.
Az ötödik mérkőzésen a rendes játékidő nem hozott döntést: a Móraváros és a Tömörkény 90 perc után 1-1-re
végzett, így következhettek a büntetők, az idegek harcát
pedig utóbbi bírta jobban. A nyolcaddöntőket augusztus
9-én rendezik, Csongrád megyét az NB-s bajnokságokban szereplő együttesek mellett két csapat képviselheti
majd a Magyar Kupa országos főtábláján. Erőnyerőként
a legjobb 16 tagja: Fábiánsebestyén, Zsombó, Szőreg,
Tiszasziget, Ásotthalom, Kiskundorozsma, Algyő, Deszk,
Sándorfalva, Csongrád, SZVSE.

Győzelemmel kezdte az NB II-es bajnokság 2017–18-as
szezonját a Szeged 2011-Grosics Akadémia, a Cegléd ellen
aratott 2–1-es sikerből alaposan kivette a részét a találkozó
73. percében csereként beállt csatár, Germán Tamás, aki
előbb egy távoli, megpattanó lövés után, majd büntetőből
vette be az ellenfél hálóját. – Persze, szerencse is kellett,
ráadásul nagyon régen is dupláztam. Nem foglalkozom a
gólszámmal, előbb legyen minél több meccsem – mondta
a Déli Szónak a 30 éves támadó, aki bár tavaly mind a 36
pályára lépése esetén a kezdőcsapat tagja volt, most viszont
csereként kellett bizonyítania, ez pedig remekül sikerült,
hiszen 2015 szeptembere után szerzett újra egy meccsen
két gólt. – Számítottunk a volt edzőnk, Klausz László által
alkalmazott 3–5–2-es hadrendre. Gólt kapni sosem jó, főleg
nem a meccs elején, ez vissza is vette a srácokat, de félidőben átbeszéltük a dolgokat, és sikerült fordítani – tekintett
vissza a vasárnapi sikerre Germán Tamás. A második
fordulóban a Szeged-Grosics Gyulán azt a Békéscsabát
fogadja, amely egyértelműen a feljutást tűzte ki célul maga
elé. – Általában ki-ki meccseket tudunk velük játszani,
most is egy jó kis derbit várok. Kíváncsi leszek, hogy a volt
csapattársaink közül milyen lesz például a Mészáros Márk
elleni párharc – utalt a csapat támadója arra, hogy az ellenfélnél a pályán lesznek ismerős arcok, a már említett védő
mellett Király Patrik is a Szeged-Grosicsot erősítette tavaly.
Ezt követően ugyan papíron könnyebb meccsek várnak a
gárdára, de mint Germán Tamás is kitért rá, ebben a bajnokságban nem lehet kijelenteni egyik találkozó előtt sem,
hogy egyszerű lesz.

Gyálaréten a Marika-kupa
Ezúttal Gyálaréten, 48. alkalommal rendezték meg a
Marika-kupát.
A körmérkőzéses tornát a St.
Mihály nyerte, megelőzve
a Horgost, a
házigazdát, a
Móravárosi Kinizsit és az Alsóvárost.
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Biacsi Bernadett világbajnoki csúccsal lett aranyérmes 800-on

Három érem az ifi vb-n

A frissesség a paraatléták titka
Biacsi Bernadett világbajnoki
csúcsot futott 800 méteres síkfutásban a londoni világbajnokságon,
testvére, Ilona bronzérmet szerzett
1500-on. A magyar paraatlétikai
válogatott szegedi érmeseivel a vb
után beszélgettünk.
Dorogi László
Londonban rendezték meg július 12.
és 24. között a parasportolók atlétikai világbajnokságát, ahol a magyar
csapat két éremmel zárt, mindkettőt a szegedi Biacsi ikrek szerezték. Bernadett világbajnoki csúccsal
lett aranyérmes 800 méteres síkfutásban, míg testvére, Ilona – éppen
Bernadettet megelőzve – 1500 méteren állhatott fel a dobogó harmadik
fokára. A hétköznapi életben is keményen dolgozó lányokkal hazatérésük
után beszélgettünk a SZVSE-pályán,
ahol heti rendszerességgel tréningeznek Antal Andor edző vezetésével.
– Nemrég utaztak haza Londonból,
ugyanott versenyezhettek a világbaj
nokságon ahol a 2012-es olimpián is.
Milyen érzés volt visszatérni?
– Biacsi Bernadett: Tíz napot töltöttünk Angliában, nagyon
jól éreztük magunkat Londonban.
Rendkívül profi körülmények között
versenyezhettünk, jó volt a szervezés,
a versenyzők mindent megkaptak,
amire szükségük volt. Szerencsére az
eredmények is jöttek, nagyon örülünk neki.
– Biacsi Ilona: Remek érzés volt
visszatérni arra a pályára, ahol
2012-ben is futottunk az olimpián.
Ismertük a terepet, tudtuk, milyen
közegre és közönségre számíthatunk.
Nagyon jó volt ugyanazon a bemelegítő pályán készülni a versenyekre, és a hangulat is nagyszerű volt,
feldobott bennünket.
– Milyen számokban mérettették
meg magukat ezen a világversenyen?
– Biacsi Ilona: Ezúttal 400 és 1500
méteren álltam rajthoz, a rövidebb
távon is sikerült a döntőbe jutnom,
míg 1500-on harmadik helyen értem célba.
– Biacsi Bernadett: 1500 méteren
én is elindultam, ott a tesóm mögött

Fotó: Maróti János

a negyedik helyen végeztem, 800 méteren pedig sikerült megszerezni az
aranyat.
– Nem is akárhogy! 2:20.51-es világ
bajnoki csúccsal lett első a 800 méteres
távon, pedig a verseny háromnegyedé
nél úgy tűnt, hogy az élen haladó ja
pán versenyző utolérhetetlen…
– Biacsi Bernadett: Az volt a tervem, hogy az utolsó 200 métertől indulok el, és ehhez a tartottam is magam. Szerencsére sikerült az energiámat jól beosztani, nem kapkodtam,
tudtam, hogy a végén kell megindítani a nagy rohamot. Szép lett volna az
ezüstérem is, de éreztem, hogy még
van bennem tartalék, neki tudok ugrani a hajrának. Nem ijedtem meg a
japán versenyzőtől és attól, hogy viszonylag messziről kellett utolérnem.
200 métertől váltottam, és végre is
hajtottam, amit elterveztem.
– Általában a lengyel lányok a leg
nagyobb riválisok, most mégis önök
nek jött ki jobban a lépés. Mit gon
dolnak, miért?
– Biacsi Ilona: Most is ott volt a
két legnagyobb riválisunk, a lengyel
Arlette és Barbara is, de úgy érzem,
most jobb formában voltunk, mint
ők, ennyire egyszerű.
– Hogyan sikerült ilyen jól a for
maidőzítés? Mi volt a felkészülés titka?
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– Biacsi Ilona: Sokat versenyeztünk ebben a szezonban, voltunk különböző IPC versenyeken Prágában,
Párizsban,
csapatbajnokságokon,
edzőtáborokban, ám ezek mind kellettek a világbajnoki felkészüléshez,
ami mondhatom, roppant kemény
munka volt. Viszont már az edzéseken is látszott, hogy jók a részidők,
kiválóak az eredmények, sikerülhet
jó eredményt elérni, és a világbajnokságra csúcsformába is lendültünk. Érdekes módon körülbelül háromszor kevesebbet edzettünk, mint
a riói felkészülés során, de úgy voltunk vele, hogy meglátjuk, ez mire
lesz elég. A következő év megint nehéz lesz, lassan pedig már a 2020-as
tokiói paralimpiát is meg kell célozni.
Nem lehet mindig maximumon pörögni, és ez most nagyon jól sült el.
Hiába edzettünk kevesebbet, ezáltal
sokkal frissebbek voltunk. Onnantól
kezdve, hogy az év elején elkezdtünk
versenyezni, folyamatosan javultunk,
és egyre jobb időket sikerült futnunk,
azaz jó stratégiát választottunk.
– Akkor most jöhet a pihenő?
– Biacsi Bernadett: Nem, még a
nyarat végigdolgozzuk, mert szeptember elején részt veszünk egy
csapatbajnokságon, majd utána jöhet egy kisebb szusszanás.

A romániai Pitestiben rendezték meg az ifjúsági és U23-as
kajak-kenu
világbajnokságot. A DÉMÁSZ Szeged VE
versenyzői egy arany- és két
ezüstéremmel térhettek haza
a viadalról. Birkás Balázs megvédte címét K1 200 méteren,
így 2016 után idén is aranyérmet nyert ebben a számban,
összességében
pályafutása
harmadik korosztályos világbajnoki címét szerezte. Nagy
Bianka egy ezüstéremnek örülhetett, Giada Bragatóval alkotott párosa másodikként ért
célba C2 500 méteren, ahogy
Zombori Dominik egysége is a
dobogó második fokára állhatott fel a C4 500 méteres döntő
után. Ezen túl Nagy Bianka C1
500 méteren egy negyedik, C1
200 méteren pedig egy ötödik
helyet könyvelhetett el, Bodonyi András C1 1000 méteren
ötödikként zárt, míg a K4 500
méteres döntőben a szegedi
színeket képviselő Kuli István
is ott volt a célba ötödikként
érkező hajóban.

EYOF-os sikerek
Nyolc érmet szereztek a
Csongrád megyei sportolók a
Győrben megrendezett Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF). A DÉMÁSZ Szeged
kenusa, Molnár Csenge négy
érmet is szerzett: C1 500 méteren arany-, mix C2 500 méteren ezüst-, C1 200 méteren
pedig bronzérmet gyűjtött be.
A Haász SZUE úszója, Fábián
Fanni gyűjtötte a legtöbb érmet: négy számban (200, 400,
800 méter gyors és 4×100-as
gyorsváltó) is dobogó harmadik fokára állhatott fel, a vegyes váltóval pedig második
lett. Az ezüsttel zárt lány kosárlabdacsapat edzője a Szeged
KE trénere, Mészárosné Kovács
Andrea volt. A szegedi teniszező
Drahota-Szabó Dorka a legjobb
32 között esett ki egyéniben,
párosban pedig az első kör jelentette számára a végállomást.
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