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SZEGED
Kivirágzott Szőreg
– több százezer
rózsaszál borította
el a településrészt,
mely karneváli hangulatban ünnepelt.
uwuwu

Veszik a vándorbotot – felpörgött a
játékospiac Szegeden. Orosz és izlandi
kézilabdás is érkezett a Pickhez.
uwuwu 20. oldal

14. oldal

Nemzeti kincs – a Miniszterelnökség is kiáll a
vértói székelykapuk védelme mellett, ám a történelmi emlékhely jövője
körül továbbra is viharfelhők gyülekeznek.
5. oldal
Felpörög a fesztiválszezon
– Mórahalmon Homokháti
Sokadalom és rétesünnep,
Üllésen nyári fesztivál,
Ruzsán focibajnokság várja
az érdeklődőket.
7. oldal
Mérgezés Szegeden – „az
ország drogszakértője”,
Zacher Gábor szerint mindig is a nők voltak a méregkeverés nagymesterei.
15. oldal

A mosolya az ékszere
Tóth Marcell
A szegedi Sebészéti Klinikán dolgozó Kis Gabriella lett a természetes bájt előtérbe helyező Nemzet
Szépe szépségverseny győztese. A
délvidéki származású hölgy szerette
volna megmutatni, hogy a vajdasági lányok is ugyanolyanok, mint

a magyarországiak. A fiatal nő
azonban a siker ellenére továbbra
is elsősorban ápolónőként képzeli
el a jövőjét. Szeret beteg embereken segíteni, mert úgy gondolja,
ők vannak a legkiszolgáltatottabb
helyzetben, szükségük van valakire, aki ápolja őket. A hét embere
lapunkban a Nemzet Szépe, aki

Fotó: Gémes Sándor

örömmel mesélt a mindennapjai
mellett arról is, hogyan ügyel természetes szépsége megtartására,
hogy a jövőre Miss Nation's
Beauty-n is jól szerepeljen. Mint
mondta, néha kicsit „bűnözik", de
ez belefér, hisz jó géneket örökölt.
Cikkünk a 11. oldalon
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Falunapok Újszentivánon

Emléktábla a festőházaspárnak

Huszonötödik alkalommal szerveznek falunapokat
Újszentivánon, a sportpályán. Június 30-tól július 2-áig
L.L. Junior és Bunyós Pityu is fellép a településen, valamint lesz még tűzijáték, tűzugrás, pásztortarhonya-főzőverseny és focikupa.

Szegeden a Sóhordó utca 10. szám alatt helyezik el
Szűcs Árpád és Kováts Margit emléktábláját. 1971-ben
ők hozták létre a Spirál művészeti csoportot társaikkal.
Az avatás július 4-én lesz, amelyen részt vesz a kezdeményezést felvállaló Szűcs Édua, az alkotók gyermeke.

Aratás Deszken
Július 8-án, szombaton
tartanak aratóünnepet
a településen, aminek
a házigazdája a Bánát
Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület lesz. A
szervezet munkája vis�szanyúlik egészen a második világháború utáni
időszakra, azóta országos
és nemzetközi hírnévre
tett szert. Legfontosabb
feladata a szerb kultúra, a néphagyományok,
a népzene, a néptánc és
az anyanyelv ápolása, illetve átörökítése a jövő
generációja számára.

Gyógynövénykert nyílt
A nyári szünidőtől már látogatható az
új gyógynövénykert és gyógynövényház az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban, a monostor romjai mellett. A középkori hagyományokat felelevenítve és beépítve a pannonhalmi
apátság tapasztalatait 65-féle gyógynövényt termesztenek, majd dolgoznak
fel. A kétezer négyzetméteres kertben
mintegy tízezer palántát ültettek – többek között találhatunk levendulát, zsályát, mentát.

Kutya meleg
A forró nyári napokat az ebeknek sem könnyű elviselni,
ezért a gazdáiknak figyelniük kell a megfelelő árnyékos
helyek kialakítására és a folyadék folyamatos pótlására –
hívja fel a figyelmet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Azt
tanácsolják, hogy a nyári meleg napokon a hosszabb ideig
tartó sétáltatást kora reggelre és késő délutánra időzítsék.
Javasolják, hogy a hőségben az állatok számára mindig
legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el
tudnak bújni, az élelem mellé naponta többször legyen
cserélve az ivóvizük. Kérik, egyetlen állatot se hagyjon a
gazdája egyedül autóban, még nyitott ablaknál se. Nyári
kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét
vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata,
ilyenkor a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés
életmentő lehet.

Előzetesben a díler
Egy 20. életévét be nem töltött
férfit igazoltattak egy gépkocsiban a szegedi rendőrök. A
ruházatának átvizsgálása során tőle közel fél kilogramm
kannabiszt foglaltak le. Ezt
követően házkutatást tartottak a tartózkodási helyén,
ahol további kannabiszt és a
kereskedéshez szükséges eszközöket foglaltak le. A bíróság a fiatalembert előzetes
letartóztatásba helyezte.

Véradókat várnak
Kitelepül
a
Szegedi
Regionális Vérellátó Központ. Üllésen a Napos
Piacon július 9-én, vasárnap 9 órától 13 óráig várják
a véradókat. A véradáshoz
arcképes igazolvány, lakcímigazoló kártya és TAJszám szükséges.

5000 elhurcolt

Az egykori szegedi téglagyár előtt emlékeztek a holokauszt helyi áldozataira Szegeden. – 600 ezer magyarországi, 5 ezer szegedi zsidót hurcoltak el munkaszolgálatra, munkatáborokra, koncentrációs táborokba.
Hiányukat ma is érezzük – mondta Lednitzky András,
a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, aki mellett Kakas
Béla megyei közgyűlési elnök is felszólalt. A városból
származó munkaszolgálatosok közül 612 fő halt meg
1942-től, a munkatáborokban és a koncentrációs táborokban további 2100-an. Az egykor virágzó, 5000
tagból álló közösség a II. világháborús tragédia s azt
ezt követő kommunista diktatúra idején zajlott kivándorlás miatt napjainkra 300-500 főre csökkent. A
téglagyári megemlékezést követően Schőner Alfréd
volt szegedi főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó
Egyetem professzora és szegedi Schwarcz Péter rabbihelyettes-jelölt közösen tartott gyászistentiszteletet
az Új zsinagógában.
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Jöhetnek a vietnamiak
A Hanoi Jogi Egyetem és a
Vietnami Nemzeti Egyetem
tizenkét főből álló delegációja tett látogatást a Szegedi
Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán. A delegációt Le Tien Chau miniszterhelyettes, a Hanoi Jogi
Egyetem rektora vezette.
Egyrészt egy konferencián
tartottak előadást a vendégek,
másrészt oktatási-kutatási
együttműködési megállapodást írtak alá. A szerződés értelmében többek között angol
nyelvű, Master of Laws (LL.
M.) fokozatot adó nemzetközi és európai kereskedelmi
és befektetési jogi szakjogász
képzésre érkezhetnek a jövőben vietnami hallgatók.

Botka vagyonosodásáról kérdeznek
Telefonos
közvélemény-kutatást indít a
Fidesz szegedi szervezete.
A párt arra kíváncsi, mit
gondolnak a térség lakosai Botka László szegedi
MSZP-s polgármester vagyonosodási ügyeiről, eltitkolt luxustárgyairól.

Barackünnep

Zárva lesz

A kétnapos mulatságnak
Szatymaz ad otthont,
július 7-én, pénteken
és 8-án, szombaton. Az
Őszibarack-fesztivál keretében nemzetközi judofesztiválon, retro bulin,
Honeybeast-koncerten
és Postás Józsi mulatós
műsorán is szórakozhat a
közönség.

Átalakítás miatt szünetel
majd az ügyfélfogadás az
Üllési Okmányirodában.
A Dorozsmai úti épület
július 17. és augusztus
20. között lesz zárva.
Nyitás augusztus 21-én.

Szórakoznak a
domaszékiek
Három napon át rendeznek
falunapot a helyi általános iskola udvarán. Július 21. és 23.
között traktorfelvonulással,
utcabállal, Dankó Szilviával
és a Csík Zenekarral ünnepel
a település, ami idén lett 65
éves.
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Papírra vetve
A Rotary Club Mórahalom Egyesület meghirdeti Papírra
vetve pályázatát, a cél a homokháti kötődésű, 12 és 35 év
közötti fiatal tehetségek felkarolása. Szépirodalmi műalkotásokkal és képzőművészeti alkotásokkal szeptember 30-ig
lehet pályázni. A kiválasztott művek a Papírra vetve című
könyvben jelennek meg, melyet a pályázat kiírója értékesít.

Bordány jövője

Várjátékok

A helyi önkormányzat a gyermek- és ifjúsági önkormányzattal és az Új Nemzedék
Központtal közösen rendezett fórumot a közelmúltban
a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. Közös beszélgetésre hívták a fiatalokat,
akik többek közt a település
jövőben tervezett, elsősorban
a korosztályukat érintő fejlesztéseiről oszthatták meg
véleményüket.

4000 látogató
Idén is sikert aratott a Múzeumok Éjszakája Szegeden. A
legtöbb látogatót a szegedi papucsról szóló kiállítás és a
3000 éves arany lábvért érdekelte. A gombászás közben
meglelt, bronzkorból származó régészeti szenzációt közel
4000-en nézték meg a Móra Ferenc Múzeum dísztermében, így a tárgyat szinte folyamatosan tömeg vette körül.
(A leletről bővebben olvashatnak külön cikkünkben.) Az
este másik főszereplője a szegedi papucs volt: kihirdették
a papucsszépségverseny győztesét, Hóbiárt basa bevonult
Szeged belvárosán keresztül a Móra Ferenc Múzeum elé,
végül a szögedi menyecskék szögedi papucsaikkal verték
agyon a pöffeszkedő török basát a múzeum előtti színpadon. Nem maradt el a látványa miatt a korábbi években
is közkedvelt tűzugrás, majd az estét a Blues Bell zenekar
koncertje zárta.

Jubileumi évadját tartja a 2003-ban alapított
Szegedi Várjátékok. Július 6-tól 30-ig várják koncertekkel, előadásokkal,
kiegészítő programokkal a kicsiket és nagyokat a XV. Szegedi Várjátékokra. Többek között
fellép Farkasházi Réka
a Tintanyulakkal. Koltai Róbert rendezi meg
Bengt Ahlfros Színházkomédiáját. A Jászai-díjas Kertész Péter mellett
szerepel július 16-án
a Szomszédok Jutkája
Ivancsics Ilona és a másik hazai szappanoperából, a Barátok köztből
Ábrahám Edit.

Öt év késelésért
Unokaöccsét késelte meg
Kisteleken a román állampolgárságú B. J. A sértett közvetlen életveszélyes állapotot
eredményező sérülést szenvedett. A férfit életveszélyt
okozó testi sértés és magánlaksértés bűntettért 5 év börtönre, 5 év közügyektől eltiltásra ítélték, amit a Szegedi
Ítélőtábla is helybenhagyott.
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Bíróság előtt a szegedi polgármester a VIP-parkolóperben

Mérlegen a mérők

Gyulán izzasztották Botkát
Nem fizettek a parkolásért a gazdagok – 40 milliós szegedi hűtlen
kezelési ügyet tárgyal a bíróság.
Pintér M. Lajos – Varga Anna
Újabb tárgyalási napokkal folytatódott a Gyulai Járásbíróságon a
VIP-parkolóbotrány néven elhíresült ügy. Az ügyészség szerint több
mint 40 millió forint kárt okoztak a
vádlottak azzal, hogy 2008 és 2012
között jogszabályi felhatalmazás
nélkül ingyenes parkolóbérleteket
osztogattak, amelyek odaítéléséről a
Botka László MSZP-s polgármester
által összehívott vezetői értekezleteken döntöttek a polgármesteri hivatalban. A vádlottak padján – felbujtással vádolva – ott ül Mózes Ervin
címzetes főjegyző, Solymos László
alpolgármester és Kalmár Gábor
polgármesteri kabinetfőnök is.
Június 27-én Botka
Lászlót is tanúként
hallgatta meg a
Gyulai Járásbíróság.
A
polgármester
közölte,
2002-es
megválasztása után
szembesült azzal,
hogy díszpolgárok,
országgyűlési
és
önkormányzati képviselők, valamint a
hivatal egyes dolgozói kaptak parkolóbérleteket, és
tudomása szerint
ez megfelelt az országos gyakorlatnak
és az akkori szabályoknak. Az ügyész
kérdésére kifejtette,
ha nem kapott volna bérletet, akkor
sem merült volna fel
benne, hogy vásároljon, hiszen polgármesterként eleve kérhette volna
ezen költségeinek a megtérítését is.
A nyomozati szakaszban tett vallomásában pedig úgy fogalmazott,
nem tudja, hogyan került felesége
neve a VIP-listára. A polgármester
egyébként a meghallgatása után a

Fotó: Gémes Sándor

Botka Lászlót Szabó Bálint jogász várta
a Gyulai Járásbíróság épülete előtt

sajtónak úgy fogalmazott, az egész
ügyet „politikai műbalhénak” tartja.
A tárgyaláson Kis Krisztina bírónő rendre utasította a Botka László
közvetlen munkatársainak védelmét
ellátó Bálint Gábor ügyvédet, aki
kormánypárti politikai elvárásokat
emlegetett egy parlamenti felszó-

lalás kapcsán – a bírónő szerint
viszont ezzel éppen az ügyvéd vitte be a tárgyalóterem falai közé a
politikát.
Szabó Bálint jogász a Botka László
meghallgatása előtt tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a VIPparkolóügyben a szegedi városvezetés „nemcsak le-, hanem meg is
bukott.” Azt mondta, az igazi tettes
eddig nem került a bíróság elé, és
meglátása szerint nemcsak a vádban
szereplő hűtlen kezelés és felbujtás
valósult meg, hanem hivatali visszaélés miatt is kiegészítő nyomozást
lenne érdemes elrendelni.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára korábban
egyébként arról beszélt: „még nem
tudjuk, hogy lehetett felkerülni
Botka VIP-listájára, de mindenképpen érdekes, hogy Szegeden a Botka
polgármesternek kedves gazdagoknak nem kellett a parkolásért fizetniük”. Szerinte nehezen képzelhető
el, hogy egy ilyen ügyben a polgármester nem ismerte volna a mechanizmust, azt, hogy a közgyűlésnek
nem volt vonatkozó rendelete.

Mindannyiunk életében jelen
van a hatósági metrológia, annak ellenére, hogy sokan nem
tudnak róla.
A hiteles mérőeszközökről tartottak szakmai fórumot a Csongrád Megyei Kormányhivatal a
Rákóczi téri épületében. Arról
tájékoztatták a mérleggyártással és -javítással foglalkozó szakembereket, hogy a felmerülő
kérdésekkel hová fordulhatnak.
2016 végén ugyanis megszűnt a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a feladatokat a
Nemzetgazdasági Minisztérium
Iparszabályozási Főosztálya és
a Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki
Felügyeleti Főosztálya vette át.
Kelemen Jánostól, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági
osztályvezetőjétől megtudtuk,
a hatósági metrológiáról a legtöbben nem vesznek tudomást,
holott ide tartoznak a víz- és
gázfogyasztásmérők, de a vásárlásokat is átszövik a hitelesített
eszközök, elég csak a boltokra,
benzinkutakra gondolni.

Az első napelempark
Tisztán magántőkét felhasználva
hozták létre Szeged első két napelemparkját a Sándorfalvi úton,
a volt MERKUR telep területén.
A 400 millió forint értékű beruházás segítségével 500 háztartás
éves villanyszükségletét képesek
biztosítani. A park felépítői igazi
kuriózumnak tartják projektjüket, mert 0,5 megawattóra teljesítményű kiserőmű negyedik generációs Smart rendszerrel nincs
Magyarországon, sőt, Európában
is csak 8-10 hasonló üzemel.
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A Miniszterelnökség kiáll a vértói emlékhelyért

Forr a levegő a szegedi székelykapuk körül
A Független Városi Szövetség
Magyar Egyesület minden követ
megmozgat azért, hogy ne vesszen
kárba 35 év munkája. A Miniszterelnökség támogatja a szervezetet, a kereszténydemokraták is
javaslattal állnak elő, az Együtt
alpolgármestere viszont óv a „túl
erős” védelmi lépésektől.
Megyeri József - Pintér M. Lajos
Az egyre élesedő vita annak kapcsán robbant ki, hogy a szegedi
városvezetés átalakítaná a Vértó
megszokott környezetét. A 600 milliós uniós beruházás veszélybe sodorta a Független Városi Szövetség
Magyar Egyesület által állított székelykapukat, kopjafákat, szobrokat.
A nemzeti, történelmi zarándokhelyért aggódván a kormányhoz
fordult levélben az egyesület elnöke, Apró Juhász János. A megkeresésre a Miniszterelnökség illetékes
Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkársága azt a pozitív választ adta, hogy elvben támogatja
az emlékhely fennmaradását, az ügy
azonban helyi megoldást kíván.

Füleky Zsolt helyettes államtitkár
kifejtette, eltökélt szándékuk megőrizni a tó fölött magasodó dombon elhelyezkedő, széles körben
elismert emlékhelyet, ami magában foglalja egyrészt az ősmagyarság szokás- és hiedelemvilágával
foglalkozó területet, másrészt a
magyar nemzet nagyjainak emléket állító kopjafákat, valamint
a Kárpát-medencében egyedülálló székelykapukat. Az ügyet tehát elvi támogatásban részesítik,
de mivel az érintett terület és az
ott található alkotások tulajdonjoga átkerült a szegedi
önkormányzathoz, helyi
szinten kell megtalálni
a megnyugtató megoldást. Ennek kapcsán arról tájékoztatott, hogy
a törvény értelmében
idén minden településnek, így Szegednek
is kötelező elkészítenie
a Településképi Arculati
Kézikönyvét és a hozzá
tartozó településképi rendeletét. A helyettes államtitkár
azt javasolta, emeljék be ebbe

a helyi védelemre méltó vértói
emlékhelyet.
A szegedi közgyűlés június végi ülésén Haág Zalán, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnök-frakcióvezetője azonnal jelezte is, pártja indítványt nyújt
be annak érdekében, hogy a készülő
Településképi
Arculati
Kézikönyvbe és rendeletbe kerüljön bele a vértói nemzeti em-

lékhely, és kapjanak helyi védelmet a székelykapuk. Nagy Sándor
(Együtt) városfejlesztési alpolgármester úgy reagált, az egész vértói dombot nem tartja alkalmasnak a helyi védelemre. Azt ígérte,
„minden a helyén marad” majd,
de mint fogalmazott, a „védelmi
irányba sem akar erős lépést tenni”
a város – a nemzeti emlékhely sorsáért aggódók tehát továbbra sem
nyugodhatnak meg.
– A székely nép Szeged város polgárainak és a magyar
nemzetnek önzetlen szívvel adott nyolc székelykaput és kopjafákat.
Aki erről az ajándékról olyan cinikus
és megalázó nyilatkozattal vélekedik, mint Nagy
Sándor, az SZDSZ
új bőrbe bújt volt
városi elnöke, az
nem érdemli meg,
hogy e nemzet kenyerét a szájába vegye
– üzent az alpolgármesternek Apró Juhász János.

Fotó: Kovács Ferenc
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Készül Csongrád Megye Klímastratégiája

Egyre aszályosabb az éghajlat
A század végére a nyári középhőmérséklet 4-5 Celsius-fokkal
is növekedhet, és a csapadékmennyiség tovább fog csökkenni
Csongrád megyében, ezért is
sürgető, hogy a klímaváltozás
gazdasági és társadalompolitikai
kihívásaira válaszokat tudjunk
adni.
Varga Anna
Igaz, Csongrád Megye Klímastratégiájának elkészítésére pályázati források állnak rendelkezésre,
ám a projekt nem fog a stratégia elkészítésével véget érni, hiszen ezzel
a globális problémával foglalkozni kell a későbbiekben is – fogalmazott Kovács Beáta, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke a
Mórahalmon rendezett szakmai
nyitókonferencián. Emlékeztetett,
hogy 2014-ben jelentősen megváltozott a megyei önkormányzatok
feladat- és hatásköre, intézményfenntartásból a megye terület- és
településfejlesztésének támogatása
lett az egyik fő feladatuk, s ennek egyik szerves részét képezi a
klímastratégia megalkotása is.
Leszögezte, Csongrád megye, attól
függetlenül, hogy egy 30 millió forintos projektben vesz részt, elhiva-

Fotó: Kovács Ferenc

Érdemi kommunikáció indult a megyei önkormányzat vezetésével

tott a kérdésben, hiszen térségünk
az egyik legveszélyeztetettebb, s
ezen belül különösen érintett a
Homokhátság. A klímaváltozás
gazdasági és társadalompolitikai
kihívásnak egyaránt tekinthető,
amely döntően befolyásolja már a
közeljövő életminőségét is, ezért
is fontos Kovács Beáta szerint,
hogy a lakosság tudatosságát növeljék, így a többéves pályázati
program nem csupán egy stratégia készítését foglalja magában,
hanem a szemléletformálást is.

Hozzátette, a megyében a legnagyobb problémát a vízhiánnyal és a
vízgazdálkodással kapcsolatos kérdéskör jelenti. Széles körű összefogással készül a Homokhátság térségére vonatkozó speciális fejlesztési
koncepció. A klímastratégiában lehetőséget nyújt viszont, hogy térségünk nagy potenciállal rendelkezik a
megújuló energiák tekintetében, hiszen itt a legmagasabb az országban
a napsütéses órák száma, ezenfelül
még mindig kihasználatlan a geotermikus energia.

Sok jóval nem kecsegtet a jövő,
növekvő átlaghőmérséklet és a csapadékmennyiség további csökkenése várható – erről már Sipos György,
a
Szegedi
Tudományegyetem,
Természeti
Földrajzi
és
Geoinformatikai Tanszék egyetemi
docense beszélt. Mint a szakembertől megtudtuk, Magyarországon a közepesnél jobban kimutatható a klímaváltozás, egyre aszályosabb az éghajlat, a csapadékeloszlás egyre hektikusabb. Hazánkon belül Csongrád
megye sérülékenynek tekinthető, hiszen nagy a mezőgazdasági művelés
alatt álló területek aránya, illetve az
ártér is, ami adottságnak tekinthető,
de egyben fontos tényező is. Az is
jellemző, hogy változatos a talaj, a
homokostól a réti öntéstalajig mindennel találkozhatunk Csongrád megyében, amiből az következik, hogy
a táji adottságok miatt eltérő megoldásokban kell gondolkodni. Nemcsak
az aszály, hanem a víztöbblet, a belvíz jelenségét is folyamatosan monitorozni kell ráadásul.
Sipos György kiemelte, a klímaplatformnak az lehet a legnagyobb
előnye, hogy a különböző szektorok végre érdemben kommunikálnak egymással, s így egy olyan stratégia készülhet, amellyel minden szereplő nyerhet.

Kávé, hideg ásványvíz és energiaital

A balesetek 2 százalékának elalvás az oka
A nyári időszakban megnövekszik
az elalvásos balesetek száma –
erre hívta fel a figyelmet a rendőrség.
Megyeri József
Az extrém hőség a közlekedésünket is jelentősen befolyásolja, ilyenkor több az olyan baleset, amit
fáradtságból fakadó elalvás okoz.
Ezért a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési
Bizottsága a Rotary Club Szeged
Dómmal közösen közlekedésbiz-

tonsági akciót tartott az 5-ös számú főút Szegedről kivezető szakaszán, az autópálya felhajtó előtt.
Vad Róberttől, a bizottság titkárától
megtudtuk, a cél az volt, hogy a
közlekedés résztvevőit minél szélesebb körben tájékoztassák. Az autóvezetők, ha fáradtak, álljanak meg,
és frissítőként igyanak kávét, hideg
ásványvizet, energiaitalt. Utóbbit a
rendőrség kínálta is a sofőröknek.
A balesetek mintegy 2 százaléka
történik elalvás következtében. A
közeljövőben ismét tartanak hasonló akciókat az úton lévőknek.

Fotó: Kovács Ferenc
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A fél ország nyaral

Vigad a Homokhátság

A Magyar Turisztikai Ügynökség
legfrissebb kutatása szerint a
magyar háztartások több mint
fele, 51 százaléka tervez főszezoni utazást, míg 2012-ben a megkérdezett háztartásoknak még
csupán a 36 százaléka tervezte
ezt.
Az ügynökség szerint ez azt mutatja, hogy az embereknek több

pénze van utazni, a gazdaság
erősödik. Az összes tervezett
utazás 63,5 százalékát belföldön
tervezik eltölteni, a tervezett
úti célok között a Balaton áll az
első helyen. A turisztikában dolgozók célja, hogy minél többen
Magyarországot válasszák, és ne
külföldön költsék el utazásra a
pénzüket.

Két gyermek, 420 ezer forint

Fotó: Gémes Sándor

Mórahalom, Üllés és Ruzsa is változatos programokkal készül. Koncertek, kiállítások, sportrendezvények, gyermekprogramok várják
azokat, akik a Homokhátságon
töltenék július második hétvégéjét.
Nem feltétlenül szükséges egyegy rendezvény, koncert miatt a
Homokhátságból valamelyik nagyvárosba utazni a nyáron, rengeteg
program várja az itt élőket és az ide
látogató turistákat.

Mórahalom
Július 7. és 9. között Mórahalmon
tartják meg a XIV. Homokháti
Sokadalmat és VIII. Dél-alföldi
Rétesfesztivált. Három tematikus
nappal készülnek, az első a helyi
értékek, a második a hagyományőrzés, a harmadik a múltbéli értékek
köré épül fel. Marozsán Zoltán és
Andrési Pál Homokhátság természeti értékei című kiállítását nyitják
meg, a rétesek szerelmesei pedig
megkóstolhatják a hagyományos és
a legfrissebb töltelékű süteményeket. Fellép a fiatalok által kedvelt
The Biebers, a szüleik által szeretett
Bon Bon zenekar, valamint Zalatnay
Sarolta és Aradszky László, akiknek
dalaira már a nagyszülők is ropták. Vasárnap tűzijátékkal zárul a
hétvége.

Üllés
– Nagyon fontos, hogy tudjanak
a megyei települések egymás programjairól. Közel lakunk egymáshoz,

mégis mintha úgy éreznék sokan,
hogy távol élnek a szomszédos községtől, ezért szeretettel várjuk a környező térségben élőket is nyári fesztiválunkra – nyilatkozta a Déli Szónak Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere. A nagyközség szintén
a hétvégére szervezi programsorozatát, amelyet a település első embere és B. Nagy László országgyűlési képviselő nyit meg. Az érdeklődők bort kóstolhatnak szombaton,
másnap pedig főzőshow-t nézhetnek
Szőke Andrással. A közkedvelt humorista a magyaros és erdélyi ízeket teszi szavaival még zamatosabbá. A népzene, a néptánc és a mulatós zene kedvelői mellett országosan
ismert zenekarok rajongói sem csalódhatnak, mert fellép a Kerozin, a
Mystery Gang és az Apostol.

Ruzsa
Figyelnie kell annak, aki a XVI.
Ruzsai Focibajnokságra kíván nevezni, mert legkésőbb július 7-én
reggel adhatja le csapata névsorát.
Ellenkező esetben másnap csupán
a pálya széléről nézheti messziről,
hogy a homokhátsági Messijei hogyan bélelik ki a hálót. Két kategóriában indulhatnak az 5+1 fős csapatok, vagy korlátozás nélküliben,
vagy amatőrben, ahol legalább 1 fő
hölgynek vagy 14 év alattinak kell
lennie a nevezettek között, igazolt focista viszont nem szerepelhet. Vérre
menő küzdelemre számíthatunk, de
itt figyelmeztetnénk a futballistákat
a szabályzat egyik pontjára: „vérző
játékos a játékban nem vehet részt!”

Jövőre további ötezer forinttal nő a
kétgyerekesek családi adókedvezménye, így havonta 35 ezer forint, éves
szinten pedig 420 ezer forint marad
a két gyereket nevelőknél 2018-ban
– közölte Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős
államtitkár.
Emlékeztetett: a kormány 2016
és 2019 között a duplájára emeli a
kétgyerekesek adókedvezményét,
a korábbi húszezerről negyvenezer
forintra. Az egy gyermeket nevelők
továbbra is tízezer forintot, a három
gyerekesek majdnem 100 ezer forintot, az annál több gyereket nevelők
pedig gyerekenként további 33 ezer
forintot tudnak megspórolni az adókedvezménynek köszönhetően – tette
hozzá.

A szegedi születésű államtitkár megjegyezte, az emeléseknek köszönhetően 2011 és 2019 között összesen
majdnem hárommillió forint marad a
gyereket nevelő családoknál.

Virágot a kátyúba!
A kerékpárút repedésébe ültettek virágot Szegeden, a József Attila sugárút és a Retek utca sarkán. „A Retek
utcán amekkora repedések vannak,
egész virágoskertet lehetne ültetni”

– humorizált egy kommentelő a közösségi oldalon. A virág másnapra
eltűnt, a kerékpárosok pedig remélik, hogy hamarosan az úthibák is
követik példáját.

Fotó: Gémes Sándor
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Pintér M. Lajos
Küldetés
Havi kétmilliárd ember használja
a Facebookot, egymilliárd pedig
annak csoportszolgáltatásait –
jelentette be a napokban Mark
Zuckerberg. Az ismert közösségi
oldal megalkotója úgy fogalmazott, némiképp változtatna mis�szióján, hiszen a világ „nyitottabbá tétele” helyett a jövőben
lehetőséget akar adni az embereknek, hogy közösséget építsenek,
közösen hozhassák közelebb egymáshoz a világot.
Isten óvjon attól, hogy okoseszközöktől vezérelt mindennapjainkra fittyet hányva a fejlődés úthengere elé feküdjünk, mégis úgy
hisszük, a kibertér évszázadában
sem feltétlenül az viszi előre az
egyes embert vagy a nemzetet, ha
kizárólag a virtuális valóságba
kapaszkodik. A hús-vér gesztusok
és kötődések annál inkább nemesítik a lelket: egy gyermeki mosoly, egy nőies ölelés, egy férfias
kézszorítás. A hagyományokhoz,
a gyökerekhez való ragaszkodás,
a reális helyzetértékelés és jövőképformálás ad biztonságot és
magabiztosságot.
Meggyőződésünk, hogy a közösségépítést alulról, helyben kell kezdeni. A társadalom alapszöveteinek kell megerősödniük, összefogódzkodniuk, ha tetszik: közelebb
kerülniük egymáshoz. Egy férfi és
egy nő, család, baráti társaság,
lakóközösség, nyugdíjasklub, az
utca, a falu, a város, a szomszéd
település. Fontos, hogy tudjunk
egymásról, odafigyeljünk a másikra. Ehhez kíván hozzájárulni
saját eszközeivel a megújult Déli
Szó, melyet hétről hétre megtalálnak majd postaládájukban. Ez a
küldetésünk.
Ismerjük meg szűkebb pátriánkat,
legyünk büszkék értékeinkre és tehetségeinkre, tiszteljük a bátrakat,
támogassuk a tudást, karoljuk fel
az elesettet, és ünnepeljük a kiválóságot, de nevezzük nevén a
rosszat, a bűnt és a bűnösöket!
Rendezzük el helyi ügyeinket!
Hitelesen, derűsen és határozottan.
Mert amúgy a multikulti tényleg
dugába dőlt.

2017. JÚNIUS 30.

Együtt élni a hiánnyal

Válaszd az életet!

60 év alatt 6,5 millió abortuszt
végeztek el Magyarországon. A
szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán emléktáblát
avattak a meg nem születettek
emlékére.
Megyeri József
Az ünnepélyes átadón Keresztúri
Attila kifejtette, sokaknál nem észrevehető, hogy egy terhesség elvesztését gyászként élik meg, azonban, mint minden halálesetet, úgy
ezt is fel kell dolgozni. Ugyanis,
ha valaki nem tudja elengedni a
meg nem született gyermekét, az
később súlyos szervi és lelki problémákhoz vezethet. A Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető-helyettese hozzátette, az emléktáblánál eltöltött pillanatok talán
segíthetnek abban, hogyan lehet a
hiánnyal együtt élni.
A doktortól azt is megtudtuk,
ma már kétszer annyi a szülés,
mint a terhességmegszakítás – ez
az arány 10-20 éve még fordítva
volt. Mivel egy abortusz is soknak
számít, ezért a cél, hogy a nem kívánt terhességek a megfelelő szexuális védekezés által ne jöjjenek
létre.
A Magyar Keresztény Misszió
Alapítvány az országban összesen
17 helyszínen állít emléket a meg
nem születetteknek. Szeged a hetedik állomás, a finanszírozást a

Fotó: Gémes Sándor

Ma már több a születés, mint az abortusz

Nemzeti Együttműködési Alap segítségével oldják meg. Klementis
Ildikó alelnök elmondta, tevékenységükkel szívesen segítenek az orvosoknak abban, hogy minél több
kis élet világra jöhessen.
1956. június 4-én lépett életbe
az a minisztertanácsi rendelet, ami
által egy nő súlyos válsághelyzetre hivatkozva a társadalombiztosítás által terhességmegszakítást kérhet. – A 61 év során összesen 6,5
millió legálisan elvégzett abortuszt
regisztráltak hazánkban – jelentette ki Albertné Görgey Zsuzsanna, a
Magyarok Európában Egyesület elnöke. A szervezet rendszeresen tart
prevenciós előadásokat általános és

középiskolások számára. A tagok azt
vallják, hogy el kell érni: csak akkor
következzen be a fogantatás, amikor
az érintett pár már felkészült rá. – A
Bibliában is az olvasható: előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és
az átkot. Válaszd hát az életet, hogy
élhess te és utódaid is! – tette hozzá.
Dobák
Lászlóné
Margitka
és Horváth István, a Magyar
Evangélumi Szövetség, Aliansz
főtitkárának gondolatai után
Matosné Bokor Anikó református
kórház lelkész és Kondé Lajos püspöki helynök, a dóm plébánosa áldotta meg a táblát. Az avatás koszorúzással és emlékplakettek átadásával ért véget.
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130 éve van a börtönben könyvtár

Biztonságos turisztikát!

Könyveket kaptak az elítéltek
743 kötetet adományozott a
Szent-Györgyi Albert Rotary Club
a Szegedi Fegyház és Börtön
könyvtárának.
Az átadáson Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok ismertette, mivel a legfontosabb céljuk
az, hogy a fogvatartottak minél hasznosabban töltsék a szabadidejüket,
és a szabadulásuk után minél kön�nyebben visszailleszkedjenek a társadalomba, ezért kiemelten fontosnak
tartják az oktatásukat, képzésüket,
művelődésüket. Emiatt 130 éve egy
könyvtárt alakítottak ki a börtönben,
ahol mintegy 26 ezer kötet közül választhatnak az elítéltek.
A szegedi Szent-Györgyi Albert
Rotary Club az intézet meghívására
decemberbe látogatott el a börtönbe,
ekkor merült fel az adományozás ötlete a könyvállomány frissítése miatt.
Jójárt Ferenctől, a klub soros elnökétől megtudtuk. a legkülönfélébb témájú művek értéke darabonként 1000 forint körül mozog. Az intézet három
objektumában 630-an járnak rendszeresen könyvtárba.
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Fotó: Kovács Ferenc

Jójárt Ferenc adta át a könyveket Tikász Sándornak

Itt a nyaralási szezon, amely a
rendőrökre és a polgárőrökre
is komoly feladatokat ró, hiszen egyrészt turisták érkeznek Szegedre, másrészt sokan
elutaznak nyaralni, miközben
értékeiket otthon hagyják.
A rendőrség idén is elérhetővé
teszi négy nyelven kiadott szórólapját a Széchenyi tér Tourinform pontján. A nyaralókat
sem hagyják cserben: a „Biztonságtechnikai ajánlások az
otthonok védelméhez” című
brosúra akár az internetről is
letölthető, amelyben hasznos
eszközöket ajánlanak lakásunk
és személyes biztonságunk
elősegítése érdekében. A parkolókban hagyott gépjárművek és kerékpárok biztonsága
kérdésében külön kiadvánnyal
készültek, valamint megszólítják a tömegközlekedést használókat is.
A helyi polgárőrök is felkészültek az idegenforgalmi szezonra. Ők kiemelten figyelnek rá,
hogy csak a biztonságos helyen fürödjenek a fiatalok, készülnek arra, hogy sok gyerek
egyedül lehet a szünidőben.

Értékes forintok a gyógyításban
Júniustól havi 130 ezer forinttal
megemelték a háziorvosi praxisok
támogatását Magyarországon. Az
újszegedi Korondi utcai rendelő
háziorvosát, Kass Ferencet arról
kérdeztük, hogy mekkora segítséget jelent ez a doktoroknak.
Megyeri József
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a hónap
elején jelentette be: minden háziorvosi praxis 130 ezer forinttal kap
többet rezsitámogatásként. Lázár
János Miniszterelnökséget vezető
miniszter ezt azzal egészítette ki,
hogy ez azért nagyon fontos, mert
az egészségügy egyik tartópillére
a háziorvosi rendszer. – Annak
érdekében, hogy elérjük azt, hogy

a magyarok egészségi állapota javuljon, a háziorvosok munkájára
rendkívül nagy szükségünk van.
Egy praxis átlagosan 10 millió
forintos éves állami támogatásra
számíthatott 2010-ben, ez a negyedik 130 ezer forintos emeléssel mostanra 16-17 millió forintra
nőtt. Ez tízmilliárdos nagyságrendű éves költségvetési kiegészítést
jelent – fejtette ki a politikus, aki
hozzátette, jövő márciustól ismét
130 ezer forintos kiegészítésre számíthatnak a háziorvosi körzetek.
Kass Ferenc megkeresésünkre
köszönetét fejezte ki a kormány
számára. A Korondi utcai rendelő doktorától megtudtuk, nagy
segítséget jelent ez a mindennapi működés során. – Mi például
téli időszakokban nem lakossági,

hanem a jóval drágább ipari gázt
használjuk – hozott fel egy példát
arra, hogy mire fordítja a többletforrást. Emellett olyan műszereket
tart fenn, amiket csak szakrendelőkben, sürgősségi betegellátó
osztályokon használnak. Ilyen a
vérnyomásmonitor vagy a stroke
utáni vérkeringésre adott gyógyszerek monitorozása, illetve szívinfraktus EKG-n kívüli biztonságos megállapítása. Még elmondta,
egy modern véralvadásgátlót is
szeretne vásárolni a támogatásból,
ami tesztcsíkok segítségével alkalmas az INR-érték mérésére.
Magyarország orvoshiánnyal
küzd, ugyanis a 6500 praxisra 6200 doktor jut. Kass Ferenc
szerint Csongrád megyében még
nem észrevehetőek ennek jelei,

de a gyermekorvosok száma itt
is csökken. Vannak megyék, ahol
azonban több tartósan betöltetlen körzetet regisztrálnak. – Egy
praxishoz átlagosan 1500 fő tartozik. Ha például két dunántúli faluban összesen 800-an élnek, akkor szinte érthető, hogy
ott nem tolonganak a doktorok,
mivel a lakosságszám utáni finanszírozásból nem tudnának megfelelő eszközi hátteret biztosítani – fejtette ki.
Másik nagy probléma az orvostársadalom elöregedése. Kass
Ferenc szerint ezért a fiatalok elvándorlása és a létszámhiány is
felelős. S mi több, az ő háziorvosa Tiszakécskén 83 éves, aki ezzel a korral a környék legidősebb
háziorvosának számít.
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Mozgalmas fél évet zárt a L.É.T. Egyesület és Önkéntes Mozgalom

Több száz emberről gondoskodnak
2009 óta működik Szeged-Tarjánban és Felsővároson a L.É.T.
Egyesület, amely a kisebb klubrendezvényeken kívül évente szervez
több száz főt és több ezer embert
megmozgató programokat. A mozgalom céljairól, terveiről, eddig
elért eredményeiről beszélt a Déli
Szónak Kothencz János.
Tóth Marcell
Lezárta a nyár kirándulások, gyógyfürdő-látogatás
előtti időszakot a Lakótelepi
Emberek Érdekképviseleti
Társulása Egyesület (L.É.T.)
június végi rendezvényével.
Az egybegyűlteket Kothencz
János, a mozgalom alapítója és Balogh Zsolt, a L.É.T.
elnöke köszöntötte, valamint
megünnepelték a születésnapos szépkorúakat.
– Az egyesület valójában egy olyan, a lakótelepen élőkért indított mozgalom, amelyben a karitatív tevékenységet maguk az ott élő Kothencz János alapító büszke rá, hogy a L.É.T. megerősítette a közösségi szemléletet
emberek fejtik ki társaikért
immáron kilencedik éve – fogalmazott Kothencz János. Többféle nak a nyugdíjasok a klubszerű ös�- vója. Kirándulásokat is szerveznek,
karitatív, önkéntes feladatot vállal- szejövetelre. Ezenfelül évente kilenc Kalocsán, Hajóson, Egerben jártak
nak. Az egyik a szociális védőháló- olyan rendezvényt tartunk, amelyen az elmúlt időszakban, utoljára peprogram, ennek jegyében a hátrá- minden tagunk együtt vesz részt, dig Budapesten a Parlamentet látonyos helyzetű családokat, fiatalokat, mint az idősek világnapja, a far- gatták meg.
időseket önkéntes látogatói szolgá- sangi mulatság vagy a locsolóbál.
Népszerűsítik a környezetvédellattal és ételosztással segítik, vala- Óriási igény mutatkozik a nyug- met, a környezettudatos magatartást,
mint három nyugdíjasklubot mű- díjasklubokra, azonban azt tapasz- így részt vesznek a TeSzedd! országos
ködtetnek. Jogi segítségnyújtást is taljuk, hogy egy klub 80-100 főig mozgalomban. Rendszeresen összebiztosítanak, teljesen ingyen.
működőképes, így hamarosan el- szedik és elszállítják a veszélyes hul– Végtelenül sok programot szer- indítjuk a negyediket is – mond- ladékot. Most indul be a sportéletveznek klubjaink, kéthetente járhat- ta az önkéntes mozgalom életre hí- rendjük, focibajnoksággal szólít-

ják meg a lakótelepi fiatalokat.
Kulturális programhálóval népszerűsítik a komolyzenét, a szegedi irodalmat, a népdalokat, valamint a szakrális és a tradicionális eseményeket is megünneplik, október 23-án Wittner Mária
egykori forradalmár volt a vendégük, március 15-én pedig versekkel, dalokkal emlékeztek a hősökre. Nyolcadik alkalommal megrendezett Dalos Találkozójukon
230 fő vett részt a Vármegye étteremben.
– Büszke vagyok arra, hogy
komolyan veszik a közösségi
szemléletet a klubtagok, szépkorú embertársaink valóban
egymás ajándékává kívánnak válni. Jellemzi őket a mindennapokban is a szolidaritás, az egymásra
odafigyelés szándéka. Mozgalmas
évünk volt. Külön köszönetemet fejezem ki Kiss Sándorné Katikának,
Molnár Józsefné Terikének, Gregor
Andrásné Piroskának, Kecskeméti
Józsefné Icukának, Huszár Istvánné
Zsuzsának, Bakró Jenőné Irénkének,
Horváth Józsefnek – mondta
Kothencz János.

Fotó: Gémes Sándor
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Jó génekkel a „bűnözés” is belefér

Kis Gabriella: A mosolyom a legszebb ékszerem
A Nemzet Szépe címet idén a hamarosan 22. életévét betöltő Kis
Gabriella nyerte el. A délvidéki
Felsőhegyről származó hölgy
a szegedi Sebészeti Klinikán
dolgozik ápolónőként. Szívügye,
hogy segítsen az embereken, s
habár egyes időszakokban heti
60 órát dolgozik, műtét utáni
betegeket ápol, mégsem érzi
stresszesnek a munkáját.
Tóth Marcell
− Olyan lányok jelentkezését várták,
akik természetességükkel tűnnek ki,
nincsenek rajtuk tetoválások, piercingek és más beavatkozások nyomai.
A tavalyi indulók egyike ajánlotta a
versenyt, egy napot gondolkodtam,
majd neveztem. Sokszor néztek rám
furcsán, mert „külföldről” jöttem,
szerettem volna megmutatni, hogy
a vajdasági lányok is ugyanolyanok,
mint a magyarországiak – mesélte
a Déli Szónak Kis Gabriella, a másodjára megrendezett Nemzet Szépe
szépségkirálynője. Egyetlen határon
túlról származó döntősként jó kapcsolatot alakított ki társaival, a versenyt megelőző tábor feladatai igazi
csapattá kovácsolták őket össze.

Nyári diákmunka
Idén is elindította „Nyári diákmunka” elnevezésű központi
munkaerő-piaci programját a
Nemzetgazdasági Minisztérium. Ennek keretében a 2017.
július 1-jétől 2017. augusztus
31-ig tartó időszakban ismét
foglalkoztathatók 16-25 év
közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal
rendelkező diákok a diákok
helyi önkormányzatoknál vagy
önkormányzati
fenntartású
intézményeknél. A részletekről érdeklődni és jelentkezni
a lakó- vagy tartózkodási hely
szerint illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztályán lehet.

meglepő, hogy Zentán az egészségügyi középiskolában tanult. A
gyakorlatot is az ottani kórházban
folytatta, mégis a végzést követően
Szegeden vállalt munkát.
– Úgy látom, a magyarországi kórházak sokkal
jobban felszereltek
Nem tagadta, fontos számára a nemzeti
gépekkel, s jobb
összetartozás. Nem tervez külföldi munkatudással is rendelvállalást, mert Szeged közel van a Vajdakeznek itt, mint
sághoz, így a családjához is. Jól érzi magát
Szerbiában. Sokkal
a városban, sok gyakorlati ismeretet tanul,
nagyobb a vajdade nem tudja még, hogy itt éli-e le az egész
sági intézményekéletét.
ben a stres�sz, Szegeden
jobb légmel, odafigyelek az egészséges ét- körben lehet tanulni és
kezésre. Igaz, néha kicsit „bűnö- dolgozni – fogalmazök”, de ez belefér, mert jó géne- zott Gabriella, aki
ket örököltem – mondta nevetve, időnként heti öt
mikor arról kérdeztük, koplalással napon is 12 órás
vagy sok mosolygással készül-e a szolgálatot lát el.
Elárulta, ugyan
versenyre.
Azonban nem szeretne életét a gyakran megmodellvilág felé kanyarintani, ma- terhelő a munradna ápolónő. Már általános isko- ka, vagy éppen
lában elsősegélyt tanult, vonzotta a éjszaka kell dollehetőség, hogy beteg embereken gozni, azonban
segíthet. – Ők vannak a legkiszol- ekkor is igyekezgáltatottabb helyzetben, szükségük nek mindent jól
van valakire, aki ápolja őket – nem megoldani.
A siker után már egy újabb
megmérettetésre készül, a jövő évi
Miss Nation's Beauty világversenyre. – Nagyon sokat mosolygok, ez
a legszebb ékszerem. Sokat mozgok, tornázok, törődök a bőröm-

Fotó: Gémes Sándor

Hetek kellhetnek a védettséghez
Külföldi, főként egzotikus országba való utazás előtt érdemes
mielőbb utazási orvoshoz fordulni, mert egyes védőoltásoknál hat
hétre is szükség van a védettség
kialakulásához.
Az M1 csatornán elhangzott, bár
a leghatékonyabb védekezési mód a
védőoltás, nagyon kevés betegség ellen létezik vakcina, az egzotikus országokban rendkívül gyakori hasmenéses megbetegedések közül például
csak kettő ellen van.
Azokat, amelyek ellen tehát nincs
védőoltás, az utazónak úgy kell kivédenie, hogy ismernie kell a fertőzés módját. A tájékozódás legjobb módja, ha
az utazó jóval az indulás előtt felkeres
egy utazási orvost, aki pontosan tud-

Fotó: Gémes Sándor

ja, hogy a különböző földrészeken mire
kell számítani, milyen betegségek for-

dulnak elő, és megfelelő információkat ad a megelőzés módjairól.
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Bene Zoltán: A magyar puszta a szabadság hona

Rózsasándor az Év könyvéig ugratta lovát
Bene Zoltán Az érdemes, nemes
Rózsasándor kalandjai című regénye, avagy betyárpikarekszje nyerte el az év könyve díjat Szegeden.
A szerző hangsúlyozta, nem egy
történelmi regényt írt, Rózsasándor
nem más, mint a legendák Rózsa
Sándora.

és a 2014-ben számára átnyújtott
Kölcsey-érem. Legutolsó – az Év
könyvét megelőző – elismerését szin-

Tóth Marcell
Idén Bene Zoltán regénye − Az
érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai – nyerte el a szegedi Év
könyve díját. Az 1973-ban
született szerző Szeged és
Magyarország irodalmi életének aktív szereplője, eddig 14 kötete jelent meg, olyan
lapokban publikál,
mint a Tiszatáj, a
Magyar Napló vagy
az Irodalmi Jelen.
Több díja közül kiemelendő a 2006ban elnyert Fehér
Klára
irodalmi
díj, a 2011-ben
megkapott Szeged
Város alkotói díja

tén a Rózsasándorért vehette át, a
Liget folyóirat szerkesztősége nyújtotta át neki az előző év végén a
Liget-ajándékot, azaz Varga Zoltán
Zsolt szobrászművész kentaurplasztikáját, amelyet 2016-ban ő és Birtalan
Ferenc kapott meg.
− Szegeden kívül, az ország más részein is örömmel fogadták a regényt.
Számos helyre hívtak könyvbemutatóra, sőt, még mindig kapok felkéréseket,
pedig már közel egy éve, tavaly ősszel
jelent meg a mű – mondta Bene Zoltán
Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjairól. Regényének főszereplőjét egy vadkeleti hősnek tartja, aki
semmiképpen sem azonos azzal a
banditával, aki embereket rabolt ki,
ölt meg. − Rózsasándort leginkább
egy párhuzamos univerzum Rózsa
Sándorának kell elképzelnünk, egy
lehetséges világ lehetséges betyárjának, aki nem bűnöző,
sőt, ellenkezőleg: igazságosztó, olyan, mint a mítoszban szereplő Robin Hood
– fogalmazott a szerző.
Meggyőződése, ha a
vadnyugatra született
volna Rózsasándor, akFotó: Gémes Sándor
kor cowboy lett volna.

Ugyanúgy, ahogy Old Shatterhand
és társai, Rózsasándor is a szabadságszeretet embere. − Akik indiánregényeket faltak gyerekkorukban,
mint például én, azok tudják, hogy
a préri, amely maga a végtelen, a
szabadság hona. Csakúgy, mint a
magyar puszta – tette hozzá.
Azonban a 19. század mellett
más korszakra is reflektál a regény:
napjainkra. − A középkori asszaszinok, vagyis muszlim bérgyilkosok
viszont kísértetiesen emlékeztetnek
a terroristákra − jegyezte meg lapunknak Bene Zoltán. Igaz, a terrorizmus nem idegen Rózsasándor
korszakától, a 19. század utolsó harmadától sem.
Bene Zoltán úgy érzi, nem csak
az ő munkájának köszönhető az Év
könyve elismerés. − Mindenekelőtt
az illusztrátor, Török Eszter és a kötetet tördelő René Margit nevét, valamint a kiadót, a Liget Műhelyt szeretném kiemelni. Egy könyvészeti
szempontú központi szerepük volt
az ő munkájuknak – hangsúlyozta. Nem ül azonban a babérjain, a
Szeged folyóirat főszerkesztése mellett az Áramszünet című regényén
dolgozik.

Szent László-családtábort rendeztek

A jó ember jó kincseiből jót hoz elő
Szent királyunk emléke előtt tisztelegtek a Szeged-Csanádi Egyházmegye idei családtáborának résztevői, korábban pedig Szent László
városába is ellátogatott a pasztorális helynökség zarándoklata.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye
Pasztorális Helynöksége nemrégiben zarándoklatot szervezett
Nagyváradra, Szent László városába. A zarándokok egy Szent
László-címert ábrázoló lobogóval tértek haza útjukról, melyen
Lukács evangéliumának egy mondata szerepel: „A jó ember jó kincseiből jót hoz elő.” E mondat
köré épült az idei egyházmegyei

családtábor programja is, melynek
június végén Gyula adott otthont.
A közel 100 fős tábor résztvevői az
egyházmegye különböző családos
közösségeiből érkeztek. A programban párkapcsolati, családterápiás előadások, beszélgetések, a
CsaládKözPont párkapcsolat-építő szerepeltek, miközben a gyermekek – különböző korcsoportokban – játékosan ismerkedtek Szent
László életével, erényeivel. A családok közötti kapcsolatokat építették a lelki programok, a Szent
László-vetélkedő, a kézműves-foglalkozások, a városismereti játék, a
táncház és az éjszakába nyúló esti
beszélgetések.

Fotó: DSZ
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Elfeledett vázlatok

Idén utoljára a Mamma mia!

Új kötet jelent meg „Napsugarak Szegeden. Alsóvárosi oromdíszek Buday György vázlatfüzetében” címmel. A nagyközönség
által nem ismert rajzokat a szegedi grafikus fiatalon, 1927 és
1928 között készítette az akkori
alsóvárosi napsugaras oromzatokról. Összesen 36 ház oromzatát rajzolta le, de az épületekből
csupán egy maradt meg napjainkra. Szeged múltjának kedvelői és a hagyományokat tiszteletben tartó építkezők számára
is hasznos lehet a könyvecske.

Szenzációs lelet

Fotó: Kovács Ferenc

A Dóm téri csillagtetős színház felkészült a nézők fogadására

Változatos programokkal készül
a Szegedi Szabadtéri Játékok a
2017-es évadra. Utoljára játsszák
az ABBA legendás dalaira épülő
darabokat, mellette azonban más
musical-, vígjáték-előadásokra is
jegyet válthatunk.
Tóth Marcell
Hetek óta látható a Dóm téren a
hatalmas színpad és nézőtér, péntektől pedig a legnagyobb magyar sztárok lépnek fel. Giacomo
Puccini Toscájával kezdődik az
évad. Az operában Toscát Rost
Andrea, a Cavaradossit László
Boldizsár, Scarpiat Kálmándy
Mihály játssza. Az előadás látványvilágát különlegessé teszi,
hogy a közönség a robotkamerák
kivetített képét figyelve közelről
láthatja a szereplőket. A jegyet
megvásárlók kétszeresen is jól járnak, mert megnézhetik a Szegedi
Szimfonikus Zenekar és a Szegedi
Kortárs Balett közös előadását augusztus 24-én, amellyel zárul majd
a Szegedi Szabadtéri Játékok.
Csak a Dóm téren 57 ezren látták
az ABBA-musicalt, azaz a Mamma
mia! című darabot. Negyedik alkalommal tér vissza az előadás

Szegedre olyan sztárokkal, mint
Sasvári Sándor vagy Détár Enikő.
Most is telt házas előadásokra számíthatunk – a későn döntők többségének valószínűleg már a jegyüzérektől kell megvenniük a belépőiket, pedig még ráadás előadást is
beszúrtak
tavasszal.
Ha elmarad az eső,
akkor július
14. és 16. között minden
nap meg lehet nézni az
Ének az esőben című musicalt. A legjobb helyekért 11 és 14 ezer forint közötti összeget kell fizetni, mégis csupán egy-egy hely maradt ki ezekben
a szektorokban. Azok, akik megelégednek azzal, hogy Mészáros Árpád
Zsoltot, Szulák Andreát, Gálvölgyi
Jánost, Kerényi Miklós Mátét csak
távolabbról látják, még találhatnak
kicsit több mint 4500 forintért jegyeket.
A
vígjátékok
szerelmeseit
Shakespeare műve, a Vízkereszt,
vagy
amit
akartok
várja.

Magyarországon most mutatják be
először a Notre Dame-i toronyőr
című musicalt. A szervezők kiemelték, a szegedi Fogadalmi templom
előtti előadás különlegessége, hogy
első alkalommal adják elő a musicalt olyan környezetben,
amelynek hangulata megidézi a világhírű francia
katedrálist is.
Hatszor lehet
megtekinteni
Quasimodo
és Esmeralda
románcát, a
premierre már
szinte teljesen elfogytak a jegyek.
A szegedi liget rekonstrukciója miatt idén nem
tudtak műsort hirdetni az Újszegedi
Szabadtérire, azonban mégis megpróbálják kárpótolni a nézőket a szervezők az átmenetileg elvesztett helyszínért, így augusztus 3. és 5. között a
Szeged Táncegyüttes Kálvária sugárúti
udvarában az öREÖK Szerelmek – Így
szerettek ők sorozat nyári, kibővített
előadását mutatják be. A Kosztolányi
Dezső, Harmos Ilona és Radákovich
Mária szerelmi háromszögéről szóló
műben fellép Koltai Róbert is.

Bronzkori arany lábvértet talált egy férfi gombászás közben,
amelyről azonnal értesítette a
szegedi Móra Ferenc Múzeumot.
A bejelentést követően az intézmény munkatársai átvizsgálták
a fellelési helyet, s megtalálták a
lábvért hiányzó darabjait, valamint a feltehetően a műtárgyhoz
kapcsolódó félgömböt, illetve
kúp alakú függőt.
A valószínűleg a Krisztus előtt
12. és 9. század közötti időszakból származó tárgy egy nagy befolyással bíró emberé lehetett. A
szakemberek szerint elképzelhető, hogy szakrális szertartás keretében kerülhetett a földbe, mert
összehajtogatták és bevagdalták,
így alkalmatlanná téve a mindennapi használatra. Restaurálását
és tudományos vizsgálatát júliusban kezdik meg Eötvös Loránd
Tudományegyetem és a Móra
Ferenc Múzeum munkatársai. A
lelet jelentősége a nagyszéksósi
aranykincshez mérhető.
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Érvényes: június 30-tól július 6-ig

HOROSZKÓP
A hét végét töltse a szabadban, de vigyázzon a
UV-sugárzásra. A felszedett súlytöbbletét, ha
van, nem ártana nyaralás előtt leadni. Tegyen érte! Olyan munkába is
belekezdhet már, amire eddig lehetősége sem volt. A mindennapjaiban
felgyülemlett feszültséget sporttal és ne nassolással vezesse le!
KOS

(03.21. -04.20.)

Felbukkanhat az életében az a probléma, amit jó
ideje nem képes megoldani. Ideje lenne az első
lépést megtenni. Egy kedvező munkahelyi tipptől megnyugodhatna.
Otthonában a héten egy családi konfliktusba csöppenhet, ahol nem bújhat ki a döntőbíró szerepéből.

BIKA (04.21. - 05.20.)

Több százezer rózsa Szőreg főutcáján
Karneváli felvonulással érte el
csúcspontját a Szőregi Rózsaünnep.
Több százezer rózsaszállal feldíszített ünnepi menet vonult végig Szőreg utcáin a XIX. Szőregi
Rózsaünnep keretein belül. A felvonulás ismét nagy tömeget von-

zott, érdeklődők sokasága állt be
a menetbe vagy bámészkodott a
hulló rózsaszirmok között. A hőség
ellenére a feldíszített lovaskocsik
mellett autóval, kerékpárral és gyalogosan is számos résztvevő csatlakozott a színes felvonuláshoz.

Kikapcsolódás helyett a munka kap elsőséget
a héten. Egy kollégájával meggyűlhet a baja.
Partnerével legjobb, ha tisztázza a kialakult helyzetet, hogy miért jutott ebbe a stádiumban kapcsolatunk. A sértettség nem vezet semmi
jóra. Még szakítás is elképzelhető.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Ne eméssze magát, hogy környezete nem segít problémái megoldásában. Ha nem beszéli
meg gondjait, nem is értesülnek róla. A sors érdekes lehetőségeket
kínálhat a héten. Ámor sertepertél ön körül. Legyen okos! Hagyja
magát.

RÁK (06.22-07.22)

Itt az ideje, hogy elkezdje keresgélni a továbblépés ösvényeit. Törékeny dolgokkal,
legyen az konkrét vagy átvitt értelemben, bánjon óvatosan ezekben a napokban. Örömteli esemény vár önre a családdal vagy
anyagiakkal kapcsolatban. Figyeljen!

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

A hét alkalmas a megújulásra az élet minden területén. Kockázatvállalás, kalandok
és új ismeretségek jellemzik a hetet. Ne álljon ellen a szerelmi
csábításnak, kedvező napok következnek. Rokonlátogatások kicsit feszültté tehetik, de vigasztalja az a tudat, hogy ez nem
mindennapos.
Kerülje a stresszt, a veszekedést és inMÉRLEG (09.24-10.23.)
kább próbáljon a háttérben maradni.
Rádöbbenhet, hogy hiába ért ahhoz, amit csinál. Ez még elég a
sikerhez, megfelelő kapcsolatrendszerre is szükség van. Néha kicsúszhat a kezéből az a bizonyos gyeplő. Fogja erősen!
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Ezekben a napokban önnek csak azt kell
eldöntenie a héten, hogy hány vasat tart a
tűzbe! Igyekezzen annyit, hogy még irányítani tudja a dolgokat.
Döntését ne tegye függővé környezete véleményétől. A hét vége
remek kulturális programjaitól kikapcsolódhat.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ha végképp belesüppedne az önsajnálatba,
szedje össze magát. Hívja meg barátait egy
közös buliba. A nagy beszélgetéseknél nincs hatásosabb orvosság! A
hét végére – egy jó ebéd vagy vacsorával összekötött beszélgetés után
– igen jót tenne önnek.

NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ne idegeskedjen minden apróságon, ne húzza fel magát! A héten az a legokosabb, ha
hagyja megtörténni a dolgokat. Később úgyis eléri majd, hogy
minden úgy legyen, ahogy ön akarja. A sors rendszerezi a dolgokat, e miatt nem lesz oka panaszra.

BAK

(12.22. - 01.20.)

Ha hosszú távú tervei vannak a kedvesével,
legyen elnéző, és őrizze meg nyugalmát. Ne
feledje, a házasság nem nyújt védelmet az élet nehézségei ellen!
Csak a kompromisszumkészség és a megértés segít. A hét vége
ragyogó lehetőségeket kínál!

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Csillapodni látszik a vég végére a viharosnak
indult hét. Munkájában nyugodt időszakra
van kilátása. Külföldi út előtt legyen körültekintő. Alaposan gondoljon végig mindent. Komoly érvek szólnak egy új munkahely mellett.
Ne ugorjon fejest a lehetőségbe. Nehogy két szék közül a pad alatt
találja magát.

HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: Gémes Sándor

Versenyben a megyei fürdők
Idén nyáron már harmadik alkalommal választja meg az ország
a kedvenc fürdőit. Az Év Fürdője
szavazásban közel 200 hazai fürdő három kategóriában verseng a
voksokért.
A termalfurdo.hu a Magyar
Fürdőszövetség szakmai támogatásával idén is három kategóriában keresi az ország legnépszerűbb fürdőit. A három kategória
kialakítására – Az Év Fürdője, Az
Év Feltörekvő Fürdője, A Helyiek
Kedvenc Fürdője – azért volt szükség, mert a magyarországi fürdők
rendkívül sokszínűek. 2016-ban

Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában a Szent Erzsébet Mórahalmi
Gyógyfürdő szerezte meg a győzelmet. A szabályok értelmében idén
nem lehet szavazni rá, de a megye többi fürdője részt vesz a versenyben. Tavaly az algyői Borbála
Fürdő A Helyiek Kedvenc Fürdője
kategóriában negyedik lett, de a
makói Hagymatikum is jól szerepelt Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában elért hatodik helyezésével. Idén ők akár a győzelmet is
megszerezhetik a kategóriájukban.
Szavazni a www.azevfurdoje.hu oldalon lehet.

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

Zachert érdeklik a méregkeverők
Szegeden járt az „ország drogszakértője”, aki most nemcsak
a hallucinogén hatású szerekről,
hanem a mérgekről is szót ejtett.
A méregkeverés mestereinek
többsége nő volt - így a fizikailag
náluknál erősebb személyeket is
legyőzhették.
Tóth Marcell
– Az ideális méreg színtelen, szagtalan, íztelen, gyorsan oldódik, kis
dózisban halálos, stabil kémiai szerkezetű, a bevétel után órákkal hat,
és emlékeztet a lefolyása egy természetes betegségre – természetesen
nem tippeket adott a méregkeverőknek Zacher Gábor toxikológus,
főorvos, a Honvédkórház sürgősségi osztályának vezetője, a Szegedi
Tudományegyetem címzetes docense. A hírműsorok riportjaiból ismert szakértő csupán egyik kedvenc
témájáról beszélt, azt mutatta be,
hogy évezredeken keresztül miként
élt az emberiség együtt a mérgekkel
és a tudatmódosító szerekkel.
Már az ókorból ismerünk
rengeteg gyilkos méregkeverőt.
Ménész fáraó Krisztus előtt 3000
körül a mérgező növényeket tanulmányozta, s – Zacher szavaival élve – „fantasztikus toxikológiai laboratóriumot” rendezett be.
2500 évvel később viszont az indiai orvostudomány olyan fejletté
vált, hogy leírták a mérgezés tüneteit. A Nagy

Sándor című hollywoodi szuperprodukcióból sokan emlékezhetnek az
uralkodó édesanyját játszó Angelina
Jolie-ra. Olympia valóban ugyanazzal a céltudatossággal törekedett fia
trónöröklésének elősegítésére, mint
a filmben, s ennek eléréshez előszeretettel tette el láb alól méreggel a
hatalmára veszélyes előkelőket.
A reneszánsz udvarokban a 1517. században sokan hallgattak
Macchiavellire, akinek a nevéhez kötik a „cél szentesíti az eszközt” mottót. A Borgiák című televíziós sorozatot követve erről sokan tudnak, azonban az itáliai család tagjainál is hírhedtebb volt Giulia Toffana, akinek
lelkén 600 ember halála szárad. Végül
nem kerülte el sorsát: őt és a tetteiben segédkező lányát 1659-ben kivégezték Rómában.
A 21. századot megelőző két évszázadban egyre többen lettek azok,
akik nem másokat, hanem saját magukat mérgezték – részben szándé-

kosan, részben véletlenül. 2000-ben
derült ki Beethoven egy megmaradt
hajtincsét vizsgálva, hogy a híres zeneszerző halálához ólommérgezés vezetett. Az Örömóda alkotója ugyanis nem lelkesen itta, hanem inkább
vedelte a bort, amelyet óntartályokban tároltak.
A tudatmódosító szereket, mint az
ópiumot, ugyan ismerték korábban,
de tömegesen az 1950-es évek után
terjedtek el. Előtte évezredeken keresztül sámánok, varázslók használták, egy ilyen szertartás megtekintése közben ismerkedett meg Robert
Gordon Wasson, a JP Morgan egyik
vezetője is a drogokkal, aki később lelkesen mesélt élményeiről az egyik világszerte ismert amerikai magazinnak,
így a következő évtizedre a szórakozás
eszközévé váltak. Ma még rosszabb a
helyzet, mint az 1960-as években, kábítószerfajták százai születnek a TávolKelet titkos laboratóriumaiban.
Ezeket a szereket használják napjaink terroristái is. Manapság a legtöbb esetben a Közel-Keleten illegálisan előállított Captagon hatása alatt
állnak a terrorcselekmények elkövetői.
A „terrorgyógyszert”, amely az amfetamin és teofillin keveréke, azért kedvelik az Iszlám Állam tagjai, mert nem
emeli meg a vérnyomást, így kön�nyebben hajtják végre tetteiket. A 89
halottal járó Bataclan merénylet végrehajtóit is zombiszerű elkövetőkként
jellemezték a túlélők. Nem meglepő
módon haláluk után Captagont találtak a szervezetükben.

Negyedik alkalommal szervez Levendula Napokat a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje és az
SZTE Kulturális Iroda. Július 1-jén
és 2-án kézművestermékekkel,
ismeretterjesztő előadásokkal,
bemutatókkal, koncertekkel és
színházi műsorral várják az érdeklődőket.
A résztvevők a fűszerkerti szépségeket csak megcsodálhatják, a
növényárudákból azonban haza is
vihetik a levendulatöveket. Ezenkívül koncertezik többek között
a Terebes zenekar, Szirtes Edina
Mókus, a Meszecsinka Duó. Szondi Tamás musicalcsokorral készül.
Fellép a Szegedi Egyetemi Színház
és a Grimm-Busz Színház. A látogatók is szerkesztővé válhatnak egy
különleges verses programon: a
füvészkert trópusi üvegháza előtt
álló idős szecsuáni ősfenyő alatt
ki-ki elmondhatja, felolvashatja
kedvenc versét, majd feltűzheti
a versfára. Az előadott versekből
egy virtuális kötetet állítanak ös�sze a szervezők a Levendula Napok
honlapján.

40 év az odesszaiakért
Négy évtizede szolgálja Szeged-Odessza városrészének fiókkönyvtára a helyi olvasókat. Az
évforduló alkalmából nemcsak
két új számítógéppel bővültek,
hanem egy különleges ékszerkészítő workshopot is tartottak a
sclerosis multiplex betegséggel
élők. Terveznek fejlesztéseket is,
olyan olvasóteret szeretnének
berendezni, amely a tizen- és huszonéves korosztály számára is
vonzóvá teszi az intézményt.
Fotó: Gémes Sándor
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Fedezzük fel megyénk értékeit!

Kincseink: tiszta víz és kézműves bor
Különleges válogatással készülünk minden héten, Csongrád megye kincseire hívjuk fel a figyelmet. Turisztikai és gasztronómiai
ajánlónkban most Sándorfalva és
Csongrád egy-egy különlegességét
mutatjuk be.
Tóth Marcell
Rengeteg értéket rejt megyénk, amelyek mellett talán naponta elsétálunk,
mégsem vesszük őket észre.
– Homokos tisztán tartott part.
Tiszta természetes víz. Megfizethető
árak – így jellemezte a sándorfalvi
Nádastó Szabadidőparkot egy látogató. A strand mellett horgászati lehetőség és programok is vannak. A népszerűség nem véletlen, itt a legdrágább
felnőtt belépő a strandra 800 forintba
kerül, míg egy másik – igaz, teljes mértékben eltérő kategóriába tartozó – fürdőbe csak közel 5 ezer forintért lehet
jegyet váltani – ennél még a sándorfalvi hetijegy is olcsóbb. A horgászok
1500 forintért válhatnak napijegyet, ha

A természetesség és a tísztaság látképe

további 2 ezer forintot ráfizetnek, akkor
pedig 4 kilogramm halat is elvihetnek.
Egész évre 18 ezer forint az engedély, a
fiataloknak pedig az említett összeg a
fele. A strand május 15-től szeptember
30-ig tart nyitva, előszezonban 8 órától 20 óráig, főszezonban 8-tól 21-ig,
utószezonban 8-tól 19-ig.

– Borászatunkban kezdettől fogva
fő motiváció, a bor szeretete. A szőlő művelése és a bor elkészítése során
nagyon fontos, hogy minden munkafolyamatnál tiszteljük a természetet és
őrizzük a hagyományokat. Számunkra
a régiek bölcs megfigyelései többet jelentenek, mint számos technológiai le-

írás – így jellemzi csongrádi kézműves családi borászatát Balog Árpád. A
csongrádi borvidék a Dél-Alföld legismertebb borvidéke, elsősorban vörösbort készítenek. Balog borászatában is
megtalálható a Kékfrankos, Zweigelt,
Cabernet Franc, Kadarka, valamint
ezen felül olyan fehérborokat is kóstolhatunk nála, mint a Zöld veltelíni, a
Kövidinka, vagy a Pölöskei muskotály.
A szőlőt csak teljesen megérve
szedik le, a történelmi szüreti időpontokat betartják. Nem használnak
prést, csak színelő hengert, azaz csak
annyi levet nyernek ki a szőlőbogyóból, amennyit az saját maga kiad
préselés nélkül. A bort egy 150 éves
vályogházban dolgozzák, s tárolják a
csongrádi tájegységre jellemző pinceszobában.
Talált még olyan értéket, amelyről nem olvashatott lapunk hasábjain, de másoknak örömmel ajánlana?
Ötleteit rövid indoklással írja meg
a deliszomagazin@gmail.com címre,
s a Déli Szó bemutatja a következő
lapszámok egyikében!

5 ezer forinttól 60 ezerig válogathatunk

Még lehet jelentkezni a nyári táborokba
A Déli Szó áttekintette a választékot. A legnépszerűbb táborok
már beteltek, de azoknak sem
kell aggódni, akik nem tudnak
áldozni gyermekeik üdültetésére:
több szervezet ingyen is biztosít
programokat csemetéiknek.
Tóth Marcell
– Szegedről és a környező településekről, Zsombóról, Bordányból,
Tiszaszigetről rengeteg gyermek jön,
mert a város vonzáskörzetében élők
közül sokan járnak be dolgozni, kön�nyebb ide hozni őket egy táborba.
Egy gyermeket általában két-háromnégy táborba is beíratnak, tudatosan
ügyelve arra, hogy lefedjék azt az időszakot, amikor nem tudnak kivenni
szabadságot – nyilatkozta nemrég a
SZEGEDma.hu hírportálnak Orbán
Hedvig, a Szent-Györgyi Albert

Agóra vezetője. Az önkormányzati
cég a korábbi éveknél nagyobb számú tábort indít, összesen 72-t.
Az intézmény honlapja körképet
mutat arról, hogy milyen táborok
teltek be már az indulást megelőző hetekben. A cukrásztáborok, a
Lego és a Lego robotika táborok
mellett már nem lehet jelentkezni
a zenemese, a mesetakaró, a varrogató, a nyári fitnesz sporttáborra. Általában az öt napért – reggeli jövetellel, délutáni elvitellel – 15
ezer és 17 ezer forint közötti ös�szeget szükséges a jelentkezéssel
együtt eljuttatni a szervezőknek.
Kicsivel drágább ugyan ezeknél az
UTA-ZOO tábor, mégis már hamarabb elkapkodták a helyeket. Nem
véletlenül, itt az összeg magába foglal több kirándulást Budakeszitől
Makóig, a Napfényfürdőtől a
Csodák Palotájáig. Nyitottak az

újdonságokra is a szegedi vagy
Szeged környéki szülők és gyermekeik. Az Olaszországban és
Franciaországban ismert millefiorival, azaz a mintás gyurmakészítéssel foglalkozó táborok közül
mindkettő betelt. – Ez egy különleges gyurmázási technika, amelyre sok más kézműves tevékenység
épül. Az alapanyaga egy hőre keményedő gyurma, amely fantasztikusan alakítható. Elkészítés után
kiégetjük, így használhatóvá válik
akár tálként, kitűzőként, ékszerként, gyűrűként, ceruzaként – jellemzik az ajánlóban a művészeti
módszert.
Kifejezetten olcsóak a Pedagógiai
Szakszolgálat és az Agóra közös táborai, amelyeken 5 ezer forint ellenében vehetnek részt a táborozók.
Azonban nem feltétlenül kell ragaszkodnunk az önkormányzat vagy az

állam táboraihoz. Több művelődési
ház, a Móra Ferenc Múzeum, a füvészkert, valamint egyes nyelviskolák is indítanak táborokat. Akadnak
azonban drágább módjai is a gyerekek nyári szünidejének eltöltésére. A
Sun City Szabadidőközpont wakeboardos bentlakásos tábora 60 ezer
forintba kerül öt napra, de ha a szülő
délutánonként hazaviszi a gyermekét, a díj 40 ezer forintra csökken.
Azoknak sem kell aggódni, akik
számára ez nagyon magas kiadásnak számít, ugyanis több szervezet teljesen ingyen tesz azért, hogy
ne az utcán kallódjanak a fiatalok.
Így augusztus közepétől az ÁGOTA
Alapítvány Játszóházába érdemes ellátogatni, ahol hétköznap délutánokra ajánlanak programokat, kézműves-foglalkozásokat, társasjátékozást, csocsózást vagy akár tanodai fejlesztést.
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Pára, csap és kút

Játsszon velünk mozijegyekért!

Mire megérkezett a hőség Szegedre, már kihelyeztek párakapukat az eddig megszokott
helyekre a városban: a Mars, illetve a Klauzál térre – tájékoztatott érdeklődésünkre a Szegedi
Vízmű Zrt.
Egy-egy mobil ivókutat is üzembe helyeztek a Dugonics téri
körforgalomnál, illetve az Aradi
vértanúk terén, valamint Szegeden első alkalommal tűzcsapokra szerelt ivócsapokból is
ivóvízhez lehet jutni a belvárosban: a Széchenyi tér-Kárász utca
és a Dóm tér-Somogyi utca sarkán. Az ivókutak, ivócsapok és
a párakapuk várhatóan a nyár
végéig segítenek a járókelőknek
a hőség átvészelésében.
A településen jelenleg 126 üzemelő közkifolyó, azaz kék színű
„nyomós” kút található.

Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes
megfejtői között négy darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a szegedi Cinema
Citybe az Élesítve című film vetítésére.
A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai úton a
6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. július 5-éig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Az ELI egyedül nem hoz gazdasági fejlődést

700 ezer embert érinthet a Science Park
2019-ben nyithat meg Szegeden az
ELI mellett kialakítandó Science
Park, ami 700 ezer ember jövőjét
befolyásolhatja. A Szegedi Tudományegyetem rendszeresen szervez előadásokat, konferenciákat a
témában.
Megyeri József
A legutóbbi alkalom a Rákóczi
Szövetség Szegedi Szervezete és a
Szegedi Tudományegyetem közös
szervezésében jött létre. Polner Eörs,
a szervezet alelnöke köszöntőjében
ismertette, a szövetség egyik célkitűzése a határon túli magyarság identitásának erősítése. Mivel az ELI által
Szeged és az ország egyaránt erősödik,
ezért nemcsak hazai, hanem határon
túli magyar és külföldi vállalatok is
felfigyelhetnek a lézerközpontra és a
körülötte épülő Science Parkra.
– A közelmúltban adták át az ELI-t,
ami egyedül nem hozná a várt gazdasági fejlődést, ezért szükséges kialakítani a Science Parkot – ezt már
Szabó Gábor mondta. A rektor hozzátette, az egyetem a piaci partnerekkel közösen részt vesz majd az övezet
mindennapjaiban, ugyanis azok kutatócsoportok nélkül nem lehetnek sikeresek. A pénzügyi megtérülést így
sem rövid időn belül, hanem hosszú
távon kell várni.

Fotó: Gémes Sándor

2019-től már üzemelhet a lézerközpont melletti park

– A dél-alföldi régióban 300 ezer,
míg a határon túl 400 ezer főt érint
a beruházás – folytatta Szabó Gábor,
aki kijelentette, a területrendezést
még az idén elvégzik, és azt szeretnék, ha 2019-ben megnyílna az új
tudományos és innovációs park.
Kemény Lajos rektorhelyettes arra mutatott rá: az ország három legjobbja között regisztrált egyetem a
7200 alkalmazott foglalkoztatásával
a régió legnagyobb vállalatával számít. 12 karon folytatnak oktatást, kli-

nikai központot üzemeltetnek és az
elkövetkezendő négy éven belül ös�szesen 47 milliárd forint fejlesztési
forrásra számítanak.
A Science Park Németország számára is fontos, mivel hazánkban
számos német vállalat működik, a
beáramló külföldi tőke egynegyede tőlük származik. Ennek kapcsán
Dirk Wölfer, a Német-Magyar Ipari
és Kereskedelmi Kamara képviselője ismertette, a kamara partnerkeresésben, támogatásokkal és a német

követelményeknek megfelelő képzéssel segíti az itteni német vállalatokat és a magyar cégek németországi kapcsolatépítését.
A Zeiss több mint 160 éve járul
hozzá a technológia előrehaladásához a félvezető-, autó- és gépipar,
az orvosbiológiai kutatás és az orvostechnika, valamint szemüveglencsék, fotó- és filmobjektívek, távcsövek és planetáriumok számára.
A német székhelyű cég a világ több
mint 40 országában van jelen, kereken 40 termelési és több mint 50
szerviz- és értékesítési telephellyel,
valamint 20 kutató és fejlesztő telephellyel. Az éves árbevétele összesen 5 milliárd euró, aminek 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordítja.
Herbert Schaden vezérigazgató-helyettes elmondta, bízik benne, hogy
a Szegedi Tudományegyetemmel is
kötnek megállapodást a jövőben.
Stephen Nickell, a Zeiss vezető termékmenedzsere kifejtette, ők
készítették a MultiSEM-et, a világ
leggyorsabb elektronmikroszkópját, ami az idegtudományokban alkalmazható a sejtek kapcsolatainak
feltérképezésére. Még elhangzott: a
cég a technológia továbbfejlesztésében fontosnak tartaná az együttműködést a szegedi egyetem kutatóival
a neurobiológia, az orvostudomány
és a szoftverfejlesztés területén.

A szegedi egyetemet tartják a legszebbnek
Az eduline.hu internetes szépségversenyén a legszebb magyar
egyetemi campust keresik. A legnagyobb egyetemek között szervezett első kör lezárult: az első helyet az Szegedi Tudományegyetem
nyerte el.
A szavazók 40 százaléka szerint a Szegedi Tudományegyetemé a legszebb
campus a magyarországi egyetemek
közül az eduline.hu megmérettetésén. Tíz nagy magyarországi felsőoktatási intézmény versengett – a
dobogó második fokára a Debreceni

Fotó: Gémes Sándor

Egyetem került, a szavazatok 30 százalékával. A harmadik a Szent István
Egyetem lett, 10 százalékkal.
A Szegedi Tudományegyetem a
Rektori Hivatalról készült fotóval
vett részt a versenyben, bár tágabb
értelemben az egész város a campusa,
hiszen közel 300 ingatlana Szeged
különböző pontjain helyezkedik el.
Az egyetemisták meghatározása szerint pedig a TIK és környezete funkcionál campusként, hiszen az egyetemi könyvtár, közösségi központ és a
körülötte kiépült diáknegyed a hallgatók legkedveltebb találkozóhelye.
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Kevesebb a gyermek, kevesebb a pap is

Közös múlt, közös jövő

80 lelkipásztor az egyházmegyében
Kevesen vannak a hívők és a gyermekek – ez is az oka annak, hogy
Magyarországon tíz év alatt ötödével csökkent a katolikus papok
száma.
Megyeri József
A Szeged-Csanád Egyházmegyében
például 110 plébániára 80 lelkipásztor
jut, de van, ahol rosszabb a helyzet. A
Déli Szó a témában Kovács Józsefet,
a szegedi Szent Gellért Szeminárium
rektorát kérdezte.
A Szeged-Csanád Egyházmegye
Csongrád és Békés megye, valamint
Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részét foglalja magába. A területhez tartozó 110 plébánián a szerzetesekkel együtt összesen 80 aktív pap
teljesít szolgálatot. Kovács József így
nem tud hiányról beszámolni az egyházmegyében, ahol átlagosan 2000
hívő jut egy lelkipásztorra. – Ha egy
plébánia nem bír eltartani egy papot,
akkor ahhoz a személyhez több tartozik. A térségben van, ahol egy fő
2-3 településre jár, de ez mindig az
adott viszonyoktól függ. A 10 ezer
lélekszámú Sarkadon mindössze 800
katolikus él, míg Szeged környékén
néhol 100 százalék a katolikusok aránya. A Dunántúl pedig bővelkedik
a 2-300 fős falvakban, ott egy pap
8-10 település között is ingázhat –
fejtette ki.

Újranyílt az osztrák tiszteletbeli
konzuli iroda Szegeden. A térségben az osztrák állampolgároknak
Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem jogászprofesszora
nyújt segítséget. Elisabeth Ellison-Kramer osztrák nagykövet
az SZTE jogtudományi karának
egyik épületében működő iroda
avatóünnepségen úgy fogalmazott, Ausztria és Magyarország
hosszú közös történelmi múlttal
rendelkezik, kereskedelmi kapcsolataik ma is erősek. A szegedi tiszteletbeli konzul működési
területén, a három dél-alföldi
megyében komoly lehetőséget
lát a gazdasági együttműködés
további elmélyítésére.

Fotó: Gémes Sándor

Van, ahol 8-10 település között is ingázhat egy pap

Véleménye szerint a hívők és a
születések számának csökkenése jelentősen hozzájárul a negatív statisztikákhoz. – Ez a probléma akkor jelent meg, amikor Jézus megalapította az egyházat és azt mondta: kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az Ő aratásába. Elég csak
belegondolnunk: néhány évtizeddel ezelőtt egy 8-10 gyermekes családból hamarabb elengedtek egy-egy fiatalt papnak, mint most, amikor sok esetben
csak egy gyermeket vállalnak a párok
– tudatta a rektor.
Az utánpótlás ezáltal nem túl kedvező a jövőre nézve. Az egyházjog
szerint a papok nyugdíjkorhatára 75

Törődés és mosoly

év, míg az egyházmegyei átlagéletkoruk 50-55 év. A nyugdíjazások és
az esetleges halálesetek miatt évente
átlagosan két kispap felszentelésére
lenne szükség, azonban a szemináriumon idén egy sem végzett. Kovács
József még elmondta, jelenleg egy első-, egy másod-, kettő harmad- és
egy negyedéves növendék folytatja
náluk tanulmányait. Felvételre ketten jelentkeztek.
Egy lelkipásztor havi bére megegyezik egy középiskolai tanáréval.
Ha az adott egyházközség számára
nem áll rendelkezésre elegendő forrás, akkor az egyházmegye segít a
finanszírozásban.

Támogatjuk a kerítést
A magyarok 87 százaléka ellenzi a
bevándorlási kvótákat, az elképzelést mindössze a teljes felnőtt népesség 7 százaléka támogatja – derül
ki a Nézőpont Intézet legfrissebb
kutatásából.
A felmérés szerint a magyarok 76
százaléka tart attól, hogy a következő évtizedben inkább problémát fog
jelenteni Magyarország számára a bevándorlás. Emellett tíz megkérdezettből nyolc (81 százalék) támogatja a
déli határszakaszon felépített kerítést,
közel azonos arányban (85 százalék)
tartanak továbbá attól, hogy a bevándorlók között terroristák lehetnek.
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Fotó: Gémes Sándor

Öt évvel ezelőtt avatták fel a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
által fenntartott Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató Dr.
Foltán József Gyermekotthont
Tápén. Az intézményben idén
jubileumi Foltán-napot szerveztek. A megnyitón Kothencz János, a szolgáltató főigazgatója,
az ÁGOTA Alapítvány alapítója
megemlítette, az elmúlt évek
során jó vélemény alakult ki az
intézményről, a nevelők mindennapos munkáját pedig a gyermekek önfeledt mosolya minden
fáradozásért kárpótolja. Az öt év
alatt kiváló eredményeket értek
el, az otthon fiataljai közül ma
már senki nem kerül ki szakma
nélkül. Idén ketten érettségiztek,
míg korábban volt, aki főiskolai
tanulmányokat végzett. Jelenleg
tizenhárman élnek a Budai Nagy
Antal utcai épületben.
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Célkeresztben az erősítések

Játékosvándorlás a szegedi élcsapatoknál
Összeállításunkban kézilabda, labdarúgás és kosárlabda.
Vajgely Pál
Három idei kerettagot nem láthatunk jövőre a MOL-Pick Szeged
kézilabdacsapatának mezében: Uhr
Kastelic és Sandro Obranovic visszatérnek klubjaikhoz, valamint Bóka
Bendegúz Balatonfüreden folytatja.
A klub bemutatta új igazolásait is: a
bal szélre az izlandi válogatott Stefan
Sigurmansson, mellette az orosz
irányító, Dmitry Zhitnikov érkezett
a csapathoz, amelynek kerete ezzel
véglegesnek tekinthető.
Hatan már nem voltak ott a Szeged
2011-Grosics Akadémia NB II-es futballistáinak első foglalkozásán: Király
Patrik Békéscsabára, Andorka Péter
pedig Kaposvárra szerződött, míg
Mészáros Márk, Geiger Norbert,
Farkas Aurél új klubja egyelőre nem
ismert, Szemerédi Norberttel szer-

Fotó: Kovács Ferenc

A Pick új tízese Stefan Sigurmansson

ződést bontottak. Megállapodtak viszont a 31 éves középpályással, Mihai
Nicoreckel, mellette a 27 éves védő,
Andrej Causic is a csapatot erősíti,

a harmadik érkező szintén egy védő: a 21 éves görög utánpótlás-válogatott, Konstantinos Ikonomou a
SZEOL-tól jön.

Két légiósát is megtartotta a
Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapata: Andrija Ciric mellett
Nenad Sulovic is újabb évre kötelezte
el magát a szegediekhez. Az előző évi
kezdőötösből Juhos Levente is marad a Naturtexnél, de a Tisza-partiak
szeretnék, ha Marko Boltic és Ivan
Lilov is a csapat tagja maradna. A
fiatalok, így Vágvölgyi Ákos, Révész
Ádám és Wirth Ádám megtartása
mellett az is eldőlt, hogy Bán Tibor
nem marad a klubnál, ő Körmenden
folytatja.
Hét új játékossal kezdheti meg
a felkészülést a PC Trade Szeged
KKSE. A női kézilabdások korábbi
játékosuk, a 26 éves Dajka Bettina
mellett megszerezték a 19 éves Bató
Lilit, míg a 19 éves Zsikó Zsanett
a Ferencvárostól tér vissza nevelőklubjához. További négy fiatal
is csatlakozik a csapathoz: Gindeli
Panna és Molnár Imola, valamint
Scheffer Zsanett és Speth Evelin.

Kárász Anna is gyógyul a vállmütétje után

Az Eb-re hangolnak a szegedi kajakosok
Javában zajlik a kajak-kenu idény,
a Démász Szeged VE versenyzői
pedig az elmúlt évekhez hasonló
magas színvonalon teljesítenek.
Vajgely Pál
Három érmet hoztak haza a
belgrádi korosztályos Európabajnokságról a Démász Szeged VE
versenyzői. Nagy Bianka két ezüstérmet nyert kenu egyesben, míg
Zombori Dominik a kenu négyes
tagjaként állhatott fel a dobogó
második fokára. Ezzel a Matyéren rendezett felnőtt válogatót
és világkupát követően a fiatalok
számára is megrendezték az első
komolyabb viadalt, amiről elégedetten nyilatkozott a klubigazgató,
Petrovics Kálmán is. – A várakozás
szerint többen fogják képviselni
egyesületünket a felnőttek között
az Európa-bajnokságon. Nádas

Fotó: Gémes Sándor

Alkalmazkodniuk kell – Petrovics pozitív idényt vár

Bence olimpiai versenyszámban, a
frissen igazolt Medveczky Erika két
számban rajtolhat az Eb-n. Nagy
érvágás Kárász Anna sérülése, de

szépen lassan felépül, és a vállműtétje után teljes értékű munkát tud
majd végezni – összegzett Petrovics
Kálmán.

Az olimpiai ciklus elején új számokat, így a női kenut és a K4500 métert is fel kell venniük a
programba a szegedieknek, amivel
kapcsolatban a klubigazgató kifejtette, továbbra is nagy létszámmal
képviseltetik magukat a felnőtt válogatottakban, az utánpótlás terén
pedig a következő években is széles bázissal számolhatnak.
– Alkalmazkodnunk kell a
sportág nemzetközi irányítása által alkotott szabályokhoz. Azokban
a számokban, amelyeket Tokióban
először rendeznek meg, ott vagyunk mi is, például Nagy Bianka
17 évesen remek teljesítményt
nyújt. Szegednek komoly szerepe
volt a sportág olimpiai sorsát illetően az 1998-as világbajnoksággal, amikor 30 ezer néző látogatott
ki a versenyekre – mondta a kajak-kenu ötkarikás játékokon betöltött pozíciójával kapcsolatban.
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Az NB III homokháti gyöngyszeme

Ünnep után munka Mórahalmon
A harmadosztályú tagság meghos�szabbítását közösen, két csapattag
esküvőjén ünnepelték meg a mórahalmi labdarúgók.
Vajgely Pál

ballista sem jelezte távozási szándékát. Az NB III-as bajnokság rajtjáig több próbajátékost is tesztel a homokháti együttes, mellettük pedig a
klub utánpótlásából is több fiatal az
első csapat keretével dolgozhat a nyár

folyamán. Számukra mindenképpen
felnőtt labdarúgásbeli tapasztalatokat
nyújtanának, így ha nem is az NB
III-ban, de a megyeháromban szereplő második csapatnál kaphatnak szerepet, ugyanis Mórahalmon kitűzött

Szücs Szasa és Dalibor Crkvenjakov
egyaránt kimondta a boldogító
igent, a násznépben pedig ott voltak a csapattársak is. A pihenés
és az örömteli pillanatok után
azonban újra a munkáé lesz a
főszerep, július harmadikán
kezdődik a csapat felkészülése. Június utolsó hetében már
négynapos edzésprogramot
kell elvégeznie a keret tagjainak, de Magyar György szerint
a legfontosabb, hogy mentálisan
és fizikálisan is kipihenten kezdhessék a következő idényt az elmúlt két szezon kemény küzdelmeit
követően.
A Mórahalom nem tervez
nagy változásokat a keret ös�szetételét illetően: minden
csapatrészbe szeretnének
egy embert, de két-háromnál több érkezővel nem feltétlen
kalkulálnának,
tekintettel arra, hogy egy fut-

cél, hogy a „fakó” magasabb osztályban játsszon. – Elsősorban a bennmaradás a cél, de a nyolc-tizenegyedik hely az, amivel már elégedettek
lennénk. A megyehármas csapatunk
szeretnénk, ha feljutna, ebben meglátjuk, hogy tudunk majd vis�szasegíteni nekik – fogalmazott Magyar György, akinek Vojnic-Zelic Sasával
alkotott edzőpárosa
irányítja a jövőben is
a mórahalmi együttest.
– A városvezetéstől is
kapunk támogatást, amiben tudnak, segítenek bennünket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy odafigyeljenek ránk
is Csongrád megyében, és
egy kis gyöngyszem lehetünk a ligában. Örülnénk, ha
mind a négy megyei résztvevő bennmaradna az NB
III következő szezonjában
– utalt Magyar György
arra, hogy a 2017/18as kiírásban négy
együttes is képviseli
Csongrád megyét a
harmadosztályban,
a Mórahalom mellett a SZEOL SC, a
Hódmezővásárhely
Fotó: Gémes Sándor
és a Makó.

Hatodik háború – babonás bajnokok bravúrjai
Idén is összecsaptak a kapusok
a Felső Tisza-parti stadionban, az
ország minden pontjáról rekordszámú, 155 hálóőr küzdött meg
egymással és a hőséggel.
Vajgely

pál

A főszervező, Bagdi Ferenc Dávidnaptár alapján történt dátumválasztása ezúttal is bejött, egy felhő sem volt
az égen. – A kapusokkal szorosan ös�szefügg a babona, a naptár pedig hat
éven keresztül nem hazudott. Szép
kihívás a létszám, de állunk elébe.
Megpróbáljuk itt tartani a rendezvényt, ha az első hatot itt rendeztük,

Fotó: Kovács Ferenc

akkor a következőeknek is itt kell lenniük – utalt a Felső Tisza parti stadion
helyzetére.
Senkinek sem jött össze a címvédés: a
tavalyi bajnok Papp Tamást a későbbi
bronzérmes, Oláh Levente ejtette ki,
a jászberényi Menczeles Iván győzelmével zárult a nyílt kategória, aki Kiss
Tamást előzte meg. A +35-ösöknél
az előző két év bajnoka, Szabó Attila
kikapott a szatymazi Kiss Máriótól
a döntőben. A hölgyeknél Dékány
Dóra ismét második lett, miután
Rövid Letícia legyőzte őt a döntőben.
Az U13-asoknál Fábián Imre nyert,
míg az U14-ben Talián László végzett az élen.
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Sárkánnyal a vízen

Megvan a licenc

Újabb nemzetközi vizes versenynek ad otthont Szeged:
ezúttal nem a szegedi sportegyesületek, hanem Európa
legjobb sárkányhajósai versenyeznek egymással
Szegeden július 6–9. között. A sportág történetének
második Európa-bajnokságát rendezheti a Tisza-parti
város, ahol 2010-ben és 2013-ban már sikeresen lebonyolítottak egy világbajnokságot.

Lazic helyett Mandic

Tizenegy év elteltével,
2006 után visszatérhet
a megyei I. osztályba a
Deszki SC: a megyei másodosztály ezüstérmese
meg is kapta az induláshoz szükséges licencet.

Emléktábla Kocsisnak
Hetvenedik születésnapjára avatták fel
Szeged olimpiai bajnok labdarúgója,
Kocsis Lajos emléktábláját móravárosi
szülőházánál.
Június 18-án ünnepelte volna hetvenedik születésnapját Kocsis Lajos,
1968-ban olimpiai bajnoki címet nyert
labdarúgó. Ebből az alkalomból Kozma György, valamint a Rengey Baráti
Kör avattott emléktáblát. Kocsis Lajos
a Móravárosi Kinizsiben kezdte pályafutását, majd játszott a SZVSE-ben is,
18 évesen pedig már az NB I-es Salgótarján játékosa volt. 1967-ben került a
Kispesthez, végül Gyulán hagyott fel a
labdarúgással. 2000-ben, 53 évesen,
Budapesten érte a halál.

Forgács Miskolcon
Hatévnyi olaszországi légióskodást követően a következő szezonban ismét Magyarországon, a
Diósgyőrnél
futballozik
a Szegedről indult Forgács
Dávid.
Tizenöt évesen igazolt
Olaszországba a Tisza Volán
SC nevelése, aki az Atalanta
után bajnoki címet szerzzett a
harmadosztályban a Pisával,
majd az Anconához szerződött, amellyel viszont idén
búcsúzni kényszerült a Lega
Prótól. Korábban is hívott a
DVTK, most szabadon igazolhatóként el tudtam fogadni az ajánlatot. Bódog Tamás
vezetőedző határozottsága
meggyőző volt. Bízom benne,
hogy más célokért harcolunk,
és izgalmas lesz a bajnokság
hajrája – fogalmazott a klub
honlapjának Forgács Dávid.

Szegedi kapitány strandkéziben
A PC Trade Szeged KKSE vezetőedzője, Bakó Botond
szövetségi kapitány vezetésével végzett tizedik helyen
a horvátországi Európa-bajnokságon a magyar női
strandkézilabda-válogatott. A csoportkör során egy
győzelemmel és három vereséggel zárt csapatban két
szegedi, Bárány Krisztina és Berta Nikolett is szerepet
kapott. A franciák elleni meccsen az eredményjelző is
a magyarok ellen volt, mert hiába szereztek az utolsó
tíz másodpercben szett győzelmet érő gólt, nem indult
el az óra – többek között ezen is múlt, hogy nem jutott
a nyolc közé a nemzeti csapat. A franciák elleni vereség
mentálisan is megtörte a lányokat, utána egy gyengébb
erőt képviselő görög csapattól is kikaptunk. Az idei egy
átmeneti év volt, teljesen kicserélődött a keret, ráadásul a torna egybeesett a vizsgaidőszakkal, így sokan
e miatt kénytelenek voltak lemondani a szereplést.
Mindent egybevéve reális eredményt értünk el, még az
Eb-győztes norvégokkal is szoros meccset játszottunk –
részletezte Bakó Botond.
A szegedi tréner és a válogatott célja, hogy ott legyen a
következő világjátékokon: ehhez a két év múlva esedékes portugáliai Eb-n kell várhatóan az első négy között
végezniük, mert csak így juthatnak ki a világbajnokságra, ahonnan elérhetik a végső célt. A válogatott várhatóan jövő januárban tartja következő összetartását.

Elváltak egymástól a Naturtex-SZTE-Szedeák és Nikola
Lazic útjai: a szerb szakembert honfitársa, Andjelko Mandic
váltja a Magyar Kupa-bronzérmes csapat kispadján.
Nem tudott megegyezni egymással a folytatásról a NaturtexSZTE-Szedeák vezetősége, valamint a csapatot három és fél
éven át irányító Nikola Lazic. A Magyar Kupában az előző
idényben bronzérmet nyert csapat irányítását egy szintén
szerb vezetőedző, Andjelko Mandic veszi át. A Naturtex
új edzője számára nem lesz ismeretlen a szegedi csapat,
hiszen a klub már két, szerződését meghosszabbított légiósát, a center Nenad Sulovicot, valamint a csapatkapitány
Andrija Ciricet egyaránt ismeri, de dolgozott együtt az irányító Marko Bolticcsal is. – Nem csupán én ismerem őket,
hanem ők is egymást. Természetesen nagy könnyebbség
lenne, ha mind a négy légiós maradna a klubnál, de ezt illetően még várnunk kell. Célunk, hogy a folytatásban is olyan
kosárlabdát játsszunk, ami a szegedi szurkolók számára is
élvezetes játékot jelent, ugyanakkor persze az eredményesség az első számú szempont, ez a két tényező nem mindig
egyesíthető – mondta lapunknak az új mester.
Mint arra a 40 éves szakember kitért, a következő bajnokságban sem számíthatnak könnyű feladatra, hiszen olyan
csapatok végeztek mögöttük, amelyek várhatóan mindenképpen javítani szeretnének az elért eredményeiken: így az
alsóházban szereplő Paks vagy a play-offról szintén lemaradt Sopron is arra fog törekedni, hogy jobb teljesítményt
érjen el a bajnokságban. A Szedeák játékosai augusztus
közepén kezdik meg a felkészülést a következő, október
második hétvégéjén rajtoló bajnokságra.

Meccs a bajnokkal
A Szeged 2011-Grosics Akadémia az NB I címvédője, a
Budapest Honvéd ellen
játssza első felkészülési
mérkőzését. Supka Attila
együttese július elsején 17
órától a Bozsik stadionban
találkozik a kispestiekkel,
majd egy hét múlva a Debrecennel játszik edzőmérkőzést.
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Olasz Anna bővítette aranykollekcióját

Híres újra Szegeden

Jó főpróba volt a hazai vb előtt
Szegeden nyert bajnoki címet a
Haász SZUE kiválósága, Olasz
Anna. A vizes világbajnokságra
készülő szegedi úszó a Maty-éren
ünnepelhetett, ahol több szempontból is értékes tapasztalatokkal gazdagodott.
Vajgely Pál
Remekül alakul az év a Haász SZUE
nyílt vízi úszója, Olasz Anna számára. Előbb megnyerte a magyar medencés hosszútávúszó-bajnokságot,
majd a franciaországi Gravelinesban rendezett gall nyílt bajnokságon
kiharcolta a világbajnoki részvételt a
rövidebb, 10 kilométeres távon is –
ezután következett a Maty-éren rendezett országos bajnokság, ahol elsőként ért célba, ezzel bajnoki címet
szerzett 10 kilométeren, ezúttal hazai
közönség előtt. – Abból a szempontból kimondottan nehéz volt az ob,
hogy a hamarosan kezdődő vizes
világbajnokság előtt ez volt az utolsó
nyílt vízi verseny, így a szokásosnál jóval nagyobb médiaérdeklődés
mellett zajlott a verseny. Ez által nem
maradt időm a mentális felkészülésre
a rajt előtt. Mindenképpen hasznos
volt, mert így rájöttem, bármi is legyen a világbajnokságon, a rajt előtt
számomra szent és sérthetetlen
az a két óra, erre roppantul kell
figyelnem – mondta lapunknak a magyar bajnoki címet
szerzett Olasz Anna, aki
mondhatni családias környezetben versenyezhetett,
hiszen több ismerőse és
családtagja is kilátogatott a szegedi olimpiai
központba. Ennek köszönhetően kicsit belekóstolhatott abba, milyen lesz majd hazai
szurkolók előtt úszni,
hiszen a világbajnokságot Magyarország
rendezi, a nyílt
vízi
úszók
Balatonfüreden
csapnak össze az év
egyik legnagyobb hazai sporteseményén.
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Bár tulajdonképpen hazai pályán
úszhatott, Olasz Anna számára ez
volt a debütálás a Maty-éren, hiszen korábban még nem versenyzett a szegedi helyszínen. A
Franciaországban teljesített 25 kilométeres versenyt követően elsősorban edzésként tekintett az országos
bajnokságra, amit bajnoki címe tükrözött is. Edzője, Gellért Gábor, aki
egyben a nyílt vízi úszók szövetségi
edzője, valamint önmaga számára
is az egyik legfőbb szempont volt,
hogy miképp tud regenerálódni a
Gravelines-ben leúszott versenyt követően, ugyanakkor ezt semmiképp
sem pihenéssel próbálták kiváltani:
az ob előtti napokban is kemény
edzéseken vett még részt. Mint az
Egyesült Államokban, az Arizona
State University üzleti kommunikációs képzésén a közelmúltban végzett

Fotó: Kovács Ferenc

úszó hozzátette, egyrészt a Maty-éri
pályák foglaltsága, másrészt a sűrű
versenynaptára okán hazatérése óta
nem tudott az országos bajnokság
helyszínén edzeni – végül ez semmit
sem látszott, és könnyedén nyerte
meg a hazai viadalt. Szeged után
Portugália felé vette az irányt, ahol a
világkupa sorozat idei harmadik állomásán a tizenharmadik helyen ért
célba: Setúbalban persze még nem
volt szükség a csúcsformára, azt a balatonfüredi vb-re kell tartalékolnia.
A 2016-os riói olimpián tizennegyedik helyen végzett sportoló számára a világbajnoki felkészülés hajrája
következik, ugyanakkor nem a rá
váró kihívással kel és fekszik. – Ha
ezt tenném, és folyamatosan a világbajnokság járna az eszemben, állandóan erre gondolnék, akkor pont
akkora fáradnék el mentálisan, mikorra topformában kellene lennem.
Bízom benne, hogy olyan időjárás
lesz a vb idején, ami nehezíteni fogja a pályát, minél nagyobb kihívás a
versenyzés, én annál jobban tudok
teljesíteni – részletezte az Európabajnoki arany, valamint vb-ezüstérmes úszó. Sok ideje viszont már
nincs formája csiszolására: július 16án lesz a nők 10 kilométeres döntője,
míg öt nappal később, július 21-én
jöhet a hosszabb, 25 kilométeres táv
fináléja. – Ha nem is lényegtelen, hogy mi történt velem, és
hogyan zajlott az elmúlt egy
évem, de ez az időszak az, ami
igazán nagy jelentőséggel bír a
világbajnoki szereplésemet illetően. A vb közeledtével egyre
motiváltabban dolgozom én
is, világbajnoki tempóban
edzünk, csak a vasárnapjaim szabadok. Majdnem
minden héten versenyezni
is fogok a világbajnokságig,
abban biztos vagyok, hogy
visszatér az az érzés, amit
a sportág nyújthat, még ha
tavaly, amikor úgy volt, nem
lehetek ott az olimpián, az is
megfordult a fejemben, hogy
felhagyok az úszással – zárta a mindig mosolygós Olasz
Anna.

Visszatér a korábbi sikeres
edző, Híres Gábor pályaedzőként segíti Supka Attila munkáját.
A SZEAC-ot korábban az NB IIbe vezető szakember ezúttal
a Szeged 2011-Grosics Akadémiánál kinevezett vezetőedző,
Supka Attila mellett vállalt
feladatot. – Sajnálom, hogy
annak idején Bereczk Imre
kiszállt a futballból, mikor felkerültünk az NB II-be. Ha ez
nem történik meg, már lenne
stadion és NB I-es csapat is a
városban. Hasonlóan gondolkozunk a futballról Attilával,
akinek a kérését hamar elfogadtam – fogalmazott az 59
éves szakember.
A csapat várható arcáról azt
mondta, amennyiben egy stabil, ügyes és taktikus együttest
sikerül felépíteniük a következő szezonra, akkor bármit elérhetnek, még akkor is, ha nem
a Szeged-Grosics rendelkezik a
legjobb anyagi kondíciókkal –
ezt a különbséget meglátása
szerint fegyelmezett csapatjátékkal és komoly edzésmunkával el lehet tüntetni a pályán.

Megvan a SZEOL edzője
Kinevezték az NB III-as SZEOL
SC új vezetőedzőjét: Siha Zsolt
vette át a csapat irányítását.
A szegedi klub ügyvezetője,
Halkó Pál bejelentette, hogy
az idény végén távozó Zoran
Kuntic helyét a legutóbbi, feljutással végződött harmadosztályú szezonban a csapatnál másodedzőként dolgozó, korábbi
sportigazgató, Siha Zsolt ül le
a SZEOL kispadjára. Munkáját
pályaedzőként Vellai Áron segíti,
míg kapusedzőként továbbra is
Bagdi Ferenc lesz a stáb tagja. A
következő idényt az NB III-ban
töltő együttes hasonlóan az előző
szezonhoz, a 2017/18-as idény
során is a SZVSE-stadionban
játssza hazai mérkőzéseit, amelyre a szurkolók a klub döntése
értelmében ingyen mehetnek be.
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