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SZEGED
Parkoló helyett sarcoló
– Óriási a káosz a szegedi parkolás körül.
A lakosok elégedetlenek, ami eddig 1500
forint volt, az most 5000.
uwuwu

Horthy-emlékek – A volt
kormányzóról utcát és
egyetemet is neveztek el
Szegeden, de mostanra
1945 előttről csupán egy
freskórészlet maradt meg.
uwuwu 10. oldal

3. oldal

Világbajnoki ezüst
Megint az utolsó lökésnél robbantott: 19,49 méterrel ezüstérmet szerzett a szegedi Márton Anita a londoni atlétikai
világbajnokságon.

21. oldal
Botka zsugorít
Továbbra is áll a bál az MSZPben, a szegedi polgármester
pedig csak ront a helyzeten.
Az esélyek egyre inkább szertefoszlanak.

4. oldal

Finom falatok
Nyáron sem feledkezik meg a
kormány a hátrányos helyzetű
fiatalokról, a rászoruló gyermekek ingyenesen kaphatnak
meleg ételt a szünidő alatt.

5. oldal

Szigorúan anyanyelven!

Fotó: Gémes Sándor

Bartus Bella
Karácsonyra jelenhet meg Demjén
Ferenc legújabb albuma. Hazánk
egyik legsikeresebb és legismertebb
énekesével a mórahalmi fellépése
előtt készített interjút a Déli Szó. A
művész lapunknak kifejtette: nem
tudja azokat a feltörekvő énekeseket

értékelni, akik Magyarországon angolul, rendszerint közhelyes, általuk
sem értett dalszövegekkel próbálják
meghódítani a közönséget.
– Magyarországon élek, magyar
levegőt szívok, ezért szeretek az
anyanyelvemen énekelni – fejtette
ki lapunknak a 70 éves legenda, aki
a mai napig nagyon hiú és igényes
a dalokat illetően. Ez nem is csoda,

hiszen a közel fél évszázad során
számos sikert elért: a Bergendyvel,
a V’Moto-Rockkal és szólókarrierben egyaránt.
Az Artisjus szerint a Magyar
or
szágon legtöbbet játszott tíz dal
közül négy az ő nevéhez kötődik,
generációk nőttek fel a zenéin.
Cikkünk a 11. oldalon
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Show és börze

Rockopera Mórahalmon

Negyedik alkalommal rendezik meg a Zákányszéki
Traktorshow és Vetőmag Börzét. A programot augusztus 19-én, szombaton tartják a helyi focipálya melletti
füves területen. Felvonulás, erőhúzás és gyorsulási verseny is lesz a településen.

Az István, a király a legnagyobb társadalomformáló erővel bíró darab volt az elmúlt három évtizedben
Magyarországon. A klasszikus művet a mórahalmi Patkó
Lovas Színházban is bemutatják, augusztus 20-án és 21én. A színészek mellett a lovaknak is kitüntetett szerep jut.

Deszki fejlesztés
Negyvenmillió
forint
pályázati
támogatást
nyert a deszki önkormányzat csapadék- és
belvízelvezető csatorna
rendszer
fejlesztésre.
A projekt keretében az
elválasztott
rendszerű csapadékvíz-elveze
tő hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadék
víz-elvezető rendszer, illetve belvízelvezető hálózat építése meder
kialakítással, helyreállítással, műtárgyak átépítésével és helyre
állításával valósul meg.
A fejlesztés a belterületen négy helyszínt érint,
és összesen mintegy 720
méternyi
vízelvezető
árok épül meg.

Angol idegennyelvi tábor
A Talentum Alapítvány idén is megszervezte az Interkulturális Angol Nyelvi
Tábort, amelynek célja, hogy a fiatalok
a hagyományos nyelvóráktól eltérően,
interaktív módon, „élő” környezetben
gyakorolják a nyelv használatát. Öt országból (Szerbia, Törökország, Olaszország, Örményország és Izland) érkeztek
Szegedre az Erasmus+ program keretében azok az önkéntesek, akik a tábor
mindennapi életét koordinálják két héten keresztül. Minden nap egy-egy országot mutatnak be a képviselők.

Jó minőségű lehet idén a gabona
Az országosan csaknem egymillió hektáron termett őszi
búza már a magtárakban van, az átlagosnál valamivel jobb
minőségű gabonatermés várható. Hazánkban a kenyérgabona-, takarmány- és vetőmagellátása biztosított, valamint
exportra is jut. Előreláthatólag nagyjából a termés fele lesz
külföldön értékesíthető a szokásos felvevőpiacokon, elsősorban a dél-európai országokban és Németországban, de
jelentős az érdeklődés Kína részéről is. Az árak most még
nyomottak, de mivel az Európai Unió több országában természeti csapások tizedelték a termést, a magyar kenyérgabona külpiaci eladási lehetőségei és felvásárlási árai várhatóan
a továbbiakban javulnak. Az országos termésátlag 5,2 tonna
volt hektáronként, így a 958 ezer hektáros területről mintegy 5 millió tonna termést takarítottak be. A learatott búza
mennyisége 4 százalékkal kevesebb a tavalyinál.

Emlékkönyvtári bemutató
Három alkalommal hirdet emlékkönyvtári bemutatót a Somogyikönyvtár. A bibliotéka legféltettebb
kincseit őrző Emlékkönyvtárban
az alapító, Somogyi Károly 43 ezer
701 kötetes gyűjteményéből látható egy közel 10 ezer kötetes
reprezentatív válogatás. Augusztus
11-én és 18-án, pénteken 16 óra
45 perctől, valamint augusztus 12én, szombaton 10 órától tartják a
bemutatókat.

Dán segítség
A szegedi Mátrix Közhasznú
Alapítvány „Számítógép
Álom” elnevezésű adomá
nyozói programja jó tanuló, de hátrányos helyzetben
élő gyermekek számára
biztosít informatikai eszközöket. Az évek óta sikeresen működő programot Dánia Magyarországi
Nagykövetsége 25 számítógéppel, monitorokkal és
egyéb kiegészítőkkel támogatta. A cél, hogy esélyt teremtsenek a rászorulóknak.

Ha nincs chip

Bár a Szegedi Cicamentők Állatvédő Egyesületét sokan úgy tartják számon, hogy csak macskákat ment és
juttat szerető otthonhoz, munkájuk más állatokhoz,
így a kutyusokhoz is kötődik. Rendszeresen hívják az
egyesületet ugyanis talált ebekhez, és a tapasztalat
azt mutatja, még mindig gyakran hiányzik a kutyákból
a kötelező chip, vagy ha van is, a beültetést végző orvos elfelejtette regisztrálni, a változásokat átvezetni az
adatbázisban. Pedig ha ezek a „chip-csup” ügyek rendben vannak, akkor nemcsak a kutyákat védik, hanem
az embereket is. Magyarországon 2013 óta kötelező
beültetni minden egyes kutyába az azonosítást segítő
mikrochipet. A transzponderrel megjelölt ebek adatait
országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani,
ez a PetVetData. Minderre a személyi biztonság és a tulajdon védelme miatt van szükség. Aki nem látja el ilyen
chippel a kutyáját, állatvédelmi bírságra számíthat.
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VIP-büntetőper, drága és hibáktól hemzsegő rendszer árnyékolja be a parkolást

Sarcoló automaták dühítik a szegedieket
Míg országosan a „Fizessenek a
gazdagok!” szlogennel kampányol
Botka László, addig Szegeden
speciális üzenete van az MSZP-s
városvezetőnek: „Fizessenek a
szegediek!” – szögezte le Szabó
Bálint sajtótájékoztatóján. Azt is
közölte a jogász, kezdeményezik
a közgyűlési frakcióknál, hogy újra
vezessék be a napi parkolójegyet.
Varga Anna
Egyáltalán nem működik az automata, nem lehet kártyával, olykor
érmével fizetni, nem ad nyugtát a
berendezés – ezekkel a problémákkal napi szinten találkoznak a szegediek. Egy férfi lapunknak elmondta,
a feleségével külön autóval álltak
meg a belvárosban, egyikük telefonjáról küldték el az SMS-eket mindkét
rendszámra, ám hibázott a rendszer,
csak az egyik autón érvényesítette
a parkolás megkezdését, a másikon
leállította azt. A rendszerhibát elismerte az SZKT, ám mivel nyaraltak,
kifutottak az ügyintézési határidőből, és 20 ezer forintra büntették
meg a férfit, amit felháborítónak
tart. Pénzes Katalin Olaszországból
érkezett látogatóba, számára túl bonyolult a rendszer. Mint elmondta,
számos országban járt már, de ilyen
komplikáltan működő parkolóautomatát még nem látott. A két hónapja üzemelő új parkolási rendszer
136 berendezése közül minden nap
akadnak olyanok, amelyek ideiglenesen felmondják a szolgálatot.
Részint ezekről a problémákról tartott sajtótájékoztatót Szabó Bálint
jogász, aki az alábbi feliratokat
ragasztgatta az egyik automatára:
Sarcoló automata; Botka László: fizessenek a szegediek!; Épült Botka
László polgármestersége alatt 2017
Szeged.
– Keresztelőre gyűltünk össze, a
szegediek az elmúlt hetek rögtönzött
közvélemény-kutatása alapján sarcoló automatává nevezték át a berendezéseket – közölte Szabó Bálint.
A Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője
emlékeztetett, a napfény városának
lakói fizetik Botkának és feleségé-

Fotó: Gémes Sándor

– Van-e ennek az ügynek
olyan szála, amely a parkolási botrányban is tetten érhető,
nevezetesen, előfordulhat-e
az, hogy a 200 millió forint
egy része kenőpénzként vándorolt a szegedi városvezetéshez vagy annak valamely
tagjához? – tette fel a kérdést
Szabó Bálint.
nek, továbbá titkárnőjének és egyéb
kivételezetteknek az éves kombinált
VIP-parkolóbérletét, ám a 200 millió
forintból kiépített új parkolórendszer még a sarcolásra sem alkalmas, hiszen gyakorta nem működik.
– Kijelenthetjük, Szegeden lehetetlen normálisan parkolni,
ha az ember nem jogosult VIPparkolóbérletre, mint a hivatal
dolgozói vagy épp a város lekötelezett cégeinek vezetői – fűzte hozzá.

Felidézte, a szegedi közgyűlés tavaly
ősszel eltörölte a napi parkolójegyet,
ami nagyjából 1500 forintba került,
így a turistáknak, ha a városban töltik egész napjukat, akkor majdnem
5000-ret kell fizetniük, ami kifejezetten lehúzó Szabó Bálint meglátása szerint. – Azt kérjük a szegedi közgyűlés többségétől, hogy állítsák vissza a napijegyet, s ennek árát
a korábbi 1500 forintos összegben
kérjük meghatározni – jelentette ki.
A napijegyekkel kapcsolatban
Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője a Déli Szónak korábban elmondta, a közgyűlési többség döntött tavaly ősszel a napijegy megszüntetéséről, amire szakmai véleménye szerint jogos igény a klinikák
környékén lehet, ott ugyanis nem
kalkulálható, hogy mennyit kell várni egy vizsgálatra.
Szabó Bálint jogász azt szeretné megtudni az SZKT vezetőjétől,

hogy mi alapján választották ki az
új parkolórendszer telepítését végző céget, hiszen hazánk több városában nagyságrendileg feleannyiért
állítottak üzembe automatákat, amelyek működnek is.
Mint ismert, a Gyulai Járás
bí
róságon büntetőeljárás van folyamatban, az ügyészség szerint több
mint 40 millió forint kárt okoztak a
vádlottak azzal, hogy több száz parkolóbérletet ingyen biztosítottak. Az
első- és másodrendű vádlottak az
SZKT volt vezetői, a harmadrendű a parkolási üzletágat vezette, az
ügyészség őket társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezeléssel vádolja. A negyed-,
ötöd- és hatodrendű vádlottak, azaz Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László alpolgármester
és Kalmár Gábor, Botka László kabinetfőnöke pedig felbujtóként ülnek a vádlottak padján.
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Botka vezetésével folytatódik az MSZP-s lejtmenet

Továbbra is áll a bál a szocialistáknál
A miniszterelnök-jelölt gyakorlatilag egyeduralomra tör, többfrontos
harcot vív párttársaival, miközben
törpepárttá zsugorítja az MSZP-t.
Pintér M. Lajos

Fotó: Kovács Ferenc

Már párton belül is látják, hogy nem jó irányt mutat Botka

Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt és Molnár Zsolt elnökségi tag westernfilmekbe illő üzengetős tűzpárbaja után sem csitul a
Magyar Szocialista Párt belháborúja. A legújabb felvonást megint
Botka nyitotta meg, aki megpróbálta félreállítani Molnár Zsoltot,
és bejelentette, hogy Tóth Józsefet
teszi meg helyette a fővárosi választási felkészülés felelősének, mire a
budapesti MSZP-elnökség azonnal
kontrázott, és elnökét, Kunhalmi
Ágnest bízta meg ugyanezzel a feladattal. Miközben gyakorlatilag a
teljes jobb- és baloldali sajtó Botkán
és az MSZP-n röhögött, Molnár
Gyula pártelnök is mikrofont ragadott, és kénytelen-kelletlen elismerte, hiba volt a nyilvánosság elé
vinni a belső vitákat, mert az százalékokban mérhető, komoly károkat
okozott. Az InfoRádiónak úgy fogalmazott: „előre félek az augusztusi közvélemény-kutatási adatoktól,
így nem lehet!”
A legfrissebb felmérések szerint a
szocialista párt alig éri el a 7–8 száza-

lékos támogatottságot, és nincs olyan
elemző, aki ne nyilatkozna kritikusan az MSZP-n belüli, Botka László
nevéhez köthető folyamatokról.
Török Gábor politológus a Magyar
Narancsnak azt mondta: „az MSZP
mostani politikája az eljelentéktelenedéshez vezet”. Nála is keményebben fogalmazott egy interjúban S.
Balogh Éva Egyesült Államokban élő
történész, a Yale egyetem volt professzora, aki szerint „Botka megjelenését követően a szocialisták kispárttá zsugorodtak”, mert „személyisége és stratégiája nem alkalmas
a baloldali erők összefogására”. Úgy
véli, ha tovább halad a szocialista
párt ezen az úton, elkerülhetetlenül
szét fog szakadni.
Érdekes adalék még Tamás
Gáspár Miklós, az ismert filozófusközíró a HVG Online-on megjelent
írása. A szerző belső információi szerint „Botka László szegedi polgármester azért válhatott miniszterelnök-jelöltté, mert az MSZP vezető
körei amúgy is súlyos vereséggel számolnak; ez esetben pedig nyilvánvalóan egyszer s mindenkorra megszabadulnak Botkától, akire a kudarc felelőssége hárul majd. Botka baloldali
fordulatot célzó tervébe (...) állítólag
azért nyugodtak bele a voltaképpeni vezetők, mert tudják, hogy semmi esélye a megvalósításra.”

Botka László csak menedékvárosként tekint Szegedre

Az önjelölt vezér politikai harakirije
A Civil Városi Unió szerint egyáltalán nem vehető már komolyan
Botka „nekem a szegediek a
legfontosabbak” szlogenje.
DSZ
Botka László utolsó kilenc hónapban
nyújtott teljesítménye felér a politikai harakirivel – írja a Civil Városi
Unió. A kerítés lebontásával kapcsolatos nyilatkozat, a „Fizessenek
a gazdagok” szlogen, a meghirdetett

médiabojkott, a Czeglédy-ügy kezelése, a belső ellenzék fenyegetése, a
13. havi nyugdíj demagóg ígérete, az
ellenzéki pártokkal való egyeztetés
totális kudarca hét százalékra darálta az MSZP támogatottságát.
– A logika szabályai szerint két
következtetés vonható le: 1. Botka
teljességgel alkalmatlan a feladatra.
Ebben az esetben ideje volna tükörbe néznie, persze nem a Szegedi
Tükörbe! 2. Botka jól átgondoltan,
szándékosan veri szét saját pártját.

Ha így van, akkor feleslegesen keresi az árulókat, és saját szavait idézve: „ingyen senki nem lehet ennyire hülye”. Kérdés, hogy ebben a
helyzetben mit lép az MSZP vezetősége, már amennyiben létezik még
ilyen. Megtartja-e Botkát, és megvárja, amíg a párt „eléri” az ötszázalékos bejutási küszöböt, vagy leveszi a
pályáról az önjelölt vezért, és menti a menthetőt? – kérdezi a CVU.
A civilek szerint beszédes, hogy
miközben a miniszterelnök-jelöltség

egész embert kíván, Botka nem kíván lemondani polgármesteri posztjáról. – Vélhetően (sőt egész biztosan) nem anyagi okok, sokkal inkább
a biztonságosnak vélt menekülési útvonal megtartása miatt. A szegedieknek pedig üdvös lenne elgondolkozni, hogy érdemes-e egy olyan nagyravágyó „politikust” támogatni, aki
csupán menedékként tekint városára, vagy végre egy Szegedért dolgozni is képes, lokálpatrióta polgármestert kellene keresni – fogalmaznak.
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Nyáron is jó minőségű étel jut a rászoruló gyerekeknek

Ízletes falatok a fiataloknak a szünidő alatt
A hátrányos helyzetű szülők
gyermekei a nyári szünetben is
kaphatnak meleg ételt, amennyiben igénylik az ingyenes ellátást.
A kormány jelentősen növelte az
erre fordított forrásokat.
Bartus Bella
A kormány még 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés
kiterjesztéséről. A programnak köszönhetően több mint kétszázezer
hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű fiatal részesülhet az iskolai
szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, amennyiben a szülei
igénylik. 2016. január 1-jétől az önkormányzatoknak kötelezően gondoskodniuk kell minden iskolai szünetben a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről, erre a célra
idén 6,67 milliárd forintot különített
el a kormányzat. Mindez csaknem a
háromszorosa a 2010-es gyermekétkeztetési támogatásnak. Ráadásul az
ételek minőségére is odafigyelnek,
hiszen a 2010-ben még 370 forintos egy adagra jutó támogatást 570
forintra emelték. A napi költségkeret növelésével bőségesebb és jobb
minőségű ételt kapnak a szociálisan
rászoruló gyerekek.
– Hatalmas segítség, hogy a szünidőben is ehetnek a gyerekek az is-

Fotó: Gémes Sándor

Több mint kétszázezer éhes szájról gondoskodik a kormány

kolában. Ízlés kérdése, hogy kinek
mi tetszik, de eddig még egyiküktől sem hallottam panaszt egy ebédre sem – mondta a Déli Szónak az
egyik érintett szegedi édesanya,
Erzsébet, akinek gyermekei min-

den nap biciklivel mennek az ebédért. A helyi nagycsaládosok körében is többen élnek a lehetőséggel.
A Fészek Nagycsaládosok Szegedi
Egyesületének elnöke, Román
Angéla is határozottan jó kezde-

ményezésnek tartja a programot.
– Ez egy igen jó lehetőség azoknak,
akik valóban rászorulnak a segítségre. A nyáron is támasz a családoknak, az biztos – fogalmazott az egyesület elnöke.
Rétvári Bence, az Emberi Erőfor
rások Minisztériumának államtitkára nemrég emlékeztetett, a nagyobb
adóerő-képességgel bíró önkormányzatoknak maguknak is hozzá
kell járulniuk a szünidei ellátásához,
így a normatív központi költségvetési és az önkormányzati támogatás
együttesen teszi lehetővé, hogy a rászoruló gyerekek egészséges és tápláló étkezéshez jussanak a nyáron.
A SZEGEDma.hu internetes hírportál Novkov Veszelinkától, a helyi
Humán Közszolgáltatási Iroda vezetőjétől megtudta, a június 26-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban 585
szegedi gyermek kaphat nyári ebédet a településen, és mivel a százszázalékos étkeztetési igény nagyon
ritka, ezért az adagokat hétről hétre
rendelik meg. Az öt kijelölt iskolában napi rendszerességgel jellemzően megközelítőleg 500 gyerek étkezik, a mennyiségre és a minőségre
nem érkezett panasz.
Az irodavezető tájékoztatása alapján a szegedi önkormányzat mintegy
9,4 millió forinttal járul hozzá a nyári szünidei étkeztetéshez.

A művészet kárpótolta az élet megpróbáltatásaiért

Melocco Miklós a SZEGEDma Klubban

A Kossuth-díjas szobrászművész
lesz a klub második vendége. A
82 éves szobrász csak kemény
küzdelmek árán valósíthatta meg
álmát.
DSZ

Georg Spöttle telt házas nyitánya
után most a kultúra irányába kalandozik a napfény városának új
beszélgetős rendezvénysorozata,
a SZEGEDma Klub. A következő

estet augusztus 17-én 18 órakor
tartják a Bistorant rendezvénytermében (Szeged, Kelemen u.
7.). Csúri Ákos újságíró vendége
Melocco Miklós Kossuth- és Prima
Primissima díjas szobrászművész,
a Nemzet Művésze lesz. Szegeden
több alkotásával találkozhatunk, a
Rerrich Béla téren az 1956-os forradalom emlékművét, a Széchenyi
téren Klebelsberg Kunót megmintázó szobrát láthatjuk. Ahhoz, hogy
idáig eljusson, igazán küzdelmes

életutat kellett végigjárnia, édesapját koncepciós perben kivégezték,
ezt követően többször elutasították
főiskolai jelentkezését polgári származása miatt.
Később a művészet részben kárpótolta, Sárvártól Sydneyig megtalálhatóak alkotásai, elnyerte
az Érdemes művész címet és a
Kossuth-díjat. A 82 éves mestertől
sokat tanulhat mindenki, aki eljön az izgalmasnak ígérkező estre.
Várjuk Önt is jövőhét csütörtökön.

Fotó: Gémes Sándor
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Kétmillió Czeglédynek
Pedig Botka László és Gyurcsány Ferenc ügyvédje éppen
előzetesben ül. Czeglédy Csaba
hetedik hete van előzetes letartóztatásban, mégis megkapja fizetését a Human Operator
Zrt. igazgatósági elnökeként,
valamint felveszi a szombathelyi képviselőségért járó havi
több százezer forintot. Etikátlannak és felháborítónak tartja
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti
államtitkára, hogy a szocialisták
nevében egy „adóbűnöző” hivatkozik átláthatóságra, és jár
el közérdekű adatigénylések
ügyében. Emlékeztetett rá, hogy
költségvetési csalással, 3 milliárd forintnyi adó megfizetésének elkerülésével gyanúsítják a
politikust. Hollik István KDNP-s
országgyűlési képviselő kérte
fel vizsgálatra a kormányt annak
kapcsán, hogy értesülései szerint az MSZP és a DK Czeglédy
Csabát küldözgette a minisztériumokba különböző közadatok
kikéréséhez.

2017. AUGUSZTUS 11.
A legforgalmasabb közúti szakaszon épülhet kerékpárút

Összefog Zsombó és Forráskút
Hamarosan kerékpárút köti össze
a mórahalmi járás két települését,
illetve hosszabbítják a meglévő
szakaszokat is. Mindezt TOP-os
forrásokból valósítják meg.
Varga Anna
Zsombó és Forráskút a Területés Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) pályázatán 297,5
millió forintot nyert csaknem 8,4
kilométernyi kerékpárút megépítésére. Mindkét település belterületén
biztonságosan lehet biciklizni, a fejlesztés a külterületet érinti, illetve
összeköti majd őket. Gyuris Zsolt,
Zsombó polgármestere elmondta,
tőlük Szeged irányába is lesz építkezés, míg a forráskútiak Csólyospálos
felé, majdnem a megyehatárig bővítik a kerékpárutat, egészen pontosan
a horgásztó lejárójáig.
Gyuris Zsolttól megtudtuk, hét
éve épült Zsombó belterületén kerékpárút, amit sok helybéli nemcsak
munkába járáskor használ, hanem
azért is drótszamárra pattannak,
hogy mozogjanak. – Ezek a pozitív
tapasztalatok is azt mondatják velünk, hogy tovább kell építenünk a
kerékpárút-hálózatot, amikor lehe-

Fotó: Kovács Ferenc

Várhatóan jövőre készül el a két település számára fontos beruházás

tőség adódik erre, ezért is örültünk,
hogy a kormányzat is támogatta pályázati elképzeléseinket – fűzte hozzá a polgármester.
Fodor Imre, Forráskút polgármestere a Déli Szónak elmondta,
azért is pályáztak együtt Zsombóval,
mert úgy gondolták, ha több embert
érint a fejlesztési céljuk, akkor nagyobb az esélyük a pozitív elbírásra.
– A beruházás a két település legforgalmasabb közúti szakaszán valósul meg, így a közös pályázat mellett szólt az is, hogy így azonos feltételeket tudunk teremteni, ugyan-

olyan műszaki tartalommal tudjuk a
pályaszerkezetet kiépíteni. Ha valaki
elindul Forráskútról a csólyospálosi
irányból Szeged felé, akkor ugyanazt
a szolgáltatást fogja kapni – részletezte a településvezető.
Forráskút külterületén sokan élnek, így ők is biztonságosan kerekezhetnek be a településre, ha megépül a bicikliút, illetve természetesen a túrázók számára is fontos egy
ilyen beruházás, hiszen a hosszútá
vú célkitűzések közé tartozik, hogy
Szegedről egészen a Balatonig el lehessen jutni kerékpárúton.

Nevet keresnek a Szerb–Magyar Kulturális Központnak
A szerb kultúrának biztosít teret
az a multifunkcionális központ,
amelyet egy határon átnyúló
projekt keretében valósítanak meg
Mórahalmon az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület közreműködésével. A tervek
megvannak, most nevet keresnek
az új intézménynek.
DSZ
Mórahalmon, a Röszkei út 44.
szám alatt Szerb–Magyar Kulturális
Központ épül, amely a szerb kultúrának kíván teret biztosítani a
homokháti kisvárosban. A létesítményben ötszáz férőhelyes, többfunkciós nagyterem kap helyet, to-

vábbá korszerűen felszerelt konyha,
amely a hagyományos szerb ízek
igényeit is kielégíti. Az épületben
a pravoszláv egyházzal egyeztetve imahelyet is kialakítanak, ahol
szerb nemzetiségű párok akár egybe is kelhetnek. Az Interreg-IPA
Magyarország–Szerbia
Határon
Átnyúló Együttműködési Program
keretében azonban nemcsak egy
épület készül el, hanem színvonalas kulturális rendezvényeket is lebonyolítanak.
Most a kulturális központ elnevezésére várnak ötleteket augusztus
15-éig az info.egymasert@gmail.
com címre, a legjobb javaslattevő
családi belépőt kap a Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdőbe.

Fotó: DSZ

Akár az ön elképzelése is nyerhet a kiválasztáskor
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Tehetségek a Mórában

Középiskolások ismerkedhettek meg
a SZTE-vel, illetve a Móra Ferenc Szakkollégiummal az ötnapos Tehetséggondozó Táborban. Az ország számos
pontjáról érkeztek a természettudományos, illetve társadalomtudományi érdeklődésű fiatalok a napfény
városába, szám szerint huszonheten.
A színvonalas szakmai programok
mellett lazább elfoglaltságokkal is
várták a szervezők a táborozókat,
akik játékos szellemi vetélkedő, illetve interaktív ismerkedő esten kerülhettek oldottabb hangulatba, valamint városnézés és egy mozgalmas
városi vetélkedő által megismerkedhettek Szeged szépségeivel.
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Nincs ügyfélfogadás
Augusztus 28-ig elmarad a Hatósági és Gyámügyi
Osztály gyámügyi ügyintézőjének ügyfélfogadása
Zsombón. A helyiek legközelebb augusztus 31-én, csütörtökön 8 és 12 óra között kereshetik fel észrevételeikkel, kérdéseikkel az osztályt. A mórahalmi székhelyen,
a Szentháromság tér 1. szám alatt nyáron is változatlan
az ügyfélfogadás.

Hétvégi véradások

Sátáni születés

Augusztus 11-én és 12-én
10 és 18 óra között, míg
13-án 10 és 16 óra között
Szegeden, a Széchenyi téren,
a Hungarikum Fesztiválon
szervez véradást a Szegedi
Regionális
Vérellátó
Központ.

Mackóimádat

Jegyek, bérletek
A nyári szünetet követően,
augusztus 14-én, hétfőn 10
órakor nyitja meg kapuit a
Szegedi Nemzeti Színház
jegyirodája. Ekkortól kezdik árusítani a következő,
2017/2018-as évadra szóló
bérleteket. Az első háromszáz
jegyvásárló ajándék belépőt
kap a szeptember 8-i, hagyományos Nyitány gálára.

Visszakerültek

Igazgatási szünet

Több lopott kerékpárt
adtak vissza tulajdonosának a szegedi rendőrök. A kilenc kétkerekűt egy helybeli férfi
lopta el az elmúlt két
hónapban. A biciklik közül most három került
vissza gazdájához, de további hat tulajdonos jelentkezését még várják
a nyomozók a Szegedi
Rendőrkapitányságon.

Augusztus 14-től 18ig, azaz hétfőtől péntekig zárva tart az Üllési
Polgármesteri Hivatal.
Az intézmény az 5 nap
során nem nyit ki. Az
első munkanap augusztus 21-én, hétfőn lesz
– olvasható a település
honlapján.

Erzsébet-tábor
Augusztus 14–18. között
tartják a bordányi Karitász
csoport Napközis Erzsébettáborát. A Faluházban mintegy harmincöt hátrányos
helyzetű gyermek vehet
részt ingyenesen a programokon, melyek minden bizonnyal maradandó élményt
jelentenek a fiataloknak.

Az utóbbi hónapokban elszaporodtak a medvék
Székelyföldön, gyakran házakba, falvakba is bemennek. Nagyobb távolságokat is bejárnak, de azt nem
sejtettük, hogy egy mackó Ferencszállás főteréig is
eljut. – Mintegy három bála magasságú, azaz 4,5-5
méteres az a szalmamedve, amely már egy ideje áll a
bánáti faluban – tudtuk meg Jani János polgármestertől. Barátságosan néz, mézet sem kér, nem véletlen,
hogy nagyon népszerű, szinte mindenki lefotózza,
aki arra jár. A szeptember elején tartandó falunapra
minden évben készítenek köszöntőbábut szalmabálákból, korábban állt család, valamint kukutyini hagyományokra utaló halászcsónak és kisvakond is. Idén
úgy döntöttek, hamarabb készítik el, mert így nem
kell egy hónapon keresztül raktározni. Az interneten
keresgéltek, végül a mackóra esett a választásuk. A
közmunkások Dinnyés Norbertné irányításával és
Leoveanu Alex segítségével állították fel a medvét, a
szalmabálákat a deszki Agronómia Kft. adta.

A baljós cím alapján ne
gondoljunk
rémtörténetre, hiszen egy aranyos kismajomról van
szó, amely a Szegedi Vadasparkban látta meg a
napvilágot. Az élesebb
szemű látogatók is észrevehetik a kölyköt, ahogy
az anyja hasán kapaszkodik. Bár a gondozóik
is csak így, rejtve tudják
meglesni a kismajmot,
azt gyanítják, hogy hím,
és ez alapján nevezték
el Bandinak. Az európai
állatkertekben több mint
300 egyed él, ebből egy
csapat már hosszú évek
óta szaporodik Szegeden.

Szeged a központ
A Szegedi Tudomány
egye
tem Hispanisztika Tanszéke
szervezheti meg a 2019-es
FIEALC konferenciát, ahová
közel 500 hispanista kutatót
várnak. A korábbi szervezők szerint ez a lehetőség
a nemzetközi kapcsolatok
szempontjából is jelentős.
2019-től két éven át a tanszék tölti be a szervezet elnöki tisztségét.
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Magyarországot egyelőre nem fenyegeti az európai vajhiány

Pintér
M.
Lajos

Ha nem házi, akkor is természetes

Az utolsó dobás
Újra páratlan emberi és sportolói
nagyságról tett tanúbizonyságot
Londonban Márton Anita szegedi
súlylökő. Épp úgy, mint tavaly a riói
olimpián, akkor hozta ki magából a
legjobbat, amikor arra a leginkább
szükség volt: utolsó kísérletével lépett fel a világbajnoki dobogó második fokára. Mikor már úgy tűnt,
két centin úszhat el az érem.
Dehogy úszott el! Márton Anita
tudta, mire képes, bízott magában, odaállt a zárósorozatban, és
meg is csinálta. Magyar virtus!
Büszkék lehetünk sikereire, hiszen
az elmúlt három esztendőben
olimpiai bronz, szabadtéri és fedett pályás vb-ezüst, szabadtéri
Eb-ezüst, valamint két fedett pályás Eb-arany került a Szegeden
született és itt is élő kiválóság nyakába. Apró bökkenő, hogy ezeket
a medáliákat békéscsabai klubszínekben söpörte be...
Szeged nem volt képes megtartani,
mert nem becsülte meg Márton
Anitát. Számtalanszor elmondta:
minden ehhez a városhoz köti, ám
annyira lehetetlenek itt a körülmények, és olyannyira nem kap
támogatást pályafutásához, hogy
tovább kell lépnie a fejlődése érdekében. Persze jóval többről van
szó, mint egy klasszis sportolóról:
Szeged az elmúlt másfél évtizedben
úgy általában nem becsülte meg az
atlétikát, nem fordított figyelmet
sportlétesítményeire. Miközben az
országban mindenütt fejlesztettek,
itt szégyenletes módon hagyták
lepusztulni az infrastruktúrát,
stadiont, uszodát, a szinte csak
nevükben létező atlétikai pályákat,
és a sportra fordított források is
elenyészőek más nagyvárosokhoz
képest. Ha nem lennének fanatikus, elkötelezett edzőink, már
rég a futottak még kategóriában
szerénykedne a napfény városa a
magyar sportpalettán.
Ennyit még az utolsó dobásról.

Fotó: illusztráció

Úgy tűnik, az egészségesebb vaj sokkal népszerűbb, mint a margarin

Az idei évben a vaj ára megduplázódott. Európa vajhiányban
szenved, karácsonyra akár
hiánytermékké is válhat az áru.
Csongrád megyében egyelőre
nem tartanak attól, hogy eltűnik a
boltok polcairól.
Bartus Bella
Európa vajhiányban szenved az
ENSZ Élelmezésügyi és Me
ző
gazdasági Világszervezete szerint.
A csökkenő tejkínálat és a növekvő kereslet megduplázta a vaj árát.
A szakértők attól tartanak, hogy
ez kihatással lesz más élelmiszerek
árára is. Az Origo értesülései szerint a baj ennél sokkal tovább gyűrűzhet, hiszen több tejtermékeket
gyártó nagyvállalat is azt jósolja,
karácsonyra hiánycikké válhat a vaj
az Egyesült Királyságban.
Gerbrant Redmer de Boera, a
Sole-Mizo Zrt. vezérigazgatója a Déli
Szónak megerősítette, a vaj iránt jelentősen megnőtt a kereslet bel- és
külföldön egyaránt. Ennek hátterében a kedvező makrogazdasági folyamatok mellett szerepet játszik az
is, hogy a legújabb kutatások a vaj

szerepét a kiegyensúlyozott étrendben lényegesen pozitívabban értékelik, mint korábban. – Az európai tejkínálatra az elmúlt években elsősorban az orosz embargó okozta sokk
volt hatással. A piaci konszolidáció
az előző év végére kialakított egy új
egyensúlyi helyzetet, de az üzem az
új piaci felállásban is növelni tudta
a feldolgozott tej mennyiségét és a
tejtermelő partnereinek a számát –
számolt be róla a cég vezérigazgatója.
A vaj árának drágulása kulcsfontosságú, mert az más élelmiszerek
árában is tükröződni fog. Minden
olyan cukrászipari termék vagy pékárú, amiben a vaj megjelenik, érintett lehet az áremelkedésben. Gyuris
László cukrászmester, a szegedi Virág
cukrászda üzemeltetője azt mondta, a
vaj jelenlegi ára is magas, de a további áremeléseket a vásárlók már nem
bírnák megfizetni. – A háziasszonyok
nagy része vaj helyett sajnos már most
is margarint használ, ami minőségi
szempontból nem hasonlítható össze az előbbivel. A cukrászipari termékekre is ez a sors vár, sokan már
most is pálmaolajjal készítik a fagylaltokat. Ha a vaj ára emelkedni fog,
akkor az azt tartalmazó élelmiszerek

is megdrágulnak – nyilatkozta a cukrászmester, aki hozzátette, mindezek
ellenére minőségi szempontok alapján továbbra is ragaszkodik a vaj használatához.
Ifj. Varga Lajos kistermelői körökben ismert széksóstói őstermelő több oldalról közelítette meg a
problémát. Jelen pillanatban úgy látja, Magyarországon nem csökkent a
tejkínálat, sokkal inkább növekedett. Az általa követett mezőgazdasági portálok is folyamatosan a termelés emelkedéséről számolnak be.
De azzal egyetért, hogy a vaj iránt
megnőtt az igény. – A korábbi évekhez viszonyítva a vaj iránt jelentősen
megnőtt a kereslet, viszont az árában
csak minimális változás tapasztalható. A vaj és a margarin ár szempontjából mindig riválisa marad egymásnak, utóbbi népszerűsége csökkenni
látszik. – Egyre többen köteleződnek
el az egészséges életmód mellett, és
valljuk be, a margarin nem igazán
fér ebbe bele. A vaj, még ha nem is
házi, akkor is viszonylag természetes dolog – mondta az őstermelő,
aki kizártnak tartja, hogy a 2017es év végéig a vaj hiánycikké váljon
Magyarország területén.
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A LED-ek bosszúja, avagy a rossz konstrukció visszaüt

Szegedi rémálom a rókusi körforgalom
A rókusi többsávos jelzőlámpás
körforgalom jelzőfénye a szegedi
tömegközlekedési nagyprojekt
állatorvosi lova, átadása óta nem
telt el úgy év, hogy ne bolygatták
volna meg a csomópontot. Sovány
vigasz a dugóban araszoló autósoknak, hogy garanciális javításról
van szó, és a LED-es fényjelzőkre
újabb öt év a jótállás.
Varga Anna
A lámpás körforgalom hét évvel ezelőtti átadása óta csak bosszúságot
okoz az autósoknak. – A múltkor
az Izabella híd teljes hosszán állt
a kocsisor, több mint tíz perc volt,
mire átverekedtem magam ott –
mondja Juhász Gábor. A férfi nem
bízik abban sem, hogy a most befejezett javítás megoldja a gondokat,
hiszen sosem működött rendesen a
LED-sor pár hétnél tovább. – Nem
is értem, miért kellett a burkolatba
építeni ezeket a fényeket. Sokfelé
járok Európában, sehol se találkoztam ilyen megoldással. Talán nem
véletlenül, ha ugyanis működőképes
konstrukcióról lenne szó, másutt is
alkalmaznák. Ezzel csak mutatni

Fotó: Gémes Sándor

Minden évben megnehezíti a szegediek mindennapjait a csomópont – hét esztendő alatt hetedszer újították fel

akartak valami különlegeset, ám az
embernek nem az álla esik le a látványtól, hanem a vérnyomása megy
fel az útszűkület okozta dugótól –
vélekedett egy kereskedelemmel
foglalkozó cég munkatársa.
A körforgalmat 2010-ben adták
át, és már az év decemberében lekapcsolták rendszerhiba miatt. 2011
tavaszán a LED-ek egy részét már kicserélték, majd a futófényeket 2013

nyarán is megbolygatták, akkor újrahúzták a vezetékeket is. 2014-ben az
őszi iskolaszünetben sem úszták meg
az autósok, majd fél évnek sem kellett
eltelnie, és ismét egy sávra szűkítették a körforgalmat. Nem volt ez másként tavaly és idén sem, most amiatt
is bosszankodhattak a közlekedők,
hogy másfél hetet csúszott a kivitelezés, hiszen csak augusztus 11-én
oldották fel a korlátozást. A Szeged

Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Csanádi Zoltán arról tájékoztatott, hogy a kivitelező jótállási
kötelezettség keretében teljesen kicserélte a burkolatba épített világító
LED-es prizmákat, az azokat összekötő vezetékeket, és új védőcsőhálózatot fektetett le. A javítást követően további 5 évvel meghosszabbodik a burkolatba épített fényjelzőkre
vonatkozó jótállási időszak.

Barbár rongálás bosszantja a szegedieket és a turistákat

Autóval hajtottak a Kárász utcai szobornak
Több helyen megrongálódott az
álló nőalak és a mellette lévő
kő a Kárász utca végén található
szoborkompozícióban. Az alkotás
hibáit a jövő héten kijavítja a
mester.
Tóth Marcell
Kligl Sándor szoborcsoportja sokak
kedvence a Kárász utca Dugonics
térhez közelebbi részén. A
Munkácsy-díjas szegedi szobrászművésznek 2002-ben avatták fel a
négyalakos szoborkompozícióját,
az egyik oldalon utcazenész, a másikon pedig a hegedűst néző nő, egy

gyermek és egy kutya látható. – Egy
autó a Kárász utcán tolatás közben
kibillentette a szobrot és a követ a
helyéről, letörte a nő karját – nyilatkozta Kligl Sándor. Az elkövető
személye ismert, így a felelősségbiztosításából fizetik a kárt, az ügyben
a rendőrség büntetőeljárást indított.
Szerencsére a letört kéz megmaradt, s olyan helyen, a ruha ujjánál
vált el, ahol feltűnés nélkül vissza
lehet majd forrasztani az egybeöntött szoborra. Kligl Sándor a Déli
Szónak elmondta, a vártnál korábban sikerült kijavítani a hibát, így újból a régi szépségében csodálhatjuk
a műalkotást Szeged belvárosában.

Fotó: Gémes Sándor

A tettes megvan, büntetőeljárás indult ellene
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Szegeden is őrzik a volt kormányzó emlékét

S akkor a Horthy utcánál balra fordul…
Tényleg négy helyen találunk Szegeden Horthy Miklósról elnevezett
intézményt, területet, vagy az ő
emlékét őrző helyet? A válaszunk
nemleges, habár egykor ennél
jóval többször találkozhatott az
utcán a kormányzó nevével, arcával a szögedi polgár. Járja velünk
körbe az eltűnt, a megmaradt, az
elkészíteni kívánt és az utóbbi
években készült mementókat.
Tóth Marcell
– S Botka városában négy helyen
is lehet Horthyt csodálni… de ebbe nem akarok belemenni, mert
Budapest már beelőzte legkedvesebb városomat – mondta Karsai
László holokausztkutató, a Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) emeritus professora az ATV műsorában
most nyáron. Az erős mondatairól ismert történész szavai kíváncsivá tettek minket, utánajártunk,
hogy mi maradt Szegeden az 1920
és 1944 között regnáló kormányzó után, akiről az utókor az egész
korszakot elnevezte. A világháborút
követő zavaros időszak után konszolidációt hozó rendszer magvai
a városban születtek, nem véletlen
nevezték „szegedi gondolatnak” azt
az eszmerendszert, amely alatt az
újjászervezési, újjáépítési elképzeléseket gyűjtötték össze.
A három az valójában négy – derült ki, miután olvastuk az eredeti forrást, Eszes Beáta baloldali aktivista írását, amelyben többször
is hivatkoztak a SZEGEDma
hírportálra. A legismertebb
emlék – a cikk által nem
említett – 1937-ben,
a kormányzó
jelenlété-

ben felavatott Hősök kapuja boltívjén található freskó. Aba-Novák
Vilmos alkotásán Horthy Miklós
kivont karddal és fehér lovon vezeti rohamsisakos katonáit előre, a
freskórészlet a Nemzeti Hadsereg
1919-es szegedi elindulását szimbolizálja. Először 1945-ben a kormányzó alakját festették le, majd
1949-ben az egészet bevakolták cementes vakolattal és lemeszelték.
Csak a rendszerváltozás után lehetett lépni a mű „kiszabadítása” érdekében, előbb 1995-től Aba-Novák
Alapítvány pénzéből, később az első
Orbán-kormány támogatásából lehetett restaurálni az alkotást, így ma
már újból teljes pompájában láthatjuk a Porta Heroumot.
Ugyan valóban működik a
Horthy Csónakház és mellette az
Ótott Ferenc által gondozott, 2009ben nem hivatalosan szintén az egy-

kori államfőről elnevezett sétány, valamint egy emléktábla, amely a kormányzó településért tett érdemeit sorolja fel, viszont nem helyezték vissza
az eredetileg 1937-ben elhelyezett
Földmíves utcai domborművet. A II.
világháború után elrejtett és a 2000es években szerencsésen megtalált
alkotást a Móra Ferenc Múzeum
őrzi. A minden évben megszervezett Horthy Emlékmeneten csupán a
másolatát viszik. Visszahelyezéséhez
önkormányzati engedélyre lenne
szükség. Ugyanez igaz a szegedi
Horthy Miklós-szoborra, amelyet
2011-ben elkészített Máté István
szobrász, Tóth Sándor tanítványa,
közterületen viszont nem tudták felállítani, hiába adták össze rá a pénzt
a helyi civilek. Az emlékmenet útvonala érinti azokat a helyeket, amelyek
Horthy Miklós személyéhez köthetőek. Az alsóvárosi ferences templomban tartották a misét, 1919-ben
Szeged-alsóvárosi ferences plébánia
házfőnöke, a Földmíves
utcai em-

léktáblán szintén szereplő Zadravecz
István jelentős szerepet vállalt a
Nemzeti Hadsereg létrehozásában.
El
lá
to
gattak a Honvéd téri református templomhoz, amelynek felépítését pénzzel segítette Horthy
és a Kass Szállóhoz, avagy a régi
Hungária épületéhez, ahol Horthy
megszállt 1919-ben.
– Komoly személyi kultusza volt
Horthy Miklósnak, utcákat, tereket
neveztek el róla – hívta fel a figyelmet
Karsai László lapunknak adott interjújában. Ennek bizonyítékáért nem is
kell messzire menni a hoteltől, a mai
Dózsa György utca Horthy Miklós
nevét viselte – vehetjük észre, ha kezünkbe vesszük Szeged szabad királyi város 1941-es térképét. Azonban
máshol is találkozhattunk volna az
államfőről elnevezett intézményekkel. A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük, hogy 1940-ben létrejött
a Horthy Miklós Tudományegyetem,
a mai SZTE elődje, amelynek egyik
kara ma a Boldogasszony sugárúti Horthy Miklós Internátus épületében székel. A Hősök kapujánál
kevésbé szerencsés sors jutott Zala
György 1930-ban készült domborművének. A Dömötör-torony falán
a Fogadalmi templom felavatásakor
elhelyezett alkotás Horthy esküjét és
a Nemzeti Hadsereg 1919-es megszületését ábrázolta. A domborművet eltávolították 1946-ban, sorsa ismeretlen. Szerencsés esetben talán ez
is egy rejtekhelyen található, mint a
Földmíves utcai társa.

Fotó: Maróti János

Több mint ötven év után láthatták a szegediek Aba-Novák freskóját a Hősök kapuján
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DÉLI SZÓ 
Pofátlanságnak tartja, ha magyar előadók angolul énekelnek

Karácsonyra érkezhet az új Demjén-album
A magyar beat aranykorában a legismertebb együttesekben zenélt.
Több mint 800 dalt jegyez. Mint
mondja, élete során slágerekből
nem volt hiánya. Az Artisjus szerint
a Magyarországon legtöbbet
játszott tíz dala közül négy az ő nevéhez kötődik. Az elmúlt évtizedek
egyik legmeghatározóbb alakjával,
Demjén Ferenccel a mórahalmi
koncertje előtt beszélgettünk.
Bartus Bella
– A hatvanas évek első felében alakultak meg az első beategyüttesek.
Mennyire voltak nehezek a kezdeti
lépesek?
– Egészen más világot éltünk
akkor, mint most. Az első időszakban még nem volt más példa előttünk, csak az angolszász
muzsika. Később születtek a saját szerzeményeink. Abban az időszakban tanultunk meg zenélni,
mondhatni, az volt a „főiskola” számunkra. Először kisebb klubokban játszottunk, minden szombaton
50 forintért. Megalakultak a profi
együttesek, a Liversing, a Dogs híres underground bandának számítottak. Külföldre akartam szerződni,
szintén vendéglátóba. Itthon akkoriban elég beláthatatlan volt a helyzet.
A zenekarok szinte semmit nem kerestek, a felszerelések olyan drágák
voltak, hogy ráment az összes pénzünk, és akkor jött a Bergendy.
– Az országos ismertséget hozó
Bergendy együtteshez 1970-ben csatlakozott, az ott eltöltött hét esztendő
alatt olyan dalok szerzője és előadója
volt, mint a Darabokra törted a szívem, Jöjj vissza, vándor, Sajtból van
a Hold, Iskolatáska, majd következett
a V’Moto-Rock formáció. Hogyan
emlékszik vissza arra a korszakra?
– Az első vadonatúj nótánkat egy
szilveszteri adásban mutathattuk
be, ahol Hofi Géza hamarabb lejött
színpadról, a megmaradt időt nekünk kellett kitöltenünk. Mázlink
volt, mert másnap az utcán már
megismertek bennünket. Nagyon jó
emlékeim vannak abból az időszakból, fiatal voltam, a közönség pe-

dig egyértelműen mellettünk állt.
Éltem a saját fiatalságomat. A siker örömöt hoz, amiben öröm van,
abba minden belefér, tehát amiben
örömömet leltem, azt megcsináltam. Elkezdődött a nagy koncertek
időszaka. Mindenhol az országban
csodálatosan fogadtak bennünket.
Hét év után kezdett unalmas lenni,
és elváltak útjaink, akkor alapítottam meg a V’Moto-Rock együttest,
mely tizenkét éven át tagcserék nélkül működött. Egy csomó slágert
csináltunk közösen, mint ahogy
a Bergendyben is. Az életem során slágerekből nem volt hiányom.
De tizenkét év után kijátszottuk
magunkat, feloszlottunk. Később
szólókarriert kezdtem, ez az együttműködés azóta is töretlen.
– Az akkori rendszer merevségével
szemben hogyan tudtak a zenészeknek érvényesülni?
– Nekünk nem volt olyan, hogy
munkánk gyümölcse, mert amit
kerestünk, azt az állam lenyúlta, a
zenészeknek alamizsnagázsi jutott, amiből viszonylagosan
meg lehetett élni, de félre
tenni belőle nem lehetett. Később a rendszerváltás után más világ
lett, akkor elindulhattam a saját utamon. Mi
szabtuk meg az árakat,
ha valami nem tetszett,
már nem tudták letiltani. Folyamatosan javult
a helyzet. Most nem panaszkodhatok egy cseppet
sem, remélem, a zenekar sem. Meg lehet belőle
élni. Persze sokszor nehéz, mert utazni kell, nem
számítanak a körülmények, ott kell lennünk az
éppen aktuális helyszínen.
– Az idő múlásával
a világ egyre jobban kinyílt a zenekarok előtt is,
sok magyar banda angol
nyelven próbál meg érvényesülni. Mennyire tartja
fontosnak, hogy a dalokat
anyanyelven közvetítsék a
közönség felé?

– Alapvetően Magyarországon
magyar embereknek énekelünk.
Pofátlanságnak tartom, hogy angolul énekelnek, amit sok esetben
az énekes sem ért. Nem tudom értékelni a mostani feltörekvő zenészeket. A rádióban állandóan
angol nóták mennek, a szövegek
tele vannak közhelyekkel. Kivétel
persze mindig van. Egy biztos, nekünk nem célunk angolul énekelni. Mi Magyarországon élünk,
magyar levegőt szívunk, ugyanazok az élményeink, a bánataink,
én ezért szeretek az anyanyelvemen
énekelni. Általában végigmesélik az
egész dalt, rímek, ritmusok, prozódia nélkül. Filozofikus fantáziálás az egész. Ez már
nem az a műfaj,
amit mi csináltunk. Szöveget
írni
meg
kell tanulni,

ugyanúgy, mint a verseket. Nekünk
tudni kell, mit akar érteni a közönség, és mit tud megérteni abból,
amit előadunk. Nagyon hiú vagyok
a dalokra, legyen azokban szellem,
kis humor, rím, prozódia, és magyarok legyenek!
– Rengeteg slágert, lemezt, díjat
és koncertet tudhat a háta mögött. A
közeljövőben milyen szakmai tervei
vannak?
– Tervben van egy lemez elkészítése. Egyelőre nagyon szép terv,
csak legyen kedvem megvalósítani, mert kedv kell hozzá, hogy
az ember olyat tegyen le az asztalra, amiért vállalja a felelősséget. Ha
papírra vetem nyáron,
karácsonyra már
meg is jelenhet.

Fotó: Gémes Sándor
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Az egyszerű gesztusokat magasztalta a Havas Boldogasszony nagybúcsú

Apró lépésekkel haladhatunk az új világ felé
Merjünk nyitottá válni és közeledni a másik ember felé, ez a kulcsa
annak, hogy valódi találkozásokban legyen részünk – hangzott
el a Dél-Alföld legnagyobb múltú
vallási ünnepén, az alsóvárosi
búcsún.
Varga Anna
– Az alsóvárosi búcsúhoz mindig
is társult a találkozás, hiszen az elszármazottak ilyenkor hazatértek,
találkoztak szeretteikkel, s ápolták
azokat a gyökereket, amelyek ide
kötötték őket – emlékeztetett a szabadtéri szentmisén Orbán Szabolcs,
az Erdélyi Ferences Rendtartomány
vezetője. Prédikációjában kiemelte, mai világunkban, közösségeink életében sokszor hiányzik az
egyszerűség, sokszor túlkomplikálunk helyzeteket, alkalmakat és
találkozásokat.
– Lebeszéljük magunkat a legegyszerűbb lépésekről, amelyeket megtehetnénk egymás felé. Sokszor talán
még álproblémákat is generálva oltjuk ki magunkból a kezdeményezést,
vagy másképp mondva a Jóisten részéről induló indíttatásokat, s ezzel
megfosztjuk magunkat az igazi találkozások lehetőségétől – fogalma-

Fotó: Gémes Sándor

A mai világ tele van olyan emberekkel, akik éhesek a valódi találkozásra

zott a szentmise főcelebránsa. A híveknek azt javasolta, tanuljanak újra
egyszerű gesztusokat, keljenek útra,
lépjenek be egy másik ember házába. Úgy fogalmazott, a mai világ tele
van olyan emberekkel, akik éhesek a
találkozásra. Példaként elmondta, sok
idős van, akikre senki nem nyitja rá
az ajtót, vagy épp régóta nem hal-

lottak őszinte köszöntő szót senkitől,
mint ahogy számtalan olyan ember
is él környezetünkben, aki gondjaival magára maradt.
– Meg vagyok arról győződve,
hogy csak akkor lesz igazi, teljes búcsúban részünk, ha megszületik bennünk egy elhatározás, hogy valaki felé
lépéseket teszünk a következő napok-

ban. Ha eldöntjük, kinek az ajtaján
fogunk kopogtatni, akkor élhetjük át
az igazi találkozást, amiből fakadhat
az ima: ’Magasztalja lelkem az Urat’ –
fogalmazott Orbán Szabolcs. Úgy értékelt, az új világnak a megszületése is
ilyen apró mozzanatokkal kezdődik,
hogy nyitottá merünk válni, és lépéseket teszünk a másik ember irányába.

Megkoszorúzták a Huszárlány szobrát

Máig példát állít elénk a szőregi csata
A Szőregi Baráti Társaság, a
Szőregi Gazdakör és a Szőreg-Kübekházi Hármashatár Vadásztársaság is megemlékezett a szőregi
csatáról.
DSZ
168 éve, 1849. augusztus 5-én szenvedtek vereséget a Dembinski lengyel tábornok vezette összpontosított magyar csapatok a Haynau által
vezényelt császári-királyi hadseregtől. Ez az ütközet volt az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc egyik

utolsó mozzanata. – A csata amellett
természetesen, hogy Szőregen játszódott, máshogyan is kapcsolódik
a településhez: az akkori helyi plébános, Radics Pál atya 100 ezüst forintot adott kölcsön Kossuth Lajosnak
a győzelem érdekében. Sajnos sem
az anyagi segítség, sem az emberi áldozatok nem hoztak sikert, viszont
az összefogás és az elszántság a mai
magyarságnak is példaként szolgálhat – hangsúlyozta Rózsavölgyi
József a megemlékezésen.
Az önkormányzati képviselő ünnepi beszédében hozzátette, a har-

cokban magyar, olasz és lengyel vér
is hullott, s külön kiemelte azoknak a hős lányoknak és asszonyok
nak a szerepét, akik férfiruhába bújva, nőiségüket is eltitkolva harcoltak a magyar igazságért. A leghíresebb katonanő Szalóki Zsuzsanna
hajdúszováti huszárlány volt, aki
1849. március 29-én, Gál Lajos néven lett az 52. Zászlóalj honvédje. A
Huszárlány szobrot tulajdonképpen
ő ihlette meg, a fiatal lány elszántsága példaértékű, ezt az emlékmű oldalán is olvashatjuk: „Példa legyen
hited, bátorságod!”

Fotó: DSZ
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India nagykövete járt Újszegeden

A múlt plakátjai

Keleti szellem a füvészkertben
Tradicionális indiai táncbemutatókkal, Kövi Szabolcs-koncerttel,
tibeti hangfürdővel, távol-keleti
ízekkel, jógával, keleti harcművészeti bemutatókkal, thai
masszázzsal és kézműveskedéssel várták a Szegedi Füvészkertben a szegedi polgárokat a X.
Lótusz Napok programsorozatán.
Kiss Ervin
– Az indiai lótusz a szegedi botanikus kert szimbolikus növénye, ami
több mint nyolcvanöt éve található
meg Szegeden – nyilatkozta a Déli
Szónak Németh Anikó, az SZTE
Füvészkert igazgatója.
A lótusz a Távol-Keleten önmagában is szimbólum, de nálunk is
az, hiszen olyan trópusi növény, ami
messze földön híressé teszi a szegedi
füvészkertet. 1932-ben egyik gyűjtőútja során Györffy István talált rá az
indiai lótuszra az óföldeáki Návay-

kastély parkjában, onnan került a
napfény városába.
Télen egy 300 méter mély kútról
ártézi vízzel táplálják a füvészkert tavát, így az iszap mindig kellőképpen
meleg marad ahhoz, hogy a növény
átvészelhesse a telet. Májusban jelentek meg az első levelek a víz felszínén, melyek akár egy méter magasra is nőhetnek. Június végén tűntek
fel az első virágok, illetve a csúcsvirágzás július folyamán ment végbe. A szervezők színes programokkal, több mint negyven különféle fellépéssel, bemutatkozással várták az
érdeklődőket. Idén a jubileum alkalmából az Indiai Nagykövetség és az
SZTE Konfuciusz Intézet igazgatója
adta át az emlékérmeket azok számára, akik az elmúlt tíz évben segítették a szervezők munkáját.
– Mintegy 3-4 ezer érdeklődő látogatott ki a kertbe, akik közül sokakat csábított az ételkóstolás. Az
idősek távol-keleti utazásokról hall-
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gathattak meg előadásokat, a fiatalabbak pedig kézműves-foglalkozásokon vehettek részt. Az emberek
nyitottak az eseményre, eddig csak
pozitív visszajelzések érkeztek – fogalmazott Németh Anikó. A látogatók a ju-jitsu japán eredetű ősi harci rendszerrel is megismerkedhettek,
amiből később kialakult a karate, judo és aikido. Ezt a sportot huszonöt éve lehet egyesületi keretek között űzni Szegeden. Bemutatkozott
a Mandala jógastúdió is, akik fontosnak tartják, hogy a jóga mozgásrendszere mindenki számára befogadható legyen. A Lótusz Napokon
kiderült, a zsonglőrködés gyökerei
Indiából és Kínából származnak. Az
indiai, kínai és vegetáriánus ételkóstoláson a Taj Mahal, a Nagy Fal és az
Őrangyal Gasztroház éttermek keleti finomságokkal várták a szegedieket, akik betekintést nyerhettek a
gongok világába, és részt vehettek
az Odisszi indiai táncelőadásán is.

Tíz évvel ezelőtt, 2007-ben nyitotta meg kapuit Szeged legszebb szecessziós palotájában a
Reök, vagyis a Regionális Összművészeti Központ. A jeles évfordulóra a kortárs képzőművészeteknek teret adó kiállítóház
különleges tárlatokkal és programokkal készült, jelenleg épp a
szürrealizmus atyjának, Salvador
Dalínak az alkotásait lehet megcsodálni az épületben. A jubileumhoz egy szabadtéri kiállítás is
kapcsolódik, amelyet az elmúlt
tíz év legemlékezetesebb kiállításainak a plakátjaiból állítottak
össze. Ez október 4-ig tekinthető
meg. A megnyitón elhangzott, a
Reököt jövőre mintegy 20 millió
forintos forrásból újítják fel.

SZEGED

Reklamáció

Fotó: Kovács Ferenc

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!
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Érvényes: augusztus 12-től augusztus 18-ig

HOROSZKÓP
Sajnos nem lesz megelégedve a szerelmi életével.
Lehetne jobb is. A házasságban élőknek most
nehéz időszak következik, azoknak, akik most kezdtek el egy kapcsolatot,
számukra gyümölcsözőbb lehet a következő periódus. Ha, úgy érzi, hogy
egészségében problémák adódnak, azonnal orvosolja azokat.

KOS

(03.21. -04.20.)

Itt az idő, hogy eleressze magát. A csillagok állása
csodás napokat ígér, sokkal csodásabbakat, mint
ahogy azt gondolta volna. A hálószobában is nagyszerű időszak következik. Munkahelyén ezekben a napokban csak fizikailag van jelen, de úgy
tűnik ez most senkit sem zavar. Élvezze!

BIKA (04.21. - 05.20.)

A csillagok adnak kellő energiát ezen a héten,
hogy átvészelje az önre várakozó bulizásokat.
Mert a szórakozásról szól majd ez a hét. Nagyszerű a kedve, a körülötte
lévők pedig ki is használják mindezt. A kalandok is egymás után érkeznek. Önnek csak át kell élni őket. Azért ne vigye túlzásba!

IKREK (05.21. - 06.21.)

Szép napok várnak Önre ezen a héten, tele van
ötletekkel és vágyik az emberek társaságára. Hisz
abban, amit akar és mindent megtesz, hogy azokat meg is élje. Ezen a
héten a flörtölés sem marad ki az életéből. Bár nem baj, ha egy ideig nem
is lépi át azt a bizonyos határt.

RÁK (06.22-07.22)

Az öreg vas nem vén vas
Két év után tartották meg ismét a
Dél-alföldi Veteránjármű-találkozót.
A háromnapos rendezvény második napján mintegy 180-an jártak
Szeged körül, a zárónapi Széchenyi
téri kiállításra viszont sokan úgy is
kihozták régi autójukat, motorkerékpárjukat, hogy a túrán nem indultak,
velük együtt a résztvevők teljes száma meghaladta a 200 főt.
A két legidősebb jármű egy Buick
autó és egy Victoria motorkerékpár
volt, mindkettőt az 1920-as években
gyártották. Az előzetes várakozásokkal összhangban magyar motorkerékpárból, azon belül Pannóniából

jött el a legtöbb, szépen felújított
Pannónia TLB-t és a gyakoribb T5ös típust is láttunk. A keleti blokkban
ebben az időszakban csak álmodtak
a BMW 02-es sorozat tagjairól, vagy
egy Citroen DS-19-ről, s a farmotoros 100-as sorozatú Skodánál csak
az 1500 köbcentis motorral szerelt
Lada 2103-asra kellett többet várni a Merkurnál, miközben a helyi
párttitkár vidáman suhant M21-es
Volgájával a pártértekezletre, ahol
nem egy elvtársának már Sirály luxusautó is dukált. Most mindegyiket testközelből megnézhették a
szegediek.

Álmai és az álmatlanság nem hagyják nyugodni.
Mindig a legmélyebb félelmein agyal, sőt azokról, amelyekről eddig még nem is tudott. Néha túl gyerekes. Ezen a héten
még saját maga számára is új dolgokat fedezhet fel. Ideje lenne, ha össze
szedné magát!

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Ezen a héten az otthonnal és családjával kapcsolatos aktivitások kedvezőek. Rosszabbul áll
szociális téren, nem beszélve a pénzügyi dolgokról. Hétvégén akár egy
külföldi utazásra is sor kerülhetett volna, de ebben a helyzetben jól teszi,
ha elhalasztja. Csak addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér!
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Fotó: Kovács Ferenc

Kisebb vagy nagyobb gondja van, de, mindegyikből sok! Stílusától függetlenül elragadó
ezen a héten. Kerülje az olyan ígéreteket, amelyeket nem tud megtartani,
legfőképpen azoknál a személyeknél, akik közel állnak önhöz. Ne csalódjanak önben!
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Volt ideje a gondolkodásra, most viszont itt az
ideje a cselekedeteknek is, ha meg akarja élni az
álmait. Vigyázzon, hogy ne legyen túl agresszív. A következő napok jók
lesznek arra, hogy megfeledkezzen a problémákról, pihenjen, amennyit
csak tud. Kellemes napokra számíthat.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Hátrahagyja az érdekeit és mindenkinek ott segít, ahol csak tud. Nem hiányoznak a nagyszerű
ötletek az életéből, és ennek köszönhetően előtérbe kerülhet, hiszen mindenki szavahihetőnek tekinti. Ezért az sem kizárt, hogy új barátokra tesz
szert, akik a későbbiek során még jelentős szerepet játszhatnak életében.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ezúttal azt tanácsoljuk, inkább figyeljen a karrierjére. Mindenkinek szeretne a kedvébe járni,
de tudja, hogy ez nehezen lehetséges, annak ellenére, hogy mestere a
döntések meghozatalának. Amikor az érdekeiről van szó, konfliktusok
alakulhatnak ki a barátai között.
BAK

(12.22. - 01.20.)

Folyton a gondok emésztik, és még ön sem
tudja mi a baja. Egy biztos, ezen a héten nincs
elemében. Figyelembe véve, hogy mindene megvan a boldogsághoz, nem
kell aggódnia. Kisebb nézeteltérések adódhatnak barátaival. Őrizze meg
nyugalmát és nem fog hibázni.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Minden a normális kerékvágásban zajlik életében, ezért úgy érezheti, most itt az ideje a
szórakozásnak, ezért egyetlen felkérést sem fog elutasítani. Jól tenné, ha
kivenné a szabadágát és vakációra utazna. Ha még időhiány miatt ez nem
lehetséges, akkor legalább tegye meg az ehhez szükséges előkészületeket.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Ünnepelje augusztus 20-át Ópusztaszeren!
Idén is különleges programmal várja augusztus 20-án a vendégeket
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark. Ezúttal a honvédelem
ügyét és azon értékeket állítják a
program középpontjába a szervezők, amelyekkel Csongrád megye
civil szervezetei büszkélkednek.
A nemzeti ünnepet évek óta közösen szervező Csongrád Megyei
Kormányhivatal és a Csongrád
Megyei Önkormányzat arra invitálja a megye civil szervezeteit, hogy
a hagyományosan nagy népszerű-

ségnek örvendő eseményen mutassák be magukat, tevékenységüket.
Emellett látványos honvédelmi bemutatóra is készülhetnek a park
látogatói 10 és 17 óra között, amelynek keretében hagyományőrzők és
a Magyar Honvédség egyedülálló,
különleges rendeltetésű ezrede is
különleges produkcióval kápráztatja el a közönséget. Az ünnepnap
szónoka Gulyás Gergely, a Magyar
Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnöke lesz. További részletek
a 24. oldalon található meghívón!
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Ünnepelt a Rádió 88

Karkus Tamás homokvilágai
A tévében látta, majd egyszer úgy
pattant ki az ágyból, hogy ezzel
szeretne foglalkozni – így lett
homokrajzos Karkus Tamás. A szegedi fiatal népszerűsítené a nem
túl elterjedt művészeti ágat, sőt,
homokfilmes estet is rendezne.
Megyeri József
– Alulról megvilágítanak egy matt
tejüveget, erre homokot szórnak,
amiből ujjakkal formákat satíroznak
– magyarázta a Déli Szónak Karkus
Tamás, amikor arra kértük, mutassa
be a rendkívül látványos homokrajz
lényegét. A december óta Szegeden
élő, sarkadi születésű férfi öt esztendeje kezdte elsajátítani az alapokat.
Elsőként a tévében találkozott a művészeti formával, majd az egyik reggeli ébredés után eldöntötte, hogy
kipróbálja, sőt, űzni fogja.
Érdekesség, hogy itt az alkotók
nem konkrét képeket készítenek,

hanem egy ábrát alakítanak át egy
másikká, amik ugyan hasonlítanak,
ám hangulatvilágban mégis különböznek. Tamás céges rendezvényeken és otthon, saját szórakoztatására
is megcsillogtatja tudását. Utóbbinál
részletesebben, főleg portrékkal és
tájképekkel dolgozik. Olyanokat rajzol, amiket ha lefényképeznek, akár
a falakat is díszíthetik.
A fiatal tehetség – mivel a homokrajz még nem terjedt el
Magyarországon – az internet segítségével önmagát képezte. Hazánkban mindössze az egyik
legismertebb animációsfilm-készítőt, Cakó Ferencet ismeri a műfajban. – A speciális technikai eszközök miatt lehetséges, hogy nem ismert ez a tevékenység – véli Tamás,
aki a homokfajták közül leginkább
a görög tengerivel elégedett. Egyszer
már sivatagit is rendelt, de tapasztalata szerint annak nem sok köze
volt az elnevezéséhez. Vallja: akkor

lehet leginkább csodát művelni, azaz a legintenzívebb térhatást és árnyékolást elérni a homokkal, ha az
minél finomabb, szemcsésebb.
Célja a művészet népszerűsítése.
Egy-egy homokrajz produkció általában tízperces szokott lenni, és már
gondolkozott azon, hogy egy egész
történetet lerajzolva másfél-kétórás
filmvetítést adna az érdeklődőknek.
Tamás főállásban sem távolodik el
a művészetektől: tangóharmonikázással keresi a kenyerét. Csapatépítő
tréningekre, játékos vetélkedőkre és esküvőkre egyaránt hívják.
Nemzetközi versenyen is indult, ahol
a különdíjat ítélte neki oda a zsűri.
Mint megtudtuk, sajnálja, hogy manapság a hangszert a mulatós zenével
azonosítják, hiszen például Punnany
Mastiff- és Beatles-dallamokat egyaránt elő lehet csalogatni vele. S hogy
mi a hasonlóság a homokrajz és a
harmonika között? Minden az ujjakon múlik.

Fotó: DSZ

Emlékezetessé tették a helyi rádió alapításának huszonhetedik
évfordulóját Szegeden. Augusztus 8-án a Rádió 88 stúdiója kiköltözött a Napfényfürdő Aquapolis szabadtéri területére.
– A reggeli műsorban felidéztük
a rádió eddigi történetét, valamint alapítónk, Tóth András emlékét. Valamennyi műsorunkat a
helyszínről sugároztuk, ezzel az is
a célunk volt, hogy a hallgatókat
közelebb hozzuk a kollégákhoz és
a rádiózás varázslatos világához
– árulta el lapunknak Tóth Géza
ügyvezető, hozzátéve, Magyarország legrégebbi kereskedelmi
rádiójaként az idei születésnap
programját a 27-es szám bűvöletében állították össze. A vállalkozó szelleműek a huszonhét
méter magas csúszdáról indulva
mérhették össze sebességüket.
A Szegedi Napozó Válogatott lányainak a hullámok közé dobott
számozott szivacslabdáit gyűjthették be a fürdőzők. A legszerencsésebbek a huszonhét jégbe
fagyasztott ajándéktárgy egyikét
nyerhették meg. A speciális jégtömböket lehelve és egyéb kreatív módszerekkel kellett kiolvasztaniuk a kiválasztottaknak.
Maróti Róbert üllési Rubik-kocka
versenyző ismertette az érdeklődőknek a játékszer kirakásának
metódusát. Vendég volt továbbá
a Mol-Pick Szeged és a magyar
válogatott 27-es mezében játszó
kézilabdása, Bánhidi Bence is. Az
Animal Cannibals huszonhét éve
adta ki az első kazettáját, a hallgatók javaslatai alapján össze
állított slágercsokorral készült.
Dér Heni énekesnő is fokozta a
hangulatot.
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Nyolcvanéves utakon csodálhatjuk meg szépségeinket

Az Alföldi Kéktúrával a megye körül
Cholnoky Jenő 1938-as álma
Magyarország túrázói számára: az
Országos Kéktúra ma hazánk egyik
legkedveltebb szabadidős tevékenysége. Csongrád megyét másfél nap alatt bejárva is természeti
kincsekre és az épített örökség
csodáira bukkanhatunk.
Kiss Ervin
Az Alföldi Kéktúra komoly történelmi múlttal rendelkezik, ugyanis
már 1938-ban, Szent István királyunk halálának a 900. évfordulójára elkészült az akkor még csak 910
kilométeres útvonala. Az ötletgazda
Cholnoky Jenő, a Magyar Turista
Egyesület elnöke volt. A kék jelzéseket tíz év (1928–1938) leforgása
alatt festették fel Sümegtől egészen
Nagy-Milicig. A második világháború után, 1952-ben újra életet
leheltek ebbe a kiváló kezdeményezésbe, amit a hetvenes években
kiterjesztettek az osztrák határig.
1992-ben elkészült a Szekszárdtól

Öttömösig tartó Bács-Kiskun megyei rész, majd ezután 1996-ra bezárult a kör, és ezzel teljessé vált
az Országos Kéktúra. A Csongrád
megyei etap – mely immár a megyei
értéktár részét képezi – három év
alatt (1993–1996) készült el, mindössze 143 kilométer hosszú, amit
összesen nyolc szakaszra tagoltak.
Átlagban körülbelül 15–20 kilométeres távokról beszélhetünk.
Az Alföldi Kéktúra egyik célkitűzése a sportolás és az egészséges életmód megvalósítása mellett az, hogy a
magyar emberek megismerjék hazájuk természeti kincseit, illetve épített
örökségeit. A túramozgalom zászlóvivője a Magyar Természetbarát
Szövetség, melynek tagjai lelkiismeretesen végzik a munkájukat. A
gyalogtúra teljesítését egy igazolófüzetben a szükséges pecsétek begyűjtésével lehet igazolni. Az igazolófüzetek tartalmaznak egy részletes
útleírást, valamint szálláslehetőségeket. Ezt kiegészítve 1996-ban megjelent az útikalauz, amiben a látniva-

Fotó: itthon.hu

Aki végigjárja az utat, az a természeti kincsek mellett önmagát is jobban megismeri

lók és rövid ismertető szerepelnek.
A Csongrád megyei táv a Petróczy
iskolától (55. sz. főút 40,5 km „öttömösi elágazás”) indul, és Eperjes községben végződik. A 143 kilométer
megtételéhez minimum 36 óra szükséges, de általában a túrázni vágyók a
pályát egy-egy hétvégén szokták bejárni, miközben élvezik a természet

nyújtotta lehetőségeket és az alföldi
táj szépségét. Az egykori alföldi „betyárvilág” érintésével a látogatók betekintést nyerhetnek Rózsa Sándor
környezetébe, majd az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
lehetőség nyílik a Kárpát-medencei
magyar történelem egy részének a
megismerésére.

Akár egész Európából eltűnhetnek az apró madarak

Unokáink már csak könyvben látnak fecskét?
Egy fecske nem csinál nyarat –
tartja a mondás. Pár évtized múlva
azonban könnyen előfordulhat,
hogy csak néhány példány hirdeti
a legmelegebb évszakot, ugyanis
vészesen fogy a számuk.
Megyeri József
Szeged belvárosában sétálva is
találkozhatunk fecskepárokkal,
melyek például a Kárász utcai és
Dóm téri épületeknél megbújva
töltik el hazánkban a nyári hónapokat. A legtöbb ember talán
még nem is hallott arról a jelentős problémáról, hogy egyre kevesebb van ezekből a kis madarakból.
– Tíz év alatt Európa-szerte mintegy húsz százalékkal csappant
meg a számuk, ami még tovább

zsugorodik. Ha ez így folytatódik,
néhány évtizeden belül az egész
kontinensről eltűnhetnek. Ez a
molnár, a parti és a füsti fajtákat
is érinti – nyilatkozta lapunknak
Tokody Béla. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
(MME) munkatársa, a Csongrád
Megyei Helyi Csoport titkára szerint
ennek több oka van. Az egyik, hogy
ősszel Európából egészen KözépAfrikáig vonulnak telelni, az út során azonban számos veszély leselkedik rájuk, ami megtizedeli őket.
A szúnyogirtás az embereknek
ugyan kedvez, a fecskéknek azonban nem, mivel az egyik fő táplálékforrásukat elapasztják. A mezőgazdaságban használt rovarirtó szerek
sem tesznek nekik jót, ugyanis ezek
szintén csökkentik a vadászati lehe-

tőségeiket. Ezenfelül minden évben
a tettek mezejére lépnek azok, akik
nem kedvelik őket, azaz leverik a
fészkeiket. – Ilyet legtöbbször azok
követnek el, akiket zavar az otthonuk közelében az ürülékük – mutatott rá Tokody Béla, aki felhívta
a figyelmet: ezek a kis repülő apróságok védett állatoknak számítanak, és eszmei értékkel bírnak.
A szakembertől még megtudtuk,
mindent megtesznek a fecskék megmentéséért, azonban korlátozottak a
lehetőségeik. Holott többen vannak
azok, akik szívesen hallgatják a csivitelést, mindig akadnak olyanok,
akik elkergetnék a kis szárnyasokat.
Az MME az ő mindennapjaikat is
szeretné szebbé tenni: a fészkek köré
fecskék számára készített pelenkákat helyeznek el.

Fotó: Maróti János
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Ingatlan
Szegeden, a Merope Egészségközpontban (Ybl M. u.3.) rendelő helyiség kiadó.
Tel: 20/369-4556
Szegeden a Párizsi körúton eladó egy 32
nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Maroslelei háromszobás, 1800/120m2es sarki ház, garázzsal eladó. Irányár: 12
millió forint. Tel.: 0620/456-21-44

Munka
Jövedelmező ingatlanos munka egy
profi pénzügyi cégnél, akár érettségi
nélkül! Jelentkezni napközben. Tel.:
0630/399-94-11 (Pappné)
Részmunkaidőben Szegeden, beteggondozást, bevásárlást, gyermek felügyeletet vállalok! Email: madzsidzsa@
citromail.hu
Idős méhésznek jogosítvánnyal méhészkedésébe besegítek, átvenném. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030

Jármű
Eladók, elcserélhető Skoda Octavia
motorblokkok, Komár kismotorok. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030

Vegyes
Méhészetet, felszereléseket, szerszámokat gépeket vennék hagyatékból is.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Linux telepítést vállalok. E-mail: akarkizoltan@gmail.com
Konkrét ötleteket, tippeket várok a legális, gyors meggazdagodáshoz. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Szekrénysor négy részes, két ajtós,
vitrines, fiókos polcos, négy fiókos cipőszekrény újszerű állapotban eladók.
Tel.:0670/542-48-28
Régi, de üzemképes mélyhűtőrészes
kombi hűtőszekrényt, hűtőládát elfogadnék. cumamorratio@gmail.com Szeged
Postafiók 2030
Termény és húsdaráló, gyerekpancsoló,
norton kútfej, varrógép, digitális mérleg,
vércukormérő eladó. Tel.: 06 70 508 79 70

Ingyenes apróhirdetés!
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 16-áig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Az egész település összefogott a vidám szünidő érdekében

Gyermekboldogság a Szeretet Szigetén
Önkéntességgel és az önzetlenséggel minden megvalósítható
– ez is lehetett volna a jelmondata
annak a gyermektábornak, amit
Tiszaszigeten tartottak a nyáron.
Az öt nap során a mozgás, a zene,
a hit és az angol nyelv is meghatározó szerepet játszott.
Megyeri József
A tavalyi évhez hasonlóan az idén
is megrendezték a Szeretet Szigete
tábort Tiszaszigeten, amit ez alkalommal az óvodai nyári szünidő
első hetére időzítettek. Az elnevezés a község és a gyermekek iránti
tisztelet egyvelegéből született meg.
Ferenczi Edit főszervezőtől megtudtuk, a tábor során mindent az önzetlenség és a közösségépítő erő jellemzett. Naponta 30–35 fiatal érkezett a faluházba, értük tulajdonképpen az egész település összefogott. A
helyi önkormányzat, óvoda és lakosok által egy mintegy húszfős önkéntes csoport működött közre abban,
hogy a lehető legjobban teljenek a
3–10 év közötti kicsik mindennapjai. A felajánlások által a gyermekek díjmentesen vehették igénybe a tábor nyújtotta lehetőségeket.
– Külön öröm, hogy a szórakozáson túl hasznos értékekkel is tudtunk szolgálni, ugyanis a mozgá-

Fotó: Gémes Sándor

Egy perc sem telt nevetés nélkül a tiszaszigeti faluházban

son és a kézműves-foglalkozásokon
túl bibliai játékokat és angol nyelvű játékokat tartottunk – fejtette ki lapunknak Ferenczi Edit, aki
pozitívumként értékelte, hogy sok
testvérpár töltötte velük a hetet.
A rendkívül színes foglalkozásokat egy amerikai–magyar óvónő, Lakyn Benefield állította öss-

ze. A kicsik felejthetetlen élményeket szereztek, például lufiból
vízibombát, míg műanyag pohárból távcsövet készítettek. Utóbbival
a természetet kémlelték: madarakat és mindenki nagy meglepetésére egy mókust is megfigyeltek.
S valóban, a kis táborozók jól érezték magukat. Erről a 4 éves Bence

is meggyőzött, amikor megkérdeztük tőle, hogy mi tetszett neki a legjobban. A kisfiú válasza a következő volt: „az, hogy itt lehettem”.
A Szeretet Szigetéről hamarosan ismét hallhatunk majd, mivel ősztől
a nagy siker miatt minden második szombaton megnyílik a faluház
a gyermekek előtt.

Klímaszünetet tartanak a szegedi egyetemen
Az ország legzöldebb egyeteme,
a Szegedi Tudományegyetem augusztus 20-ig nyári szünetet tart.
Az oktatási intézmény bezárta
épületei nagy részét, de egészségügyi részlegeit folyamatosan
működteti. Várhatóan öt-nyolcmillió forintnyi energiát takarítanak
meg a két hét során.
DSZ
Az energia-megtakarítás mértéke
függ a szünet hosszától és a külső hőmérséklettől is. Például a
legutóbbi téli szünet idején bruttó 60 millió forinttal mérsékel-

te fűtésszámláját az egyetem.
A betegellátás folyamatosan működik a nyári szünetben is. E két
héten az SZTE épületeinek többsége – közte például Szegeden a
Dugonics téri rektori hivatal, az
Ady téri József Attila Tanulmányi
és Információs Központ, benne a
Klebelsberg Könyvtár, illetve az
SZTE tizenkét karának oktatást
szolgáló minden ingatlanja – bezár, az ott dolgozók nyári szabadságukat töltik, az ügyintézés szünetel, az energiaigényes klímaberendezéseket kikapcsolják. Mindettől
az áramszámláján mutatkozó ötnyolcmillió forint megtakarítást

remél az ország legzöldebb egyeteme. A nyári szünet utáni első
munkanap augusztus 21-e, amikortól a felsőoktatási intézményben
visszaáll a szokásos munkarend.
Az
energiafogyasztás
csökkentését
célzó
beruházásoknak és egyéb „zöld törekvései” sikerének köszönhetően a
Szegedi Tudományegyetem a UI
Green Metric Ranking of Word
Universities toplistáján a világrangsorban a 107., a belvárosokban fekvő és működő intézmények közül világviszonylatban a
14., Magyarországon pedig a legzöldebb felsőoktatási intézmény.

Fotó: Gémes Sándor
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Mórahalomra került az első helyezés

A legfinomabb töltött káposztát keresték
Hagyomány és gasztronómia –
háromnapos programkavalkáddal
várták az érdeklődőket Röszkén.
A néptáncosok, fogathajtók,
kézművesek, gyermekprogramok
és koncertek színesítette falunapokon főzőcsapatok is felvonultatták repertoárjuk legjavát. A
mórahalmi Napfény Nyugdíjasklub
tagjai söpörték be az elsőnek járó
elismerést.
Betkó Tamás Dávid
Régmúltra tekint vissza a Csongrád
megyei településen, hogy nyáron
családias, ugyanakkor ünnepi hangulatban töltenek el több napot a
kikapcsolódás jegyében. Idén augusztus 4. és 6. között rendezték a
XXVII. Röszkei Falunapokat, valamint annak keretein belül a XXIII.
Nemzetközi Töltött Káposzta-főző
Versenyt. A község polgármestere, Borbásné Márki Márta a Déli
Szónak elmondta, a programsor
összeállításánál teret kaptak a helyi
értékek, továbbá céljuk volt, hogy
valamennyi korosztály megtalálhassa a maga számára kikapcsolódást
nyújtó programot. Az egyik leg-

jobban várt eseménynek idén is a
töltött káposzta-főző verseny bizonyult. – A kiírás nagy népszerűségnek örvend, huszonhét csapat
tagjai ragadtak fakanalat idén. A
szomszéd települések mellett neveztek a határon túlról, Zentáról,
Magyarkanizsáról, Horgosról és
Végvárról is. A legmesszebbről
Nyíregyházáról érkeztek versenyzők – ismertette a településvezető,
kiemelve, minden évben magasra
teszik a mércét a csapatok.
Az első helyezett a mórahalmi Napfény Nyugdíjasklub csapata által elkészített káposzta lett, a
receptnél a tradíciók megtartására törekedtek. A második helyen
a Magyarkanizsai Gasztroklub, a
harmadikon a Röszkei Sporthorgász
és Természetvédő Egyesület végzett. A legimpozánsabb káposztáért járó díjat a szatymazi főzőcsapat tagjaként Rácz László vehette át,
míg a legtradicionálisabb káposztát
a Röszkei Gazdaasszonyok csapata
készítette el.
Röszke határon túli testvértelepülése, Végvár is képviseltette magát a megmérettetésen. A
főszakácsuk, Szabó Szabolcs el-

Fotó: Gémes Sándor

A gasztronómiai élmények mellett a közösségépítés is nagy szerepet kapott

mondta, idén a füstölt ízvilágot
részesítették előnyben. A falunapok keretében díjakat is adtak át.
A „Röszkéért Hűséggel” kitüntetést Hódi János vehette át a több
mint harmincéves közösségi munkájáért, elismerésben részesítették
továbbá Nagy Rita kick-box versenyzőt, aki világbajnoki címet tudhat magáénak. A falunapokon a ze-

nei fellépők sorát gazdagította többek között Fásy Ádám, L.L. Junior,
Jolly és Suzy, valamint Nótár Mary és
Kökény Attila. Több település néptáncosai ropták a táncot, valamint
a fogathajtók felvonulása és versenye is színesítette a programsort. A
zárónap az ünnepi szentmisét követően a már hagyománnyá vált sakkbajnoksággal ért véget.

Mindig szívesen fogadják az állatbarát gazdikat

A bajba jutott macskák szolgálatában
Örökbefogadó napot tartott a
Macskák Világnapján a szegedi
Macska Mancs Team. 70 kisebbnagyobb cica vár szerető gazdira.
Tóth Marcell
Három eleven kiscica fogadta munkatársainkat a Körtöltés utca 23.
szám alatti állatorvosi rendelő udvarán. – A két lányt, a fekete-fehéret és a cirmost este fél 12-kor hoztam el a sándorfalvi erdőből, addig
a megtaláló vigyázott rá, a kis kandúrt pedig a kecskéstelepi művelődési ház mellett találták – mondta
Budai László önkéntes állatmentő, a

szervezet alapítója. A megszokott 50
helyett most 70 macska él menhelyén. A cicákat ingyen adja, cserébe azt kéri, hogy a befogadó adassa
be az oltásokat, mert ha ezt a néhány ezer forintot elkölti az állatra, akkor később sem hagyja cserben. Azonban nem csak így segíthetünk: a Macska Mancs Tanya lakóinak tápra van szükségük, valamint
egy komoly összegű villanytartozás
kifizetésére, amelyet az előző télen
halmoztak fel. Minden hónap első
keddjén, azaz legközelebb szeptember 5-én tartanak örökbefogadó napot a Körtöltés utcán. Bővebb információ: 0670/593-2887.

Fotó: Gémes Sándor

Egy házi kedvencben hosszú évekre hű társat lelhetünk
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Nem várt siker a döntős szereplés Mészárosné Kovács Andrea számára

Ezüsttel zártak Győrben a szegedi edző lányai
Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) szereplő magyar női
kosárlabda-válogatott csak a döntőben maradt alul. Az ezüstérmet
szerzett csapat szegedi edzője
ugyanakkor nem szomorkodik az
elveszített döntő miatt.
Vajgely Pál
A magyar női kosárlabda-válogatott a
Győrben megrendezett viadalon egészen a fináléig jutott, ott azonban az
utolsó lépést már nem tudta megtenni, miután végig szaladt a spanyol csapat után. A 73–57-es vereség ellenére
a csapat szegedi edzője, Mészárosné
Kovács Andrea úgy értékelt, nem
várt siker együttese számára, hogy
ezüstéremmel zárta az EYOF-ot. –
A spanyol ellenfelünk más dimenziót képvisel az európai kosárlabdázásban. Folyamatos volt a fejlődésünk az
EYOF-on is, de csodákra még nem
vagyunk képesek. Természetesen
győzni szerettünk volna a döntőben
is, de ahhoz, hogy ezt véghez is tudjuk vinni, sokkal több extra teljesítményre lett volna szükség – összeg-

Fotó: EYOF Győr 2017 - Havasi Melinda

Az Eb-döntő előtt állhat Mészárosné Kovács Andrea és csapata

ezte az U16-os válogatott teljesítményét Mészárosné Kovács Andrea, aki
a Szeged KE női kosárlabdacsapatának edzői posztját is betölti.
Hasonlóan a törökök elleni elődöntőhöz, a spanyolokkal szembeni
fináléban sem sikerült jól a kezdés
a lányok számára, ahogy erre a szövetségi edző is kitért, a hispánok elleni döntőben azonban jobban lát-

szódott a pályán a valós különbség.
– Amikor felzárkóztunk a spanyolokra, két csere után rögtön váltottak.
Rövid idő alatt kellett több meccset
játszanunk, de egy nemzetközi verseny így zajlik. Fontos, hogy megfelelő pihenőidővel folytassuk a felkészülésünket az Eb-re, de ez csak öt edzést
jelent – utalt arra Mészárosné Kovács
Andrea, hogy az EYOF végeztével

szinte rögtön a Franciaországban esedékes Európa-bajnokságon van jelenése a csapatnak.
A csoportkört hibátlan teljesítménnyel zárták a lányok, akik a románokat, a szerbeket és az olaszokat
is legyőzték, majd a fehéroroszokat
és az oroszokat is legyőzve pénteken a fináléba kerülésért játszhatnak a lettekkel.

Egy tucat tökéletes pálya kellett Molnár Csengétől

Meglepetéssiker a kenus tehetségtől
Három érmet szerzett az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
(EYOF) a DÉMÁSZ Szeged VE 15
éves versenyzője, Molnár Csenge.
Vajgely Pál
Kása Péter tanítványa C1 500 méteren tudott győzni, emellett Horváth
Benedekkel alkotott mix egysége 500
méteren második, míg 200 méteren
negyedik lett. A kollekció a 200 méter egyéniben szerzett bronzéremmel lett teljes Molnár Csenge számára, aki a szegedi klub honlapjának kifejtette, komolyabb elvárásai
nem voltak a győri esemény előtt.
– Pályafutásom eddigi legnagyszerűbb versenye volt az EYOF, a há-

rom érem pedig csak hab a tortán.
Nagyon sok munka van ezekben a
sikerekben! – mondta a szegedive.
hu-nak a Dózsa György Általános
Iskola kajak-kenu tagozatából indult
Molnár Csenge.
A tehetséges sportoló edzője a
Déli Szónak elárulta, a lebonyolítás
sem könnyítette meg a helyzetüket,
négyes döntőket rendeztek, így az
előfutamból kettő, a középfutamból
pedig csak egy versenyző jutott tovább. – Egy hét alatt kőkemény tizenkét futam várt Csengére. Volt megfelelő pihenőidőnk, de egyszer sem
lehetett hibázni, mert az rögtön kieséssel járt volna – nyilatkozta Kása
Péter, a DÉMÁSZ Szeged VE edzője. Hozzátette, elképesztően fejlődik

a női kenu, 2010-ben rendezték az
első futamukat számukra, azonban
tekintettel arra, hogy az egyes és a
páros olimpiai számmá vált, egyre
többen összpontosítanak erre a szakágra. – Csenge feszegette a teljesítőképessége határait. Értékes tapasztalatokkal térhettünk haza az EYOFról, amit egyfajta miniolimpiának is
tekinthettünk.
Ilyennel nem nagyon találkoznak
ezek a fiatal versenyzők. Csenge számára előnyt jelentett, hogy szokhatta már ezt a légkört, mert indult ifi
Eb-n és vb-n is – fogalmazott Kása
Péter. A tehetséges szegedi versenyző számára nincs pihenő, augusztus 12–13-án a maraton vb-válogatón áll rajthoz.

Fotó: EYOF Győr 2017 - Mekli Zoltán

Minden éremből gyűjtött Csenge
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Bizakodva várják az NB III-as rajtot Mórahalmon

A saját nevelésű fiatalokra is építhetnek
Nem szeretne beragadni a bajnoki
rajtnál a Mórahalom VSE labdarúgócsapata, amely a Paks II. ellen
nyitja az új NB III-as szezont.
Dorogi László
Hosszú felkészülés után a hétvégén már tétmérkőzést játszik a
Mórahalom VSE az NB III Közép
csoportjában. Az előző szezonban
az utolsó utáni pillanatokig izgulnia kellett Magyar Györgyéknek
a bennmaradást illetően, végül
azonban a kemény munka mellé
szerencse is párosult, a célok pedig az új idényre sem változtak a
Homokhátságon. A keret nem sokat változott az előző idényhez képest, távozott azonban a csapat házi gólkirálya, Dalibor Crkvenjakov,
érkezett ugyanakkor Fábián Imre
Hódmezővásárhelyről, Hrabovszki
Zoltán és Krnács Richárd Gyuláról,
Puskás Csaba pedig a SZEOL-tól.
– Bővült a keretünk, több saját nevelésű fiatal is végigcsinálta a felké-

szülést, akik bebizonyították, hogy
teljes mértékben lehet rájuk számítani – mondta el lapunknak Magyar
György, a csapat játékos-edzője.
– A kemény munkának köszönhetően a felkészülés utolsó két hetére érezhetően el is fáradtunk, és
persze a hőség is, ahogy minden
csapatnál, így nálunk is rányomta
a bélyegét az edzésekre. Az edzőmérkőzések arra valók, hogy különböző játékhelyzeteket, pontrúgásokat meccsszituációban is gyakorolni tudjunk, az eredmény csak
másodlagos. Játékban mindenképpen előreléptünk, a támadásokon
van még mit csiszolni, így az utolsó héten erre nagyobb hangsúlyt
fektetünk. Összességében elmondhatom, hogy jó felkészülést zártunk,
várjuk a bajnoki rajtot – tette hozzá
Magyar György, aki azt is kiemelte, hogy szeretné, ha a csapat az új
idényben kevesebb gólt kapna, ám a
gárda stílusa nem változik: továbbra is a zárt védekezésre épülő kontrajátékban bíznak a homokhátiak.

Fotó: Gémes Sándor

– Az a célunk, hogy minél hamarabb összegyűjtsük a bennmaradáshoz szükséges pontszámot, ami nyugalmat ad a játékosoknak – mondta az edző. A Mórahalom a Paks II.
ellen nyitja a szezont, majd utaznak az újonc Vecséshez, a harmadik fordulóban pedig a megyei ri-

vális Hódmezővásárhelyt fogadják.
– Természetesen szeretnénk hazai
pályán győzelemmel indítani a szezont, hogy ne ragadjunk be, mint
tavaly. Egy picivel talán kedvezőbben alakult a sorsolásunk, így bizakodva várjuk a vasárnapi kezdést –
zárta Magyar György.

Világbajnoki második helyet szerzett Márton Anita súlylökésben

A londoni ezüstéremmel lett teljes a kollekció
Első szabadtéri világbajnoki érmét
zsebelte be a szegedi Márton Anita
Londonban.
Dorogi László

Fotó: MTI

19,49-ig jutott Márton Anita

Bár nem sikerült az előzetes terve,
fantasztikus eredményt ért el Márton
Anita a londoni atlétikai világbajnokságon. A szegedi atléta ezúttal is
lecsúszott a hőn áhított, 19,87 méteres országos csúcs megdöntéséről,
de nagyszerű utolsó dobással, 19,49
méterrel másodikként zárt a döntőben a 19,94-gyel győztes kínai Kung
Li-csiao mögött. A zuhogó esőben,
hűvös időben zajló szerdai döntő első sorozatában 18,50-ig lökte a súlyt,
ám kísérlete után nem tűnt elégedettnek, fejcsóválása legalábbis ezt
jelezte. Másodikra sikerült javítania

Anitának, 18,89-et lökött, három kör
után a harmadik helyen állt. A következő sorozattól már csak a legjobb
nyolc folytathatta a versenyt, fordított sorrendben álltak az atléták a
dobókörbe. Utolsó előtti kísérleténél
18,54 méterre szállt a súly, ugyanakkor a jamaicai Thomas-Dodd
18,91-gyel, két centivel túldobta az
ő legjobb eredményét, így Márton
visszacsúszott a negyedik helyre. Az
utolsó dobására aztán nagyon összeszedte magát a szegedi sportoló,
és egy nagyon koncentrált lökéssel
19,49 méterre repítette a súlyt, amivel feljött a második helyre. A békéscsabai színekben versenyző dobó
az elmúlt években fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben 19,04-es
országos csúccsal bronzérmet szerzett a zürichi szabadtéri Európa-

bajnokságon, 2015-ben 19,23-ra javítva a csúcsot első lett a prágai fedettpályás Európa bajnokságon, és
negyedik a pekingi vb-n, ahol további 25 centit tett hozzá saját rekordjához. Tavaly ezüstöt nyert a
fedett pályás világbajnokságon és a
szabadtéri Eb-n is, majd a harmadik helyezést érte el a riói olimpián 19,87 méteres országos csúccsal,
idén pedig újra első lett a fedett Eb-n.
Éremkollekciójából már csak a szabadtéri világbajnoki érem hiányzott,
ám a londoni ezüsttel teljessé vált a
készlet. – Ez volt az egyetlen hiányzó a kollekcióból, ezért is jöttem ide.
Hogy ráadásul ezüst lett, ez fantasztikus. Sajnos az országos csúcs nem
sikerült, de lesz még idén versenyem,
remélem, az is összejön – értékelt
Márton Anita az M4 Sportnak.
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Negyedikek a szegedi strandfocisok

Bordányi siker

Nem szerzett érmet az FC Junior Sport a Nemzeti Strand
labdarúgó Liga négyes döntőjében. Paolo Marcelo Rocha
tanítványai az elődöntőben a későbbi győztes Energia
SC Gyöngyös ellen vesztettek, majd a bronzmeccsen a
tavalyi aranyérmes Jászfényszaru ellen szenvedtek egygólos vereséget. A szegediek ezzel megismételték tavalyi
eredményüket, amikor szintén negyedikként zártak.

A Zánkán megrendezett
utánpótlás focitornáról
két éremmel térhetett
haza a Bordány SK. Az
U11-es csapat arany-,
míg az U13-as ezüstérmet szerzett.

Motivált fiatalok a pólósoknál

Csillagokat láttak
Éjszakába nyúlóan repkedtek
a pofonok augusztus 5-én
Szeged első profi ökölvívógáláján. A Rókusi körúti Tesco parkolójában felállított
ringben kilenc mérkőzést tekinthetett meg a kilátogató
közönség, szorítóba lépett
többek között a K1-es Európa-bajnok Kéri Valentina és a
kick-box világbajnok Filó Attila is. – Nagyon jó a rendezvényünk visszhangja, a szegedi versenyzők nagyszerűen
szerepeltek, mindenképpen
szeretnénk, ha majd lenne
folytatása. Külön szeretném kiemelni Halasi Évát, az
IBF ökölvívó világbajnokát,
akinek ez volt a visszatérő
mérkőzése, ami nagyon jól
sikerült, hiszen megnyerte az
összecsapást – mondta el lapunknak Simon Zsolt, a gála
főszervezője.

Jubileumi verseny
Péntektől vasárnapig az újszegedi városi tenisz klub
pályáin rendezik meg a
XXX. Dr. Janka János veterán teniszversenyt. A névadó, az egykori élvonalbeli labdarúgó és orvos által
megálmodott és létrehozott
tornára a szervezők 35 és
75 éves kor között várják a
sportág kedvelőit, a versenyeket az egyéni mellett páros és vegyes páros számokban rendezik meg. Janka
János 2010-ben, 77 évesen
hunyt el, azóta viseli a torna
az ő nevét.

Megyehármas is a legjobb nyolc között
Szerdán lejátszották a Magyar Kupa országos főtáblájának Csongrád megyei selejtezőinek második fordulóját. A nyolcaddöntők közül kettő hozott meglepetést:
a megyekettes Székkutas egy újabb megyei I. osztályú
csapatot, ezúttal a Sándorfalvát búcsúztatta, (2-1), míg a
megyehármas Fábiánsebestyén büntetők után ejtette ki
a St. Mihályt. A Csongrád Zsombón tudott nyerni, (0-2)
a Bordány a Szőreget búcsúztatta (0-2), míg az FK Szeged
a Tömörkényt győzte le kapott gól nélkül (0-3). A játéknap
rangadóját az Ásotthalom nyerte, amely 1-0-ra legyőzte a
Tiszaszigetet, a SZVSE győzött a Kiskundorozsma ellenében (2-1), míg a legmagabiztosabb sikert az Algyő aratta
a Deszk ellen (6-1), így Takács Zoltán csapata is csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez. Kisorsolták a negyeddöntők páros Fábiánsebestyén-Ásotthalom, Bordány-FK
Szeged, Csongrád-SZVSE és Székkutas-Algyő mérkőzéseket rendeznek augusztus 16-án, 17 órától.

Mindössze két tavalyi játékos tagja a ContiTech Szeged
Diapolo férfi vízilabdacsapat idei keretének: Molnár Dávid
mellett Zsigri Bence maradt hírmondónak, így Varga Péter
vezetőedzőnek egy teljesen új alakulatot kell építenie a
következő szezonra. A Ferencvárostól Vladimir Mickic
és Irmes Márton, a Vasastól Fodor Richárd, a Szentestől
Farkas Kristóf, az Egertől pedig Baróthy Miklós csatlakozott
a szegediekhez a honvédos Korbán Richárd, az ASI-tól érkező Szilvasán Patrik, a KSI-től megszerzett Berki Richárd
és Leposa Gábor, valamint az OSC-től igazolt Sikter Richárd
és a Nagyváradról a Tisza-partjára érkező Szilvasán Bence
mellett. Mint azt a csapat trénere elmondta, egy rávezető
hetet követően kemény munkába fognak annak érdekében,
hogy elérjék céljukat, ami az idei szezonban a biztos bennmaradást jelenti az OB I-ben. – A motivációval biztos nem
lesz problémánk, olyan fiatalokat kerestünk, akik szeretnének valamit elérni a vízilabdában. A körülményeink remélhetőleg javulnak majd azzal, ha visszatérhetünk a felújított
újszegedi sportuszodába. Hosszú távú célunk, hogy olyan
fiatal csapatot alakítsunk ki, melynek tagjai fejlődni akarnak, nem mellesleg itt folytatják felsőfokú tanulmányaikat
Szegeden, ez mindig is jól működött a városban, sok példa
volt rá, hogy valaki a póló mellett tanult. Emellett a saját
utánpótlásunkból is minél több játékost szeretnénk beépíteni, bízom abban, hogy apró lépésenként megvalósulnak
terveink – fogalmazott Varga Péter, aki hozzátette: saját feladatához is másképp kell hozzáállnia, és sok türelemre, alázatra lesz szükség ahhoz, hogy sikerüljön elérniük céljaikat.

Győzelem a nyitányon
Megnyerte első
felkészülési mérkőzését a MOLPick
Szeged.
Juan Carlos Pastor együttese az
Orosházát győzte le hazai pályán
36-23-ra, a csapat legeredményesebbje, Bodó
Richárd hat gólt
szerzett.
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DÉLI SZÓ 
Az NB III legerősebb csoportjában kell helytállniuk a szegedieknek

Szegedi erősítés

Újból a sikerek útjára lépnének
Nem sikerült a bennmaradás az NB
II-ben a SZEOL SC számára, a kékfeketék így újból a harmadosztály
Közép csoportjában szerepelnek.
A vasárnapi, Pécs elleni szezonrajt
előtt beszélgettünk a gárda edzőjével, Siha Zsolttal.
Vajgely Pál
– Hathetes felkészülést követően hétvégén megkezdődik a bajnokság. A három NB III-as csoportot elnézve talán
az önöké, a Közép tűnik a legerősebbnek, hogy látja az erőviszonyokat, mire lehet képes idén a SZEOL?
– Elsőre papíron valóban a mi csoportunk tűnik a legerősebbnek, de
megpróbáljuk felvenni a versenyt a
riválisokkal. Ide két NB II-es csapat
esett ki, míg a megyeegyes bajnokok
közül jött a remek lehetőségekkel bíró
Tiszakécske. A második számú csapatok közül ugyan a Békéscsaba kiesett, de a Honvéd érkezésével nem
lett könnyebb a dolgunk. A Dabas is
megerősödött, az Iváncsa, a Vecsés
és a Rákosmente pedig egyelőre sötét ló. Szeretnének újra meghatározó szereplői egy bajnokságnak csapatszinten és egyénileg is. Van olyan
célunk, amit az öltözőn belül meghagyunk magunknak, emellett a klub
pedig megpróbál minél több saját nevelésű játékost beépíteni.
– Az első ellenfél az egyik bajnokesélyes, a Pécs lesz a SZVSEstadionban vasárnap 17.30-tól. Mit
vár a rajttól, illetve meglátása szerint jó vagy rossz, hogy rögtön egy
ilyen csapattal kezdenek?
– Hidegebb fejjel átgondolva, két ok
miatt is jó: az ősszel kétszer is játszani
fogunk velük, másrészt pedig az edzőmérkőzések alapján is kaptunk magunkról egy képet, a vasárnapi meccs
után pedig az eredménytől függetlenül megállapíthatjuk, hogy mennyire
vagyunk lemaradva, már ha valóban
van lemaradásunk. Nem ismeretlen a
Pécs, többször is láttam őket játszani,
minőségi igazolásokat hajtottak végre.
Természetesen nyerni szeretnénk, de
nem mi vagyunk a meccs esélyesei.
– Tavaly nyáron feljutásnak örülhettek, most viszont búcsúzni kény-

szerültek, és újra az NB III-ban szerepel a csapat. Erősebbé teheti a társaságot az elmúlt időszak, lehetett ennek haszna az előttünk álló szezonra
nézvést? Nem lehetett egyszerű a tavalyi idényt végigcsinálni, ahol kevés
sikerélmény érte a játékosokat, ezt az
időszakot lezárták már?
– Ezek a fiatalemberek egy éven
belül megéltek hideget és meleget.
Remélem, él bennünk az, hogy milyen jó érzés meccseket nyerni, és
ott lenni a tabella tetején, nem pedig azt nézni, hogy elkerüljünk az
utolsó helyről. Amikor elkezdtük a
felkészülést, akkor úgy láttam rajtuk,
teljesen másképp jöttek vissza, ki tudták magukat pihenni, mára új cél lebeg előttük. Szerettünk volna minél
többet itt tartani ezek közül a srácok közül. Ha nem kell egy teljesen
új csapatot építeni, az megkönnyíti
a mi munkánkat is.
– Ha már a változások, hárman érkeztek a klubhoz, közülük
Szabó Attila nem ismeretlen, hiszen többször is megfordult már
a SZEOL-ban. Mit várhatunk
az újaktól?
– Szabó Attila képviseli
a rutint, egy nagyon jó személyiség, akitől a fiatalok sokat tudnak tanulni. A többiek
gyerekek: Benkő Jakab mivel
a tavalyi évet az FK Szegedben
töltötte, így nagyjából ismeri
a közeget, Rabatin Szabolcsot
az orvosi karra vették fel
Szegeden, a többiek pedig az
utánpótlásból jöttek fel. A
problémánk, hogy Tomisic
Stefan lábáról a múlt héten
vették le a gipszet, őt októbernél előbb nem vethetjük be, Buzási Péter pedig
derékproblémái miatt még
nem edzett az idén. Velük
könnyebb lenne a helyzetünk, már csak azért is, mert
nem mindegy, hogy a fiatalokat hogyan és
milyen
ütemben
dobjuk be.
–
Jelenthet-e
problémát, hogy a
csapat
tavalyhoz
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hasonlóan marad a SZVSE-pályán,
így nem a saját otthonában fogadja
az ellenfeleket? Ugyanakkor a nézők
ingyen tekinthetik meg az idei bajnokikat.
– Mivel a tavalyi keretből 15 játékos maradt, akik megszerették a
SZVSE-pályát, nem érzem hátránynak. Jobb hangulatú pálya, mint a
Felső Tisza part, azt sem gondolnám
hátránynak, hogy nem tudunk napi
szinten azon a pályán készülni, ahol
játszani fogunk. Személy szerint örülök, hogy ott lesznek a meccseink, bízom benne, hogy minél többen jönnek majd ki.

A Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű SC jégkorongcsapatából igazolt a bajnok ifj. Ocskay
Gábor Jégkorong Akadémia
együttese. A székesfehérváriak a szegedi gárda legeredményesebb, U14-es korosztályából szemeltek ki három
ifjú jégkorongozót. KeceliMészáros Mátyás, Dézsi Barnabás és Vadkerti Zalán is az
ország egyik legjobb magyar
együttesének utánpótlásában
fejlődhet tovább, míg további
hét, Szegedről távozó játékos
Kiskőrösön folytatja pályafutását. Nagy érvágás ez a szegedieknek, hiszen Keceli-Mészáros 28 meccsen 97 gólt és
51 asszisztot jegyzett, Dézsi
Barnabás 30 mérkőzésen 52
alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, míg Vadkerti 50
góllal és 29 gólpasszal zárt, a
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű SC U14-es csapata pedig
megnyerte a II. csoportos bajnokságot.

Új segítség Fannynak

Fotó: Kovács Ferenc

Az osztrák St. Pöltenben futballozó szegedi válogatott labdarúgó, Vágó Fanny további
eredményes szereplését egy
egyéni támogató is segíti: három pár, csúcskategóriás cipő
mellett győzelmek utáni prémiumot ajánlott fel a válogatottban 94 fellépésén 50-szer
eredményes játékosnak egy
vállalkozó. – Nagy dolognak
tartom, hogy Magyarországon
sikerült egy ilyet tető alá hozni. Bízom benne, hogy ez által még több ember támogatja
majd a női futballistákat. Mi
is ott vagyunk a televízióban,
azt szeretném, ha még több,
kisebb-nagyobb vállalat felfigyelne a női labdarúgásra –
mondta a SZEGEDma.hu-nak
a megállapodásról Vágó Fanny.
A válogatott támadó klubjával már megkezdte a munkát
a következő szezonra, amely
során egyik céljuk az lesz, hogy
minél jobban szerepeljenek a
Bajnokok Ligájában.
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