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Munkácsy a múzeumban
Egyenesen Bécsből érkeztek Munkácsy Mihály alkotá-
sai Szegedre, többek között a Golgota és az Ásító inas. 
A Móra Ferenc Múzeumban nyílt tárlat biztosítási értéke 
több mint hétmilliárd forint, s csak a Golgota két és fél 
milliárdot ér. A művek október 14-ig tekinthetőek meg.
A Múzeumok Éjszakáján, június 23-án Munkácsy Mihály 
41 alkotásából nyílt nagyszabású tárlat, ezek közül érke-
zett meg Szegedre 33 mű, melyek Pákh Imre gyűjtemé-
nyéből származnak. A kiállításra további öt festményt 
kölcsönöz a Magyar Nemzeti Galéria, s természetesen a 
szegedi múzeum gyűjteményében megtalálható Munká-
csy-művek, így a Honfoglalás szín- és szénvázlata, vala-
mint a Tálcás lány is megcsodálható a kultúrpalotában. 
Békéscsabáról fotódokumentumok érkeztek a tárlatra, 
melyeket a múzeum folyosóján tekinthetnek meg az ér-
deklődők. Fogas Ottó múzeumigazgató arról tájékozta-
tott, néhány évvel ezelőtt rendeztek már Munkácsy-ki-
állítást, de az idein sokkal több alkotást vonultat fel. „A 
Bécsből érkezett Pákh-gyűjtemény olyan festményeket 
is tartalmaz, melyeket még nem láthatott a magyar kö-
zönség. Ilyen az Olvasó nő, a Hímző nő, a Krisztus Pi-
látus előtt című képhez készített vázlat, illetve az Ordító 
suhanc című kép vázlata” – nyilatkozta a Déli Szó Sze-
gednek a kiállítás kurátora, Bakó Zsuzsanna, a Magyar 
Nemzeti Galéria munkatársa. 
A Golgota egyik érdekessége, hogy a keresztre feszített 
Krisztus alakját önmagáról mintázta Munkácsy Mihály. 

DSZ

Szaharai hőSég a NapféNy VároSábaN
A nyár végérvényesen és visszavonhatatlanul itt van és „dolgozik”. Az ember szabad-
ságra vágyik, trópusi forróság űzi el árnyékos helyek felé vagy derékig érő vízbe.
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Fotó: Gémes Sándor

Túl  vagyunk a nyár első 
hónapján, s elmondhatjuk, 
hogy rögtön a közepébe 
csaptunk az évszaknak, 
hiszen szinte hetenként 
futottunk bele egy-egy cit-
rom- vagy narancssárga 
riasztásba, sőt még a pol-
gármesternek is rendkí-
vüli intézkedéseket kellett 
bevezetnie a polgárok vé-
delme érdekében az egyik 
alkalommal. Az utcára ki-
kerültek a mobil ivókutak, 
párakapuk, locsolóautók 
hűtötték és hűtik Szeged 
útjait, a strandok megtel-
tek, de a szökőkutakban 

fürdőző gyerekek látványa 
is mindennapossá vált. 
A hőségriadó kapcsán a 
tisztiorvosok ország- és 
megyeszerte minden hír-
csatornán próbálják a la-
kosság figyelmét felhívni 
az ilyenkor ajánlatos ten-
nivalókra, úgy mint 11 és 
15 óra között kerülni a tűző 
napot, figyelni a folyadék-
bevitelre. A heves nyár a 
nyaralás időszaka is. Azon-
ban a jelenlegi gazdasági 
környezet nem éppen a 
felhőtlen üdüléseknek ked-
vez, egy átlagos magyar 
család bizony komolyan 

számot vet büdzséjéről, 
mielőtt vakációra adná a 
fejét. Egy négytagú famí-
lia utazással, szállással és 
étkezéssel együtt nehezen 
úszna meg egy hétnapos 
turnust hat számjegyű ösz-
szeg alatt, legyen szó akár 
egy belföldi útról. Az uta-
zási szakemberek arról be-
szélnek, hogy míg a külföldi 
utak népszerűsége csök-
kent, addig a belföldieké 
nőtt. Ezen belül is a hosszú 
hétvégék a kelendőek. Aki-
nek pedig nincs lehetősé-
ge nyaralással kipihenni a 
munka fáradalmait, elbújni 

a hőség elől, az felkeresheti 
lakóhelyének fürdőit. Az or-
szágos tendencia alapján 
közel 10 százalékkal csök-
kent a medencés strandok 
száma, Szegeden azonban 
egy jó hírrel rögtön szolgál-
hatunk. Júliustól ismét lesz 
hagyományos tiszai sza-
bad strandja Szegednek: 
27 ezer négyzetméteren le-
het majd strandolni, ráadá-
sul a Lapos is újjáéled majd 
hosszú álma után.
 
A témában írt cikkeinket 
lapunk 4-5. oldalán olvas-
hatják.

18 millió játszótér-felújításra
Újabb hat gyerekparkot korszerűsítenek őszig Szegeden. >>

Anyátlanul, apátlanul is szeretve
Családi napok az állami gondoskodásban élő gyermekekért.  >>

Csanádpalotáé a SZEGEDma.hu-kupa
A Csongrád megyei kupadöntőben elbukott a bajnok Mórahalom. >>



„Kisgyermekes csalá-
dunkban nehezen tudunk 
egyezségre jutni a férjem-
mel. Ő szereti, ha mindig 
ragyog az autó, én pedig 
úgy gondolom, hihetetlen 
vízpocsékolás hetente, két-
hetente lemosatni az autót. 
Most talán sikerül dűlőre 
jutnunk” – nyilatkozta a 
most nyílt gőzös autómosó 
egyik hölgy vendége.
Egy gépi autómosóban 
átlagosan 2-300 liter vizet 

is felhasználnak egy autó 
mosásához, míg egy kézi 
mosóban körülbelül 80-100 
litert pazarlunk el, és akkor 
még nem is említettük a 
fényezést védő, csillogást 
biztosító vegyszereket, 
amik az öblítéssel azonnal 
vagy szépen fokozatosan 
visszakerülnek a környe-
zetbe.
Ezzel szemben a gőzmo-
sás igazán környezetkímé-
lő módszer.

Mindössze 4-8 liter víz fel-
használásával lehet csillo-
gó-villogóvá varázsolni az 
autót, azaz pont annyival, 
amennyit egy fogmosás-
hoz használ el az ember.

Biztató

Az eljárás lényege, hogy 
102 °C-os gőzzel mély-
tisztítást végeznek a 
jármű felületén, azaz 
gyakorlatilag lerobbant-

ják a szennyeződést.  
A gőzmosással a nehe-
zen hozzáférhető zugok-
ból is könnyedén eltávo-
lítható a lerakódott kosz, 
valamint a belső kárpit is 
tisztítható ezzel a mód-
szerrel. Nem elhanyagol-
ható, hogy a magas hő-
fokú gőz nemcsak tisztít, 
hanem fertőtlenít is.

Ígéretes

A technológia védi az 
autó fényezését, ráadá-
sul alig van szükség 
vegyszerekre. A Gőzöld 
autómosó és takarító-
cég (www.gozold.hu) 
ráadásul a gőz mellett 
speciális mikroszálas 
kendőket használ, az al-
kalmazott vegyszereket 
pedig környezettudato-
san válogatja össze: só-
sav helyett citromsav-ki-
vonatot használnak, míg 
olajszármazékok helyett 
pálmaolaj-kivonatot.

Meggyőző

Még csak az sem zavar-
hat senkit, hogy az autó-
mosáshoz parkolási díjat 
kellene fizetni, hiszen a 

cég kétórás ingyen par-
kolással ajándékozza 
meg a Honvéd téri parko-
lóházban az ügyfeleket.

(x)

Gőzöld – környezetbarát autómosó Szegeden
A gőzmosás kíméli a jármű fényezését, s mindössze négy-nyolc liter víz felhasználásával lehet csillogó-villogóvá 
varázsolni az autót. Július elejétől Szegeden, a Honvéd téri parkolóház harmadik emeletén is igénybe vehető ez a 
környezetkímélő szolgáltatás.

Hat szegedi játszótér újul meg 18 millióból  
A tavalyi 45 millió helyett idén valamivel több mint 18 millió forintot oszthatott fel játszótér-rekonstrukcióra az ifjúsági és 
sportbizottság. Négy közterületi és két intézményi játszóteret tesznek rendbe.

A Fidesz-KDNP frakció 
javaslatára a 2011-es 
költségvetésben külö-
nített el először speciá-
lis keretet a szegedi ön-
kormányzat játszóterek 
felújítására, korszerűsí-
tésére. Tavaly 45 millió 
forint állt rendelkezésre 
erre a célra, míg az idei 
esztendőben elvileg 25 
millió forint. 

Ebből azonban csak-
nem 7 milliót „zárolt” a 
közgyűlés Botka László 
(MSZP) polgármester 
előterjesztésére, addig, 
amíg a büdzsé bevételi 
oldalán az ingatlanérté-
kesítésből tervezett for-
rások be nem folynak. Az 
ifjúsági és sportbizott-
ság júniusban így 18,154 
millió forint felosztásá-

ról határozhatott. Pocsai 
Blanka (Fidesz-KDNP) 
újszegedi képviselő el-
mondta: a város játszóte-
reinek rendbetételére tíz-
szer ennyi forrás se lenne 
elegendő, ám így is több, 
korábban elhanyagolt te-
rületen történhetnek most 
fontos lépések. A Szegedi 
Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. által ösz-

szeállított szakmai anyag 
alapján 2012-ben közte-
rületi, illetve oktatási in-
tézményi játszótereket is 
támogathatott a testület.
Hüvös László (Fidesz-
KDNP) humán közszol-
gáltatási tanácsnok elő-
terjesztése kapta meg a 
többséget, melynek értel-
mében a következő hóna-
pok során négy közterüle-

ti és két óvodai játszótér 
újul és szépül meg, válik 
biztonságosan használ-
hatóvá. 
Ezek a következők: 
Bartók téri játszótér (bon-
tás, fejlesztés): 5 875 650 
forint; Haladás utcai ját-
szótér (bontás, fejlesztés): 
2 000 250 forint; Római 
körúti játszótér (fejlesztés): 
2 070 100 forint; Klapka 
téri játszótér rendezése:  
1 100 000 forint; Földmí-
ves utcai óvoda játszótere: 
3 027 000 forint; Újvidéki 
utcai óvoda játszótere:  
4 129 000 forint.

A játszótér-felújítási program 
tavaly kezdődött. Látványos 
eredményeket sikerült elérni 
több körzetben, végre kor-
szerű körülmények között 
játszhatnak a gyerekek.
2011 júniusától szeptem-
berig 45 millió forintból 
23 szegedi gyerekparkot 
sikerült felújítani. Ekkor 
kapott új ruhát többek 
között a Mátyás, Lehner, 
Szent György és Erdélyi 
téri, vagy épp a Kukovecz 
Nana, Balaton és a Bihari 
utcai játszótér.

Pintér M. Lajos

Fotók: Gémes Sándor

Fotók: Gémes Sándor

Rendbe teszik a Haladás utcai parkot is
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Vattacukros Guiness-rekordok
Az ÁGOTA családi napon vattacukor-készítés terén három fantasztikus 
Guinnes-rekord született. Csaknem másfél méteres vattacukor is ké-
szült, s összesen mintegy 6000 fogyott.
Az első Guinness-rekord vattacukrot 10 perc 12 másodperc alatt készítette el 
még 2007-ben a Vattacukorextra csapat vezetője, Szamosfalvi Zsuzsa. Annak 
átmérője 77, míg magassága 102 centiméter volt, a Zápor-tónál most egy 144 
centiméter magas és 82 centiméter átmérőjű vattacukor készült el. A csapat 
megdöntötte az 5000 darab vattacukor elkészítése és kiosztása gyorsasági 
rekordját is. Nyolc vattacukor-készítő géppel 323 perc alatt osztották szét 
az édességeket. Végül Szamosfalvi Zsuzsanna egyéni gyorsasági rekordot is 
felállított. A legtöbb vattacukrot kívánta elkészíteni 5 perc alatt a színpadon, 
17 darabig jutott sikerült.

Megismerni és elfogadni az állami gondozott gyerekeket 
A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok megismertetése, bemutatása a célja annak a programsorozatnak, amely-
nek első állomása egy Zápor-tavi családi nap volt, ahol több ezren találkoztak, beszélgettek, sportoltak és játszottak együtt.

A Szeged-Csanádi Egy-
házmegye Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgál-
tatója, valamint az ÁGOTA 
Alapítvány közös szerve-
zésében egy integrációs 
programsorozat indult az 
Emberi Erőforrás Minisz-
térium támogatásával.
„Mindenekelőtt azt sze-
retnénk elérni, hogy kö-
zelebb vigyük az embe-
rekhez, családokhoz és 
általában a lakosokhoz a 
gyermekvédelmi gondos-
kodásban élő gyermekek 
és fiatalok világát. Célunk, 
hogy mindez által tompít-
suk a tájékozatlanságból 
származó előítéleteket, 
és hogy jobban megis-
merjék a család nélkül élő 
csemeték érzésvilágát, 
sorsállapotbéli jellemző-
iket. A fentieken túl az is 
szándékunk, hogy minél 
több gyermeket családba 
fogadjanak. Nagyon sok 
gyermek él intézményi 
környezetben gyermek- 
és lakásotthonokban. 
Úgy gondoljuk, hogy sok-

kal jobb helyen vannak a 
gyermekek a családban” 
– nyilatkozta lapunknak 
Kothencz Jánost, a Sze-
ged-Csanádi Egyházme-
gye gyermek- és ifjúság-
védelmi főigazgatója az 
e sorozathoz kapcsolódó 
a „Fogadj el – ÁGOTA kö-
zösségi és családi napon” 
a Zápor-tónál, ahol több 
mint nyolcezren tölthet-
tek el együtt egy napot.  
„Ősszel egy úgynevezett 
’Iskola nyitogató’ prog-
ramot fogunk szervezni, 
majd számos sportprog-
ram és egy úgynevezett 
Öko-kommandó is lesz. 
Ez utóbbi azért is érde-
kes, mert a különböző fal-
vak és városok lakosaival, 
illetve családjaival közös 
akcióban a gyermekeink 
elhanyagolt és elhagyott 
tereken virágokat, fákat 
ültetnek majd. A tervezett 
sportprogramok kapcsán 
fontos kiemelnem azt a 
futballbajnokság-soroza-
tot, melyben a focicsa-
patok vegyesek lesznek, 

azaz családban élő gyer-
mekek és állami gondo-
zottak együtt alkotnak 
majd egy-egy csapatot. 
Közel ötven ilyen indu-
ló együttest szervezünk. 
A másik szintén fontos 
programunk a gyermek-
otthonokban élők kö-
rében a ’Meghívom a 
szomszédomat szombat-
ra’ szervezés. Ennek az 
e célja, hogy az egy-egy 
településen lévő gyer-
mek- és lakásotthonaink 
csemetéi a velük szom-
szédos családi házak 
lakóit és családjait meg-
hívják a lakásotthonaikba 
egy közös ebédre, egy 
önfeledt napra. Kiss-Rigó 
László püspök úr és az 
ágotások elképzelése is 
az, hogy az emberek jóval 
konkrétabb módon tájé-
kozódhassanak ezekről 
a gyermekekről. Fontos 
láttatnunk, hogy a csa-
ládjukból kiemelt cseme-
ték is ugyanolyanok, mint 
bármely, a rendezvényün-
kön is megjelent szülő 

vagy nagyszülő gyermeke 
és unokája. Ugyanolyan 
örömeik, problémáik, hét-
köznapjaik vannak, mint 
bárki másnak. Az egyet-
len, amiben eltérnek egy-

mástól, hogy gondozott-
jaink család nélkül élnek. 
Ezzel a programsorozat-
tal igyekszünk megmu-
tatni azt, hogy a mi gyer-
mekeink is értékesek és 

igazán nagyszerűek. Cé-
lunk, hogy ők is otthon-
ra, családra találjanak.” 
– mesélt a folytatásról a 
Kothencz János.

P.M.L.

Fotók: Gémes Sándor



trópuSi hőSég a tiSza partjáN
támad a meleg –  
Június végére szinte trópusi időjárás szállta meg az országot, nem kevésbé Szegedet. Ha fázunk, réteges öltözködéssel könnyen  
orvosoljuk a vacogást, de mit tehet az ember, ha fő a feje? Utánajártunk, melyek a legfontosabb teendők kánikula esetén.

Az egészségügyi szak-
emberek azt javasolják 
az extrém melegben – ha 
a középhőmérséklet tar-
tósan 27 Celsius-fok fe-
lett alakul –, hogy a déli 
órákban lehetőleg min-
denki tartózkodjon hűvös 
helyen, az elveszített fo-
lyadékot pedig folyamato-
san pótolni kell. A magas 
hőmérséklet fokozott vé-
dekezésre készteti a szer-
vezetet, ilyenkor az ember 

izzad, ezáltal folyadékot 
veszít, fokozódik a szom-
júságérzete, szaporábbá 
válhat a szívverése és a 
légzése. Ezenfelül az erek 
kitágulása miatt romlik a 
vérellátás, amit szédülés, 
gyengeségérzés, fáradé-
konyság jelez, komolyabb 
esetben fejfájás, esetleg 
légszomj vagy remegés, 
ájulásérzés léphet fel. 
Ezek elkerülésére a leg-
fontosabb a túlhevülés és 

a folyadékvesztés meg-
előzése. A kánikulában az 
idősekre, a betegekre és a 
kisgyerekekre külön oda 
kell figyelni. A hőséget tér-
ségünkben nagyon erős 
UV-B sugárzás is kíséri, 
ez azt jelenti, hogy akinek 
normál bőre van, bő ne-
gyedóra alatt már leéghet 
a napon, ezért ilyenkor ér-
demes kerülni a napozást 
délelőtt 11 és délután 3 
óra között, illetve napköz-

ben fényvédő krémet kell 
használni.
Veszélyesen magas hő-
mérsékletek esetén az 
Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) ad ki riasztást. 
A figyelmeztetés citrom-
sárga, vagyis elsőfokú, 
ha egy megyében a napi 
középhőmérséklet meg-
haladja a 25 fokot. Na-
rancssárga, másodfokú, 
ha a napi középhőmérsék-

let tartósan 25 fok felett 
alakul, esetleg a 27 fokot 
is meghaladja. A piros, a 
harmadfokú figyelmezte-
tés kritériuma, hogy a napi 
középhőmérséklet tartó-
san 27 Celsius-fok felett 
legyen. Extrém meleg-
ben a polgármester a ka-
tasztrófavédelmi törvény 
értelmében rendkívüli 
intézkedéseket vezethet 
be. Ilyenkor iskolaidő alatt 
történik a hőségriadó, kor-

látozásokat vezethet be a 
szabadtéri foglalkozások 
tekintetében, mobilkutak 
kihelyezését írhatja elő, 
illetve locsolóautókat ren-
delhet ki az utcára az asz-
falt hűtésére.
Tovább enyhíthetjük a hő-
séget, ha a fentiek betar-
tása mellett módunkban 
áll vizes és árnyékos kör-
nyezetben eltölteni a forró 
órákat.

Dobó Csaba
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Újszegeden végre szabad a strand!
Közel 27 ezer négyzetméteres homokos szabad strandot alakítanak ki az újszegedi Partfürdőn és a Laposon:  
júliustól a Tiszán újra lehet fürödni. Nemzetközi szabályoknak megfelelő strandröplabdapálya is készül a területen,  
így a sportolni vágyókat is várják.
Előző sorozatunkban a 
Tisza mostoha sorsáról 
írtunk, melyben most 
pozitív változások indul-
tak be. Júliustól 27 ezer 
négyzetméteres strand 
nyílik.
„A korábbi gazos part-
szakasz megtisztítása 
után várhatóan július 
elején vehetik birtokba a 
szegedi családok a kö-
zel 27 ezer négyzetmé-
teres, homokos szabad 
strandot” – tájékoztatta 
lapunkat Sódar István. 
A Szegedi Ifjúsági Ház 
Nonprofit Kft. ügyveze-
tője hozzátette, a város 
egyetlen biztonságos 
szabad strandja nem-
csak a nyaralás élményét 
kínálja majd a szegedi-
eknek, de a Szeged új és 
izgalmas nyári közösségi 
tereként is debütálni fog. 

A korábbi nyitás a Tisza 
magasabb vízállása mi-
att, illetve közegészség-
ügyi okokból nem volt 
lehetséges. „Itt szabad 
lesz a pálya, ha valaki pik-
nikezni jön a barátaival, 
bográcsozna a családjá-
val, sportolna, vagy csak 
nézné, ahogy mások 
sportolnak. Nemzetközi 
szabályoknak megfele-
lő strandröplabdapályát 
alakítunk ki. Szeged tra-
dicionális strandsport-
jának, a turulnak is hó-
dolhatnak a látogatók” 
– tette hozzá. Sódar Ist-
ván elmondta, reményeik 
szerint a város szabad 
strandja nyüzsgő csa-
ládi programhelyszín is 
lesz. A Laposon egykor 
büfé, lábteniszpálya is 
működött, éjjel-nappal 
fogadva vendégeit, majd 

szép lassan az enyésze-
té lett minden. De most 
úgy néz ki, hogy ismét 
a város vérkeringésének 
részese lesz e hangula-
tos partszakasz. Ugyanis 
nemrég az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgató-
ság (ATIVIZIG) nyilvános 
pályázatán kiírta a Lapos 
üzemetetésének jogát is, 
így összekötik a Partfür-
dőt a régi-új strandsza-
kasszal. A pályázaton 
nyertes szegedi NOD 
2001 Catering Kft. július-
tól 5 évig üzemeltetheti 
a helyet. A tervek szerint 
a nyertes kft. a Szege-
di Ifjúsági Ház Nonprofit 
Kft.-vel mint a szegedi 
Partfürdő üzemeltetőjé-
vel konzorciumot alapít 
a Lapos üzemeltetésére.

Varga Anna



Tulajdon lakások:
Alsóvárosi 3 szobás, 83 m2-es lakás, garázzsal és pincerésszel eladó 16,5 millió

Etelka sori 2 szobás, 55 m2-es erkélyes lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió

Lugas utcai 2 szobás, igényesen felújított, loggiás lakás eladó 7,5 millió

Tarján széli 1+1 szobás felújított lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió

Vértói úti 1+1 szobás lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió

 

Bérleti jog:
Feketesas utcai 2 szobás,102 m2-es bérlakás eladó, ill. kisebbre cserélhető 5 millió

Jósika utcai 1+2 szobás, 68 m2-es, teraszos, egyedi központi fűtéses bérlakás 5,6 millió

Maros utcai 1 szobás, 37 m2-es, egyedi központi fűtéses bérlakások eladók

Arany J. utcai Tiszára néző, 2 szobás, 68 m2-es, bérlakás eladó 7,5 millió

Zrínyi utcai földszinti, galériázható, garzonlakás eladó 3,8 millió  

Temesvári körúti felújított, 1+1 szobás, 45 m2-es lakások eladók

Családi házak:
Bordányban 1996-ban épült kétszintes családi ház garázzsal és melléképülettel 18,9 millió

Röszkén kétszintes 6 szobás, összkomfortos, karbantartott családi ház 15 millió

Kossuth L.  
sugárúthoz közel 

3 lakásos, felújítandó, alápincézett családi ház, műhellyel 27,5 millió

Újszegeden a Lövölde úton, kettőszintes, 180 m2-es, újszerű állapotú családi ház 28,9 millió

 

Egyéb ingatlanok:
Bartók térnél 35 m2-es, felújított üzlet bérleti joga eladó 1,6 millió

Hajnóczy utcában 11 m2-es udvari garázs bérleti joga eladó 400.000,-Ft

Pentelei sornál 18 m2-es garázs tulajdonjoga  1,7 millió

Sefániánál 112 m2-es, utcára nyíló üzlet bérleti joga eladó 17,5 millió+áfa

Nyaralunk, de módjával
A nyári forróság az üdülés időszaka is, hiszen vízparton, hegyvidéki levegőn kellemesebb a pihenés. A tapasztalat 
azonban az, hogy visszaesett az utazási kedv, ami főleg a gazdasági környezetnek köszönhető.
Több utazási iroda is 
úgy látja, hogy a vál-
ság ellenére az embe-
rek továbbra is keresik 
az üdülési lehetőséget, 
a nyaralási kedv nem 
esett, viszont a rá szánt 
forintok bősége annál 
inkább. A kisebb ösz-
szegű, last minute utak, 
a rövidebb időtartamúak 
és a belföldiek népsze-
rűsége a jellemző.
„Nagy a visszaesés a 
nyaralási szokásokat il-
letően, az okokat nem 
is nagyon kell ecsetel-
nem: kevés az emberek 
pénze. Főként a külföl-
di utak iránt csökkent a 

kereslet. Az autóbuszos 
túrákat keresik nagyobb 
számmal. Az első számú 
magyar utazási cél még 
mindig Horvátország. 
Görögország olcsóbb 
és továbbra is népszerű, 
bár a politikai bizonyta-
lanság miatt visszaesés 
mutatkozik e célállomás 
felé. A belföldi turizmus 
nagyon felértékelődött, 
volt némi bizonytalan-
ság a Széchényi-kártya 
bevezetése körül, de 
már helyreállt a rend-
szer, az emberek kezdik 
kiismerni, és használ-
ják is ezt a lehetőséget 
– mondta el lapunknak 

Farkas András, a szege-
di C&T Hugary utazási 
iroda vezetője. A szak-
ember szerint a hegy-
vidék, a Bakony kör-
nyéke, illetve a vízparti 
területek a legkereset-
tebbek. Érdekes, hogy 
a Balaton népszerűsége 
megtört, a termál- és a 
wellnessfürdőké viszont 
növekszik, ahogy a falu-
si turizmusé is. Döntően 
az egyhetes turnusok a 
kelendőek, a belföldiek 
közül pedig egyértelmű-
en a hosszú hétvégés 
kirándulás, üdülés. Egy 
másik irodánál is érdek-
lődtünk, ahol elmondták, 

hogy a belföldi utak kö-
zül talán Visegrád a leg-
népszerűbb, a hegyvi-
dék és Hévíz. A Balaton 
itt is visszaesést mutat. 

Az 50-100 ezer forintig 
terjedő utak a legkapó-
sabbak, ezt, még ha fog-
csikorgatva is, de vállalni 
tudják a nyaralni vágyók. 

Az elmúlt évek 150 ezer 
forintos átlagához ké-
pest ez is jelentős visz-
szaesést mutat.

Június végére szinte trópusi időjárás szállta meg az országot, nem kevésbé Szegedet. Ha fázunk, réteges öltözködéssel könnyen  
orvosoljuk a vacogást, de mit tehet az ember, ha fő a feje? Utánajártunk, melyek a legfontosabb teendők kánikula esetén.

Dobó Csaba
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Tíz százalékkal kevesebb a strand
Az eddig ellenőrzött medencés fürdőhelyek 75 százaléka felelt meg a közegés-
zségügyi előírásoknak, a strandok 11 százalékánál azonban több kifogásolni 
valót is találtak a felügyelők, miközben országosan csökkent a strandok száma.
Az Országos Tisztifőor-
vosi Hivatal (OTH) elké-
szítette szezon eleji ösz-
szesítését a medencés 
fürdőhelyekről; a május 
végéig beérkezett adatok 
szerint a strandok döntő 
többsége szabályosan 
működött. Ugyanakkor 
visszatérő probléma volt, 
hogy a dohányzóhelyeket 
nem megfelelően jelölték 

ki, de kémiai biztonsági 
és vegyszertárolási hiá-
nyosságokra, valamint az 
üzemnaplóval kapcsola-
tos szabálytalanságokra 
is fény derült. Továbbá 
komoly hiányosságokat 
tapasztaltak az ellenőrök 
a pezsgőmedencék üze-
meltetésével kapcsola-
tosan. Előfordul, hogy 
hétvégéken a medencék 

kapacitását lényegesen 
túllépik – írta az ÁNTSZ, 
hozzátéve: arra is akadt 
példa, hogy súlyos sza-
bálysértés miatt fürdőt 
kellett bezáratni.
Az OTH összesítése alap-
ján a korábbi évekhez 
képest tíz százalékkal 
kevesebb, összesen 548 
medencés közfürdő üze-
mel ebben az évben, eb-

ből 321 fürdő csak sze-
zonális jelleggel működik. 
Szegeden szabadtéren a 
Napfényfürdő területén, 
a sportuszodában és a 
Sziksós-tói fürdőn lehet 
strandolni a Tiszán most 
nyíló 27 ezer négyzet-
méteres szabadstrand 
mellett, de a belvárosban 
az Anna fürdő is fogadja 
vendégeit.

Mobil kutak és párakapuk
A forróságot a városban főként a hőségriadó idején a Szegedi Vízmű Zrt. csapvízosztással, 
mobil ivókutak kihelyezésével és párakapuk üzemeltetésével próbálja enyhíteni.

A város 3 pontján, a Klauzál téren, a Mars téren, az Aradi vértanúk terén osztanak vizet, és üzemel-
nek a párakapuk is a Klauzál téren, illetve a Mars téren. Ezenfelül mobil ivókutakat helyeztek ki szin-
tén Mars térre, a Tarjáni víztorony téren, valamint az Aradi vértanúk terén. A városunkban jelenleg 
116 db üzemelő közkifolyó található.A közkifolyók üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt., a részletes 
lista a honlapjukon, a www.szegedivizmu.hu oldalon található.

Fotók: Gémes Sándor

Spriccelő víz 
Szegeden egyre több ki-
sebb-nagyobb szökőkút 
működik, melyek környe-
zetében kellemesebb el-
viselni a kánikulát. A Du-
gonics tér felújítása miatt 
a zenélő szökőkút idén 
nem működik, a Novotel 
szállóval szemben és a 
múzeum előtt azonban 
csobog a víz, ahogy az 

Aradi vértanúk terén és 
a Széchenyi téren is. Ki-
sebb kutak hűsítik az arra 
járókat a Mars téren, az 
Indóház téren és Tarján-
ban is. A kutakban nem 
szabad fürödni, vagy az a 
hőség, mikor a gyerekek-
nek elnézzük ezt?

INGATLANIRODA

a gondos gazda www.ikv.hu

FRISS INGATLAN AJÁNLATAINK



Hosszabb nyitva tartás és kedvezmények a Marson
Immár este nyolcig is vásárolhatunk hétköznaponként a Mars téri piacon. A június elején bevezetett hosszított nyit-
va tartás mellett a kevés portékával a piacra járó őstermelőknek is kedveznek, negyedasztalnyi területekre a hét 
négy napján ingyen pakolhatják ki árujukat.

A berögződött vásárlási 
szokások megváltoztatá-
sát is célul tűzte ki a Sze-
gedi Vásár és Piac Kft., 
hosszabbítottak a nyitva 
tartáson, hétköznapon-
ként immár este nyolc 

óráig várják a vásárlókat. 
„A multiknál este is be-
vásárolhat bárki, míg a 
piacon általában délután 
kettő után már csak né-
hányan lézengenek. Ezen 
szeretnénk változtatni. 

Ugyan miért ne vásárol-
hatnának be az emberek 
munka után itt nálunk, a 
Mars téren? A nyitva tar-
tási idő megváltoztatásá-
val megpróbálunk minél 
több vevőt visszacsalo-

gatni délután is a piacra” 
– magyarázta Erdei Péter.
A Szegedi Vásár és Piac 
Kft. ügyvezetője meg-
jegyezte, egyelőre nem 
nevezhető teljesnek a si-
ker, általában 5-10 árus 
vállalja, hogy estig árusít. 
A kereskedőknek ter-
mészetesen nem teheti 
kötelezővé, hogy nyitva 
legyenek este nyolcig, de 
azok, akik itt maradnak, 
nagy forgalomról számol-
nak be az ügyvezetőnek. 
„Bízom abban, hogy szé-
pen lassan visszatérnek 
délutánonként is hoz-
zánk a vásárlók. Ha nem 
is nyolcig, de mondjuk 6 
óráig nyitva tart a húsbolt 
például, az már nagy po-
zitívum, akkor mindent 
meg tudnak nálunk ven-
ni” – tette hozzá. Jelen-
leg a kinti sátor körülbelül 
háromnegyedig tele szo-
kott lenni délután, vagyis 

20-25 asztalon kínálják a 
portékákat.
A „Keresd a helyit!” kam-
pányhoz kapcsolódóan 
hétfőnként ingyen asztalt 
kapnak azok ősterme-
lők, akik vállalják, hogy 
bármilyen hatóság elme-
het a földjükre, s ellen-
őrizheti, hogy azt árusít-
ják-e, amit ténylegesen 
megtermelnek. Ezzel a 
kezdeményezéssel a he-
lyi termelőket szeretnék 
helyzetbe hozni. Van egy 
újabb kezdeményezés is, 
június 25-étől a hét négy 
napján (az úgymond kis 
piacos napokon) ingyen 
pakolhatnak ki negyed-
asztalnyi területre azok 
az őstermelők, akik na-
gyon kevés áruval ér-
keznek.  „A nagyon kis 
mennyiségben termelők-
nek szeretnénk kedvezni, 
jellemzően az idősebb 
korosztálynak, akik mind-

össze két kosárnyi áru-
val érkeznek, s általában 
negyedasztalokat bérel-
nek. Ők a nagycsarnok 
kijelölt részében hétfőn, 
kedden, csütörtökön és 
vasárnap tudnak ingyen 
árusítani. Tudom, hogy 
nekik a 300 forintos asz-
talpénz is sok, ezért pró-
bálunk nekik ily módon 
kedvezni” – magyarázta 
az ügyvezető. A Mars téri 
piac kihasználtságával 
kapcsolatban Erdei Péter 
elmondta, a sátrak alatt 
majdnem telt ház van 
egy szombati napon, a 
nagycsarnokban viszont 
látszik, hogy a tél végi 
fagyok megtizedelték a 
termést. Tavaly nagyon 
sokan árusítottak például 
őszibarackot, most ők el-
maradtak, mivel elfagyott 
a gyümölcs.

Varga Anna 

 
Szent György tér – 
főszerepben a sport
Napokon belül elkészül a Szent György téri 
sportpálya felújítása. Az egyházi tulajdonú  
terület aszfaltozására, a futballkapukra, ko-
sárpalánkokra, illetve a pálya körüli új drótháló  
elkészítésére közel nyolcmillió forintot költenek 
a város sportdecentrum keretéből.

Az aszfaltozás és a fel-
festések már elkészültek, 
s hamarosan új futball-
kapuk, továbbá négy ko-
sárlabdapalánk is kerül a 
Szent György térre. Haág 
Zalán önkormányzati 
képviselőtől megtudtuk, a 
környéken élők kezdemé-
nyezték a pálya rekonst-
rukcióját. Mint ismeretes, 
a Fidesz-KDNP előter-
jesztésére 2012-ben is 
17 és fél millió forintos 
sport decentrumkeretet 
hoztak létre (amit a júni-
usi közgyűlésen 30 millió 
forintra emeltek szintén a 
jobboldal indítványára), 
mely összegből minden 
városrészben jó minősé-
gű, a tömegsport céljait 
szolgáló sportpályákat 
alakítanak ki, illetve fel-
újítják a meglévőket. 

Szeged-szerte összesen 
csaknem tíz létesítmény 
újul meg.
A körzet képviselője kö-
zölte, a minorita rend 
tulajdonában lévő pá-
lyát bárki használhatja, 
de zárható lesz, s a fel-
sővárosi templom plé-
bániáján lehet elkérni a 
kulcsát. „A szocialisták 
részéről felmerült kritika-
ként, hogy miért egyházi 
tulajdonban lévő pályát 
újítunk fel. Az ok egysze-
rű, nincs ugyanis a kör-
nyéken városi tulajdonú. 
Fontos, hogy a környé-
ken élő szegedieknek 
rendelkezésére álljon egy 
jó állapotú sportpálya, és 
a minorita rend hozzájá-
rult a rekonstrukcióhoz” 
– magyarázta. 

DSZ
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Alsóvároson törökverésre emlékezve
A nándorfehérvári csata, 
az 1456-os diadal a tö-
rök felett a nemzeti em-
léknapok sorába lépett 
a Parlament 2011. július 
4-i döntése értelmében. 
Szegeden erre a jeles ese-
ményre immár a hetedik 
éve emlékeznek meg a 
Mátyás téren a Nándorfe-
hérvári Emléknapok kere-
tében. 
A VII. Nándorfehérvári Em-
léknap július 20-án, pénte-
ken este hagyományosan 
egy történelmi emlékülés-
sel kezdődik a főszervező 
ferences plébánia Alsóvá-
rosi Kultúrházában, majd 
másnap, szombaton reg-
gel 10 órakor középkori 
hangulat költözik a Klauzál 
térre, ahonnan zenés-za-
jos felvonulással indul el a 
hagyományőrzők, komédi-
ások és az őket kísérő ér-
deklődők menete a Mátyás 
térre, ahol egész nap szí-
nes programok sűrűjében 
emlékezhetnek meg vidá-
man kicsik és nagyok a 
nándorfehérvári diadalról.
„Ebben az évben a sze-
gedi középkori történelmi 
hagyományőrzők mellett 
érkeznek Zentáról is dél-
vidéki hagyományőrzők, 
akik már 2006-ban, a 
csata 550 éves évfordu-
lója alkalmával szervez-
tek számos megemléke-
zést a határon túl. De jön 
Lengyelországból is egy 
történelmi táncegyüttes” 
– mondta el lapunknak 
Kohári Nándor, aki az első 
emléknapoktól kezdve ki-

emelten támogatja az ese-
ményt. A Fidesz-KDNP-s 
önkormányzati képviselő 
érdekességként árulta el, 
hogy készülni fog egy új-
ság mai nyelvezettel, kora-

beli eseményekről, plety-
kákról hírt adva.
De az érdeklődők láthat-
nak középkori harcművé-
szet-bemutatót, bábelő-
adást, 13. századi zenét 

hallgathatnak, vagy épp 
megcsodálhatják a zász-
lódobálókat, tűzzsonglő-
röket is.

Dobó Csaba
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főszerepben a sport
Napokon belül elkészül a Szent György téri 
sportpálya felújítása. Az egyházi tulajdonú  
terület aszfaltozására, a futballkapukra, ko-
sárpalánkokra, illetve a pálya körüli új drótháló  
elkészítésére közel nyolcmillió forintot költenek 
a város sportdecentrum keretéből.

Az aszfaltozás és a fel-
festések már elkészültek, 
s hamarosan új futball-
kapuk, továbbá négy ko-
sárlabdapalánk is kerül a 
Szent György térre. Haág 
Zalán önkormányzati 
képviselőtől megtudtuk, a 
környéken élők kezdemé-
nyezték a pálya rekonst-
rukcióját. Mint ismeretes, 
a Fidesz-KDNP előter-
jesztésére 2012-ben is 
17 és fél millió forintos 
sport decentrumkeretet 
hoztak létre (amit a júni-
usi közgyűlésen 30 millió 
forintra emeltek szintén a 
jobboldal indítványára), 
mely összegből minden 
városrészben jó minősé-
gű, a tömegsport céljait 
szolgáló sportpályákat 
alakítanak ki, illetve fel-
újítják a meglévőket. 

Szeged-szerte összesen 
csaknem tíz létesítmény 
újul meg.
A körzet képviselője kö-
zölte, a minorita rend 
tulajdonában lévő pá-
lyát bárki használhatja, 
de zárható lesz, s a fel-
sővárosi templom plé-
bániáján lehet elkérni a 
kulcsát. „A szocialisták 
részéről felmerült kritika-
ként, hogy miért egyházi 
tulajdonban lévő pályát 
újítunk fel. Az ok egysze-
rű, nincs ugyanis a kör-
nyéken városi tulajdonú. 
Fontos, hogy a környé-
ken élő szegedieknek 
rendelkezésére álljon egy 
jó állapotú sportpálya, és 
a minorita rend hozzájá-
rult a rekonstrukcióhoz” 
– magyarázta. 

Varga Anna



Csanádpalotai csoda a SZEGEDma.hu-kupában
Második alkalommal bonyolították le az MLSZ megyei igazgatóság és a SZEGEDma.hu hírportál együttműködésé-
ben a labdarúgó SZEGEDma.hu Csongrád Megyei Magyar Kupát, mely ezúttal is nagy sikert aratott.
A szövetség és a megye 
labdarúgását felkaro-
ló hírportál közös célja 
a megyei kupasorozat 
presztízsének helyre-
állítása volt – mesélt a 
2010-ben indult kez-
deményezésről Pintér 
M. Lajos főszerkesztő. 
Az MLSZ megyei igaz-
gatósága pénzdíjassá 
tette a versengést, a 
SZEGEDma.hu díszes 
vándorserleget ajánlott 
föl, s a lebonyolítást is 
némiképp módosították: 
a kisebb csapatoknak 
kedvez, hogy döntetlen-
nél azonnal büntetőrú-
gások következnek.

„Vitathatatlan eredmé-
nyeket értünk el, hiszen 
a részt vevő együtte-
sek érezhetően sokkal 
komolyabban veszik a 
kupát, mint korábban. 

Rangnak számít jól sze-
repelni, fontos minden 
egyes győzelem, min-
den egyes sikerrel vett 
forduló, s a szurkolói ér-
deklődés is nagymérték-
ben fokozódott. Ahogy 
a tavalyi, úgy az idei ki-
írásban is végig kiélezett 
csatákat láthattunk: a 
nyolcaddöntőben két, a 
negyed- és az elődön-
tőben pedig egy-egy 
párharc torkollott bünte-
tőpárbajba. Az úgyneve-
zett kicsik közül többen 
is fantasztikusan mene-
teltek, vérbeli kupacsa-
tákon arattak feledhetet-
len bravúrokat, igazolva, 

hogy ebben a verseny-
ben tényleg nem számít 
a papírforma, gyakorlati-
lag bármi megtörténhet. 
Elég csak kiemelni, hogy 
a fináléba kerülésért a 

két megye I-es gárda, 
a Mórahalom VSE és a 
Csanádpalota FC NB III-
as alakulatokat ütött ki, 
így végül meglepetésre 
sem a Tisza Volán SC 
Szeged, sem a Makó FC 
nem küzdhetett az ara-
nyért” – mondta Pintér 
M. Lajos.
A döntőt Szegeden, a 
Felső Tisza parti stadi-
on centerpályáján ren-
dezték. A SZEGEDma.
hu Csongrád Megyei 
Magyar Kupa küzdelmei 
során megállíthatatlanul 
menetelő Csanádpalotát 
a Mórahalom sem tudta 
feltartóztatni. A kupa-

specialista Halász Má-
tyásék (egy évvel ezelőtt 
bronzérmet szereztek, 
így jutottak az országos 
főtáblára) bemutatko-
zásként a Dorozsmát 

Szegeden 1-0-ra verték, 
majd a Csongrádot ide-
genben 1-1 után bünte-
tőkkel búcsúztatták, az-
tán hazai környezetben 
ütötték ki 2-1-gyel a Ma-
kót, végül pedig szen-
zációs játékkal fektették 
két vállra a megyei I. 
osztály bajnokát: 4-1 lett 
az aranycsata végered-
ménye a megye I. tizedik 
helyezettjének javára. 
Az országos főtáblán 

augusztustól az NB II-
es Szeged 2011 mellett 
a Mórahalom és a Csa-
nádpalota képviselheti 
Csongrád megyét.
„Készültünk erre a mér-
kőzésre, főleg mentáli-
san, hiszen sok játéko-
som még soha nem állt 
ilyen siker kapujában, 
hogy megyei magyar ku-
pát nyerhet. Taktikánk a 
kontrajátékra épült, ami 
maximálisan működött. 

Az országos táblán sze-
retnénk komolyabb el-
lenfelet településünkre 
hozni, az első körön túl-
jutva akár egy NB I-es 
csapatot is” – nyilatkoz-
ta rendkívül motiváltan 
és bizakodóan Koczkás 
Zoltán, a kupagyőztes 
vezetőedzője.

Dobó Csaba
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Fotók: Gémes Sándor

A SZEGEDma.hu Csongrád Megyei Magyar Kupa döntőjében:

Mórahalom VSE – Csanádpalota FC 1-4 (1-2). Szeged, Felső Tisza parti stadi-
on, 300 néző. Vezette: Madácsi János, Szalai Szabolcs, Túri Tamás.
Mórahalom: Stankovics – Bokányi, Vojnic-Zelic, Udvari, Mészáros (Tüskés 46’), 
Kothencz, Lázár, Patarcic (Varga K. 65’), K. Tóth, Tóth A., Szőke. Edző: Tóth Ákos.
Csanádpalota: Bordás – Cost, Sepsik (Varga R. 82’), Veréb (Zsigmond 89’), Var-
ga Cs., Trényi, Savin, Bimbo (Apostol 74’), Halász, Szellelki, Csókás. Vezető-
edző: Koczkás Zoltán.
Gólszerzők: Szőke P. (39’), ill. Csókás Cs. (26’), F-T. Bimbo (35’, 53’), D. Cost (92’)

Pintér M. Lajos főszerkesztő adta át a vándorserleget a győzteseknek.
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Robotok és garázszenekarok – jön a SZIN 2012!
Kosheen, PASO, NEO, Zagar, valamint a Csík zenekar – néhány nagyobb név csak a hosszú listáról, akik augusztus 
22-26. között felpörgetik a Tisza-parti város hangulatát. Nincs is már messze az egyik legnagyobb hazai nyárzáró 
fesztiválnak tartott Szegedi Ifjúsági Napok.

Itt a nyár, és hamarosan 
a nyakunkon a város 
legnagyobb könnyűze-
nei fesztiválja, a Szege-
di Ifjúsági Napok (SZIN) 
is. A napfény városának 
mediterrán hangulata (és 
jelenleg hőmérséklete 
is) évek óta szolgál kivá-
ló helyszínéül a bulizós, 
utazós vagy egyszerűen 
csak átpihent szünidő 
lezárásának. Még ha az 
ország összes nagyobb 
fesztiválját körbetáncol-
tuk, is van keresnivalónk 
az újszegedi Partfürdő 
frissen kialakított, homo-
kos strandján, hisz idén is 
európai színvonalú, válto-
zatos programokat felvo-
nultató, környezettudatos 
rendezvény vár minket.

Quimby, Compact Disco

A fellépők listáját végig-
böngészve mindenképp: 
számos neves külföldi 
előadó mellett a hazai ze-
nei élet színe-java is kép-
viselteti majd magát az 
augusztus végi, ötnapos 
észveszejtőn. A Színezd 
újra című nótájuk óta a 
fesztivál kihagyhatatlan 
fellépőjévé vált a Magna 
Cum Laude zenekar már 
tavaly év végén is alig 
várta, hogy itt lehessen, 

valamint ők jelentették be 
az idei SZIN egyik legna-
gyobb nevének számí-
tó Kosheen fellépését. 
Az angol rock-drum and 
bass zenét játszó banda 
utoljára 2007-ben állítot-
ta feje tetejére a Partfür-
dőt, a jó hangulatért idén 
sem kell majd a szomszéd 
színpadhoz menni. Ha-
zai zenekarokból is lesz 
bőven: 30Y, Alvin és a 
Mókusok, Belga, Brains, 
Compact Disco, Magas-
hegyi Underground, Soerii 
& Poolek, PASO, Nemjuci, 
Paddy and the Rats, 
Quimby – és a nagyobb 
nevek közül is csak sze-
mezgettünk.

Zöld, zöld, zöld!

A fesztivál színe mindig 
is a zöld volt, aminek 
bizonyítéka az elnyert 
Greener Festival Award 
és a Zöld Fesztivál Díj is. 
A szervezők idén is szá-
mos programmal tették 
le voksukat a környezet-
tudatos szemlélet mel-
lett. Meghirdették a zöld 
építők versenyét, vagyis 
a SZIN ReRobot Race-
et: az első nézésre sze-
métre való limlomokból 
összetákolt szerkezetek 
mérhetik össze erejü-

ket és gyorsaságukat, a 
legjobb „robotot” felépí-
tők bérletet kaphatnak. 
Környezetkímélő megol-
dásként a hagyományos 
információs pontokat és 
papíralapú programfü-
zeteket felváltja az érin-
tőképernyős informá-
ciós panel, valamint az 
Androiddal és iPhone-nal 
is kompatibilis telefonra 
tölthető program, amiről 
mindig friss hírekhez jut-
hatunk. Tervbe van véve 

a más fesztiválokon kikí-
sérletezett programkár-
tya is, ami a készpénzes 
fizetés alternatívájaként 
jelentősen felgyorsíthatja 
majd a kiszolgálást.

Garázsból a nagyszínpadra

Idén mi is eldönthetjük, 
hogy kikre szeretnénk 
bulizni: A „Tegyél fel a 
nagyszínpadra!” verseny-
ben a SZIN-esek ked-
venc garázszenekarukkal, 

majdnem befutott bandá-
jukkal is frissíthetik a pa-
lettát. Szavazni a fesztivál 
Facebook-oldalán lehet 
július 10-ig, a három leg-
több voksot kapott zene-
kar pedig lehetőséget kap, 
hogy elhúzza a nótáját 
– mégpedig azon a szín-
padon, ahol az Everlast, 
a Machine Head vagy a 
Kosheen is megfordul. A 
verseny alakulásáról Sa-
nyi, a bagoly is tájékoztat 
minket blogjában.

A SZEGEDma.hu a Te-
lin Televízióval közösen 
idén is kint lesz a Sze-
gedi Ifjúsági Napokon, 
ahol több meglepetés-
sel is készül Szeged 
egyik vezető hírportálja 
és tévéje – a részlete-
kért érdemes böngész-
ni a SZEGEDma.hu 
Facebook-oldalát!

Illés Attila

Hozzávalók: •2 marék magozott 
meggy • 25 dkg margarin • 15 
dkg cukor • 1 vaníliás cukor • 4 
tojás • 40 dkg liszt • 1 teáskanál 
sütőpor; a tetejére: • 2 evőkanál 
cukor • 1 teáskanál fahéj

A hónap receptje: Meggyes muffin minden mennyiségben

A meggyet kifejtjük, és két evőkanál cukorral megszórjuk, hogy levet eresz-
szen. A cukrot és a margarint alaposan kikeverjük, majd egyesével hozzáadjuk 
és eldolgozzuk benne a tojásokat. Belekeverjük a sütőporral elkevert lisztet 
és a lecsepegtetett meggyet. Díszítésként a tetejére is hagyjunk pár szemet. 
Kimargarinozott, lisztezett muffinformákba töltjük a tésztánkat, és megszór-
juk fahéjas cukorral. 190 fokon, előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt 
aranybarnára sütjük.

Fotó: Illés Tibor


