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SZEGED
Fulladás – Megsülnek az
utasok a kánikulában a
szegedi tömegközlekedési eszközökön, közben
összeomlott a 200 millióból átadott parkolóautomata-rendszer.
uwuwu 6. oldal

Színészóriás Szegeden –
Huszti Péter, a Nemzet Művésze mögött fél évszázad
munka áll, ő azonban hűséges az alapértékekhez, melyek fontosak számára.
uwuwu 11. oldal

Életet adnak
Szívbeteg határon túli magyar
gyermekeket gyógyítanak a
szegedi kardiológusok a Gift
of Life jótékonysági program
keretében.

7. oldal

Zseniosztály
Országos hírnévre tett szert
a Radnóti-gimnázium végzős
matematikaosztálya. Az egyik
kiválósággal, Lajkó Kálmánnal
kutattuk a siker titkát.

Lúdas Matyi tisztelgése

Fotó: Gémes Sándor

18. oldal
Csúcsformát élesít
Az év legkomolyabb versenyei
várnak az olimpiai bronzérmes szegedi dobóatlétára,
Márton Anitára.

23. oldal

Tóth Marcell
Pénteken és szombaton láthatja a
Zsombói Szabadtéri Színpad közönsége Korognai Károly új zenés
darabját, a Lúdas Matyit. Sajátos
személyiség volt a makacsságával és
jóindulatával. A nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt művész

ugyan pótolhatatlan, de az új rendező, Szilágyi Annamária az egykori színházigazgató elképzeléseit
tiszteletben tartva fejezte be a munkát, és állította színre a legendás
alkotást. Az 1999-től 2003-ig tartó
időszakot, amikor Korognai Károly
a csongrádi megyeszékhely kőszínháza és a szabadtéri játékok élén

állt, a legtöbben a szegedi színház
egyik aranykoraként tartják számon. Miközben tehát megmarad a
mese alapgondolata, tehát Döbrögi
uraság megkapja a magáét, Lúdas
Matyi ezúttal elhunyt rendezőjének
emléke előtt tiszteleg.
Cikkünk a 13. oldalon
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Babakocsibarát járda

Szent királyunk nyomában

Az év végére közel egy kilométer új járdával gazdagodhat Bordány. A település „babakocsibarát” járdaprogramjának keretében a képviselő-testület az építéshez
szükséges sódert és cementet biztosítja a lakosoknak,
akik munkájukkal járulnak hozzá a fejlesztéshez.

Nyári napközis tábort hirdet általános iskolás gyermekek részére a tápéi és petőfitelepi plébánia július 24.
és 27. között. Kirándulás, vetélkedők és sorversenyek
is szerepelnek a programban, melynek mottója: Szent
László nyomában.

Illegális szerek
Vádat emeltek azzal a
szegedi párral szemben, akik két éven át
engedély nélküli egészségügyi
termékeket
árultak. Az egyik személy különböző potencianövelő szereket
vásárolt az interneten,
amiket a másik vádlott
lakásában tartott, majd
a világhálón értékesítette azokat. A készítmények legálisan nem
voltak forgalmazhatók
az országban. Az elkövetőket
felhasználók
számára széles körben
hozzáférhetővé válással
elkövetett egészségügyi
termék hamisításának
bűntettével vádolják.

Érem a főszerkesztőnek
Rangos elismerésben részesült a SZEGEDma.hu és Déli Szó ügyvezető-főszerkesztője. Pintér M. Lajos a Rotary Club Szeged
– Tisza láncátadó ünnepségén Emlékérmet
vehetett át Fehér Éva 2016/17-es elnöktől.
Főszerkesztőnket a Szegedért, a közéleti
programok erősítéséért és a Rotary sajtókapcsolataiért folytatott munkájáért tüntették ki. Tiszteletdíjat kapott nemzetközi
hírű tudományos, kutatási, innovációs és
oktatási munkásságáért Kemény Lajos, a
szegedi egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

Százmilliárdok a mezőgazdaságnak
A hazai és uniós forrásból finanszírozott agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknál jól vizsgázott az új ellenőrzés
és folyósítás – jelentette ki Juhász Tünde. Csongrád megye
kormánymegbízottja arról beszélt, hogy a főbb jogcímen
igényelhető kérelmek ügyintézésének lezárása, illetve
a végfizetés 99 százalékban megtörtént a június 30-i határidő előtt. Az új, rugalmas ügyintézési rendszernek is
köszönhető a kormányhivatal vezetője szerint, hogy míg
a 2015-ös évre vonatkozóan a támogatás összege 372,8
milliárd forint volt országos szinten, addig a 2016-os évben már 411,4 milliárd forint kifizetésénél tart a Magyar
Államkincstár az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatások esetén. Ez azt jelenti, hogy ugyanarra a célra 38,6
milliárd forinttal több forrást lehetett juttatni.

Spanyolok a spájzban
Érdeklődik Spanyolország a szegedi ELI nemzetközi konzorciuma iránt, de még szükség van
tárgyalásokra – mondta Pálinkás
József, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal
elnöke. Hozzátette, Carmen
Vela spanyol kutatás-fejlesztési
és innovációs államtitkár szerint kormánya támogatása azon
múlik, hogy a hispán kutatói
közösség használni kívánja-e a
lézerközpontot.

Születésnap
Az adóhivatal harmincadik
születésnapja alkalmából
Tállai András úgy fogalmazott: a bevalláskészítés
a történelmi múlt részévé
vált. – Az 1987-es indulás
óta többszörösére nőtt az
ügyfelek száma, a személyi
jövedelemadó 11 kulcsából
egy lett, és a bevallást már
nem az adózók, hanem a
hivatal készíti – emelte ki az
államtitkár.

Néptáncünnep

Július 7. és 9. között immár tizedik alkalommal rendezik meg Szegeden a Martin György Néptáncfesztivált.
Idén az ifjúsági korosztályt várják, a nyolc együttes legjobb táncosait, énekeseit és a koreográfiákat pénzdíjjal
jutalmazzák. A belépés a folklórestekre ingyenes, de
jegyigényléshez kötött. A résztvevők július 7-én, pénteken 17 óra 30 perckor a Széchenyi térről vonulnak táncmenetben a Dugonics térre, a megnyitó helyszínére.
Két folklór estet tartanak a Kisszínházban, egyet pénteken 20 órától, egy másikat pedig szombaton 19 órától.
A rendezvényen részt vesz a szegedi Délikert Táncegyüttes, a szentesi Jövőnkért, a Szeged Táncegyüttes,
a Debreceni Népi Együttes Pulykakakas csoportja, a
jászberényi Jártató Ifjúsági Táncegyüttes, a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes Ifjúsági Csoportja, a deszkiszegedi Tiszavirág Néptáncegyüttes. A talpalávalót a
szabadkai Juhász zenekar húzza.

DÉLI SZÓ 

MOZAIK

Megkezdődött a Szeged Art

Képzőművészet és zene lepi el
Szeged utcáit, parkjait és teraszait. Egészen augusztus huszadikáig tart idén a Szeged Art,
amelynek legfőbb célja, hogy
a napfény városának sokszínű
művészeti életét minél közelebb
vigyék az emberekhez. A rendezvénysorozat nyitányaként
Kass János gyermekkönyv-illusztrációiból nyílt kiállítás a
Dugonics téren, így tisztelegve
a kilencven éve született Kossuth-díjas művész emléke előtt.
A szervezők azt szeretnék, ha a
Szeged Art idővel nemzetközi
érvényű programmá válna.

Fúvós Piknik a Homokhátságon
A színes eseményt Mórahalmon
rendezték meg, ahol fellépett a Kiskunmajsai Ifjúsági
Fúvószenekar, Szentes Város
Utánpótlás Fúvószenekara, a
helyi fúvószenekar és az utánpótlás fúvószenekar.

Táncszínház

Vendégségben

A Reformáció évének alkalmából rendezik meg július 15-én,
szombaton 21 órakor
a szentmihályi Móricz
Zsigmond Művelődési
Házban a Dél-Dunántúli
Regionális Alapítvány
szervezésében a szabadtéri
táncszínházat.
Közreműködik
a szegedi Délikert
Néptáncegyüttes és a
Félegyházi Táncszínház.

A nyáron is változatos programokat kínál
a Szegedi Vadaspark.
Legutóbb a Kiskunsági
Nemzeti Parkot hívták meg, hogy mutassa
be, mivel foglalkozik
egy természetvédelmi
intézmény.

Aratnak
Az őszi árpa és a repce aratásával elindult az aratási
szezon. Az idei extrém időjárási körülmények miatt
a szakemberek a tavalyinál
alacsonyabb termésmennyiségre számítanak a nyári
betakarítású növényeknél.
Őszi árpát 236 ezer hektáron
vetettek a gazdák, ennek 15
százalékát takarították be eddig. A termésátlag 5,3 tonna
volt hektáronként, de ez még
változhat, hiszen elsőként a
legjobb táblákat aratják le.
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Taps Boban Markovićnak
Boban Marković és rezesbandája a mórahalmi Patkó Lovas Színházban lépett fel – olvasható a város honlapján. A közönség együtt tombolt és könnyezett a jól ismert dallamokra.
A lelátókon a helybeliek mellett szerb fürdővendégek és
erre az estére érkezett horgosi és bácsszőlősi szerbek is
helyet foglaltak.

Ingyenes lett

Zsaru Sztori

Díjmentessé tette a kormány
a közműcsatlakozásokat a
családoknak, valamint a kisés középvállalkozásoknak.
Egy családi háznál vagy üzlethelyiségnél akár 1,9 millió
forint, a kkv-knál 2,8 millió
forint takarítható meg.

Sófi-díjak
Megtartották A Sófi József a Szegedi Tehetségekért
Alapítvány díjátadóját a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén. Az elmúlt 16 évben közel 20 millió
forinttal ismerték el a legkiválóbb hallgatók teljesítményét, akik idén összesen 1,5 millió forint díjazásban
részesültek. A 200 ezer forinttal járó Sófi Ösztöndíjjal,
azaz a fődíjjal öt mesterszakos hallgatót jutalmaztak: Baracskai Juditot, Iván Sárát, Mészáros Jánost,
M. Tóth Orsolyát és Paluch-Kujáni Éva Yvettet. Sófi
Ösztöndíjas biológushallgató lett – amely 100 ezer forintos elismeréssel jár – Szili Petra és Nyúl-Tóth Ádám.
A diplomaosztón 79 biológus vette át alapképzésen megszerzett és további 75 fő mesterképzésen elnyert diplomáját.
A szakmai és erkölcsi elismeréseket a hagyományoknak
megfelelően egy elismert, kiemelkedő személyiség adta
át: a díszvendég Huszti Péter Kossuth-díjas színművész
volt. A Huszti Péterrel készített interjúnk A hét embere
rovatban a 11. oldalon olvasható.

Rajzpályázatot hirdettek
„Zsaru Sztori” címmel. A
díjnyertes alkotások egy
új típusú rendőrségi társasjáték vizuális elemei
lesznek. A pályaműveket a „Kék tér” oktatási
mintaprojektben részt
vevő szegedi Gedói Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai
készítették, akik vállalták, hogy egy rendőrségi
munkához köthető szimbólumgyűjteményt hoznak létre. A társasjáték
már a tesztelési időszaknál tart, hogy a 2017/18as tanévben használni
tudják.

Kézművestábor
Két turnusban kézművestábort tartanak a deszki
Faluházban. Számos kézművestechnikával ismerkedhetnek meg a gyermekek. A
tematikus foglalkozás mellett sok játék és kirándulás
is várja őket. A tábor július
24. és 28., valamint augusztus 7. és 11. között fogadja a
fiatalokat.
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B. Nagy László a polgári kormány hárompilléres jövőképéről

Egyértelmű fölény

Veszélyes ambíciók Szegeden
Szeged fideszes parlamenti
képviselője szerint a 2018-as
költségvetés a polgári kormányzat
elképzelései alapján megalapozza és megerősíti Magyarország
jövőképének három pillérét.
Szekeres Tamás – Pintér M. Lajos
Minden idők legjobb költségvetésének nevezte B. Nagy László, Szeged
fideszes országgyűlési képviselő a
Parlament által nemrégiben elfogadott 2018. évi büdzsét. – Az ország
külkereskedelmi és a makrogazdasági helyzete is olyan képet mutat,
melyre rég nem volt már példa, úgy
tűnik, hogy még növekedni is tud
majd a magyar gazdaság, a magyar
állam súlya a versenytársakhoz és
az EU-hoz képest. A költségvetésben tetten érhetőek
azok a gazdaságpolitikai-politikai
súlypontok, melyek
a regnáló polgári
kormány elképzeléseinek a vázát
alkotják – hangsúlyozta a Déli
Szónak honatya.
B. Nagy László kiemelte, a büdzsé
fő prioritásai az
adósságcsökkentés,
a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és a
családok, a gyermeknevelés támo- B. Nagy László aggódik a szegedi fejlesztésekért
gatása, valamint a
biztonság szavatotételeket, melyek a fiatalokat érintik,
lása, a határvédelem költségeinek a szociális támogatásokat, családalanövelése, a kerítés fenntartása. A pítási, illetve lakásépítési kedvezmépolgári kormány jövőképének pil- nyeket, adókedvezményeket.
lérei ugyanis a munka, a család és A napfény városa soha nem látott
a biztonság. – Mindez összhangban mennyiségű támogatás kapujában
van azzal a felfogással, hogy miköz- áll – folytatta B. Nagy László −,
ben mi, magyarok a kevésbé szapo- csak a TOP-os forrásokból, illetve
rodó nemzetek táborát gazdagítjuk, a modern városok fejlesztési prognem a migrációval, a bevándorlók ramjában 100 milliárd forint köbetelepítésével, hanem hazai erőfe- rüli összeg áll rendelkezésre, ám
szítésekkel szeretnénk kezelni ezt a kérdéses, miként tud ezekkel sáfárproblémát – mondta el a politikus. kodni. − Csak Szeged hozzáállása,
Ennek érdekében növelték jelen- ügyessége és akarata határozza meg,
tősen a költségvetésben az olyan mikor hívja le ezeket a pénzeket,

Fotó: Gémes Sándor

és hogyan valósítja
meg a terveket, melyeket a kormányzattal közösen, illetve önállóan beadott
mind uniós, mind
hazai
forrásokra.
Sajnálatos azonban,
hogy a polgármester,
illetve önkormányzati többségének jelenlegi ambíciói inkább
az országos politika
felé mutatnak, amelyek a megvalósítása
sok időt és energiát
igényel – adott hangot aggodalmának az országgyűlési képviselő.
B. Nagy László szerint fennáll az a
veszély, hogy Botka László országos
politikai csörtéi és aktivitása miatt
ezt a soha nem látott mennyiségű
támogatást Szeged városa nagyon
lassan, vagy esetleg nem is tudja majd teljes körűen felhasználni,
mert a meghatározott időkorlátokba
nem fér bele. Résen kell lenni – figyelmeztetett −, mert komoly verseny alakult ki a magyar nagyvárosok között a fejlesztési forrásokért.

Valamennyi friss, június végi
közvélemény-kutatás a kormánypártok erősödéséről, a
Jobbik és az MSZP gyengüléséről tanúskodik. A Nézőpont
Intézet szerint a kormánypártokkal többen szimpatizálnak,
mint a többi párttal együttvéve. A teljes felnőtt népesség 30
százaléka támogatja a Fideszt, a
Jobbik szimpatizánsi tábora 11
százalékos, míg az MSZP-tábor a
teljes felnőtt népesség 7 százalékát teszi ki. A DK 3, az LMP és
a Momentum Mozgalom 2 százalékon áll. A Republikon Intézet felmérése azt mutatja, a teljes népesség körében a Fidesz
támogatottsága 29 százalék, a
Botka Lászlóval is lejtmenetben
lévő MSZP és a Jobbik 9-9, az
LMP 3, a DK és a Momentum 2-2
százalékra számíthat. A Medián
pedig úgy mért, hogy 34 százalék áll a kormánypárt mögött. A
Jobbik 13 százalékos, az MSZP 8
és 9 százalék között ingadozik,
míg a DK és az LMP az 5 százalékos parlamenti küszöb környékén mozog.

Rács mögött
A Szegedi Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság azon
döntését, melyben elrendelte
Czeglédy Csaba, Botka László
és Gyurcsány Ferenc ügyvédje
és nyolc társa előzetes letartóztatását. Iskolaszervezeti tevékenységükhöz kapcsolódóan
bűnszervezetben, üzletszerűen
elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, több mint
3 milliárdos költségvetési csalás
bűntettének megalapozott gyanúja miatt kerültek rács mögé.
Közben a tizedik gyanúsított is
előzetesbe került.
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A csődbe ment alvállalkozók kormányzati segítségben bíznak

Nem hagyják magukat a Szeviép-károsultak!
Kártalanítási programot dolgoztak ki a Szeviép-károsultak,
ami a kormányzat elé került. Azt
szeretnék, hogy a még talpon
maradt kis- és középvállalkozók
megkapják a pénzüket, ugyanis
az építőipari cég felszámolásából
nem számíthatnak egy fillérre
sem.
Varga Anna
Másfél milliárd eltüntetésével vádolják az egykori Szeviép-vezéreket,
a vád különösen jelentős mértékű,
tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntett. A cég felszámolási eljárás során nagyjából 6,5
milliárd forint hitelezői igényt jelentettek be, amivel kapcsolatban az
egyik tárgyalási napon a felszámoló
kijelentette, hogy a kisvállalkozások
követeléseit a felszámolás során valószínűleg nem fogják kielégíteni.
Igaz a következő tárgyalást szeptemberben tartják a Szegedi
Járásbíróságon, mégis van fejleménye a Szeviép-ügynek. – Arra tekintettel, hogy várhatóan lesz másodfokú eljárás, sőt akár az elsőfokút
is megismételhetik eljárási hibák
miatt, tehát a károsult kis- és közép-

vállalkozók kártalanítása nem fog
megtörténni, ezért léptünk, már a
kormányzati szereplők előtt van a
kártalanítási program – mondta el
a Déli Szónak a károsultak egy csoportját képviselő Szabó Bálint
jogász.
Augusztusban kezdődhet a kártalanítási program, amely
keretében
első körben
átnézik, kinek milyen
állami, önkor mányzati vagy netán
EU-s forrásból finanszírozott munkát
nem fizettek ki, s milyen
összegben. Magyarán átnézheti
a számlákat egy arra illetékes kormányzati szerv, ezután pedig egy
parlamenti vizsgálóbizottság foglalkozhat a Szeviép-üggyel, azt vizsgálva, mi vezetett a társaság csődjéhez. A jogász arról tájékoztatott, a
kártalanítási program részeként az
ősz folyamán fizethet ki az állam a
károsultaknak nagyságrendileg 3,5

milliárdot, majd a helyükre belépve
a büntetőeljárásban sértettként fellépve a jogerős bírósági döntéskor
megkapja a pénzét.

Kérdésünkre, hogy miért is érné
meg az államnak, hogy kifizeti a kisés középvállalkozókat, majd maga
lép be sértettként az eljárásba, Szabó
Bálint elmondta, nemzetgazdasági
érdek megmenteni a még meglévő
vállalkozásokat, hiszen alkalma-

zottakat foglalkoztatnak, adót fizetnek az államnak.
A Szeviép Zrt. nagyjából 50 millióval tartozik az egyik vállalkozásnak, amelynek vezetője elmondta,
egy egész élet munkája, amit elvett tőle az építőipari cég, ami
a mai napig súlyos gondot
jelent a vállalkozásnak és
a családnak egyaránt. A
nőtől megtudtuk, két
út állt előttük: vagy
bedobják a törölközőt és a kemény
munkával, becsülettel fémjelzett nevüket bepiszkolják, vagy
helytállnak. Ez utóbbit
választották, kitartottak,
és saját hibájukon kívül tetemes csúszásokkal tudtak csak
fizetni partnereiknek.
A kormány elé kerülő kártalanítási program reményt nyújt számára, mint mondta, szándék kérdése,
hogy pozitívan zárulhat-e ez a történet a károsultaknak.

Fotó: Gémes Sándor
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A szegedi buszok és a villamosok kis részén működik klímaberendezés

Főhet az utasok feje
Nemcsak az utcán vagy a napsütötte lakásokban, hanem a
tömegközlekedési eszközökön
is melegünk van – gyakran még
akkor is, ha működik a klímaberendezés.
Tóth Marcell
A nyár egyben a ritkított menetrendet is elhozza, a döntéshozók
szerint a ritkított és kisebb járatok
is elégségesek. Nem meglepő, hogy
több olvasónk a zsúfoltságot kérte
számon. Reggeli buszaik a tanév
tartama alatt csuklósak, nyáron viszont rövidek, emiatt kevesen férnek el az utastérben. Nem értik,
hogy miért kellett spórolni a csúcsidőben induló járatokon. A Délalföldi Közlekedési Központ szerint
erről nem ők tehetnek, hanem a

Parkolókáosz
A napokban összeomlott SZKT
által üzemeltetett parkolási
rendszer egy frissítési hiba miatt.
Az új automaták többsége leállt,
néhánynál pedig csak a készpénzes fizetés működött. A pünkösd
után bevezetett rendszert 200
millió forintból alakították ki.

megrendelő és finanszírozó, azaz a
szegedi önkormányzat. Ugyanis a
városházán határozzák meg, hogy
milyen menetrendi paramétereket
alkalmazzanak, így azt is, hogy mely
járatokon kell nagy befogadóképességű csuklós autóbuszokat közlekedtetni. A közszolgáltatási szerződésük szerint nyári tanszünetben
munkanapokon kevesebb járatra
írnak elő csuklós kötelezettséget.
Azonban figyelemmel követik a járatok zsúfoltságot, s ha szükséges,
saját tapasztalataik vagy a lakosság észrevételei alapján javaslatot
tesznek a buszok átcsoportosítására
– ígérték.
A DAKK buszainak 30 százalékában
áll rendelkezésre klíma, de nyáron
arányaiban ennél több buszukon érhető el a szolgáltatás. Az SZKT-nak
21 villamosa jár, ebből a 9 PESA-n
van klíma. A trolibuszoknál jobb a
helyzet, 22-ből 19 járműben található meg a berendezés. A szegedi cégnél, ha a hőmérséklet meghaladja a
25 fokot, a klímaberendezést be kell
kapcsolni, 24 fokra szükséges állítani, s akkor lehet kikapcsolni, ha
a kint 22 fok lesz. A DAKK buszain
a klímaberendezést a buszvezetőknek kell működtetniük akkor, ha
25 Celsiuk-fok feletti külső hőmérséklet van. Ilyenkor az utastérben

Fotó: Gémes Sándor

Rengeteg bosszúságot okoz a szegedieknek a nyári tömegközlekedés

ennél 4-6 fokkal hűvösebbnek kell
lennie, de mindez nem lehet kevesebb, mint 21 fok.
Az elmélethez képest azonban olvasóink mást tapasztaltak. Egyikük
olyan rövid zöld troliban utazott,
amelynek csak az elöl lévő ablakai
nyithatóak, viszont a klímaberendezése elromlott. A sofőr – állítása szerint – azt mondta, a hibát bejelentette, de „nem csinálják meg”. MajóPetri Zoltán, az SZKT ügyvezetője
nem tudja, hogy melyik járműről
van szó, de nem zárja ki, hogy alkatrészhiány miatt nem használható
a rendszer.
A Déli Szó egy másik panaszos olvasója szerint nem mindig kapcsolják

be a klímaberendezést a sofőrök,
csupán akkor, ha felszólítják őket.
Az SZKT vezetője szerint előfordulhat ilyesmi, de igyekeznek figyelni
ennek kivédésére, ezért egy kolléganőjük naponta ezt is ellenőrzi. A
problémán az automatika segíthet,
a PESA-k gyárilag alkalmasak arra,
hogy a külső hőmérsékletet érzékelve bekapcsolják a klímát. A lengyel
cég mérnökei azonban valamilyen
okból kifolyólag 18 Celsius-fokot
adtak meg, így újraprogramozás
szükséges. Arra azonban egyelőre
nincs műszaki megoldásuk, hogy ha
nagy kánikula idején már nem használ a klímaberendezés sem, akkor
mit lehet tenni.

Még az idén új rendszer jöhet a szegedi tömegközlekedésben

Pontosságot hozhat az érintőkártya
Érintőkártyás fizetés bevezetését
tervezik a szegedi tömegközlekedési eszközökön. A tervek
szerint november végétől lehet
használni az új rendszert.
Tóth Marcell
A fizetési mód népszerűsítésére kampányt indítanak, a
MasterCarddal szerződtek ennek
érdekében. A korábban sok problémát okozó jegy- és bérletkiadó
automaták helyett újakat helyeznek üzembe. A szegedi villamo-

sokon, trolikon és autóbuszokon
lehetővé teszik az érintőkártyás
fizetést. A szolgáltatás nem teljes
körű, az egy utazásra feljogosító
jegy mellett a 24 és 72 óráig érvényeseket lehet megvenni. Azt
remélik tőle, hogy a buszok, villamosok is pontosabbak lesznek,
mert a járművezetőknek kevesebb jegyet kell kiadniuk. Azért,
hogy a jegyvásárlást minél inkább az automaták felé tereljék,
az ár is különbözni fog: a sofőrnél 450 forintos jegyet az automatából 370-ért kaphatjuk meg.

Illusztráció
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Szívbeteg gyermekek gyógyítását támogatják

Életet ajándékoznak
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Felújítják a geriátriai osztályt
Részlegesen sem zár be a SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ
Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztálya – közölte a
Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatósága. A betegellátó egység területén folyó
korszerűsítési munkák, többek
között a felvonók felújítása miatt

átszervezik az ellátást, ez kapacitás-szűkítéssel azonban nem jár.
A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete,
ezért a jövő évi költségvetésben
220 milliárd forinttal költenek
többet az ágazatra – jelentette be
Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár a
Semmelweis-nap alkalmából.

Óvatosan az elektronikus hulladékkal

Fotó: Gémes Sándor

A legidősebb, magyar és amerikai rotarysok által megmentett
gyermek ma már felnőtt és egészséges. A legkisebbek még karon
ülnek, és nehéz műtétekre várnak
azok közül, akik bekerültek a rotary klubok Gift of Life programjába.
Szegeden járt a jótékonysági közösség világelnöke, aki találkozott
a helyi tagokkal, az orvosokkal és
a megmentett gyermekekkel.
Tóth Marcell
Számtalan kis életet mentettek már
meg Magyarországon a Gift of life
– Ajándékozz életet rotarys programnak köszönhetően az elmúlt 26
évben. Az eltelt negyed évszázad
alkalmából az ausztrál Ian Riseley, a
Rotary világelnöke és felesége, Juliet
Riseley magyarországi látogatásuk
részeként ismerkedett meg a Szeged
Szent-Györgyi Albert Rotary Club
Gift of Life programjával, a beavatkozásokat végző orvosokkal. Négy
olyan fiatallal is találkozhattak, akik
életüket a szervezet programjának
köszönhetik. Ketten karon ültek, a
harmadik csecsemő babakocsiban,
a legutolsó viszont 27 éves, és ma
már egészséges.
– A program lehetőséget nyújt arra,
hogy határon túli gyermekek életét megmentsék, s a fiatalok teljes
vagy ahhoz közeli életet éljenek
– mondta Katona Márta, a program orvos-koordinátora, a Szegedi
Tudományegyetem gyermek-kardiológiai osztályának vezetője. Bereczki

Csaba igazgató főorvos megköszönte az eddigi nyújtott támogatást, s
hozzátette, igyekeznek 21. századi
körülményeket teremteni, de ehhez
még rengeteg segítség kell.
Idősebb Pék András a mentőszolgálatnál dolgozik, naponta ment életeket, de huszonöt évvel ezelőtt az ő
fiának volt szüksége hatalmas segítségre. Többször is elcsuklott a hangja, mikor arról beszélt, hogy miként
mentették meg – akkor még – New
Yorkban fia életét. Búskomor, sarokban ülő gyermeket vittek el, és
egy életvidám, örökmozgó csemetét
hoztak vissza. Ma a fia teljes életet
élhet, ezért mindketten hálásak.
A két karon ülő baba hasonló betegséggel született, mindkettejüknek a
B szívkamrájuk elválasztó ösvényén
van egy lyuk, amely miatt a vér egy
része a tüdőbe kerül. Erre a helyzetre minden gyerek másképpen reagál, így egyelőre egy kisegítő műtétet hajtottak végre, s ha folytatódik
állapotuk stabilizálódása, akkor a
kicsikre egy újabb beavatkozás vár.
A két kisbaba, Rusz Márk és Balázs
Sára édesanyja is hisz már abban,
hogy jobbra fordul gyermekük
sorsa. Nincsenek egyedül, egy 6
hetes erdélyi csecsemő is műtétre vár. Kezdetben aggódtak érte az
orvosok, azonban már javul az állapota, s hamarosan megerősödhet
annyira, hogy a következő műtét
is megtörténhessen. Katona Márta
hozzátette, a program hatalmas lehetőség a magyar–román barátság
elmélyítésére is.

Olvasóink jelezték: több helyen az
utcára pakolják a szegediek a feleslegessé vált vagy megunt háztartási cikkeiket. Utánajártunk az
ezzel kapcsolatos tudnivalóknak.
A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az a települési
hulladékkal együtt nem helyezhető
el, továbbá nem ártalmatlanítható.
Az ilyen tárgyak térítésmentesen
átadhatóak a forgalmazás helyén,
illetve valamennyi olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és
funkciójában azonos elektromos,
elektronikus berendezést értékesít.
Amennyiben az ingatlanhasználó

fizeti a szemétszállítási díjat, díjhátralékkal nem rendelkezik, és ezt igazolni is tudja a hulladékudvarban,
akkor ott gondoskodnak az elektronikai hulladék ingyenes átvételéről.

Adományoztak a köztisztviselők
A szegedi önkormányzat munkatársai minden évben segítenek néhány
egyesületet, szervezetet adományaikkal. Az akcióból a 350 hivatali dolgozó közül sokan kivették részüket.

Idén összesen hat szervezetnek, intézménynek, Facebook-csoportnak
gyűjtöttek tartós élelmiszert, használt ruhákat, műanyag kupakokat.

Fotó: Kovács Ferenc
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Mórahalom uniós forrásokból is szépül, s fejleszti gazdaságát

Pintér M.
Lajos

Új városközpontot álmodtak

Itthon
Meglepően heves vita bontakozott
ki úgy két hete arról, hogy félig
teli vagy félig üres-e a pohár. A
magyarok csak fele tervez nyaralást idén – harsogta a sajtó egyik
része, és megkezdte a szegények,
illetve a gazdagok, avagy az „elit”
árokásó, egyébként sehová sem vezető szembeállítását. Persze azonnal kiderült, létezik másik nézőpont is: az emberek több mint fele
vesz részt ebben az esztendőben
belföldi vagy külföldi nyaraláson.
Az a riposzt pedig már nehezen
védhető, hogy öt évvel ezelőtt még
lényegesen kevesebben engedhették maguknak a kikapcsoló lazulást a forró évszakban, tehát bizony a magyaroknak több pénzük
van utazni, mint korábban.
Ez is kézzelfogható bizonyítéka a
gazdaság erősödésének, a munkát
és a családokat támogató, a vidéket felkaroló kormányzati erőfeszítések eredményességének. A
pillérek már állnak, az építkezés
míves íve szépen kirajzolódik. A
szélsőségesen individualizált céltalanság a múlt homályába vész,
végre tartunk valahonnan valahová. Családokként, közösségként,
nemzetként.
Idevágó friss hír, hogy 2030-ig
300 milliárdnyi állami forrásból
valamennyi vidéki szálláshely,
szálloda, panzió megújulhat. A
turisztikai ágazat, a belföldi turizmus történelmi léptékű fejlesztése
nem csak az érintett vállalkozásoknak kedvező, pozitív hatásait
valamennyi magyar család érezheti majd.
Minőség, kényelem és biztonság.
Pihenjünk
idehaza!
Mert
Magyarország gyönyörű. Mert
szűkebb környezetünkben is rengeteg a felfedezésre váró kincs. És
mert megérdemeljük.

Ipari parkját fejleszti Mórahalom
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) forrásaiból,
de nyert pénzt szociális városrehabilitációra, intézmények kapacitásfejlesztésére, sőt egy zöldség-előkészítő üzem is épül a turisztikai
célú beruházások mellett.
Varga Anna
A 2020-ig tartó európai uniós költségvetési ciklusban befejezi Mórahalom
a 100 hektáros ipari parkjának a közművesítését TOP-os források segítségével. Nógrádi Zoltán polgármester
elmondta, több mint két évtizede,
egészen pontosan 1996 óta van ipari
park Mórahalmon, akkor 10 hektárral indultak, mára pedig már 100
hektáron több mint száz befektető
van jelen a városban. Jelenleg az
ipari parkhoz kapcsolódó tartalék
területeknek az infrastrukturális ellátását oldják meg. – Nagyon sok
vállalkozás európai uniós forrásokból hajt végre fejlesztéseket a következő időszakban, olyan helyi cégeink
is vannak, akik azért költöznek az
ipari parkunkba, mert gyakorlatilag
kinőtték telephelyként használt udvarukat, továbbá külföldi befektetők
is Mórahalmot választották – részletezte a településvezető.
A gazdaságfejlesztés területén a mezőgazdasági termékek feldolgozását
támogató projektek is megvalósulnak. – A fűszerpaprika-programunk
nyert támogatást, aminek a keretében egy szikkasztóüzemet építünk,
amelyben a paprikafüzéreket lehet
szárítani. Erre azért van szükség,

Fotó: Gémes Sándor

Nógrádi Zoltán további befektetőket is vár a településre

mert a szikkasztás nagyban javítja
a fűszerpaprika minőségét. Továbbá
zöldség-előkészítő üzemet építünk,
amivel a konyhákat és a közvetlen
fogyasztói piacot lehet kiszolgálni
– mondta el Mórahalom polgármestere a Déli Szónak.
Turisztikai fejlesztés is zajlik, új városközpontot alakítanak ki az EU
„zöld város” nevet viselő projektje
keretében, amely során egy, eddig
a település számára hasznosítatlan
területet vonnak be Mórahalom vérkeringésébe. Az önkormányzat megvásárolta a Röszkei és a Tömörkény
utca között kertvégeket, ahol egy
parkosított új városközpontot alakítanak ki, ami egyrészt befektetőket
is vonzhat, másrészt úgy urbanizálnak egy területet, hogy az a városba
érkező vendégeknek is szórakozási lehetőséget biztosít. – A Patkó
Lovas Színházat hang- és fénytechnikával szereltük fel, ami ahhoz
kellett, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériumának vezetőjétől, Balog

Zoltántól megkapjuk a szabadtéri
színház minősítést. Ez lehetőséget
biztosít arra, hogy a jövőben pályázatokon induljunk, vagy például
szponzorációs támogatásokat gyűjtsünk. Erre egy külön céget hoztunk
létre Mórahalmi Szabadtéri Játékok
névvel – tájékoztatott.
A szociális szféra és a gazdaságfejlesztés határán lévő fejlesztésekről
is beszámolt a polgármester, bővítik
a bölcsődei és az óvodai kapacitásokat, továbbá az iskolai étkezést,
továbbá szociális városrehabilitációs
programot valósítanak meg, szegregált helyzetben élő fiatalokat költöztetnek komfortos, felújított lakásokba, és közösségi programokba is
bevonják őket, ezzel segítve, hogy
mihamarabb munkahelyet találjanak maguknak és családot alapítsanak. Hozzátette, Sándorfalvával
és Kistelekkel közösen foglalkoztatási paktumban is tevékenykednek,
segítve a munkanélküliek újbóli
elhelyezkedését.
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Jövő tavasszal zárul a Homokhátság nagyberuházása

Növekvő támogatás

Köldökzsinór Európába az 55-ös főút
A gazdasági, turisztikai és közlekedésbiztonsági előnyök mellett számokban nem kifejezhető életminőség-javulást is hoz a hatmilliárdos
forintos útfejlesztési projekt, mely
gőzerővel foyik Mórahalom mellett.
Szekeres Tamás
Megújul az 55-ös számú főút a mórahalmi elkerülő és a megyehatár közötti szakaszon, 15,7 km hosszon két
forgalmi sávban megerősítik a főúti
burkolatot. A csomópontok áteresztőképességének növelése érdekében
három szintbeni, balra kanyarodó
sávval ellátott csomópont épül át az
ásotthalmi elágazásnál, az ásotthalmi
benzinkútnál, valamint az öttömösi
elágazásnál. A várhatóan 2018 tavaszán záruló beruházás keretében
12,5 km párhuzamos új kerékpárút
létesül, illetve megújul a 3,3 km hosszan már meglévő kerékpárútszakasz
is. A munkálatok első fázisában az
útszélesítés, az ívkorrekció, valamint
a kerékpárutak szegélyépítése kezdődött meg.
B. Nagy László, a körzet országgyűlési
képviselője úgy fogalmazott, kiemelt
jelentőséggel bír a beruházás, hiszen
régóta dolgoznak azért, hogy a kelet-

nyugati összekötő végre egy európai
főút állapotát mutassa. Erre elsősorban a biztonságos közlekedés miatt
van szükség, ugyanis a Szeged-Baja
vonalat igen erős forgalom terheli.
– Az 55-ös főút megerősítése a 11,5
tonnás tengelyterhelésű járművek jelentette kihíváshoz már korábban elkezdődött, de a nyugat-keleti irányú,
Zalaegerszeget Nagylakkal összekötő
útszakasz Mórahalom és a megyehatár közti részének megújulásával már
biztosan el tudja látni a megnövekedett forgalom adta funkciókat – fogalmazott Nógrádi Zoltán, Mórahalom
polgármestere. Hozzátette: a móra-
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halmi elkerülő számokban nem kifejezhető életminőség-javulást jelent az
itt élők számára, a város folyamatosan fejlődik, ennek köszönhetően is
vállalta el több csomópont megújítását. – Ezeket az útvonalakat európai
szinten terhelik, ami jelentős gazdasági lehetőség, egyfajta köldökzsinór Európába – mondta el Nógrádi
Zoltán.
A polgármester szerint rendkívül
fontos, hogy a kormányzat számos
programból juttat európai uniós forrásokat a térségnek, kiemelten figyel
a Homokhátságra.

Fotó: Kovács Ferenc

Új burkolatot kap a forgalmas főút

A nagycsaládosok 2018-ban
is számíthatnak a kormány
támogatására, hiszen ők jelentik a nemzet növekedésének zálogát – mondta Novák Katalin. Az államtitkár
kiemelte: minden korábban
bevezetett családtámogatás megmarad, sőt tovább
bővül az intézkedések köre.
A háromgyermekes családok
jövőre is havi százezer forint
adókedvezményt kapnak,
ez éves szinten 1,2 millió forint megtakarítást jelent. Az
adókedvezmény minden további gyermek esetén újabb
33 ezer forinttal emelkedik.
Új kedvezmény lesz, hogy
a családvédelmi akció keretében a jelzáloghitelesek
tartozásából a harmadik
és minden további gyermek születésénél egy-egymillió forintot átvállal a
kormány. Erre tízmilliárd
forintot különítettek el a
2018-as költségvetésben.
A gyermeket vállaló édesanyák diákhitel-törlesztését
pedig az első gyermek születésénél felfüggesztik, a második gyermeknél elengedik
a tartozás felét, a harmadiknál pedig a teljes összeget.

A megyei önkormányzat támogatta az átnevezést

Csongrád-Csanád megye leszünk?

Fotó: Gémes Sándor

Az új név a történelmi örökséget tükrözheti

Egy ellenszavazat és egy tartózkodás
mellett végül támogatták a Csongrád
Megyei Önkormányzat képviselői,
hogy Csongrád-Csanádra módosuljon
a megye elnevezése.
A megyék nevéről csak az Országgyűlés
dönthet, ám ehhez szükség van a
megyei önkormányzat véleményére is. Még korábban Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter
vetette fel a módosítást, ugyanis szerinte a Csongrád önállóan nem tükrözi teljes körűen a történelmi Magyarország
vármegyéinek az ország mai területén meglévő örökségét. A témáról a

megyei közgyűlés ülésén közel egyórás
vita bontakozott ki, melynek során felmerült a kezdeményezés anyagi, elvi
és identitásbeli oldala is. Végül a tagok
közül Havasi Jánosné (MSZP) nemmel
szavazott és a szintén szocialista Móra
József Antal tartózkodott, a többi képviselő viszont támogatta, hogy CsongrádCsanád legyen a megye új neve. A közgyűlés figyelembe vette történész tagja,
Miklós Péter, valamint Blazovich László
professzor, korábbi megyei levéltárvezető, a Csongrád Megyei Honismereti
Egyesület elnökének szakmai álláspontját. A végső határozat később várható.
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A Hortobágyra kitelepítettekre emlékeztek a Kálvária-keresztnél

Ötezer család a kényszermunkatáborokban
Egyfajta igazságtétel az emlékezés, azt az ötezer családot nem
feledhetjük ugyanis, akit 1950 és
1953 között bírósági ítélet nélkül
a Hortobágyra, a „magyar Gulágra” telepítettek ki – hangzott el
a Kálvária-dombon, ahol immár
hatodik alkalommal emlékeztek
az áldozatokra.
Varga Anna
A mai napig kevés szó esik arról,
hogy 1950 és 1953 között nagyjából
5 ezer családot, a becslések szerint
12 ezer embert telepítettek ki hortobágyi kényszermunkatáborokba,
méghozzá bírósági ítélet nélkül.
Egyikük Mari Albertné, aki mindössze hatéves volt, mikor egy éjjel
rájuk törték az ajtót, fegyvert fogtak
szüleire, és mindössze egy órájuk
volt arra, hogy csomagoljanak, majd
a Hortobágyra szállították őket. A
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesületének elnöke elcsukló hangon emlékezett vissza a
történtekre Szegeden a móravárosi templomban. Mint elmondta, az
első törés az volt a számára, amikor
látta, hogy fegyvert fognak szüleire,
és bár a gyerekek élete könnyebb
volt a táborban, mint a felnőtteké,
akik hajnaltól késő estig dolgoztak,
tőlük is sokat vettek el, például a
boldog gyerekkorukat.
Felidézte, érkezésük után az első nap
a szabad ég alatt aludtak, majd másnap mindenkinek elvették a személyi
okmányait, s elégették, ezzel jelezve,

Fotó: Kovács Ferenc

Még a rendszerváltás után sem mertek beszélni a Hortobágyon történtekről

hogy a táborból nincs kiút, ami mindenkibe belevésődött. Mari Albertné
úgy fogalmazott, ha Sztálin nem halt
volna meg 1953-ban, ő sem lenne
már itt, hiszen csak ezután kezdték el felszámolni a tizenkét tábort.
Hozzátette, a szabadságukat ugyan
visszakapták, de a Hortobágyra elhurcoltaknak ezután sem volt könnyű az életük, haza nem mehettek,
mert nem volt már hova, és az ő
családja is szétszakadt, csak egy év
elteltével találtak egy szobát, ahol
mindannyian együtt lehettek újra.
Azt pedig, hogy milyen megfélemlítésben éltek, jól mutatja, hogy még

a rendszerváltozás után sem mert
senki beszélni a Hortobágyon történtekről, egyesületük is csak 2000ben tartotta az első összejövetelét. A
táborokat a földdel tették egyenlővé,
így tárgyi emléke sincs a borzalmaknak, éppen ezért állíttatnak emléktáblákat, hogy ne vesszen feledésbe,
hogy mi is történt hazánkban 1950
és 1953 között.
Az Élhető Szegedért Egyesület immár hatodik éve emlékezik meg
a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltakról – mondta el a Kálvária-dombnál Bencsik
Krisztina egyesületi titkár, ahol egy

kopjafa őrzi a kitelepítettek emlékét.
Hangsúlyozta, ha egy nép felfelejti,
ami rossz volt saját történelmében,
s ami szégyenletes, akkor semmi garancia nincs arra, hogy egy újabb
diktátor által nem fognak ezek a
történések megismétlődni ártatlan
emberekkel. Arra kért minden résztvevőt, hogy az egyesület megemlékezéseit úgy őrizzék meg szívükben
mint igazságtételt azoknak, akiket
meghurcoltak.
Az áldozatokért Fazakas Attila plébános mondott imát, majd koszorút helyeztek el a kopjafánál, és mécseseket
gyújtottak az áldozatokra emlékezve.
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Hűségről, hitről, színészsorsról vall a Nemzet Művésze

Huszti Péter: Hinni kell a kimondott szóban
93 színházi szerep, 50 rendezés,
rengeteg tévéjáték, játékfilm.
Huszti Péter mögött fél évszázad
munka áll, ő azonban hűséges
azokhoz az alapértékekhez, amelyek mindvégig fontosak voltak
számára. Már 34 évesen elnyerte
a Kossuth-díjat, azóta is számtalan
elismeréssel díjazták munkásságát. A Nemzet Művésze szegedi
látogatása során adott interjút a
Déli Szónak, miután átnyújtotta a
Sófi-ösztöndíjakat.
Tóth Marcell
- Két Oscar-díj az elmúlt években, számtalan filmfesztiválokon
díjazott alkotás. Sokan úgy látják,
a magyar film egy új aranykora következett be. Ön szerint minek köszönhetőek a sikerek?
- Azt hiszem, ebben nincs varázslat. Nagy történetek kellenek nagyszerű színészekkel, remek rendezőkkel.
Ezeknek az új filmeknek az volt a titkuk – ha egyáltalán van titkuk –, hogy
olyan történeteket dolgoztak fel, amelyekről az emberek úgy érezték, hogy
benne vannak, róluk szól, akkor is, ha
egy iskolai kórust vagy egy szerelmet
mutattak be. Fiatalkoromban a nagy
rendezők is mindig ezt tették: kerestek egy nagy történetet, majd felkérték a legjobb színészeket, megbíztak
egy kiváló operatőrt, díszlettervezőt.
- 34 évesen kapott Kossuth-díjat,
más esetben a legkiválóbb kollégáinak egész életművét ismerik el a
kitüntetéssel. Hogyan tudta feldolgozni a sikert?
- Nagyon sokat kaptam ettől a gyönyörű hivatástól, de ugyanennyit adtam is. Életemet adtam a színházért,
s ezt valahogy megérezték a nézőtéren az emberek, a rendezők és azok,
akik a díjakat osztják. Nagyon keveset foglalkoztam ezekkel az elismerésekkel akkoriban, de ma nagyon jólesik, hogy ünnepségeken felsorolják
ezeket.
- Hűséges a házastársához, hűséges a hivatásához, hűséges a színházához. Mi kell a hűséghez?
- Az kell, hogy az ember szeresse és tisztelje azt, akihez és azt, ami-

Fotó: Gémes Sándor

hez hű. Érdekelje, maradjon kíváncsi a másikra, mert ha múlnak az
évek és jönnek a nehézségek, akkor
fel tudunk fedezni egymásban vagy
a hivatásunkban olyan tulajdonságokat, amelyekkel nem találkoztunk.
Hinni kell magunkban, a másikban,
a hivatásában, a kimondott szóban.
Próbáltam egész életemben olyanokat mondani, amiben hittem, s úgy
tűnik, ezt az emberek is megérzik.
Nem csak a színpadon van így, hanem ezt tapasztaltam Szegeden, mikor megszólítottak, nagyon nagy bizalmat adtak felém, felénk.
- Mikor hitte el, hogy színésszé válik, azt, hogy ez lesz az élete?
- Tulajdonképpen nagyon korán
találkoztam ezzel a késztetéssel, már
kisfiúkoromban éreztem, hogy valamit el szeretnék mondani. Később
egyetemistaként a szerepek, a darabok, a történetek hitették el velem,
hogy azt csinálom, amit csinálnom
kell.
- Néha párhuzamokat vélünk
felfedezni a színházi színészet és a

tanárság között. Mindkettőben előadunk, közönség előtt állunk, s ha
hibázunk, akkor nehéz korrigálni
mindezt. Ön hogyan látja a kérdést?
- Úgy gondolom, nem nehéz korrigálni, még akkor sem, ha valamilyen
darabot nem tudtam úgy megcsinálni, ahogy szerettem volna. Látom a
hibát, s megpróbálom azt kijavítani.
A tanárság legnagyobb titka az őszinteség, s ha nekem tetszik vagy nem
tetszik valami, azt meg kell osztanom
a hallgatókkal. Ha úgy érzem, hogy
valamiben neki van igaza, akkor azt
legyen bátorságom kimondani, s így
már korrigáltam is.
- Egy pillanat, két pillanat jut arra, hogy bebizonyítsák a színésznek
jelentkezők, hogy méltóak a színművészeti egyetem elvégzésére. Mit
néz ilyenkor a jelöltekben, akik a következő években tanulni szeretnének, s végül követni az ön példáját?
- Ma már nem egy pillanat. Ez három, nagyon komoly felvételi, amely
alatt nagyon sok mindent kérdezünk
a hallgatóktól. A harmadik és a ne-

gyedik között van egy együttélés, egy
hét, amikor megpróbáljuk emberileg
megvizsgálni őket, hogy erőben is alkalmasak-e erre a nagyon nehéz és
gyönyörű hivatásra. Elhatároztam,
hogy ha én majd valamikor tanítok,
vagy színházat vezetek, akkor inkább
becsületesen megmondom, hogy te
nem vagy erre alkalmas, próbálj valami más hivatás után nézni, mert
ebben nem lesz örömöd.
- Ki adott önnek először örömet,
ki biztatta, hogy alkalmas erre a fél
évszázados karrierre?
- Valószínűleg az első rendezők,
akikkel dolgoztam, s azok a fantasztikus színészek, akik elfogadtak
engem, s elfogadták azt, hogy egyszer csak én leszek a főszereplő, ők
pedig mellettem lesznek. Óriások,
Kiss Manyik, Pécsi Sándorok, Tolnay
Klárik, Mensáros Lászlók játszottak
velem. Ő tőlük kaptam és a közönségtől kaptam, éreztem azt a csendet
és azt a vágyat, örömöt, hogy hallgassanak, figyeljenek rám.
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Megkezdődött a Szegedi Szabadtéri Játékok

Rost Andrea énekelte a Tosca címszerepét
Puccini operáját, a Toscát játszották idén először a Szegedi
Szabadtéri Játékokon. A világhírű
Rost Andrea mellett a Szegedi
Nemzeti Színház operaénekese,
László Boldizsár is kivívta a nézők
elismerését. A mostani hétvége az
Abba-musicalé, de aki már látta,
annak sem kell aggódnia, mert
következő hetekben adnak elő
újabb zenés darabokat.

Máriának nem tetszettek az arcokat
mutató kameraképek, mert a szereplők énekhangjával ugyan elégedett
volt, a színészi játékuk, arcmimikájuk viszont kiábrándította a darab
végén. Mások ellenkezőleg látták,
szerintük a közeli képek indokoltak
voltak a harmadik felvonás csúcsjeleneteiben, közelebb hozták a nézőkhöz a tragédia pillanatait.

A főszereplő Toscát Rost Andrea,
szerelmét a festő Cavaradossit
László Boldizsár, az üldözött Cesare
Angelottit Rácz István, báró Scarpia
rendőrfőnököt Kálmándy Mihály
alakította. Nem csalatkozhattak az
előadást megtekintők egyik operaénekesben sem. Rost Andrea hírnevéhez méltóan világszínvonalúan játszott, László Boldizsár is bizonyítot-

Tóth Marcell
Szerencsésen elkerülte a vihar a
Szegedi Szabadtéri Játékokat június
30-án, csak néhány csepp eső esett,
így a megnyitót és az első előadást is
megtarthatták a 86 esztendős fesztiválsorozat újabb évadában.
A két napon bemutatott Tosca című
operánál eredeti történeti hátteret
megtartották, azaz az opera 1800ban, a napóleoni háborúk idején játszódik Rómában, azonban díszletek,
a szereplők ruhái egyértelműen napjainkat idézték.
Az előadás több részletét robotkamerával is mutatták, a játékok történetében újdonságként. A közönséget
megosztotta az újítás, olvasónknak,

Fotó: Kovács Ferenc

ta, hogy méltán szereti a szabadtéri
és a Szegedi Nemzeti Színház közönsége, valamint Kálmándy Mihálynak
is kijutott a „lábdobogásból”.
Negyedik alkalommal tér vissza
Szegedre a Mamma Mia! a hétvégén.
A közönségsikert a Dóm téren 57
ezren látták az elmúlt években, aki
csatlakozni kíván ehhez a tetemes
nézőszámhoz az pénteken, szombaton és vasárnap is megnézheti az
előadást. Donna Sheridant Kováts
Kriszta, Sam Carmichaelt Sasvári
Sándor, Bill Austent Szerednyey Béla,
Harry Brightot Molnár László alakítja. A világszerte sikert aratott musicalben feltűnnek olyan slágerek a
címadó dalon kívül, mint a „Dancing
Queen”, a „Money, money, money”, a
„Super trouper”.
A jövő hétvégén az Ének az esőben
nézhetik meg Harangozó Gyula rendezésében. A darab különlegessége,
hogy – felidézve Gene Kelly híres
vidám és szerelmes táncát a villanypózna körül – a „Singing in the rain”
című dal eléneklése közben 532 liter
víz zúdul a színpadra esőcseppek
formájában. Az alkotók minden bizonnyal bíznak abban, hogy ezt nem
egészíti ki a természet is.

A hivatalnok is ember

Köztisztviselők állították ki alkotásaikat
Negyedik alkalommal állították ki
az önkormányzat munkatársai alkotásaikat a Köztisztviselők Napján.
Tóth Marcell
2014 óta minden év nyarán egy kis
kiállítás nyílik a városházán, az ott
dolgozók hobbijaiba nyerhetnek betekintést az arra járók. – Amikor
elindítottuk a kezdeményezést, csak
sejtettük, hogy van néhány kolléga,
aki otthon, kedvtelésből különböző
kézművestermékeket készít, vagy éppen a képzőművészet valamely műfaját műveli. Azt szerettük volna elérni
a kiállítással, hogy ezeket lássák a
kollégák és a nagyközönség – nyi-

latkozta Pappné Zánthó Rita közművelődési főtanácsos, a tárlat ötletgazdája. Azt tapasztalja, hogy egyre
sikeresebb a kiállítás, még most is
csatlakoznak újabb kiállítók, most a
városüzemeltetési iroda három munkatársa hozott kézműves párnákat,
fotókat.
Sokan készítettek művészi képeket,
így Roboz István a művelődési osztályról és Varró László az építési irodáról. Karacs János Pál utzca című
többszintes makettje annyira aprólékosan készült, hogy még egy pókhálót is elrejtett az alkotó. Az érdeklődők augusztus elsejéig a városháza
első emeleti folyosóján nézhetik meg
a tárgyakat.

Fotó: Kovács Ferenc
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Szünet a Somogyiban

Tisztelgés Korognai Károly előtt

Mint minden évben, július első
két hetében technikai okok miatt ezúttal is bezár a Somogyikönyvtár Dóm téri központja.
A nyári szünet július 3-tól 15-ig
tart. Július 17-től szeptember
2-ig rövidített nyitva tartási
időben várják az olvasókat.
Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10–18, csütörtökön 13–
18, szombaton 10–16 óra között
tart nyitva a központi épület.
A fiókkönyvtárak, valamint az
Agóra Gyermekkuckó júliusban
a megszokott nyitva tartási rend
szerint működnek.

Emléktáblát kaptak

Fotó: Gémes Sándor

A művészt rengetegen kedvelték a településen

Pénteken és szombaton láthatja
a közönség Korognai Károly új
zenés darabját, a Lúdas Matyit.
A tragikus hirtelenséggel elhunyt
művész ugyan pótolhatatlan, de az
új rendező a volt színházigazgató
elképzeléseit tiszteletben tartva
fejezi be a munkát.
Tóth Marcell
– Látszik minden nap a próbákon,
hogy valaki hiányzik a sorból. S
a nap végén nem olyan vidám a
társaság, mint amilyen tavaly volt
– mondta Hajdu Lajos, a Zsombói
Szabadtéri Színpad főszervezője a
Déli Szónak. – Nem lehet pótolni.
Sajátos személyiség volt a makacsságával, jó indulatával. Mióta
átvettem a rendezést, próbáljuk
az ő elképzeléseinek megfelelően
befejezni a darabot – így fogalmazott Korognai Károlyról Szilágyi
Annamária színművész, rendező,
aki befejezi a Zsombói Szabadtéri
Színpadon a Lúdas Matyi című
musical rendezését. Június 4-én
tragikus hirtelenséggel hunyt
el Korognai Károly, a Szegedi
Nemzeti Színház és a Szegedi
Szabadtéri Játékok volt igazgatója,
a mű szövegírója és rendezője.

Kollégái, barátai úgy döntöttek,
nem marad el az ősbemutató július
7-én, a művész munkáját befejezve
tisztelegnek emléke előtt.
– Különleges ígér Szilágyi
Annamária, új szereplőkkel.
Azonban megmarad a
mese alapmondata:
– háromszor veri
ezt
kenden
Lúdas Matyi
vissza!
–
Pénteken és
szombaton
ezt maguk
a nézők is
láthatják. Az
utolsó találkozásuk az olvasópróbán volt, munkakapcsolatuk viszont
sokkal hosszabb időre tekint vissza.
– Korognai Karcsit csak igazgatósága után ismertem meg, mikor már
Zsombón élt. Könnyen szót értettem vele, egy hullámhosszon voltunk. Darabot is terveztünk együtt,
sajnos azonban ez már nem lehetséges – mondta Szilágyi Annamária.
Az 1999-től 2003-ig tartó időszakot,
amikor Korognai Károly a megyeszékhely színházának és a szabadtéri játékoknak az élén állt a szegedi

színház egyik aranykorának nevezik sokan. A következő évtizedben
dolgozott Veszprémben, Kassán,
Miskolcon, de a szíve visszahúzta
Szegedre, a megyébe.
Egykori szegedi színházi kollégája, Hajdu Lajos és a
helyi önkormányzat
hívására végül
Zsombón telepedett le. – A
lelkének fontos volt, hogy
gyógyuljon,
s hihetetlen
gyorsan javult
az állapota testileg, szellemileg. Ismét alkotott,
novelláskötetet, darabokat írt – mondta Hajdu
Lajos. Élete utolsó félévben rendeződött, a főváros kulturális vérkeringésébe is bekerült. Folyamatosan
dolgozott, nappal Budapesten volt,
éjszaka a Lúdas Matyit írta.
– Nagyon sokan kedvelték
Zsombón, beilleszkedett a falu képébe. Úgy szólították: művész úr.
Sok emberrel találkoztam, akik
most sem értik, miért tette ezt –
mondta Hajdu Lajos.

Szűcs Árpád és Kováts Margit
gyermekének
kezdeményezésére avattak emléktáblát a pár
Sóhordó utcai lakóhelyén. A
szegedi kulturális életben eddig
csak lábjegyzetként szerepeltek,
a most leleplezett emléktábla
azonban emléket állít festészetüknek. Mindketten tagjai voltak
az volt az 1971- ben betiltott Spirál nevű művészeti csoportnak,
amelynek tagjai újító szellemű
festészeti irányzatot képviseltek. Kováts Margit halálának 20.
évfordulóján leplezték le az emléktáblát, ahol Tandi Lajos művészeti író mondott megemlékező
beszédet. Szűcs Árpád konstruktivista-poentirsita festőt a szegedi művészvilág egyedi művészének tartják. Kováts Margit
pedig organikus-szürrealistaként
emelkedett ki. Az emléktáblát
Kováts Margit lánya, Szűcs Édua
és Kozma József önkormányzati
képviselő, a kulturális bizottság
elnöke leplezték le.
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Érvényes: július 7-től július 14-ig

Betyáros fesztivál Ásotthalmon

HOROSZKÓP
A következő napok nagyon igénybe veszik
majd testileg-lelkileg. Figyeljen oda egészségére.
Karrierjével minden rendben van, ami megfelelő biztonságérzetet adhat
önnek. A hivatása körüli gondolatok kikapcsolhatják a magánéleti zűrökből. Próbáljon egyensúlyt teremteni az élet minden terén. Pihenjen
sokat.
Igen mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha a dolBIKA (04.21. - 05.20.)
gok végére szeretne járni. Már azt sem bánja, mert minden gondolatát leköti ez az ügy. Még egy kis türelemre van szüksége, és győzni fog. Következetlenségének könnyen megihatja a levét, mert a kedvese nehezen tűri el az igazságtalanságot.
KOS

(03.21. -04.20.)

A legendás Rózsa Sándor, azaz az őt
játszó színész, Oszter Sándor védnöksége alatt tartják meg az 5. Rózsa
Sándor Fesztivált Ásotthalmon július 13. és 16. között. Lesz terelési,
ostor-, fegyverbemutató, Ruzsa-

faültetés, csónakázás, szekéren
utazás a Rózsa Sándor fához, és
Rózsa Sándor próbája versenyen
is elindulhatnak a bátrak. Fellép a
Juhász zenekar, az Ismerős Arcok és
Bunyós Pityu.

Teljesen romantikus hangulatban kerülhet a hét
közepére. Partnerével szeretné teljesen átélni
ezt az érzést. Munkájában nem árt, ha megértőbb másokkal szemben.
Ne feledje másnak is lehet igaza. Egy kicsivel több türelem, ha ebben az
esetben nem is rózsát, de mindenképpen egy jó pontot jelenthet.

IKREK (05.21. - 06.21.)

A héten igyekszik rendezni gondolatait, elemezni az érzéseit és megoldást találni problémáira.
Elemében lesz ezekben a napokban, azért képes lesz tiszta fejjel gyorsan
megtalálni a helyes utat. Alkalmas a hét új dolgok kezdetére is. Most a
lehető legjobb döntéseket hozhatja meg az élet minden területén, legyen
nyugodt!
Szokatlan változásokat tapasztalhat a héten.
OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)
Érzelmei pozitív irányban megváltozhatnak.
Semmiképpen ne hátráljon meg az új érzések előtt, mert esetleg ezzel eltaszíthat olyasvalakit, aki igaz érzelmekkel közeledik ön felé.
Mindenkinek jár legalább egy esély.
RÁK (06.22-07.22)

A héten szinte mindenért rajong, ami új, ez a
SZŰZ (08.24. - 09.23.)
munkájára, öltözködésére, ízlésére is rányomja
bélyegét. Ezekben a napokban két lépéssel a divat kínálat előtt jár, és
nemcsak a formákkal, hanem a színekkel is meghökkentő hatásra törekszik. Jól tenné azonban, ha ez nem szállna a fejébe. Ne feledje a határidős
munkáját!
Saját életét nehezíti azzal, ha olyan sérelmeket
MÉRLEG (09.24-10.23.)
cipel magában, amelyeknek semmilyen valós
alapja nincs. Boldog hét vár önre, azzal együtt, hogy munkahelyén adódhatnak kisebb kellemetlenségek. Remek hangulatát senki és semmi nem
ronthatja el. Alkalmazkodó képessége miatt sokan keresik társaságát.
Ha párkapcsolatban él, összezördülés ütheti fel
a fejét a kettőjük között. Ne, aggódjon, gyorsan
leveheti a lábáról partnerét, egy kis romantikával. Ne titkoljon semmit,
legyen őszinte, hiszen az igazi érzelmek hazugságokkal nem maradhatnak sokáig életben.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ha változtatáson töri a fejét, akkor ne vacilláljon,
vágjon bele. A döntés az ön kezében van. Ön
helyett senki nem tud dönteni. A munkájában felmerülhetnek apróbb
kérdések, amelyeket rövid időn belül kell megoldani, de emellett karrierje
egyenletesen ível felfelé.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Ezekben a napokban igyekezzen jobban titkolni
érzelmeit, mert partnere megriadhat a hatalmas
lángolástól. Megfontoltan és közösen, lépésről-lépésre igyekezzenek
közös életüket berendezni. Így egy szebb, és hosszú, akár életre szóló
kapcsolat záloga is lehet közös életük kezdete.
BAK

(12.22. - 01.20.)

Hiába próbálja a munkáját beosztani, nem jár
sikerrel, mert túl sok feladatot vállal magára.
Minden munkát egyedül szeretne elvégezni, eszébe sem jut segítséget
kérni. Ami a szívén, az a száján, s ez nem vezet jóra. Olyan embert is
megbánthat mostanában, aki egy ideig biztosan nem felejti el.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Nem kell, hogy mindenki egyetértsen mindenkivel. Ez önre is vonatkozik. A munkájához
szükséges tudás és tapasztalat a kisujjában van, ezért nem kell megijednie, ha felelősségteljes döntést várnak öntől.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: Béli Balázs

Sokadalom a hétvégén
Rétest kaphat az is Mórahalmon,
aki nem lép egyszerre, ugyanis július 7. és 9. között tartják meg a XIV.
Homokháti Sokadalmat és VIII.
Dél-alföldi Rétesfesztivált. Pénteken
fellép a The Biebers, megnyitják
– a fesztivál mellett – Marozsán
Zoltán és Andrési Pál Homokhátság
természeti értékei című kiállítását. Szombaton délelőtt nemcsak
az erdélyi, délvidéki és homokháti
öregfiúk csapnak össze néhány focimeccs erejéig, hanem átadják a
Rákóczi téri teniszpálya lelátóját és
öltözőjét. Szívesen várják délelőtt
a sportolók azokat, akik ütögetnék
néhányat, vagy éppen most ismerkednének meg a sportággal. Este

fellép Zalatnay Sarolta és Aradszky
László, majd a Kikindai betyárok
formáció húzza a talpalávalót hajnalig, közben megkóstolhatunk
néhány helyi bort – persze csak
mértékletesen fogyasztva! Vasárnap
még utoljára ehetünk a kedvenc
rétesünkből, este pedig elmehetünk
a Bon Bon koncertjére, végül a tűzijáték megtekintésével zárhatjuk a
hétvégénket. A Művelődési Intézet
nyitóprogramként csatlakozik a
sokadalomhoz a Csongrád Megyei
Értékek konferenciával, a homokháti értékekre fókuszálva, és bevonva határon túli értéktárakat is a
térségből.
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A klebelsbergtelepi halfesztiválon mindenki győztes lett
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Tömegsír a bányában

Nem fogott ki a bajai a szegedin

Fotó: Gémes Sándor

Huszonhat bográcsban rotyogtak
a halételek a II. Klebelsbergtelepi
Mini Halfőző Fesztiválon, ahol
filézett, hagyományos és bajai
halászlét is kóstolhatott a sok száz
résztvevő.
Pintér M. Lajos
Nem menekülhettek a pikkelyesek
a szakácsok elől, forró víz, hagyma,
jóféle pirospaprika és só mardosta
a húsukat, hogy aztán szem ne maradjon szárazon, gyomor ne maradjon üresen. Félelmetes halászlépárbaj
dúlt az Összefogás Házában! A közel
sem vérre menő ütközet során a
szegedi ételkülönlegesség élvezte a
hazai pálya előnyét bajai riválisával szemben, és bár a Duna-parti
tésztások mindent bevetettek, a Déli
Szó által megkérdezettek többsége
szerint a „mieink” ismét bebizonyították, hogy nincs párjuk, tehát ők
a (leg)jobbak. Mindeközben pedig
mindenki jól szórakozott és jóllakott
Klebelsbergtelepen, a napfény városának hagyományaira oly büszke
településrészében.
Július első hétvégéjén már második alkalommal rendezték meg a

Klebelsbergtelepi Mini Halfőző
Fesztivált. Varga Oszkár kezdeményezésére, a Klebelsbergtelepért
Alapítvány szervezésében huszonhat
csapat mérte össze főzőtudományát,
huszonhat bográcsban rotyogtak a
finom halételek, melyek melyek között volt filézett, hagyományos és –
meglepően sok – bajai halászlé egyaránt. Olyan ínyenc is akadt a bátor
indulók között, aki kapros joghurtot
kevert a frissen sült süllőhöz. Hogy
aztán a receptjének száz múlva helye
lesz-e a híres szögedi étkek szakácskönyvében, azt majd az idő és az utókor eldönti. A versenyben egyébiránt
az első helyezett Kotogány József, a
második Paragi István, a harmadik
pedig Tóth Imre lett a szakmai zsűri
döntése alapján.
– Az én szememben viszont mindenki győztes – ezt Nógrádi Tibor
(Fidesz-L.É.T.) önkormányzati képviselő mondta, aki egyébként képviselői
alapjából a rendezvény költségeinek
döntő részét biztosította. – Örülök
neki, hogy a klebelsbergtelepi halfesztivál egyre nagyobb népszerűségnek és közönségnek örvend, sok
százan látogattak ki idén, és a részt
vevő csapatok száma is emelkedett.

Nagyon sokan érkeztek Gyálarétről,
Kecskéstelepről és Alsóvárosról is. Ez
a mi kis eseményünk újabb szép szín
a közösségi rendezvények palettáján –
fogalmazott a városatya.
Nógrádi Tibor egyébként választókörzetében valamennyi közösségi
rendezvény motorja és résztvevője is
egyben. A gasztronómiai megmérettetéseken rendre konyhaművészetét is
megcsillantja, és büszkén vallja, hogy
nagy híve a kulináris élvezeteknek. A
Déli Szónak elárulta, az idei klebelsbergtelepi fesztivál rengeteg ízletes
ételkölteménye közül az a tepsiben
sült, pörccel megszórt túrós csusza
varázsolta el leginkább, melynek tetejére sajtot olvasztottak, és mindezt sok
belsőséggel készített, hagyományos
pontyhallével locsolták meg.
2016-ban egyébként hagyományteremtő szándékkal hívták életre
a Klebelsbergtelepi Mini Halfőző
Fesztivált. A Klebelsbergtelepért
Alapítvány, illetve Varga Oszkár
szervezésében akkor is az Összefogás
Házába várták az érdeklődőket, a
tavalyi megmérettetésen 21 szakács
készített el ízletesebbnél ízletesebb
étkeket. Folytatás jövőre, a cél pedig
a harmincas álomhatár!

Különleges „tömegsír” nyomaira bukkantak a Móra Ferenc
Múzeum szakemberei egy homokbánya területén – a Hódmezővásárhelyt elkerülő út
építéséhez kapcsolódó régészeti
feltárás során. A Krisztus előtti 8. századra keltezhető sekély
gödörben tizenegy ember maradványait tárták fel a régészek.
A rétegtani nyomok alapján
megállapítható, az emberi maradványokat az oszlás különböző fázisaiban egy időben temették el mintegy 2800–2700 évvel
ezelőtt. Mivel az elhunytak nem
egy időben vesztették életüket,
a kopáncsi objektum régészeti
értelemben mégsem tekinthető
tömegsírnak. Egy sajátos temetkezési rítus lát az eset mögött
Pópity Dániel, a szegedi Móra
Ferenc Múzeum ásatásvezető
régésze, aki szerint a közösség
korábban önállóan elföldelt maradványait egy meghatározott
alkalommal közös gödörben
véglegesen újratemették. A gödörben férfiakat, nőket, gyermekeket is elhelyeztek.

Krokodilbébik
A tavaly született három tompaorrú krokodil után idén
három újabb taggal bővült a
hüllőcsalád a Szegedi Vadasparkban. A krokodilfélék a
hüllők körében szokatlan módon védik kicsinyeiket, akár
azok kétéves koráig is. A tojások
kelését azonban a nap meleg biztosítja, az anya által elkészített
földrakásban. A vadasparkban
a krokodilszoba állandó magas
hőmérséklete és páratartalma
elegendő bizonyult ahhoz, hogy
a tojások többsége kikeljen.
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A múltban gyökerező emlékek nyomában

Kultuszitalnak számít a szegedi szódavíz
A múlt zamatát is megkóstolhatjuk a 110 éves Bánffi szódával.
Aki nem hűsítő italra vágyik a
melegben, az Lenin szobra alatt
talál a nap elől menedéket. Újabb
két értékünkre, a szegedi Bánffi
szódára és a hódmezővásárhelyi
Emlékpont múzeumra hívjuk fel a
figyelmet.
Kothencz Arnold
Az Emlékpont Hódmezővásárhely
frekventált helyén azzal a céllal jött
létre, hogy bemutassa az 1945 és 1990
közötti államszocialista időszak személyes emlékeit az utókor számára,
mindezt a vásárhelyi lakosság szemszögéből megítélve. A közgyűjtemény
keddtől vasárnapig 10 és17 óra között várja a látogatókat, a hétfői napokon zárva tart. Az állandó kiállítást kedvező áron tekintheti meg az
érdeklődő, a teljes árú jegy 800 forintba kerül, a diák és nyugdíjas belépő 400 forint. További kedvezmé-

Fotó: Gémes Sándor

Különböző korok palackjai a Szent István téri szódamúzeumban

nyeket is nyújt a kiállítóhely, hiszen
a 6 év alatti gyermekek, valamint a
70 év feletti személyek számára díjtalan a belépés. A csoportos kedvezményeken felül tárlatvezetést is biztosít
a múzeum az érdeklődők számára,
amelyet magyar mellett angol nyelven
is igénybe vehetünk. Az intézmény
a 21 századhoz igazodva audionarrációval történő vezetésre is lehető-

séget kínál, amely 500 forintba kerül az állandó kiállítás mellé. Igazán
egyedi kezdeményezése a 2006 óta
működő intézménynek az Oktatási
csomag nevezetű múzeumpedagógiai foglalkozás, amelyhez előre be kell
jelentkezni.
Aki szegedi, annak a Bánffi szóda neve fogalom. Nagy múltra tekint
vissza a vállalkozás, hiszen 1907 óta

köthető szikvízkészítés a család nevéhez. A szegedi szódaműhely létjogosultsága ma sem csökkent, próbálják maximálisan kielégíteni a piacon megjelenő vásárlói igényeket,
s termékük bekerült a Csongrád
Megyei Értéktár rendszerébe is.
Továbbá a társaság ügyvezetőjének,
Bánffi Istvánnak a nevéhez fűződik
a Szegeden egyedülálló és nagy jelentőséggel bíró szódamúzeum kiállítása. A Szent István téren található
víztorony alsó szintjén tekintheti meg
az oda látogató közönség a Szódavíz,
egy magyar kultuszital címre keresztelt tárlatot, amelynek kiállított darabjai Bánffi Istvánnak köszönhetőek. A
kultuszital iránt fogékony közönség
itt megismerkedhet a szikvízkészítés
történetével és eszközeivel, valamint
megcsodálhatja a különböző korokra
jellemző palackokat is. A víztorony,
illetve a kiállítás április 1-től október
31-ig minden hónap első szombatján 10 és 16 óra között látogatható.

Lekvárok, fagylaltok, kozmetikumok és ékszerek

Évről évre népszerűbbek a Levendula Napok
A levendula jegyében telt az elmúlt hétvége a
Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében.
Tízfajta levendula, gasztronómiai ínyencségek,
kézművesvásár és kulturális programok várták
a látogatókat.
Bartus Bella
A Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje és
Kulturális Irodája az előző évek nagy sikerei után
negyedik alkalommal rendezte meg a Szegedi
Levendula Napokat. Mint mindig, most is a növényvilág népszerűsítése volt a cél.
– A levendula egy közkedvelt növény, ezért rajta
keresztül próbálunk egy kis kultúrát csepegtetni
a látogatókba. De a legfontosabb üzenet, hogy a
növényvilág sokszínűségére és fontosságára hívjuk fel a figyelmet – mondta el Németh Anikó, az
egyetemi füvészkert igazgatója.
Az előző évekhez viszonyítva a kellemes időjárásnak és a színes programoknak köszönhetően nőtt
az érdeklődés. Két nap alatt több mint háromezren vettek részt a rendezvényen.

– Elég vegyes volt a látogatói összetétel. Általában
véve minden korosztály megtalálható, családosok, fiatalok és idősebbek egyaránt. Nagy volt a
felelősségünk, hogy olyan programokat biztosítsunk, amelyben mindenki megtalálja a saját
szájízének valót – nyilatkozta Németh Anikó.
Koncertekkel, színházi előadással, gyermekműsorral, ismeretterjesztő, egészségmegőrző előadásokkal és bemutatókkal várták a levendula
szerelmeseit. Többek közt fellépett Szirtes Edina
Mókus, a Jazzarosa és a Huckleberry Guys zenekar is. A Ramazurka együttes pedig különleges koncerttel készült kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A természetes alapanyagokból készült
ékszerek és kozmetikumok mellett a kézművesek – mint minden évben – most is különböző
kulináris különlegességekkel kápráztatták el a
kilátogatókat. Közkedveltek voltak a különféle
lekvárok, a levendula ízesítésű zselék, fagylaltok,
csokoládék és limonádék.
Az arborétum gyógynövény- és füvészkertjében
tízféle levendulát tekinthettek meg az érdeklődők.
A népszerű pannonhalmi vagy a tihanyi változat

mellett már különböző kertészeti változatokból
a rózsaszín és a fehér színű is megtalálható. A
növény kedvelői ezúttal haza is vihettek a növényárusoknál megvásárolt levendulatövekből.
Azoknak sem kell kétségbeesniük, akiknek idén
nem sikerült kilátogatniuk a fesztiválra, a szervezők tervei szerint az egyre népszerűbb esemény jövőre is tárt kapukkal várja a levendula
szerelmeseit.

Fotó: Kovács Ferenc

Tízféle levendulát csodálhattak meg a látogatók
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Fesztivál a nyár

Játsszon velünk fürdőbelépőkért!

…Üllésen! A hétvégén ugyanis
nyári fesztivált tartanak a településen. Szombaton fotókiállítást nyitnak meg, majd egy igazi
kerékpáros világjáró, Bunford
József mesél élményeiről. A jó
hangulatról nemcsak a borkóstoló, hanem a Mystery Gang és
a Kerozin gondoskodik. Másnap
délelőtt Szőke Andrással főzhetnek a kilátogatók magyaros
ízeket, a pacalt nem kedvelők
pedig palacsintaevő versenyen
indulhatnak. Délután sem kell
unatkoznunk, megnézhetjük,
hogy ki nyeri meg az idei üllési fogathajtó megmérettetést.
Ennyi program után ugyan
„nehéz a boldogságtól búcsút
venni”, de az Apostol zenekar
segítségével talán egy picivel
könnyebb lesz.

Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. július 12-éig az elérhetőségek
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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143 ötös mellé csak három darab négyes csúszott be a zseni osztálynak

Cambridge-be és Oxfordba mennek tovább
A 28 fős osztály 146 érettségi
jegyéből 143 ötös lett, 4,98-as
tanulmányi átlaggal fejezték be az
érettségit. Tíz fő külföldön tanul
tovább, hatan Cambridge és Oxford
híres egyetemeinek padjait fogják
koptatni – egyikük a Déli Szónak
is mesélt az elmúlt évekről.

kedett a fiatalember. Az osztály nagyon erős közösségé vált, jól érezte
magát benne, szinte családdá kovácsolódtak össze a hat év alatt.
– Olyan hangulat alakult ki,
amelynek köszönhetően mindenki készült az érettségire. Annyit tanultunk, amennyit a tanárok kértek

aki a természettudományok helyett
inkább a jog rejtelmeivel ismerkedne meg a következő öt évben.
A diákok szorgalmasan készültek a versenyekre, a tanárok pedig minden erejükkel segítették
őket. Az eredmények nem maradtak el. Williams Kada idén meg-

Tóth Marcell
A „6+6”-osnak nevezett hatéves képzést adó gimnáziumi matematikaosztály hírneve már évtizedes múltra tekint vissza a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban. Már korábban is
számtalan tanulmányi versenyen értek el sikereket, s nem egy diák tanult Oxfordban, Cambridge-ben. Az
idén végzett 28 fős osztály érettségi
eredménye azonban minden korábbi elődjét felülmúlja: 146 érettségi
jegyükből 143 ötös lett, 4,98-as tanulmányi átlagot értek el. Mi lehet
a siker titka? A kérdésre az osztály
egyik tagjával, Lajkó Kálmánnal kerestük a választ.
– Úgy gondolom, már a felvételi idején többen kerültünk be
olyanok, akik jók voltak matekból.
Matematikatanárunk és osztályfőnökünk, Schulcz János tanár úr
külön figyelmet szentelt ránk azért,
hogy jók legyünk matekból – véle-

Fotó: DSZ

Igazi családdá kovácsolta az osztályt Schulcz János tanár úr

– vagy talán csak egy kicsit kevesebbet – mondta. A humán tantárgyakat sem hanyagolták el, habár csak
néhányan vizsgáztak emelt szinten
történelemből májusban – van olyan,

nyerte az Amerikai Matematikai
Diákolimpiát, Andó Angelika második lett az európai lány matematikadiákolimpián, ahol előző évben Gál
Hanna öregbítette a szegedi gimná-

zium hírnevét. Maga Lajkó Kálmán
másodmagával
a
Nemzetközi
Matematikai Diákolimpiára jutott
ki, s ott ezüstérmes lett, négyen jártak a Közép-Európai Diákolimpián,
2016-ban pedig a Romanian Masters
of Mathematics versenyen az egyik
feladatot egyedül ő tudta megoldani
a teljes mezőnyből. Magyarországon
is értek el sikereket, eredményesen szerepeltek többek között az
Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen.
A felvételi nehezén már túl van az
a 10 diák, aki külföldre készül, habár
a végeredmény csak augusztusban
derül ki. Lajkó Kálmán Cambridgeben tanul tovább ősztől négy osztálytársával, Williams Kadával,
Gál Hannával, Váli Benedekkel és
Hansel Somával, míg Andó Angelika
a „vetélytárs városban”, Oxfordban,
a Queen’s College-ban jár majd egyetemre.
– Egy Cambridge-i matematika szakos BSc diploma jó kezdés.
Azt még nem tudom, hogy miként
folytatom ezt követően a tanulmányaimat – fogalmazott a terveiről.
Üzent azoknak is, akik a Radnótigimnáziumba mennének matematika fakultásra. – Azoknak ajánlom
az osztályt, akik nemcsak a matematikát szereti, hanem a tanulást is.

Elfogulatlanság, szakmai hozzáértés, etikai tartás
Egy újabb jó szegedi gondolat, mely a gyakorlatban egyre nagyobb sikert arat: már több mint
ötezren végeztek a Jogakadémián.
Varga Anna
2015 őszén Szabó Imre miniszteri biztos, korábbi
jogi kari dékán szavaival élve „egy jó szegedi
gondolat megvalósítását” tűzték ki az Igazságügyi
Szolgálatok Jogakadémiájának elindításával. A
napokban konferencián vették számba az eredményeket Szegeden, ahol Trócsányi László igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, az emberek
elvárása, hogy az igazságszolgáltatás alrendszereihez tartozó és a működéséhez nélkülözhetetlen

szereplők függetlenül, hatékonyan, magas színvonalon végezzék munkájukat.
– Fontos, hogy egységes képet mutasson a képzés, minden hivatásrendi szakember legyen fölvértezve olyan etikai,
becsületbeli tartással, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi elfogulatlanságát
és szakmai hozzáértését. Kétségtelen,
hogy egy végrehajtónak senki sem örül,
éppen ezért nem mindegy, miként is
végzi a munkáját – mondta Szabó Imre.
A Jogakadémia különböző képzésein
tízezren tanulnak, s 5300 fő már sikeresen befejezte tanulmányait.
Fotó: Kovács Ferenc
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Évtizedes probléma oldódik meg

Megyejárás indul

Új raktárat kap a levéltár

Pénteken, a derekegyházi palacsintafesztiválon mutatkozik
be, a Körös-Toroki Napokon és a
SZIN-en is részt vesz, de Csongrád megye minden járásának
nagyobb rendezvényén is biztosítja majd a helyszíni ügyintézés
lehetőségét a Csongrád Megyei
Kormányhivatal saját mobil kormányablaka. Az okos jármű a
személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre bárhol képes,
amit az állami szolgáltató által
biztosított internetkapcsolattal
biztosít. A Kormányablak busz
megyei körútja során olyan településeket is érint, ahol egyébként ügysegédek által történik
az ügyintézés.

Évtizedek óta küzd a megyei levéltár azzal, hogy nem rendelkezik
megfelelő mennyiségű és minőségű tárolókapacitással. A levéltárosok az MTV egykori regionális
stúdiójának üresen álló épületét
kapták meg, amelyet a célra átalakítanak. Összesen közel 700 millió
forint jut a következő másfél évben
a szegedi és a makói levéltárak
fejlesztésére.
Tóth Marcell
Levéltárunk jelenleg több helyen
tárolja az iratait, azonban sem megfelelő mennyiségű tér, sem az előírásos körülmények nem biztosítottak.
Ezek a nehézségek azonban hamarosan a múlt részéve válnak, mert 559,5
millió forintot biztosít a kormány a
Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád
Megyei Levéltárának, hogy abból új,
korszerű raktárépületet építsenek ki.
– A raktári kapacitás korlátozottsága hetven éve problémát jelent
Szegeden, de ez megoldódni látszik,
ugyanis tavaly egy kiváló elképzelés született, amely szerint az MTV
egykori regionális stúdiójának épületében, a Kálvária téren alakítjuk ki
az új raktárat – mondta Biernacki
Karol, a Csongrád Megyei Levéltár
igazgatója. A levéltáros kiemelte, a
Magyar Nemzeti Levéltár vezetése,
Mikó Zsuzsanna korábbi és Szabó
Csaba jelenlegi főigazgató, valamint
Juhász Tünde kormánymegbízott és
B. Nagy László országgyűlési képviselő együttműködésének és közös
fellépésének köszönhetően született

Fotó: Gémes Sándor

Biernacki Karol igazgató vezetésével 560 millióból valósul meg a beruházás

meg a kedvező döntés. Pozitívum az
is, hogy a beruházás nem a Magyar
Nemzeti Levéltár büdzséjét terheli,
mert a kormány külön forrást biztosít a célra.
Az új ingatlan közel 4000 négyzetméter alapterületű, s bár az épület kiváló állapotú, mégis szükséges
az átépítése, hiszen alkalmassá kell
tenni a történeti értékkel bíró iratok
őrzésére. A 2017-es év az előkészítés
időszaka, ekkor zajlik le a tervezés és
a közbeszerzési eljárás, a pályázatokat a Magyar Nemzeti Levéltár bonyolítja le. A következő évben kialakítják a raktárhelyiségeket, beépítik a
polcrendszereket, megerősítik a födémeket. Ha minden az előzetes tervek
szerint halad, akkor 2018 őszén megkezdődhet a költözés.
A jelenlegi három raktárból 8000
irat-folyóméternyi dokumentumot

szállítanak az új épületbe, ezen kívül további 2000 iratfolyómétert kitevő, hely hiányában még az iratképzőknél lévő anyag is végre levéltári
kezelésbe kerül. A központ és a kutatóterem a jövőben is a Dóm téren
marad, a Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyvtárral egy épületben,
viszont most már csak 1350 méterre
kell szállítani a kutatók által kért dokumentumokat, amelynek köszönhetően időt és pénzt spórol a levéltár.
Biernacki Karol megjegyezte, hogy
a Csongrád Megyei Levéltár nem panaszkodhat, hiszen a Makón működő
levéltár a térség országgyűlési képviselőjének, Lázár Jánosnak, valamint
Farkas Éva Erzsébet polgármesternek köszönhetően 130 millió forinthoz jutott, így idén új épületbe költözhetnek az intézmény munkatársai.

Ajándék homokozó a tarjáni gyermekeknek Kothencz János segítségével
Mérleghintával és homokozóval gazdagodott a szegedi
Gyík és Csaba utca, illetve a
töltés által határolt zöldterület. Kothencz János tarjáni
városatya képviselői keretből
és saját forrásból segítette a
kezdeményezést. A korábbi
homokozót évekkel ezelőtt
felszámolták, és azóta sem telepítettek ide újat, holott sok
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gyermek él a környéken.
Kothencz János lapunknak
elmondta, a lakossági igényekhez igazodó fejlesztések
miatt megcsappant az idei
képviselői kerete, így saját
forrásból, közösségi összefogás és önkéntes munka útján tudott segíteni. Ezúton
köszöni a közreműködést a
résztvevőknek.

Fotó: Gémes Sándor

Sikeres szolgálatot!

Zsótér Brigitta került a Rotary
Club Szeged – Tisza élére, akinek Fehér Éva, a 2016/17-es
elnök akasztotta nyakába az
elnöki láncot. Sok sikert, erőt,
egészséget kívánt neki az előtte álló „szép szolgálathoz”. A
megválasztott vezető az SZTE
Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet főiskolai
docenseként dolgozik. Célja,
hogy az eddigi sikeres programokat és projekteket folytassa.
Mint mondta, rendkívül fontosnak tartja, hogy a klub igazi
közösséggé kovácsolódjon, a
barátságról szóljon: valódi és
hatékony csoportként működjenek együtt a tagok, ne második munkahelyként tekintsenek
a rotaryra, hanem baráti körként. „A csoport nem kevesebb
vagy nem több, mint részeinek
összege, hanem más minőség”
– idézte Kurt Lewint.
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A címvédő Vardar és a Barcelona is a MOL-Pick Szeged csoportjában

Bajnokok Ligája-döntősökkel meccselnek
A Barcelona ellen kezdi meg
Bajnokok Ligája-szereplését Juan
Carlos Pastor csapata, a katalán
gárda szeptember harmadik hetében látogat a Tisza-partra.
Dorogi László
Ljubjanában sorsolták ki a kézilabda
Bajnokok Ligája következő szezonjának csoportbeosztását, ahol kiderült, hogy a MOL-Pick Szeged
ezúttal is több sztárcsapatot láthat
majd vendégül a Tisza-parton. Az
előző évekhez képest nem változott
a sorozat lebonyolítása: a férfiaknál
ismét két nyolcas és két hatos csoportban küzdhetnek meg az együttesek a továbbjutásért. Az A és B
jelű csoportokban kaptak helyet a
magasabban rangsorolt együttesek
– többek között a MOL-Pick Szeged
is –, a C és D jelű hatosokba pedig a
papíron gyengébb gárdák kerültek.
Az már a húzás előtt eldőlt, hogy
a tavalyi négyes döntőben szereplő

Barcelona a Szeged csoportjába kerül, ugyanis a Telekom Veszprémmel
együtt az első kalapból várhatták a
sorsolást, azonos országok csapatai
pedig nem kerülhetnek azonos csoportba, így a Szeged sem kaphatta
a bakonyiakat. A katalánok és a
Pick után a címvédő Vardar Szkopje
került az A csoportba. A macedónokkal az előző kiírásban is egy csoportban szerepelt Juan Carlos Pastor
együttese, csakúgy, mint a német
Löwennel, a horvát PPF Zagrebbal
és a svéd Kristianstaddal. Szintén
Szegedre látogat a csoportkörben
a francia bajnokság ezüstérmese, a
Paris Saint-Germain mögött csupán
három ponttal lemaradó Nantes,
valamint a lengyel bajnokság másodikja, a Wisla Plock is.
– Egy picit örülök, hogy nem a B
csoportba kerültünk, ugyanis megérzésem szerint az egy hajszállal
erősebb nyolcas, de természetesen a
kiemelt csoportokba most már csak
igazán kiváló, hogy úgy mondjam

Fotó: Gémes Sándor

Jonas Källmann ismét találkozhat Sterbikkel

elit alakulatok kerülnek. Igazán komoly ellenfelek érkeznek ezúttal is
Szegedre, már nagyon várom ezeket az összecsapásokat – mondta a
Déli Szónak Bánhidi Bence, a Pick
válogatott beállója. – Július 23-án
találkozik először a keret, egy nappal később kezdjük el a közös felké-

szülést, de az egyéni edzésterveknek
megfelelően már zajlik a munka –
tette hozzá a 22 éves játékos.
A BL-csoportkör első fordulóját
szeptember 13. és 17. között rendezik, a küzdelmek február 28. és
március 4. között zárulnak.

Helyükre kerülnek az utolsó kockák

Medveczky Erika az Eb-re élesíti formáját
A Démász Szeged VE kétszeres
világbajnok kajakossal erősítette
meg csapatát: Medveczky Erika
azért dolgozik, hogy újra nemzetközi sikereket érjen el – immár
szegedi színekben.
Vajgely Pál
Két olimpiai számban képviselheti a
szegedi színeket az Eb-n a Démász
Szeged VE-hez nemrég igazolt
Medveczky Erika. A kétszeres világbajnok kajakos az első válogatón elért eredményeivel vívta ki a
jogot arra, hogy K2 200 és K4 500
méteren is rajthoz álljon a plovdivi Európa-bajnokságon. Mint azt a
Déli Szónak a legutóbb 2015-ben,
K1 1000 méteren világbajnok sportoló elmondta, a szolnoki, második
válogatóra próbálják tökéletesíteni
formáját, majd ezt szeretnék átmen-

Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A kétszeres világbajnok újra a kontinens élére kerülne

teni az Eb-re, hiszen a két esemény
között minimális idő telik el. – Az
utolsó kockákat kell a helyükre ten-

nünk, másra nem is lesz időnk.
Kellemes meglepetés volt, hogy
ennyire jól sikerült a válogató, hi-

szen ez volt az első idei versenyem,
a tájékoztatón és a világkupán sem
voltam ott. Most azon igyekszünk,
hogy még jobbak legyünk – fejtette
ki Medveczky Erika. A páros és a
négyes számok mellett azért dolgozik, hogy akár K1 500 méteren is
ott legyen majd a racicei világbajnokságon, ugyanakkor aláírná, ha
ugyanúgy az említett két számban
rajtolhatna a vb-n is, mint az Eb-n.
Medveczky Erika, a Démász Szeged
VE legújabb igazolása, klubváltásával kapcsolatban úgy nyilatkozott,
a szegedi egyesület vezetése segítő
jobbot nyújtott számára. – Úgy éreztük, mindkét fél számára jó lehetőség ez a döntés. Mindenki Tokióban
gondolkozik, de a női vonalon nem
lehet biztosra venni semmit, lesznek
majd szülés után visszatérők is, így
az erőviszonyokat nehéz megjósolni
– tette hozzá a sportoló.
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A helyzetkihasználáson még javítaniuk kell

Szintet lépett a bordányi együttes
A labdarúgó Csongrád megyei I. osztályban szereplő újonc csapatok közül
a Bordány teljesített a legjobban: a
homokhátiak a hatodik helyen futottak
be a szezon végén.
Vajgely Pál
Tizenkét győzelem és öt döntetlen mellett tizenegy vereség: ez a FoliaplastBordány SK labdarúgó csapatának
mérlege a Csongrád megyei I. osztályban. Hódi Mihály fiai újoncként vághattak neki az idénynek, azonban hamar látszódott, hogy a nyáron megerősített gárdának nem lesznek gondjai a
bennmaradással, például az októberben
lejátszott öt mérkőzését egyaránt megnyerte a gárda. A tavasz ugyan pontokban nem mutatott olyan eredményességet, mint az idény első fele, azonban a
karácsonyra megszerzett hatodik helyet
így is megtartotta a Bordány.
– Álszerény lennék, ha azt mondanám,
hogy nem gondoltam volna a szezon
előtt, hogy ilyen jó helyen végezhetünk
majd. Úgy futottunk neki a bajnokságnak, hogy szerettünk volna erős középcsapattá válni, ezt be is tudtuk váltani.
Talán ha tavasszal nincs az a páratlan
sérüléshullám, ami mellett Fortuna sem

fogta a kezünket, akkor még
többet is kihozhattunk volna
a szezonból. A bajnokság előtt
aláírtuk volna ezt a hatodik
helyet, összességében reálisnak
érzem a szereplésünket – fogalmazott a Déli Szónak a csapat
edzője, Hódi Mihály.
A bordányiak tavasszal nemcsak
a hiányzó játékosokkal, de a helyzetkihasználással is küzdöttek: hat
alkalommal is szerzett gól nélkül
maradtak. Ugyanakkor a gárda
egyik kulcsembere a 19 találattal
záró Gajdacsi Mátyás volt, aki a
harmadik helyen végzett a gólvadászok versenyében. – Kellett persze
Matyi teljesítménye is, de ugyanúgy nagy szükség volt Retek Flóri
pozitív hozzáállására vagy Szűcs
Marcell védéseire – válaszolta a
homokhátiak trénere.
A csapat július 11-én kezdi el
a közös munkát a következő
évre, és mint Hódi Mihály
hozzátette, terveik szerint
mindenképp erősítenének a nyáron, egyúttal
az idén elért szintről
jövőre még feljebb
lépnének.

Fotó: Gémes Sándor

Díjeső a szentmihályi focistáknál
Jutalmazták az egyes csapatok
legjobb játékosait, gólkirályait, valamint átadták az újonnan alapított
Arkangyal kardja kitüntetést is.
DSZ

Fotó: Gémes Sándor

Remek hangulatú évzárón búcsúztatták el a 2016/2017-es évadot a
szentmihályi labdarúgók. A 2012ben alapított szegedi klubhoz tartozó hat együttes tagjai gyűltek össze
Szatymazon az NB II-es hölgyektől
az U19-es fiúkig. A klub sikeres
időszakot él meg, ám a célok egyértelműek: az infrastruktúra és az
eredmények terén is fejlődni szeretnének a jövőben. Az ünnepségen első alkalommal adták át az

Arkangyal kardja kitüntetést, melyet azok a személyek érdemelnek
ki, akik a legtöbbet tették és teszik a
szentmihályi egyesületért. A 2017es esztendőben Bereczki Ibolyára,
Baján Zoltánra és Olajos Csabára
esett a választás. Külön díjazták az
egyes csapatok legjobb játékosait
és gólkirályait, valamint megválasztották a Szent Mihály legkitűnőbb
hálóőrét is. Az NB II-ben ezüstérmes női gárdából Harcel Boglárka
bizonyult a legjobbnak. Üres kézzel
azonban senkinek sem kellett távoznia, hiszen az egyesület vezetése valamennyi résztvevőt meglepett egy
a szentmihályi színekben pompázó
telefontokkal.
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Focitábor Ásotthalmon

Kispálya

Focitábort rendeznek Ásotthalmon július 10. és 14.
között, ahol a gyerekek nemcsak futballtudásukat, hanem angol szókincsüket is fejleszthetik. A focistapalánták Vágó Mihály és Laczkó János edzők segítségével
nyerhetnek bepillantást a legmodernebb futballképzési
rendszer titkaiba, valamint testközelből érezhetik, milyen módszerekkel dolgoznak a világ elitklubjainál.

Nyílt és +35 korosztályban küzdenek meg a csapatok az első ízben pénzdíjazású kispályás labdarúgótornán, melyet július
7. és 9. között rendeznek
meg Tiszaszigeten.

Izzasztó és kőkemény munka

Pólóbronz Olaszországból
A világ egyik legnagyobb nemzetközi vízilabda utánpótlástornáján, az olaszországi Lignanóban megrendezett, összesen 128
csapatot felvonultató HaBaWaBa-n szerepelt a Szegedi Vízipóló
Suli U11-es csapata: az Éles Vilmos és Szabó Zoltán által edzett
együttes a csoportmeccseket követően az ezüstágon egészen az
elődöntőig menetelt, ott azonban 5-3-ra kikapott a Pretorianitól, így nem jutott fináléba, és
bronzérmet vehetett át. A klub
U13-as csapata ötödikként végzett ugyanezen a tornán.

Szegedről Tajvanba
Négyen is képviselik a
Natur tex-SZTE-Sze de á k
férfi kosárlabdacsapatát az
augusztus 19-én, Tajvanon
rendezendő Universiadén. A
szegedi klubból három játékos, a klubbal a szerződésüket egyaránt meghosszabbító Vágvölgyi Ákos és Wirth
Ádám van ott a bő keretben,
ők mindketten a Szegedi
Tudományegyetem folytatják
tanulmányaikat. Mellettük a
MAFC-tól a nyáron a Tiszapartjára érkező Kovács Ádám
is helyet kapott a keretben,
amely július 24-étől három
héten át Debrecenben készül
a világeseményre. A szegedi klubnál az utánpótlásban
dolgozó szakember, Simándi
Árpád segíti Berényi Sándor
vezetőedző munkáját az egyetemisták olimpiáján. A 16 fős
bő keretből végül 12-en utazhatnak majd az Universiadéra.

Keretcsere a medencében
Gyakorlatilag egy új csapatot kell építenie Varga Péternek,
a ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabda-csapatának
vezetőedzőjének. Az előző idényben az OB I hetedik
helyén végzett gárdától ugyanis Kiss Csaba kivételével jóformán a teljes keret távozott. Négyen (Meixner
Marcell, Nagy Márton, Pellei Frank és Palotás Gergely)
a Metalcom-Szenteshez, Manhercz Ádám és Illés Sándor
a Honvédhoz, a Tisza-parti klub két ifjú, válogatott
reménysége, Manhercz Krisztián és Sedlmayer Tamás
az új idényre alaposan megerősödő Ferencvároshoz,
Sánta Dániel Miskolcra, Chilkó Márton pedig Pécsre
szerződött - mellettük pedig az előző idényben szerepelt
két légiós, Ivan Basara és Milos Vukicevic sem marad
Szegeden. Összesen tizenkét játékos pótlását kellene
tehát megoldani a következő bajnokság kezdetéig – jól
látható, egy teljesen új alapokra építő együttest kell összeraknia a klubnál dolgozóknak. Érkezőkről lapzártánkig
nem érkezett információ a klub felől, mindezek tükrében
pedig várhatóan a 2016 tavaszán még az Euro-kupa döntőjéért az olasz Bresciával szemben alul maradt együttes
a következő idényben nem azért fog küzdeni, hogy újból
ott legyen az európai kupasorozatban. A csapat ügyvezetője, Molnár Tamás korábban úgy fogalmazott, várhatóan egy főképp a fiatalokra alapozó csapatot láthatnak
a szegedi pólókedvelők az új idényben, amelyben több
saját nevelésű játékos is szerepet kaphat.

Megkezdődött a kőkemény munka a Csongrád megyei
NB-s bajnokságban szereplő együtteseknél: közülük a
Szeged 2011-Grosics Akadémia egy tesztmeccsen is túl van
már: Supka Attila együttese az NB I címvédője, a Kispest
otthonában szenvedett 4–1-es vereséget. A tervek szerint
a csapat legközelebb július 8-án, Debrecenben lép pályára.
Munkába lendült a SZEOL SC is, immáron az új tréner, Siha
Zsolt vezetésével. A csapathoz több próbajátékos is érkezik
a felkészülés elején, a stáb tervei szerint minél hamarabb
kialakítaná a következő évi keretet. A másodosztálytól búcsúzó együttes az első tesztmeccset július 12-én 17 órától
a Csongrád ellen játssza a Felső Tisza parti stadionban.
Július első hetében kezdte meg a felkészülést az NB III-ra a
Makó. Méhes Tibor együttese július 12-én lép pályára először felkészülési mérkőzésen a Méhkerék ellen. Az osztályozón feljutó együttes célja, hogy együtt tartsa a tavalyi keretet, amelyhez egy érkező már biztos van: Babolek Zoltán
Hódmezővásárhelyről tér vissza nevelőegyesületéhez.
Véget ért a pihenő Hódmezővásárhelyen is: a HFC labdarúgói július 8-án a mórahalmi edzőtáborban készülő
Békéscsabával találkoznak első felkészülési mérkőzésükön.
A Homokhátságon is elkezdődött a felkészülés az NB III-as
szezonra, ugyanis a Mórahalom VSE játékosai is nekivágtak
a közös munkának. Ahogy azt Magyar György, a csapat
játékos-edzője elmondta, az első felkészülési mérkőzésüket
július 15-én, hazai környezetben vívják a SZEOL SC ellen,
aminek az adja az érdekességét, hogy a gárda eddigi egyetlen érkezője, Puskás Csaba épp a szegedi együttestől igazolt
Mórahalomra.

Augusztus 2-án rajtol a megyei kupa
A labdarúgó magyar
kupa 2017/18-as kiírásának megyei selejtezője Székkutas - UTC,
Nagylak - Bordány,
Szentmihály - Szentes,
SZVSE - Kistelek, Móraváros - Tömörkény
és Apátfalva - FK 1899
Szeged mérkőzésekkel
indul majd.
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A szegedi dobóatlétát megszorítani sem tudják a magyar mezőnyben

Irány az első osztály

Csúcsokat ostromol Márton Anita
Ismét könnyedén nyert magyar
bajnoki címeket a békéscsabai
színekben sportoló szegedi súlylökő, aki előtt az év legkomolyabb
nemzetközi versenyei állnak, ám
addig még az apróságokra kell
helyeznie a hangsúlyt.
Vajgely Pál
– Két aranyérem Székesfehérváron,
a magyar atlétikai bajnokságon.
Nemcsak súlylökésben nem tudták
önt megszorítani, de a diszkoszvetésben is ez volt a helyzet, előbbiben
tizenkettedik, utóbbiban tizenegyedik bajnoki címét ünnepelhette.
Fölényét jól jellemzi, hogy mindkét számban minden végrehajtott
gyakorlata is magyar bajnoki címet
ért volna, métereket ver a második
helyezettekre. 18,55 métert lökött,
míg diszkoszvetésben 56,88 méterig
jutott – ennyire könnyű volt a verseny belülről is?
– Sajnos évek óta ez jellemző, nem
tudnak az országos bajnokságban
megszorítani. Súlylökésben most feltűnt egy 18 éves, ígéretes tehetség, 15
méter feletti eredményre is képes, de
még három, három és fél méter mindig van közöttünk.
– Bár nem úgy tűnt, hogy problémát jelentett volna, de meg kell
jegyezzük: rögtön döntőket rendeztek, így selejtező, vagyis bemelegítés
nélkül kellett odaállnia.
– Szerintem a költségek is szerepet
játszhatnak ebben, mert a klubok

is látják, hogy nincs értelme annak,
hogy eljöjjön a versenyző, fizessék
például az utazást és a szállást. Sajnos
minden sportágban ezt a tendenciát
látom, ami különösen fura annak tekintetében, hogy az utánpótlásversenyeket viszont rendre nagy létszámmal rendezik meg. Pár éve az ifjúsági
korú versenyzők már háromkilós golyóval löknek, amikor én ilyen idős
voltam, még négykilóssal versenyeztünk. Akár ez is sokat jelenthet egy
fiatal versenyző számára, és ez is ösztönzően hathat a tehetségekre.
– A hangulatra gondolom nem lehetett panasz, már csak a két aranyérem miatt is. Milyen volt mindez
belülről megélve?
– Most a rokonaim is ott voltak a
súlylökő döntőn, és a szegedi nagymamám is el tudott jönni, így nagy
szurkolótábor szorított nekem. A
diszkoszon már nem tudtak ott lenni,
de egy családias verseny volt. A dobószámokon belül nagyon jó társaság
alakult ki egyébként, megnézzük egymás versenyeit, vagy szurkolunk is
a többieknek, ez így van nemzetközi
szinten is. Közel sem ellenfélként tekintünk egymásra.
– Az eredményeivel, a méterekkel
mennyire elégedett? Közeledik a
londoni világbajnokság, az év kiemelt versenye, az olimpia utáni
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első nagy kihívás. Érez némi hasonlóságot a tavalyi szereplése kapcsán,
illetve mi a legfőbb teendő még addig, mire kell koncentrálnia?
– Az augusztus negyedikén kezdődő vb-re készülünk úgy, hogy akkora időzítsük a legjobb formánkat.
Az időszakhoz megfelelő eredményt
produkáltam, egyetlen apró szépséghiba, hogy talán egy kicsit stabilabbak lehettek volna a gyakorlataim. Végiglöktem 17,90-től egészen
a 18,50-ig, annak örültem volna,
ha az utóbbihoz közelítve teljesítek
több gyakorlatot. Ez a következő időszak első számú feladata számomra ezeknek az apró hibáknak a csiszolása. Fizikális téren nincs gond.
Edzőmmel, Eperjesi Lászlóval is azt
beszéltük, tavaly a riói olimpia előtt
is ilyen eredményeket hoztam. Ha
formát időzítünk, az egy hét alatt akár
egy métert is jelenthet, de ezt nem
hozhatom ki magamból hamarabb,
csakis augusztusban. Még egyszer ezt
nem lehet megcsinálni a szezonban,
ennek komoly élettani okai vannak.
– Viszont ahogy vége a világbajnokságnak, szeptember elsején jöhet a
rangos Gyémánt Liga zürichi döntője, amelyre a pontverseny győzteseként érkezhet majd. Mi lehet
a cél ebben a sorozatban egy ilyen
kiegyensúlyozott teljesítmény után?
– A Gyémánt Ligát az nyeri, aki
Zürichben lesz a legjobb, ahol tehát mindenki tiszta lappal indul.
Tekintettel arra, hogy Londonra időzítjük az idei csúcsformát, azt kell
majd elérnünk, hogy ezt a szintet meg
tudjuk majd tartani, ki tudjuk nyújtani egészen a zürichi döntőig, aztán
meglátjuk, mire lesz elég.

Fotó: MTI

A magyar válogatott megnyerte az atlétikai csapat Európabajnokság 2. ligáját, így a következő Eb-n már a második
vonalnak számító 1. ligában
állhat rajthoz. Nagy szerepet
játszott a siker elérésében három Csongrád megyei atléta
is. Olimpiai bronzérmes súlylökőnk, Márton Anita diszkoszvetésben második, súlylökésben pedig első helyen zárt
az izraeli viadalon. Klubtársa,
Bogdán Annabella kisebb sérüléssel bajlódva is hét pontot
gyűjtött a magyar csapatnak
gerelyhajításban elért hatodik
helyezésével, míg a hódmezővásárhelyi Szűcs Noémi első
felnőttválogatott versenyén
a nyolcadik helyen ért célba
400 méteres gátfutásban. Ezzel a három hölgy összesen 35
pontot tett hozzá a válogatott
összterméséhez. Magyarország 66 ponttal előzte meg az
összesített pontversenyben a
szintén egy osztállyal feljebb
lépő Szlovákiát, míg a harmadik helyet Litvánia szerezte
meg a tel-avivi megmérettetésen.

Válogatott titánok
Három korosztály számára a
lengyelországi Loviczban rendezték meg a diákolimpikonok viadalát, ahol a magyar
válogatottban a szegedi Titán
TC két atlétája, az egyaránt a
2005-ösök mezőnyében versenyző távolugró Kovács Árpád
és a futó Szeges Richárd kapott helyet. A nemenként hat
versenyszámban megrendezett
viadalok során Kovács Árpád
a második sorozatban fantasztikus új egyéni csúcsot állított
fel: 17 centimétert javítva, 537
centiméteres teljesítménye után
a dobogó legtetejére állhatott,
és aranyérme mellett különdíjat
is átvehetett a lengyel szervezőktől. Szeges Richárd 46.54-et
futott 300 méteren, amivel ötödik helyen ért célba.
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