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Körzeti megbízottak, 
posta és gyermekotthon 
A tavasz a szegedi közéletet is felpörgette, a köz-
biztonság és a közszolgáltatás területén jelentek 
meg „új fecskék”. Körzeti megbízotti irodák nyíl-
tak, megmenekült egy kisposta Kecskésen, és a 
tápéi gyermekotthonba is beköltöztek az új lakók.

A szegedi közgyűlés nagy összhangban döntött 
idén arról, hogy új körzeti megbízotti irodákat nyit, 
így először a Mars téri, majd a Cserepes sori piacon 
foglalhatták el irodájukat a rendőrök, majd Szent-
mihályon és Kiskundorozsmán költözhetnek új he-
lyiségekbe az egyenruhások. Kecskésen a helyi 
önkormányzati képviselő és a civilek hathatós közre-
működésével pedig a kispostát sikerült megmenteni. 
A sok vitával övezett, tápéi Budai Nagy Antal utcai, 
pályázati pénzből kialakított intézmény végre meg-
találta funkcióját és lakóit: április közepén beköltöz-
hettek a gyermekek a Szeged-Csanádi Egyházme-
gye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Dr. Foltán József Gyermekotthonába.  
A protokolláris intézményavatásra és -megnyitóra áp-
rilis 23-án került sor. 

A témában született írásainkat a 
2. és a 3. oldalon olvashatják.

Városnéző kisvonat 
Két év szünet után ismét városnéző járatok indulhatnak 
Szegeden. Egy működő vállalkozás új szolgáltatásaként 
uniós turisztikai pályázat keretében a kor legmodernebb 
városnéző kisvonatát állítja forgalomba Szeged Napján.
A Szeged étterem elől reggel kilenctől az esti órákig le-
het majd igénybe venni a városnéző járatot, mely órán-
ként indul, s mintegy 45 percen át járja körbe a város 
turisztikai látványosságait. A belvárosból induló járat Al-
sóvárosra és Újszegedre is ellátogat, s egy informatikai 
fejlesztés keretében úgynevezett Tourist Guide-rendszer 
alapján működik majd az idegenvezetés, így több nyel-
ven ismertetik az utasokkal Szeged látványosságait.
„Az 56 férőhelyes vonat egy vadonatúj fejlesztés, egye-
nesen a klagenfurti székhelyű STF Funtrain nevű gyár-
tótól szállítjuk a Tisza-partra” – mondta el portálunknak 
Székely Róbert, a járatot üzemeltető cég, az Eurozol 99 
Kft. igazgatója. A jármű üvegablakok behelyezésével tel-
jesíthető, akadálymentesített, babakocsi-tárolóval, zár-
ható ajtóval, biztonsági övvel felszerelve. 25 kilométeres 
sebességgel halad majd a szerelvény, és a legkorsze-
rűbb légfékrendszerrel van ellátva. 
Május közepén kezdődik a szezon, a Szeged étterem elől 
reggel kilenctől estig indulnak járatok óránként. A hivata-
los menetrenden kívül egyéb szolgáltatásokra is igénybe 
vehető majd,  szabadon kibérelhető. 

(Kérdéseiket az informacio@szegedikisvonat.hu e-mail 
címen tehetik fel.)

Szeged moStohagyermeke: a tiSza
Május elseje már hagyományosan a strandok nyitásának napja is Szegeden. Összeállí-
tásunkban szétnéztünk, hogy milyen is a szebb napokat látott vízi élet városunkban.

Nemcsak a liget forgata-
ga, a majális hangulata 
miatt különleges a nyár 
első hónapjának érkezé-
se, hanem mert a stran-
dok nyitásával a nyár 
forrósága is eszünkbe 
juthat, legyen bármilyen 
időjárás is a májusfák 
árnyékában. Aki turista-
ként látogat Szegedre, s 
előtte tudatos utazóként 
feltérképezi a Tisza-parti 
várost, méltán gondol-
hatja, hogy bizony a fo-
lyópartot nyüzsgő stran-
dolás, fürdés, lubickolás 
szegélyezi, ráadásul az 
újsághírekből kaphat 
olyan ízelítőt is, hogy a 
Napfényfürdő felépíté-

sével nem véletlen je-
lentette ki Botka Lász-
ló polgármester, hogy 
Szeged fürdőváros. Pe-
dig a valóság közel sem 
ad ilyen tiszta képet vi-
zes életünkről. Kétolda-
las összeállításunkban 
körbejártuk, hogy milyen 
is ma Szeged vízi élete, 
s ebben milyen szerepet 
tölt be a Tisza. Kiderült, 
hogy a régen olyan nép-
szerű, hagyományos 
szabad strandokon, a 
Sárgán, Fokán és a La-
poson ma tilos fürödni, 
helyette egy 30 méteres 
kis szakaszt alakítottak 
ki a Partfürdőn, ahol rá-
adásul a mai napig nem 

tudnak szerepet találni 
a romantikus környeze-
tű, többmedencés für-
dőnek és kempingnek. 
A szegedi oldalon idén 
elkezdődhet végre a 
partfal rekonstrukciója, 
de ettől maga a Tisza-
part még nem kap szép 
ruhát. A város új fürdő-
je kétség kívül modern 
és élménydús szórako-
zást nyújthat, de mégis 
többszáz milliós veszte-
séget halmozott már fel. 
A városi uszodára talán 
a társasági adókedvez-
ményekhez kapcsolódó 
kormányzati pályázat 
segítségével tud költeni 
a fenntartó önkormány-

zati cég, de a hangu-
latos Sziksós tói fürdő 
idén és minden bizony-
nyal jövőre is a 70-es, 
80-as évek körülménye-
ivel fogadja vendégeit. 
Tehát van mit tenni, kér-
dés azonban továbbra 
is az, hogy lesz-e valaha 
hosszú távú koncepció, 
megvalósítási tervvel, 
vagy csak üres, politikai 
szlogenek maradnak a 
Szeged mint fürdőváros, 
vagy a Tisza mint főutca 
kifejezések.
 
A témákban készült írása-
inkat a  4. és az 5. oldalon 
olvashatják.

Itt a tavasz, gyűrűt húznak a madarak
A madártani egyesület Sándorfalván már gyűrűzi a madarakat.  >>

Pónilovakat nevelni egy életen át
A 82 éves Marika néni házikedvencei Dollyka és Sára.  >>
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Fotó: Gémes Sándor

Megyei kupa – csata a főtábláért
Két NB III-as és két megye I-es focicsapat küzd a döntőbe jutásért.  >>

(x)
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„Keresd a helyit!” –  
logó az őstermelőknek
A Radnóti Miklós Gimnázium diákjának alkotását hasz-
nálhatják a piacon árusító Csongrád megyei őstermelők.

A Szegedi Vásár és Piac 
Kft. 14-18 éves korú diá-
koknak szóló logópályázat 
meghirdetésével csatlako-
zott a „Keresd a helyit!” 
országos kampányhoz. A 
nyertes logó szerzője Ga-
rai Ilka. „Az egész akció 

arról szól, hogy a megyei 
őstermelőket hozzuk hely-
zetbe, minél kedvezőbb 
árusítási feltételeket, jobb 
helyeket biztosítsunk a 
számukra, és így is meg-
különböztessük őket a 
kereskedőktől, viszontel-
adóktól” – tájékoztatott 
Erdei Péter, a Szegedi 
Vásár és Piac Kft. ügy-
vezetője. Szeretnék ösz-
szefogni a Csongrád me-

gyei őstermelőket, ennek 
keretében csatlakozott a 
piac a „Keresd a helyit!” 
kampányhoz is. Minden 
hétfőn külön helyet biz-
tosítanak ezeknek a ter-
melőknek a piac területén 
belül, méghozzá kedvez-

ményesen. Az igazgató 
bízik benne, hogy egyre 
többen igénylik majd a 
logót, és a vásárlók dolga 
is könnyebbé válik, hiszen 
egyszerűen eldönthetik, 
hogy őstermelőnél vagy 
kereskedőnél szeretnének 
vásárolni. A logó tulajdon-
képpen felhívja a tudatos, 
környezetüket támogató 
vevők figyelmét a helyben 
termelt és készített ter-

mékekre. Jelenleg 15-18 
őstermelő árul a Mars té-
ren, aki megfelel a feltétel-
nek, azok jelentkezhetnek, 
mindenkit szívesen látnak.
A kereskedők ugyanolyan 
fontos partnerei a Sze-
gedi Vásár és Piac Kft.-

nek, mint az őstermelők, 
őket sem akarják ezzel 
az akcióval elidegeníteni 
vagy hátrányosan meg-
különböztetni. Csupán azt 
szeretnék elérni, hogy a 
vásárló is tudja, kereske-
dőtől vagy őstermelőtől 
vásárol, aztán majd eldön-
ti, mit vesz meg és meny-
nyiért.
 

Tuti

Megmentették  
postájukat a kecskésiek
Április 13-án bezárt, 16-án már új helyen nyitott ki, s üzemel 
tovább a kecskéstelepi kisposta. Civilek, a politikusok és a 
posta vezetősége közösen találtak új helyet a hivatalnak.

Még 2010-ben terjedt el futótűzként a hír a városrészben, hogy bizonyos gazdasá-
gi érdekek úgy látják jónak, ha akkori helyén, a művelődési házban bezár a posta-
hivatal, amit a posta növekvő igényei is indokoltak, lévén csak egy ablakkal tudott 
üzemelni, csomagfelvételre nem nagyon volt lehetőség, a bővítésre még úgy se.
Ekkor azonban a Kecskési Cikér Egyesülettől Csorba Ágnes vezetésével és a kör-
zet parlamenti képviselője, Nógrádi Zoltán fogtak először össze, s kezdték meg 
a lobbit a kisposta megtartásáért. A munkához később kapcsolódott Nógrádi Ti-
bor önkormányzati képviselő is. „Szerencsére a Magyar Posta Zrt. belátta, hogy 
a körzetben szükség van egy kispostára, s az üzleti érdeket gyakran felülírhatja a 
lakosok igénye, így egy új helyen, a Szabadkai úton nyithatott ki a bezárás után 
az új hivatal” – nyilatkozta Nógrádi Tibor.
Az első látogató Szabó István volt, aki egy 880 forintos sárga csekket fizetett be. 
„Kalapot emelhetünk a civilek, a politikusok és a posta vezetésének összefogása 
előtt” – emelte ki.

D. Cs.-

Kinyitotta kapuit Tápén a  
Dr. Foltán József Gyermekotthon
Idén tavasszal költözhettek be a gyermekek a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szolgáltató Dr. Foltán József Gyermekotthonába Tápén, a Budai Nagy Antal utcai újonnan kialakított ingat-
lanjába. A protokolláris intézményavatásra és -megnyitóra április 23-án került sor.

Az épületben 8 kétszemé-
lyes szobát alakítottak ki. 
Tizenkét férőhelyre 3–10 
éves, normál szükségletű 
gyermekeknek rendeztek 
be szobát, 4 helyet pe-
dig a szegedi közép- és 
felsőoktatásban tanuló 
utógondozottaknak bizto-
sítanak. 
„Nagyon nagy öröm szá-
momra, hogy a lehető 
legzökkenőmentesebben 
érkezhettek meg a gyer-
mekek. Az új szakmai 
programunknak köszön-
hetően olyan „vártunk 
Rád” élménnyel találkoz-
hattak a fiatalok, ami-
nek köszönhetően jóval 
felszabadultabban és 
szorongásoktól mente-
sebben vehették birtokba 
az új otthonukat. Termé-
szetesen mindez csupán 

a beköltözés tényére vo-
natkozik, hiszen mindazok 
a gyerekek, akik a csa-
ládból történő kiemelés 
következtében kerülnek 
a gondoskodásunkba – 
nos, nekik mindez csep-
pet sem könnyű. Ezért is 
fontos, hogy valóban a 
lehető legszeretettelje-
sebb közeget biztosítsuk 
számukra, hiszen komoly 
fájdalmakat éltek meg” 
–  mesélt a beköltözés 
körülményeiről Kothencz 
János, a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye gyermek- 
és ifjúságvédelmi főigaz-
gatója, a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgál-
tató mint működtető igaz-
gatója, aki kiemelte azt is, 
hogy tapasztalta szerint 
a gyermekvédelmi szak-
ellátás több szempont-

ból (tisztelet a kivételnek) 
sajnos a kényszerpályák 
és egyéb más okoknál 
fogva fontos vagy kere-
sett szimpla munkahelyek 
egyikévé vált a kollégák 
körében. „Mi igyekszünk 
azért is tenni, hogy újra 
presztízse és méltósága 
legyen a gyermekvédel-
mi szakma hívatásának. 
Komoly hálával tartozunk 
Kiss-Rigó László püspök 
úrnak, aki szintén fontos-
nak érzi, hogy ez a hivatás 
valóban újra a becsületét 
elnyerje. Meg kell taníta-
nunk a gyermeknek azt, 
hogy másként gondol-
kodjon önmagáról. Hogy 
ő nemcsak egy leszólható 
másodlagos szempont, 
hanem hogy igenis érté-
kes és tehetséges ember, 
akinek érdemes minden 

jó tulajdonságát kiművel-
ni. Újra el kell hitetnünk, 
hogy ezek gyermekek 
haza is érkezhetnek ebbe 
a társadalomba, és nem 
csak annak perifériájára 
juthatnak, mint azt látjuk 
sok esetben. Az ÁGOTA 
Alapítvány hite és szem-
léletmódja kétségtele-
nül áthatja ezt a szakmai 
programrendszert. Ezt az 
utat járjuk” – fűzte hozzá. 
Kothencz János elmond-
ta, hogy rengeteg feladat 
vár most rájuk. A megnyi-
tót követően elkezdődik 
egy nagyon komoly in-
tegrációs programsorozat 
is, mellyel az a cél, hogy 
kicsit közelebb hozzák az 
emberek számára az álla-
mi gondozottak világát. 

Pintér M. Lajos

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Illés Tibor
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Madarat nem csak tolláról – hajnali gyűrűzés
Megkezdte hagyományos tavaszi gyűrűzését a Magyar Madártani Egyesület Sándorfalva határában. A madarak vonulásának 
útvonalát, költőhelyüket és a populáció számát vizsgálják ezzel a módszerrel, az adatokat nemzetközi hálózatban osztják meg 
egymással az ornitológusok.

Foltos és cserregő 
nádiposzátát, valamint 
barkóscinegét is foglyul ej-
tett a Sándorfalva határá-
ban kifeszített függönyhá-
lók egyike. A „csapdákat” 
a Magyar Madártani Egye-
sület (MME) állította fel Fe-
hér-tavi állomásuk mellett 
a nádasban, a hálóba ke-
veredett kismadarat pedig 
egy apró gyűrűvel hama-
rosan útjukra is engedték. 
Jelölésükkel szezonális vo-
nulási útvonalaikról, pihe-
nő- és táplálkozóhelyeikről, 
telelőterületeikről árulkod-
nak az ornitológusoknak, 
akik a modern kutatási 
eszközök birtokában sem 

biztosak bizonyos mada-
rak szokásaiban.
„Németországból, Francia-
országból és Szerbiából 
érkező madarakat rend-
szeresen beazonosítunk, 

de Líbiából, Görögország-
ból is fogtak magyar gyű-
rűvel megjelölt állatot” – 
magyarázta Kiss Orsolya 
ornitológus, miközben egy 
barkóscinegét szabadí-
tott ki a háló fogságából. 
A madarak egy kis zsákba 
kerülnek, majd az össze-
gyűjtött példányokat több 
szempont alapján is meg-
vizsgálják, jegyzőkönyvbe 
veszik.
Vizsgálatukat követő-
en a madarak egy apró, 
kóddal és származási 
hellyel megjelölt gyű-
rűt kapnak a lábukra. 
Mivel útjuk során szá-
mos határt átlépnek, 

tanulmányozásukhoz is 
nemzetközi összefogás 
szükséges. Európában 
ezt az együttműködést 
az 1963-ban, Párizsban, 
az európai madárgyűrű-

zési központok által ala-
pított EURING (European 
Union for Bird Ringing) 
biztosítja. A gyűrűn lévő 
számkódon kívül az apró 
„Budapest” felirat igazol-
ja, hogy az állat hazánkat 
is megjárta.
„Magyarországon igen 
nagy tradíciója van a 
gyűrűzésnek, három éve 
ünnepeltük e kutatási 
módszer 100 éves év-
fordulóját” – magyarázta 
Tokody Béla, a Magyar 
Madártani Egyesület 
Csongrád megyei helyi 
csoportjának titkára. A 
modern tudomány vív-
mányai már jóval pon-
tosabb adatokkal szol-
gálnak: a madár lábára 
erősített miniatűr GPS 
jeladó szinte méter-
re pontosan megmu-
tatja az állat útvonalát 
és tartózkodási helyét. 
Egy szalakótára rakható 
helyzetjelző ára azonban 
megközelíti az egymil-
lió forintot, üzemeltetési 
költsége pedig újabb mil-
liókat emészt fel, így csak 
kevesen engedhetik meg 
maguknak. Ennek jóval 
olcsóbb alternatívája a 
mobiltelefonos, GSM-
alapú helymeghatáro-
zás – ez csak az utóbbi 

időben alkalmazzák, hi-
szen idáig az afrikai ré-
gió gyenge lefedettsége 
nem tette lehetővé. Lé-
tezik még geolokátoros 
megfigyelés is, ez a nap 
beesési szögéből követ-
keztet a madarak vonulá-
sának irányára, pontos-
sága azonban meg sem 
közelíti az előzőkét.
Jó és rossz hír egyaránt 
kiolvasható az utóbbi 
évtizedek eredménye-
iből, mindkettő az em-
ber tevékenységéhez 
köthető. Az új mező-
gazdasági módsze-
rek, valamint az egyre 
hatékonyabb rovarölő 
mérgek komoly táplá-

lékforrást vonnak el a 
sokszor fél világot ke-
resztülutazó vándor-
madarak elől. Élőhelyük 
is állandó veszélyben 
van, és bár hazánk pél-
damutató a tájvédelmi 
körzetek kialakításá-
ban és megóvásában, 
csak fél sikert érhetünk 
el, ha a téli úti céljának 
választott országban 
nem találja a madár a 
helyét. Ráadásul délre 
utazva számos veszély 
fenyegeti őket, az egyre 
nagyobb területen nyúj-
tózkodó Szaharától, a 
kíméletlen időjáráson 
át az orvvadászokig. 
Legdrasztikusabban a 

fecskék száma esett 
vissza az utóbbi évek-
ben, 8-9 százalékuk 
elpusztul egyetlen ván-
dorlást követően.
Hogy ne csak negatív 
példákat hozzunk fel: a 
magyar természetvé-
delem címerállatának 
választott nagy kócsag 
állományát szinte a kiha-
lás széléről sikerült ismét 
stabilizálni. Európai ösz-
szefogás és évtizedes 
munka kellett ehhez, 
szerencsére hazánkban 
ismét egyre több helyen 
– többek között Szege-
den is – fészkel.

Illés Attila

Több körzeti megbízotti 
iroda nyílt a városban
A Mars téri piac „M” pavilonjában, a Cserepes sori piacon, 
Szentmihályon és Kiskundorozsmán is új körzeti megbí-
zott irodák nyíltak, s nyílnak, így állandó rendőri jelenlét-
tel lehetnek még biztonságosabbak az adott területek.

A Mars téri és a Cserepes 
sori piacon hetente 60-70 
ezer ember fordul meg. 
Ezért is fontos az állandó 
rendőri jelenlét. „A rend-
őrök ezentúl a piacokon 
található irodából indulnak 
szolgálatba, és oda is tér-
nek vissza. Szolgálatuk je-
lentős részét gyalogosan 
töltik, ami főként piaci idő-
ben jelentősen növeli az 
állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét. Az újon-
nan megnyílt megbízot-
ti irodák számítógéppel, 
belső rendőrségi hálózat-
tal és telefonnal ellátottak, 

így a munkájukhoz szük-
séges valamennyi feltétel 
rendelkezésre áll. Elemi 
érdek, hogy a forgalmas, 
kiemelt látogatottságú te-
rületeken legyen állandó 
rendőri felügyelet, ezzel a 
régi és hatékony szolgá-
lati formával” – mondta el 
lapunknak Zélity László, 
a Szegedi Rendőrkapi-
tányság vezetője. Gyimesi 
László (Fidesz-KDNP) vá-
rosüzemeltetési és külügyi 
tanácsnok arról beszélt, 
hogy a közgyűlésben nagy 
egyetértés mutatkozik a 
körzeti megbízotti irodák 

nyitásáról. Képviselőtársa, 
Nógrádi Tibor a Cserepes 
sori iroda nyitása kapcsán 
azt emelte ki, hogy a lehe-
tő legjobb helyen nyílt meg 
az új körzeti megbízotti 
iroda, hiszen két körzet 
határán fekszik a piac, egy 
centrális helyen, ahonnan 
Kecskéstelep és Alsóvá-
ros is könnyen elérhető. 
Egy iroda Szentmihályon 
is megkezdi működését, 
a kiskundorozsmai pedig 
új, korszerűbb helyre köl-
tözik.

D. Cs.

Fotók: Gémes Sándor
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A stadion mellett a sportuszodát is fejlesztenék
A Szegedi Sport és Fürdők Kft. kezelésében a fürdőhelyek közül a sportuszoda, az Anna fürdő és a sziksóstói strand 
van jelenleg. A sportuszodára egy bizottsági döntés értelmében a társasági adó sportfinanszírozásra fordítható részét 
használnák ki, mintegy 150 millió forint érkezhet kormányzati támogatásból.
A vagyongazdálkodási 
bizottság egyhangúlag 
megadta a tulajdonosi 
hozzájárulást ahhoz, hogy 
a társaságiadó-kedvez-
mények kapcsán Szeged 
egy új, 6000 férőhelyes 
stadionépítésre pályázzon 
a Szeged 2011 csapatát 
működtető céggel közö-
sen. Ugyan ezen az ülé-
sen határozott a testület 

arról is, hogy sportuszoda 
fejlesztésére is pályázik a 
város, egyelőre sátorcse-
rét hajtanak majd végre, 
és egy 500 férőhelyes le-
látót építenek 150 millió 
forintból Újszegeden. Az 
ügyben a végleges dön-
tést a májusi közgyűlés 
hozza meg. „A tervekben 
szerepel, hogy jövőre a 
Pick Szeged is pályázik 

TAO-pénzekre, s az Etelka 
sorra egy új csarnok épül-
het. Így Szeged az elmúlt 
évtizedek legkomolyabb 
sportlétesítmény-fejlesz-
téseit valósíthatja meg két 
év alatt köszönhetően a 
kormány társasági-adó-
kedvezmények igénybe-
vételével nyújtott sporttá-
mogatásának” – beszélt 
a tervekről lapunknak 

Bohács Zsolt, a bizottság 
Fidesz-KDNP-s elnöke.
Károlyfalvi Zsolt, a 
Szegedi Sport és Für-
dők Kft. ügyvezetője a 
SZEGEDma.hu-nak ko-
rábban úgy nyilatkozott, 
ha sikerülne még egyéb 
plusz fejlesztési források-
hoz jutnia a cégnek, ak-
kor – bár nehezen tudna 
elsőbbséget meghatá-

rozni –, az Anna fürdő-
re költene. „Szeretnénk 
megtartani a kialakult 
vendégkört a rekreáci-
óhoz kapcsolódóan, de 
ehhez kellenek bizonyos 
beruházások, hiszen ez 
az intézményünk a leg-
rentábilisabb. Amire mu-
száj lenne még költeni, 
az a Sziksósfürdő Strand 
és Kemping. Utóbbi lé-

tesítményünk állapota 
felér egy időutazással, a 
hetvenes évek hangulata 
érezhető. Igaz most di-
vatos a retró jelenség, de 
turisztikailag bizony lehet-
ne bevételnövelő beruhá-
zásokat végezni a fürdőn” 
– mondta el a hírportálnak 
az ügyvezető.

DSZ

Mi lesz veled, Tisza-part – fürdőváros-e Szeged?
Ha az elmúlt évtizedet nézzük, Szeged a Tiszát és a hozzá kötődő strandjait finoman szólva sem használta ki  
megfelelően, sőt, mintha a sor végére űzték volna a beruházások, fejlesztések tervezésekor.

„Az egykori hagyomá-
nyos tiszai életet egyelő-
re a civil lakosság tartja 
életben, az önkormány-
zati, állami kezelésben 
lévő területekre évek óta 
nem született egy termé-
keny megvalósítási prog-
ram sem, illetve már csak 
akkor, mikor már az 1879-
es árvíz réme fenyegetett. 
Hiszen az egyetlen előre-
lépés a Tiszához kötődő 
fejlesztések közül, hogy a 
70-es évek után végre is-
mét hozzányúlnak a gát-
hoz, felújítják a szegedi 
oldal betonemelvényét” 
– mondta el lapunknak 
Kohári Nándor (Fidesz-
KDNP) önkormányzati 
képviselő, aki többek kö-
zött a Tisza-parti Szent 

István Népünnepély fő-
szervezője, s a folyóhoz 
kötődő hagyományok 
minden formáját támo-
gatja. „Az árvízvédelem a 
város mindenkori vezető-
inek kötelessége, s nem 
biztos, hogy kérkedni kell 
azzal, hogy 40 évig sem-
mi érdemlegeset nem 
tettek ez ügyben, csak 
mikor – a 2006-os árvíz 
után – már némi képza-
varral élve: „ég a ház”. 
Ráadásul a Tisza-part 
mint turisztikai látványos-
ság kiaknázatlan marad 
továbbra is” – tette hoz-
zá. A rakpart felújítását 
a lépcsősorral, a rondel-
lával egyébként nem tar-
talmazza a pályázat, így 
a fiatalok továbbra is a 

töredezett betonfokokra 
ülnek ki a nyári estéken.
A Tisza szegedi szaka-
szán a horgászok és a 
hajósok mellett a stran-
dolók is kedvüket lelték, 
s lelik a folyóban. Hosszú 
évtizedek óta három nép-
szerű szabad strand üze-
mel a városban: a Sárga 
üdülőtelepnél a Maros- 
torkolat és a téli kikötő 
szomszédságában, a 
Foka a Felső Tisza parton 
és a Lapos a Belvárosi 
híd újszegedi oldalán.
„És ahogy a várost sze-
gélyező partfalnál tette, 
úgy hanyagolta el szabad 
strandjait is az önkor-
mányzat. A Laposon büfé, 
lábteniszpálya is műkö-
dött, éjjel-nappal fogad-

va vendégeit, majd szép 
lassan az enyészeté lett 
minden. A tiszai fürdőzés, 
a szabadstrand-üzemel-
tetés feltételeit – többek 
között mentőcsónak, 
úszómester, tusoló – saját 
erőből nem kívánta finan-
szírozni a város, vállalko-
zásnak pedig nem adta 
tovább e lehetőséget. A 
szegediek azonban nem 
mondtak le a tiszai fürdő-
zésről – továbbra is pan-
csolnak, immár a tilosban. 
Az áldatlan állapotok és a 
civil nyomás hatására vé-
gül 2010 nyarán alakítot-
tak ki a Partfürdőn egy 30 
méteres szakaszon sza-
bad strandot. Ám a lako-
sok továbbra is tömegével 
látogatják a Tisza homo-

kos partjait. Megoldást 
hosszú távon eddig nem 
sikerült találni a Tisza és 
Szeged harmonikus, tu-
risztikailag is előnyös kap-
csolatára. Hiába látta el 
fürdőváros jelzővel Botka 
László polgármester vá-
rosunkat, miután pályázati 
pénzből megépült a giga-
fürdőnk, a Napfényfürdő 
Aquapolis. E jelző finoman 
szólva is csak szerényen 
akasztható ki a Szeged 
tábla mellé” – így Kohári. 
(Gyimesi László tanács-
nok nemrég épp arról 
beszélt egy sajtótájékoz-
tatón, hogy eddig közel 
félmilliárdos veszteséget 
termelt az új fürdő.) A mel-
lette fekvő Partfürdő funk-
cióját sem találja meg a 

város, költeni nem akar rá, 
a medencék állapota egy-
re csak romlik, miközben 
a hely a fás, árnyékos kör-
nyezetével, a kempinggel 
nagyon sokrétűen hasz-
nosítható. A Szegedi Ifjú-
sági Napok helyszíneként 
már évek óta bizonyít, a fi-
atalok körében is könnye-
dén tehető vonzóvá, csak 
a szerepét kell megfogal-
mazni, s megteremteni 
hozzá a feltételeket. A t    
iszai élet tehát, ahogy már 
évszázadok óta, továbbra 
is a szegediektől marad 
színes, az úszóházaktól, 
a horgászoktól, a hajó-
soktól, na és a tilosban 
strandolóktól..

Dobó Csaba–

Fotó: Gémes Sándor



Újra sétahajó jár  
Szeged alatt a Tiszán

Habár a Tiszát Szeged főutcájaként emlegetik, a folyó 
adta lehetőségeket az elmúlt időszakban nem sikerült 
maradéktalanul kihasználni. Több év kihagyás után most 
végre újra menetrend szerinti sétahajójáratok indulnak a 
nemzetközi hajóállomásról.
A százharminc személyes, 
harminc méter hosszú 
Danuvia hétköznaponként 
kettő, míg hétvégente há-
rom alkalommal fut ki a ki-
kötőből. Az Előre Vízisport 
Kft. ügyvezetőjétől, Tarnai 
Gábortól megtudtuk, még 
2009-ben merült fel a sze-
gedi hajózás ötlete, a Ma-
harttal hosszú távú meg-
állapodást kötöttek, így a 
nemzetközi hajóállomásról 
indulnak a járatok. Hozzá-
tette, a szegedi sétahajó-
kázás mellett Mindszent-
re, Csongrádra, Makóra is 
szerveznek utakat. A vaj-

dasági Magyarkanizsára 
és Zentára is szeretnének 
utasokat szállítani, jelen-
leg azonban még folynak 
az egyeztetések a hatósá-
gokkal.
A legfontosabb a meg-
bízható és pontos me-
netrend Tarnai szerint, aki 
azt tapasztalta, hogy az 
emberek azért szoktak 
el az elmúlt évek során a 
sétahajózástól, mert nem 
voltak megbízhatóak a 
szolgáltatók. „Ezen sze-
retnénk változtatni, hajó-
ink garantáltan elindulnak  
15 órakor, még akkor is, 

ha csak két utas van” – 
hangsúlyozta.
A helyi Tourinform irodá-
val is együttműködnek, 
melynek vezetője, Ács 
Szilvia elmondta, koráb-
ban ugyan voltak sétaha-
józási lehetőségek Sze-
geden, de az egyáltalán 
nem volt kiszámítható. 
„Fontos, hogy bemutas-
suk a folyót, remélem, 
ezzel a szolgáltatással 
megváltozik a tiszai hajó-
záshoz való hozzáállás” – 
közölte Ács Szilvia.

Varga Anna
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Úszóházak a megye-
székhely partjai mentén
A Béke úszóház új ruhát kapott, s elfoglalta helyét a Huszár 
Mátyás rakpart mellett a Tiszán, a tervek szerint júniusban már 
teljes üzemben fogadja vendégeit. Így most ismét két úszóház 
ring a Tisza belvárosi szakaszán: a Szabadság és a Béke...

„A Béke úszóház ugyan-
az marad, ami már év-
tizedek óta, csak most 
már 21. századi elvá-
rásoknak megfelelően 
pihenhetnek, szórakoz-
hatnak a látogatók, min-
den szempontból tiszai 
körülmények között” 
– avat be a részletekbe 
Dobó József, az úszó-
házat működtető cég, 
a Tisza Dokk Kft. egyik 
tulajdonosa. „A cél az, 
hogy nyáron akár 24 
órában is nyitva tartó 
úszóháza legyen Sze-
gednek, ahol rendezvé-
nyeket is lehet tartani, 
születésnapokat, eskü-
vőket. Lesz konyhánk is, 
asztalokkal, galériate-
rasszal, s az egész hely 
egy nyitott, a nyári, víz-
parti levegőt beenge-

dő, de a tetőszerkezet 
révén az esőtől meg-
óvó tiszai szigetet ké-
pez majd” – fűzte hoz-
zá bemutatva az épülő 
úszóházat, ami már 
kikötött eredeti helyén,  
a Stefánia melletti Tisza-
parton. A Béke kétszin-
tes lesz, lent működik a 
büfé melegkonyhával, 
előtte lesznek az aszta-
lok, modern tusolókat, 
öltözőket is építenek 
a napozóknak, horgá-
szoknak és a hajósok-
nak, sőt bográcsozó 
helyet is kialakítanak 
majd. A felső szinten 
két teraszos helyiség is 
lesz, ahol akár zártkörű 
rendezvényeket is lehet 
majd tartani.
Az első szegedi úszóhá-
zat a múlt század elején 

építették a Tiszán. Két 
világutazó üzletember az 
ötletet Párizsból hozta, 
ahol felfigyeltek a Szaj-
nán ringó csónakházak-
ra, amelyek nemcsak a 
sportolást szolgálták, 
hanem a társasági élet 
színhelyei is voltak. Sze-
geden régi hagyománya 
van az úszóházas élet-
nek, napozók, horgá-
szok, csónakosok és a 
víz partján szórakozni 
vágyók közös találkahe-
lyei ezek a kikötött, úszó 
szigetek. Jelenleg három 
ilyen úszómű ring a fo-
lyón: a Szabadság úszó-
ház, a Béke úszóház 
és feljebb a Tisza River 
Cafe Club, illetve néhány 
kisebb csónakos sziget.

D. Cs.

Szelek szárnyán – helyi 
újságírók is vitorlát bontottak
Ahogy megérkezik a tavasz, indul a hajózási szezon a Tiszán. 
A Telin TV és a SZEGEDma.hu újságírói is vízre szálltak, hogy 
megismerkedjenek a vitorlázás fortélyaival és szépségével.
Mi, szegediek igazán sze-
rencsések vagyunk, hi-
szen amellett, hogy egy 
mediterrán típusú város-
ban élhetünk, egy gyönyö-
rű folyónk is van. A Tisza 
medencés kikötőjében a 
Telin TV és a SZEGEDma.
hu közös stábja is kipró-
bálta a vitorlázást. „A vi-
torlásszezon akkor indul, 
amikor elkezd fújni a szél” 
– magyarázta hajójában 
ülve Kipper György, a Ti-
szavirág Sportegyesület 

elnöke. Mint mondta, a 
hűvös fuvallatok miatt 
alaposan fel kell öltözni a 
vízre szállóknak, a nagy 
munkában pedig jócskán 
ki is melegednek.
A hajó, mellyel vízre szállt 
a stáb, háromfős, verseny 
alatt azonban két személy 
is elég az irányításához. A 
biztonságos elvezetésé-
hez azonban kishajó- és 
vitorlásvezetői vizsgát kell 
letenni: ehhez minimum 18 
évesnek kell lenni, és úsz-

ni is tudni kell. Az elméle-
ti órákon túl (melyeket az 
SZTE Sportközpontban 
tartanak) a gyakorlatban 
is be kell mutatni tudásu-
kat a leendő hajósoknak, 
ezzel az egyetem hallgatói 
a testnevelés órát is kivált-
hatják. „A Tisza-nyújtotta 
lehetőségek töredéke van 
csak kihasználva szegedi 
viszonylatban” – hangsú-
lyozta Kipper György.

Illés Attila-

A város gátjának felújítá-
sa megkezdődhet végre
A szegedi oldalon 2012-ben elkezdődhetnek a part-
fal felújításának munkálatai. Pályázati forrásból, közel  
2 milliárd forintból lesz biztonságosabb a gát, több he-
lyen a környezet rekonstrukciója is megtörténhet.

Az 1840-es évek előtt 
még 1420 kilométeren 
kanyargott a Tisza, míg 
néhány évvel később már 
csak 967 kilométer hosz-
szúságban. Az 1879-es 
árvíz 6300 házból 6000-
et elpusztított. Ekkor 806 
cm-en tetőzött a víz. Az 
1970-es áradáskor már 
960 cm-re, míg 2006-
ban tíz méter fölé emel-
kedett a folyó. A rakpart 
és a folyó árterületének 
a fejlesztésénél éppen 
ezért nagy hangsúlyt kell 
fektetni a gátvédelem-
re. Egy civil kezdemé-
nyezésből született az 
a terv, melynek először 
a Tisza Szeged főutcája 
lett a neve. Végül pályá-
zati forrást találva az ön-
kormányzat nyert közel 2 
milliárd forintot. A sikeres 

második fordulót követő-
en jelenleg a támogatási 
szerződés megkötése 
zajlik, melyet a város 
koordinál. Ennek birto-
kában lehet megindítani 
majd a közbeszerzési 
eljárásokat, aminek első 
lépcsője a kivitelezési 
tervek elkészítése lesz, 
ezt a tényleges munka 
követi, utóbbi várhatóan 
2012 harmadik negyed-
évében indulhat meg.
A több szakaszra bontott 
megvalósítás teljes hosz-
szában érinti az alsó rak-
partot – a Gyermekklini-
kától egészen a Belvárosi 
hídig –, ahol a mostani 
nyomvonalat erősítik 
meg, és pluszszigete-
lést építenek be. Ezen a 
részen várhatóak majd 
forgalomkorlátozások, 

de teljes lezárásra nem 
kell számítani. Itt valószí-
nűleg három szakaszra 
bontják a munkálatokat 
félpályás útlezárás mel-
lett. A legmarkánsabb 
változás a Huszár Má-
tyás rakparton a lépcső-
sorok magasságában 
lesz, itt viszont már a 
parkolók biztosítják azt 
a helyet, ami a munka-
végzéshez szükséges. A 
Felső Tisza parti részen 
a munkálatok viszont 
jelentősen nem érintik 
majd a forgalmat. A teljes 
részletességgel kidolgo-
zott ütemtervek azonban 
még nem készültek el, 
ezeket majd a kiviteli ter-
vekkel együtt dolgozzák 
ki a szakemberek.

D. Cs.

Fotó: Illés Tibor

Fotó: Gémes Sándor
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Marika néni pónilovacskái
A 82 éves szegedi Kojedzinszky Richárdné Marika néni születése óta az 1927-ben épült Szabadkai úti családi házban él  
Bercivel, a csintalan kölyökkutyával és a két pónilovával, Dollyval meg Sárával. Katonatiszt férjével Marika néni  
akkor ismerkedett meg, amikor a „láncos kutya” Tito miatt a déli határszakaszra vezényelték egységével.

Ahogyan azt a korabeli 
szokások megkövetel-
ték, először csak talál-
kozgattak, „jártak”, majd 
1953-ban egybekeltek, s 
harminc évig éltek bol-
dog házasságban. A 
férj a 11-es autójavító-
ban vasesztergályosként 
dolgozott, s rendkívül jó 
szakember hírében állt, 
Marika néni pedig 40 
évet a cipőgyárban hú-
zott le. A 80-as évek ele-
jén Kojedzinszky Richárd 
beteg lett, s érszűkület 
miatt 1983-ban le kellett 
vágni az egyik lábát. Bu-
dapesti létére sohasem 
kötődött az állatokhoz, 
azonban nyilván a beteg-
ség hatására, pótolandó 
az elveszett végtagot, 
elhatározta, vesznek egy 
kis pónilovat. Pónilovat, 
csodálkozott Marika 

néni, hiszen az életben 
nem volt a házban ló.

Pónilóval a cukrászdába
 
„Összegyűjtötte a kis 
nyugdíját, s elutazott 
Szentesre, mert ott talált 
egy eladó állatot. Ahogy 
hazajöttem a munkából, 
csak annyit mondott, öl-
tözz, megyünk Szentesre, 
s megvesszük a kis póni-
lovat. Egy 82 centis ara-
nyos lovat vásároltunk, 
akit Pöntyikének hívtak. 
Rövid idő alatt ő lett a ház 
kedvence. Beleültettem a 
férjemet a tolószékbe, s 
mentek a pónilóval a vá-
rosba. Megálltak a cuk-
rászda előtt, s pillanatok 
alatt gyereksereg verő-
dött össze körülöttük. 
Nagy Mercedes-rajongó 
volt a férjem, előfordult, 

hogy 3, javításra váró 
gépkocsi is állt az udva-
runkban. Mondta nekem, 
ahogy hazajöttek a város-
ból: annyi nézője, csodá-
lója volt a kis pónilónak – 
akkor még nem volt ennyi 
ló –, több, mint a Merce-
desnek”.
Richárdnak 1987-ben le 
kellett vágni a másik lábát 
is, két évig még élt, majd 
1989-ben meghalt. Mari-
ka néni azóta gondozza 
a két lovat, Pöntyike utó-
dait. Ők az ő családja. 
Dollyka 23 évvel ezelőtt 
született – meséli Marika 
néni. Férje éjszaka toló-
kocsiban kint virrasztott 
az istállóban, és várta a 
jövevényt. Dollyka később 
3 kiscsikót ellett, abból 
egy, a Borika legeltetés 
közben – valószínűleg 
mérgezett füvet ehetett – 

sajnos elpusztult. Marika 
néni rendszeresen vitte az 
állatokat sétálni, legeltet-
ni, de az óvoda dolgozói 
feljelentették, mert állító-
lag irritálta a gyerekeket 
az állatok látványa.
Attól kezdve rendszere-
sen a nyakára jártak a ha-
tóságok. Azt engedélyez-
ték, hogy két évig tarthat 
lovakat, de csak úgy, ha 
messze elkerüli velük az 
óvodát. Marika néni meg-
unta a vegzálást, felsza-
badította a kertjét, s azóta 
az állatok ott mozoghat-
nak. Dollyka másik kis-
csikóját, Felhőcskét egy 
pécsi férfi könyörögte el 
tőle, akinek 11 kis pónilo-
va volt, mind tarka. Ahogy 
megtudta, hogy a Marika 
nénié is tarka, eljött, s 
nem tágított, amíg el nem 
adták neki a 6 hónapos 
lovacskát. Az ár nem szá-
mított. A harmadik csikó 
a Sára, aki ma is az idős 
nénivel él. 

Mindennapi kényeztetések
 
Marika néni egy szeren-
csétlen biciklibaleset 
miatt hátgerinc-problé-
mákkal küzd, hétrét gör-
nyedve megy, s rendsze-
resen kell járnia, hetente 
kétszer gyógytornára. A 
többi napon mindig 9 óra-
kor kezd hozzá a pónik 
ellátásához, elkészíti az 
állatok reggelijét, ebédjét 
és vacsoráját. Reggelire 
kukoricát, búzát, krumpli 
és alma héját, kenyeret, 
céklát kapnak az udva-
ron, az istállóba pedig be-
készíti nekik a jászolba a 
szénát. Amíg kint esznek, 
Marika néni rendbe hoz-

za, kipucolja az istállót, 
megtakarítja Dolly patáját 
(Sára nem engedi), lekeféli 
az állatokat, akik szemlá-
tomást élvezik a gyengéd 
kényeztetést. Kiskorában 
Sára beleült Marika néni 
ölébe, s elvárta, hogy va-
karásszák. Ez a szokása 
megmaradt ma is, amíg 
kosztol, a néni a ló farát 
cirógatja. Délben az ál-
latok már ott tobzódnak 
a kerítés mellett, kérik az 
ennivalót. Olykor, ha van, 
gyümölcsöt is kapnak, 
este háromnegyed 7-kor 
pedig érkezik a vacsora. 
Az utolsó étkezés általá-
ban 4 marék zabból, szé-
nából áll.
Marika néni nagyon sze-
retne egy olyan megbíz-
ható, a lovak nyelvén is 
értő családot találni, ame-
lyik elvállalná az állatokkal 
való foglalatosságot, lo-
vagoltatná a gyerekeket, 
hiszen a póniknak is kell 
a rendszeres mozgás, az 
edzés. Ő már egyre nehe-
zebben bírja.
Az idős hölgy nyugdíjazá-
sa után még 13 évig dol-
gozott, a Pick orvosi ren-
delőjét takarította. Amikor 
73 évesen, a fia unszolá-
sára szólt a doktornőnek, 
hogy most már abba-
hagyná, alig akarták el-
engedni. Azóta is minden 
Katalin-, Mária- vagy Sa-
rolta-napon felkeresik az 
egykori barátnők, eljön-
nek érte, és viszik ebédre, 
kirándulásra. Nyugdíjá-
nak jelentős részét a két 
kedvencre költi, hiszen a 
mindennapi gyümölcs, a 
kilószámra vásárolt keksz 
– a pónik kedvenc eledele 
– nem kevés pénzbe ke-

rül. Ott jártunkkor éppen 
körmölték a két kancát.

Édesszájú négylábúak
 
„Valamikor kapok a 
szomszédoktól kiflit meg 
zsömlét, amit csak úgy 
esznek meg desszertnek 
a pónik, ha előtte ketté-
vágom, és bekenem por-
cukorral. A süteményt is 
nagyon szeretik. A pék-
ségben már mindenki 
ismer, várják is, mikor jö-
vök a szokásos adagért. 
Szilveszterkor is meg-
lepem őket. Sára nem 
issza meg a pezsgőt, 
de Dollykának egy kis 
koktélt keverek: cukros, 
vizes, boros teaszerű-
séget adok neki. Volt év, 
amikor névnapjukra vagy 
születésnapjukra tortát 
csináltam nekik” – me-
sél határtalan szeretettel 
kedvencei szokásairól 
az idős hölgy. Megtud-
juk, hogy Sára a válo-
gatósabb, a sütemények 
töltelék részét, a krémet 
nem eszi meg – csak a 
tésztát –, azt az anyukája 
fogyasztja el. Mind a ket-
tő édességpárti.
„Mindig azt mondom 
nekik, áldjon meg a Jó 
Isten benneteket erővel, 
egészséggel a mamá-
val együtt, hogy tudjalak 
benneteket gondozni.”
A 82 éves hölgy önzetlen 
szeretettel immár 23 éve 
gondoskodik a pónikról, 
akik valódi családtagként 
férjére és a jóban-rossz-
ban eltöltött esztendőkre 
is emlékeztetik. Isten él-
tesse őket sokáig!

Tuti

Egyetemisták vették be a szegedi kocsmákat
Hét csapat, nyolc kocsma és versenyfutás a felesekért: a Gondolat Forradalma ifjúsági szervezet kocsmatúrát hirdetett a 
belvárosban egy áprilisi délután, hogy egy közös bulival kovácsolja össze a hallgatókat.
Csapatokban széledtek 
szét a Veranda sörözőből 
a diákok, hogy bevegyék 
a belváros leglátogatot-
tabb kocsmáit és bárjait. 
Útravalónak egy jelenléti 
ívet és egy Középföldére 
hajazó, mesebeli térké-
pet kaptak, ami a tájé-
kozódásban ugyan nem 
sokat segít, de egyfajta 
erődítményként jelöl-
ték rajtuk az úticélokat. 
A versenyzőknek nyolc 
helyszínt kellett meglá-
togatniuk, ahol az elfo-
gyasztott italok után pon-
tokat kaptak: egy korsó 
sör, két deciliter bor és 

két cent tömény egy pon-
tot ért, míg egy feles után 
kettő ponttal gazdago-
dott a csapat. A cél en-
nek ellenére sem a totális 
lerészegedés, hanem a 
közösség összekovácso-
lása volt, valamint hogy a 
diákok a szorgalmi idő-
szak végéhez közelítve 
egy kicsit kiengedjék a 
gőzt. Négyfős csapatok-
ra osztva indultak a ver-
senyzők; ennél keveseb-
ben is nevezhettek, nekik 
azonban – ha komolyan 
vették a versenyt – osz-
tozniuk kellett a hiányzó 
ember adagján.

A Gondolat Forradalma 
2007-ben alakult meg 
négy egyetemista öt-
letéből, akik szerették 
volna színesebbé tenni 
a hallgatók életét. „Egyik 
legfontosabb célja, hogy 
a diákoknak alternatívát 
nyújtson a JATE Klubon 
túl, kulturális és kevésbé 
kulturális, de közösségi 
programok szervezé-
sével” – magyarázta a 
kocsmatúra egyik hely-
színén Nagy Zoltán, a 
szervezet alelnöke. Ed-
digi legnagyobb és leg-
sikeresebb programjuk-
nak a berlini fal jelképes 

felállítását tartotta, emel-
lett több közéleti ese-
mény köré is szerveztek 
programot: utcazenész-
találkozójukon amatőr 
zenekarokat karoltak fel, 
a közéleti kocsma nevű 
rendezvényükön pedig 
változatos témákkal tar-
tanak gondolatébresztő 
beszélgetéseket. A kö-
zelgő labdarúgó-Eb ide-
je alatt a korábbi évek 
mérkőzéseit tervezik le-
vetíteni.
„Nekünk az itteni pálin-
ka majdnem ivóvíz” – 
mondta nevetve a Bras-
sóból érkezett Gődri 

János, aki ugyan nem 
vett részt hivatalosan a 
versenyen, de elkísért 
minket körutunkra. Er-
délyben leginkább az 
előbb említett italt szere-
tik, a másnaposság ellen 
pedig legjobb orvosság 
a töltött káposzta és a 
pacalleves. Míg a ver-
seny végállomásán, a 
SZTEage-ben várakoz-
tunk, tettünk is egy kör-
kérdést: ki mivel fogja 
kúrálni magát az italo-
zást követőn? A 21 éves 
Gergő szerint bőséges 
folyadék és zsíros kenyér 
a legjobb ezeken a ne-

héz napokon, de sokan a 
„gyógysörre” esküdtek. 
Az ÁJTK-n másodéves 
Niki szerint (aki barátját 
kísérte el a megméret-
tetésre) a másnaposság 
büntetés az előző napi 
lumpolás után, amit egy-
szerűen túl kell élni.
Az éjszakába nyúló ver-
seny végeztével győz-
tesnek az Ocsmány 
bagázst hirdették meg, 
nyereményük – ha még 
volt hozzá gyomruk – 
egy üveg vodka és egy 
whiskey volt..

Illés Attila

Fotó: Gémes Sándor
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SZEGEDma.hu Kupa: az országos főtábla a tét
Nem sorsolták össze a két NB III-as klubot, így Mórahalom – Tisza Volán és Csanádpalota – Makó összecsapások 
lesznek május 16-án a megyei kupa elődöntőjében. A továbbjutók már az országos főtáblára kerülnek.
A SZEGEDma.hu Csong-
rád Megyei Magyar Kupa 
elődöntőjébe két NB III-
as alakulat, a címvédő 
Tisza Volán SC Szeged 
és a Makó FC, valamint 
két megye I-es legény-
ség, a Mórahalom VSE 
és a Csanádpalota FC 
jutott be. A negyeddön-
tőben a Volán a Hódme-
zővásárhely otthonából 

távozott győztesen 1-0-
ra, a Makó az Ásotthal-
mot győzte le 2-1-re. A 
Mórahalom Mindszen-
ten volt sikeres 4-3-ra, 
míg Csanádpalota ti-
zenegyesekkel verte ki 
Csongrádot.
A SZEGEDma.hu szer-
kesztőségében nyilvá-
nos sorsoláson dőlt el, 
hogy május 16-án 17 
órakor milyen párosítás-
ban csapnak össze a 
csapatok. Külön tétje a 
fordulónak, hogy a két 
győztes már felkerül az 
országos főtáblára, a jú-

nius 13-án rendezendő 
döntőben pedig az első 
négy helyezettet pénz-
díjjal jutalmazza majd az 
MLSZ megyei igazgató-
sága. Az üvegkupából 
előkerült papírok szerint 
a döntőbe jutásért a Mó-
rahalom játszhat odaha-
za a Tisza Volán SC Sze-
ged csapatával, a másik 
ágon pedig a Csanádpa-

lota fogadhatja a Makó 
együttesét.
A mórhalmi tréner, Tóth 
Ákos lapunknak elmond-
ta, titkon bízott benne, 
hogy az azonos osztály-
ban szereplő csapatot, 
a Csanádpalotát kapják. 
„Nekünk a legfontosabb 
a bajnokság, kiélezett 
csatát vívunk a bajno-
ki címért, de a kupában 
is szeretnénk helytállni” 
– emelte ki. Buchholcz 
Gábor, a Tisza Volán SC 
Szeged edzője úgy nyi-
latkozott, hogy az ő sze-
mében a legjobb négy 

csapat jutott el eddig. 
Tavaly is egy hangulatos 
csörtét vívtak a Móraha-
lom ellen, most is erre 
készülnek – na és termé-
szetesen a győzelemre.
Koczkás Zoltán, a Csa-
nádpalota mestere arról 
beszélt a SZEGEDma.
hu-nak, hogy a tavalyi 
sorozatban sem tudta 

őket megverni egy NB 
III-as alakulat sem: a Vá-
sárhelyet kiverték, míg a 
KITE-Szeged csak bün-
tetőkkel jutott tovább. 
„Persze nem mi vagyunk 
a meccs esélyesei, de 
nem megyünk ki fel-
tartott kézzel, odahaza 
megteszünk mindent 
a győzelemért” – tette 

hozzá. Bány Tamás, a 
makóiak trénere fogad-
kozott, hogy minden-
képpen szeretnének 
továbbjutni, és hason-
lóan komolyan veszik 
majd a találkozót, mint 
az Ásotthalom elleni ne-
gyeddöntőt, bár – ahogy 
fogalmazott – ott nem 
sikerült túl fényesen a já-

ték. „Azért is szeretnénk 
mindenképpen feljutni a 
főtáblára, mert talán a 
sorsolás kegyéből Ma-
kóra tudunk hozni egy 
igazán komoly ellenfe-
let, megajándékozva ez-
zel szurkolóinkat” – fűz-
te hozzá.

Dobó Csaba

A sportbAn  
is első

Élő (online)  
közvetítések  
nap mint nap!
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Élőben az interneten
A SZEGEDma.hu az összecsapásokat élő, online 
közvetítés keretében követi két helyszínről, Móra-
halomról és Csanádpalotáról május 16-án 17 órától.

Fotó: Gémes Sándor

Fotók: Gémes Sándor

Vágó Levente (a labdával) és a Volán Vásárhelyen győzött

A SZEGEDma.hu szerkesztőségében tartották az elődöntő sorsolását
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Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús • 
3-4 szem közepes burgonya • 1-2 tojás •  
1 zsemle • 2-3 gerezd fokhagyma • 2 dl tej • 
ízlés szerint: só, bors • olaj • zsemlemorzsa

A hónap receptje: Krumplis fasírt
A nyers burgonyákat megreszeljük, összekeverjük a darált hússal, a tejben megáztatott, kifacsart 
zsemlével, tojással, összenyomott fokhagymával. Sózzuk, megszórjuk őrölt borssal, és jól össze-
dolgozzuk. Tehetünk hozzá pirospaprikát vagy apróra vágott petrezselymet is. Gombócokat formá-
zunk, zsemlemorzsában megforgatjuk, és forró olajban kisütjük. Salátával vagy főzelékkel kínáljuk.

Szegeden bont kerítést az Ismerős Arcok
Az IH Rendezvényközpontban mutatja be legújabb lemezét az Ismerős Arcok rockzenekar. A koncerten több,  
a korong elkészítésében segédkező művész is részt vesz.

Lemezbemutató turnéjá-
nak szegedi állomásán, 
az IH Rendezvényköz-
pontban lép fel május 
5-én, szombat este 19 
órától az Ismerős Arcok 
zenekar. Az 1999-ben 
alakult banda az elmúlt 
13 évben 6 nagylemezt 
jelentetett meg, nevük 
az egész Kárpát-me-

dencében ismerősen 
cseng. Az utóbbi évek 
egyik legtöbbet koncer-
tező zenekara, akik nagy 
sikerrel szerepeltek már 
Kanadában, az Egyesült 
Államokban és Svédor-
szágban is. Dalaik leg-
jellemzőbb témái közt a 
legjellemzőbb gondola-
tok: a család, hazasze-

retet és a közösségben 
való létezés fontossága.
A témája és szellemisége 
a Kerítést bontok című új 
korongnak is hasonló, 
felépítése azonban me-
rően eltér az eddigiektől. 
„Egy koncepciólemezről 
van szó, amely az első 
számtól az utolsóig egy 
kerek történetet mesél 

el. Főszereplője egy ko-
runkbeli, hatvanas évek 
derekán született férfi, 
aki valahol a határ túlol-
dalán született, és igen 
nehéz körülmények kö-
zött nőtt fel” – mesél-
te Galambos Nándor, 
a zenekar vezetője. A 
zenekar az igazságta-
lan trianoni döntésre 

és a magyarságot sújtó 
számtalan csapásra hívja 
fel dalaiban a figyelmet.
A rockegyüttes hama-
rosan Szegeden, az IH 
Rendez vényközpont 
színpadán is bemutatja 
az új lemezt. A koncert 
különlegessége, hogy a 
korong elkészítésében 
segédkező több művész 

is elkíséri őket fellépé-
sükre: jelen lesz többek 
között a hazafias rapze-
nész, FankaDeli, Papp 
Gyula, a Skorpió együt-
tes egykori tagja, Török 
Máté a Misztrál zenekar-
ból, és Tóth Lilla, a Tör-
köly folkzenekar népdal-
énekese is.

Helyszín: IH Rendezvényközpont (Szeged, Felső Tisza part 2.) • Időpont:  2012. május 5., 19 óra • Belépő: elővételben 2400 forint, a koncert napján 2800 forint
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