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SZEGED
Tizenkét pont – Orbán
Viktor Magyarország
és Európa jövőjéről
beszélt Tusványoson,
a fő üzeneteket
csokorba szedtük.
uwuwu

Nagy változások –
Indul a szezon a Szeged
2011-Grosics Akadémia
focicsapatának. Az új
edzővel, Supka Attilával
beszélgettünk.
uwuwu 23. oldal

4. oldal

Üllésről a csúcsra
Maróti Róbertet a Rubik-kocka-kirakó versenyeken az időeredményei alapján a hazai
élmezőnyben jegyzik. Az üllési
fiatal magyar rekordot szeretne dönteni.

15. oldal

Esélyt mindenkinek!
Mindig „rajta tartja a szemét”
a kormány a hátrányos helyzetű fiatalokon. Interjú Czibere
Károly államtitkárral.

9. oldal
Égkémlelő ünnep
A csillagvizsgáló átadásának
huszonötödik évfordulóját ünneplik július 29-én Szegeden,
gyűjtést is szerveznek.

18. oldal

Őszinte népi dallamok
Bartus Bella
Fiatal néptáncosként ragadta magával a népzene sodró lendülete
Csík Jánost, aki azóta már számos
szakmai kitüntetés birtokában van.
Ennek ellenére a közönség elismerésére a legbüszkébb, ez számára a
legfontosabb. A jövőre harmincéves,

Kossuth-díjas Csík zenekar alapítója
szerint a népzenében a nemzet öröme és bánata egyaránt megtalálható.
– Mi mindig elérhetőek és hallgathatóak leszünk, ha még lesz kinek
muzsikálnunk – mondja a művész,
akivel a Domaszéki Falunapokon
készítettünk interjút a magyar népdalokról és azok fontosságáról. Mint

Fotó: Maróti János

kiderült, Kodály Zoltánhoz hasonlóan azt vallja: ahhoz, hogy valakiben kialakuljon a nemzeti öntudat,
ismernie kell a saját népének kultúráját, mert ez az, amire igazán büszkék lehetünk, és ez az, ami igazán
erősíti magyarságunkat.
Cikkünk a 11. oldalon
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Bordányiak a vizes vb-n

Lisztre emlékeznek

Az UNICEF Magyarországi Szervezetétől 21 jegyet kaptak
ingyenesen a bordányiak a 17. FINA Világbajnokságra.
Gyerekek utaztak a vizes vb-re szurkolni. A nagyközség
szeptemberben vehette át az UNICEF gyermekbarát település díját, ennek köszönhető a térítésmentes belépés.

Jótékonysági koncert lesz a tiszaszigeti Szent Antal
Temp
lomban július 30-án, vasárnap 18 órakor, Liszt
Ferenc halálának 130. évfordulójára emlékeznek. Tuska
Árpád tart orgona-előadást. A befolyt adományokat a
Tiszaszigeti Karitász Csoport számára ajánlják fel.

Nyári egyetem
Második
alkalommal
rendezte meg nyári
szemeszterét a Szegedi Tudományegyetem.
Augusztus elsejéig nem
véletlenül a büntetőjogra koncentrálva tartják a képzést, hiszen a
sanghaji jogtudományi
egyetemről
érkezett
húsz hallgató kínai büntetőjogra szakosodott.
Nagy előnyt jelent számukra ugyanis az itt
megszerzett ismereta
nyag, amelyet otthon
is kamatoztatni tudnak
majd a külföldi diákok. A
szemeszter sikeressége
kapcsán több intézmény
is jelezte, hogy a jövőben részt kívánnak venni
a nyári egyetemen.

Úton az e-receptek
A gyógyszerészek már várják az átállást a
papíralapú receptről az elektronikusra. A
november 1-jével kötelező csatlakozással már mindenki tisztában van, az apró
gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak. Az
elektronikus receptek kiadása valamivel gyorsabb, és eddig nem jelentkezett
gyógyszerkiadási probléma. Előny, hogy
a beteget kezelő orvosok a más doktorok által felírt recepteket is látják. Így
könnyen kiderülhet, ha a beteg több,
azonos hatóanyagú gyógyszert íratott
fel. A kölcsönhatások is megelőzhetők.

Segítség a szépkorúaknak
Fontos, hogy munkához segítsék azokat, akik nyugdíj mellett
szeretnének dolgozni – hangsúlyozta a nyugdíjas-szövetkezetekkel kapcsolatban Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott.
Az Országgyűlés júniusban fogadta el a szövetkezetekről szóló
jogszabályt, és a remények szerint hamarosan megalakulnak
az első ilyen szerveződések. Több mint kétmillió nyugdíjas
van, akik közül sokan szeretnének dolgozni, ráadásul akadnak
piaci szegmensek, például a kereskedelemben, ahol munkaerőhiány mutatkozik. A nyugdíjas-szövetkezetek létrehozásához legalább tíz tagra van szükség, akiknek a szövetkezeten keresztül szerzett jövedelmük után sem egészségügyi, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, csupán 15 százalékos személyi
jövedelemadót, ha a megkeresett összeget pénzben veszik fel,
és a munkavállalás mellett a nyugdíjukat is megtarthatják.

Munkásszálló létesül

Munkásszálló építésére 263
millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Mórahalom,
a teljes beruházás összkölt
sége 441 millió forint. Ez
segíthet abban, hogy a térség munkaerő-kereslete és
-kínálata találkozzon, az
üres álláshelyeket pedig
megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalókkal töltsék fel.

Egészségnap
Egészségnapot tartottak a
Szegedi Fegyház és Börtön
Mars téri, Dorozsmai úti és
nagyfai ebédlőiben, amelyen a dolgozók a helyes
táplálkozásról hallgattak
meg előadást, majd tornáztak, valamint szénhidrátban
és zsírban szegény ebédet
fogyasztottak. Az intézet
prog
ramjában kiemelt figyelmet fordítanak az egészségtudatos magatartásra, a
stressz oldására és a betegségek megelőzésére.

Dalí-kiállítás

Tíz éve, hogy a Reök-palota megnyitotta a kapuit a
látogatók előtt. Ennek alkalmából olyan kiállításokat
szerveznek, amelyek az elmúlt sikeres évek megünnepléséről szólnak. A jubileumi év csúcspontja a Salvador Dalí-tárlat, mely július 28-án nyílik meg. A művész
sokszorosított grafikai munkáiból, litográfiából, rézkarcaiból, kisplasztikáiból nyújt ízelítőt a válogatás, mely
bemutatja a világ máig egyik legnépszerűbb, rebellis
képzőművészének legjellemzőbb, szürrealista korszakát. A mintegy hatvan alkotásból álló tárlaton látható
lesz a híres plasztika, A fiókos milói Vénusz, ami Dalí
műve alapján készült, valamint a Port Lligat-i Madonna című képe is. A katalán művész képeit szeptember
24-ig tekinthetik meg a látogatók. A remények szerint
óriási közönséget vonzanak majd, mivel Dalí neve a huszadik században fél évszázadon keresztül jelen volt a
képzőművészeti életben.
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Sikeres rockopera
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Ügyintézés Üllésen

Aki arra a bizonyos „betyárromantikára” vágyott ágyúdörgéssel,
puskaropogással, ostorcsattogással és sebesen vágtázó lovasokkal,
egyenesen átélhette Mórahalmon,
a Patkó Lovas Színház előadásán.
Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója Rózsa Sándorról írt
rockoperát. A vidám részek csúcspontja Nótár Mary fellépése volt,
aki a lakodalmi jelenetben egy száguldó lovas szekéren énekelt. Július 29-én a Hófehér és a hét törpe,
július 30-án a Mágnás Miska, augusztusban pedig az István, a király
és a Csárdáskirálynő kerül a lovarda különleges „színfalai” közé.

Az üllési okmányiroda zárva tartása alatt a Dorozsmai út
40. szám elé érkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal
mobilizált kormányablaka július 31-én, valamint augusztus 14-én. Mindkét hétfői napon délelőtt 9 és 12 óra
között fogadják az ügyfeleket. A két munkaállomásból
álló buszon bármely, kormányablakban intézhető szolgáltatás igénybe vehető.

Művésztelep

Tiszán a színház

Július 29-én, szombaton 18
órakor nyílik meg a XXIII.
Szegedi Művésztelep kiállítása a Reök-palotában. A
tárlatot – amelyet augusztus
25-ig lehet megtekinteni –
Kémeri Attila kultúrkubikus
nyitja meg.

Vállalkozásokért

Szünet
A petőfitelepi fiókkönyvtár nyári bezárása idén július 31-től
augusztus 18-ig tart.
Az utolsó nap, amikor még lehetőség
van könyvet cserélni:
július 28-a, péntek.
Nyitás augusztus 21én, hétfőn 10 órakor.

Második turnus

Nagytakarítás

Augusztus 7-én, hétfőn
kezdődik és 11-ig, péntekig tartják a kézművestábor második részét
Deszken, a Faluházban.
Kézműveskedés,
kirándulás és sok játék
várja a gyermekeket.
Táborvezető: Borda Sára.
Az első turnus a héten,
július 24-től 28-ig ismerkedett meg az alkotóművészet alapjaival.

Zárva tart az üllési Déryné
Kulturális Központ takarítási munkálatok miatt
július 24. és augusztus
6. között – olvasható az
egyik közösségi oldalon.
Az első munkanap augusztus 7-én, hétfőn lesz.

A NAV nevében
Több bejelentés szerint
valaki a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal nevében telefonál, és bankszámlaadatokat
kér. A telefonban egy udvarias hang közli az ügyféllel,
hogy túlfizetése van, de ez
csak a név és bankszámlaszám megadásával utalható.
A NAV hangsúlyozza, hogy
telefonon soha nem értesít,
és nem kér bizalmas adatot!

Idén is kiírta pályázatát önkéntes kamarai tagjainak
a Kamarai Pénzügyi Alapokból szerezhető forrásokra a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Ebben az évben a pályázók összesen 28,9 millió forint
visszatérítendő kamatmentes támogatást nyertek el.
A kiírásnak több előnye is van a piacon elérhető hiteleszközökhöz képest: az egyszerű adminisztrációs
elvárások mellett semmilyen többletköltséggel nem
kell számolniuk a pályázóknak, akik egyébként legfeljebb 6 millió forintos összeget kaphatnak. Az elnyert támogatást 36 hónap alatt kell törleszteniük a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felé. A
forrást egyebek mellett gépek és eszközök beszerzésére, telephely kialakítására és vásárlására, szakképzési
körülmények kialakítására és javítására, energia- és
anyagtakarékos műszaki megoldásokra, környezetvédelmi fejlesztésekre, technológiai újítások és szabadalmi eljárásokra, valamint kutatásfejlesztési eredmények
gyakorlati alkalmazására fordíthatják. Illusztrációként
egy felgyői telephelyen készült fotó.

A Tisza Teátrum nem feledkezik meg a színház
szerelmeseiről. Három
különböző műfaj képviselteti magát Szeged
első vízi színpadán, a
Horthy Csónakházban
a Felső Tisza parton, a
FOKA mellett. Július 29én, szombaton 21 órakor a Sörgyári capricciót láthatja a közönség.
Augusztus 26-án újra
látható lesz a szegedi
Liget Társulat Godspell
előadása, míg zárásként
augusztus 29-én, a Jelenetek egy házasságból
monodráma változatát
mutatják be.

Tüdőszűrés Röszkén
A helyi orvosi rendelőhöz
augusztus 7. és 11. között
minden nap 8 óra 30 perctől
13 óra 30 percig települ ki
a szűrőbusz. 40 éven felettieknek évente egy alkalommal beutaló nélkül, illetve
az az alattiaknak indokolt
esetben térítésmentes a szolgáltatás. A szűréshez TAJkártya és személyigazolvány
szükséges.
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Magyarország történelmi esélyt kapott, hogy újra virágzó és erős legyen

Orbán Viktor: „Mi vagyunk Európa jövője”
6. Sikeres integrációt nem ismerünk. A munkaerőhiányra a migráció nem lehet válasz, a migránsok kultúrája szemben áll az európai kultúrával, meg akarják azt
változtatni. Az európaiak biztonságban, szabadságban és békében
szeretnének élni.

Orbán Viktor miniszterelnök
nagy hatású előadásban beszélt
Magyarország és Európa jövőjéről
a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos)
zárónapján. A Déli Szó a legfontosabb üzeneteit gyűjtötte csokorba,
avagy tizenkét pontba.
Pintér M. Lajos
1. A hazafias kormányzás célja
csak a nemzet és ország megerősítése lehet.
2. Az erős állam nem más pénzén,
nem hitelből él, gazdasági növekedést tud felmutatni, és a stratégiai ágazatait nemzeti tulajdonba
veszi. Megteremti a közbiztonságot a határvédelmmel és a terrorkísérletek elhárításával.
3. Magyarország számára kulcsfontosságú a népességfogyás
megállítása. A kormánytól kiemelt támogatásokra számíthatnak a gyereket vállaló magyar családok, erre a multiktól elvett pénz
teremt fedezetet.

4. Csak az erős anyaország és a
nemzeti egység biztosíthatja a határon túli magyarság megmaradását. „Ha a világ bármely sarkában
rálépnek egy magyar lábára, mert
magyar, Budapesten fel kell villanjon egy vörös lámpa.”
5. A következő évtizedek vezérkérdése: kik fognak élni a kontinensünkön, az európaiaké marad-e Európa, Magyarország a
magyarok országa lesz-e.

7. Létezik egy Soros-terv, ami
szerint évente be kell hozni egymillió migránst az unióba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a bevándorlókat
szét kell osztani az unió országai
között, és fel kell állítani egy európai bevándorlási ügynökséget.

10. A hazai ellenzék készen áll
arra, hogy asszisztáljon az új, kevert összetételű európai jövő kialakításához. A jövő évi választások tétje, hogy végre tudják-e
hajtani a Soros-tervet, le tudják-e
bontani a kerítést.

8. Ahhoz, hogy Európa élni tudjon, és az európaiaké maradjon,
vissza kell nyernie a szuverenitását a Soros-birodalommal szemben, és ezután meg kell reformálni az uniót.

11. Magyarország Trianon óta
nem állt ilyen közel ahhoz, hogy
erős és virágzó ország legyen, de
ha újra a globális érdekeket kiszolgáló kormánya lesz, akkor ezt a
történelmi esélyt évtizedekre elveszítheti.

9. Erős ország nincs stabil etnikai összetétel mellett.
Sem Magyarországnak, sem
Európának nem lehet érdeke a
muszlim-keresztény keveredés.

12. Huszonhét éve itt KözépEurópában abban hittünk, hogy
Európa a jövő, most pedig azt
érezzük, hogy mi vagyunk Európa
jövője.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn beárazta a magyar ellenzéket

Közös erővel csuda dolgokra vagyunk képesek
A cölöpöket levertük. Nemzet,
magyarság, biztonság, Isten, haza,
család – Déli Szó-álláspont.
Pintér M. Lajos
Történelmi jelentőségű beszédet mondott Orbán Viktor Tusvá
nyoson. Nemcsak azt vázolta, hogy
melyek az erős állam ismérvei, és
merre kell tartania hazánknak, de
az Európai Unió megreformálásával kapcsolatos receptjét is a nagyközönség elé tárta. Világos, logikus érvrendszert hallhattunk arról,

hogy a határozott, büszke, szabad
Magyarország, az egységes, erős V4ek és úgy általában az identitásukat
szavatoló jogosítványaikat megőrző
nemzetállamok mutathatnak utat a
szolidaritást hamisan értelmező és a
muszlim migránsokkal való keveredéstől minden gazdasági és demográfiai nehézségre felelőtlen módon
gyógyírt remélő Nyugat-Európának.
A miniszterelnök ismertette, hogy
jó irányba indultunk el. A polgárinemzeti-keresztény kormányzás történelmi esélyt kínál arra, hogy szakítsunk az államszocializmus ember-

telen és magyartalan, súlyos örökségével, a kádári diktatúra elbutító,
gyökértelenítő, nemzedékeken átörökített értékválságot hordozó örökségével. A kormányfő azt üzente, merjünk nagyok lenni, merjünk magyarok lenni, merjünk hinni a magyar
és az európai jövőben. Ne figyeljünk
azokra a szirénhangokra, melyek a
rombolás könnyebbnek látszó irányába csábítanak, hiszen ha összefo
gunk és építkezünk, csuda dolgokra
vagyunk képesek. Orbán ismét bebizonyította, hogy az egyedüli magyar politikus, aki nemzetépítő vízi-

óval rendelkezik. A miniszterelnök
egyúttal újból beárazta a magyarországi ellenzéket is. A beszédére sablonos, valódi tartalom nélküli konzervreakciók érkeztek.
A feltétel nélküli Brüsszelhez dörgölőzés, a Nyugattal való fenyegetőzés, a globalista masszába olvadás,
a totális etnikai keveredés istenítése, a homályos és irreális egyenlőségesdi, a zavart cukisodás nem is lehet alternatíva. A cölöpöket levertük.
Nemzet, magyarság, biztonság, Isten,
haza, család. Férfi apával, női anyával, magyar gyermekekkel.
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B. Nagy László szerint a lakosságmegtartó képesség nemzetpolitikai kérdés

Nem mindegy, ki tölti be az űrt
A jövő évi választások dől el, hogy
Magyarország a következő évtizedekben milyen irányt vesz – így
értékelte B. Nagy László fideszes
országgyűlési képviselő Orbán
Viktor miniszterelnök tusványosi
beszédét.
Varga Anna
– A visegrádi négyek kapcsán szólt
Orbán Viktor az Európai Unió irányítási problémáiról és azokról az
érdekekről, amelyek összecsapnak,
hiszen míg egyesek azt szeretnék,
hogy mindent Brüsszelből irányítsanak, a V4-ek, köztünk hazánk
is azért küzd, hogy megmaradjon
a nemzetállami szuverenitás. A
2018-as választásnak azért óriási
a jelentősége, mert kiderül, hogy
Magyarország a következő évtizedekben milyen irányt vesz, és milyen kultúra vár ránk, milyen gazdasági, erkölcsi, vallási és etnikai
jövőkép áll előttünk – hangsúlyozta
Csongrád megye 2. számú választókörzetének fideszes képviselője. B.
Nagy László elengedhetetlenül fontosnak nevezte, hogy megmaradjon
a visegrádi államok egysége, közös
fellépése annak ellenére is, hogy ez
Európában és a világban is sokak
érdekeivel ütközik.
A miniszterelnök a családtámogatások kapcsán arról is beszélt

Fotó: Maróti János

Az országgyűlési képviselő úgy véli, jövőre dől el a következő évtizedek sorsa

Tusnádfürdőn, hogy egy kimondottan falusi népességmegtartó lakástámogatási programot indít a kormány.
– Fontos, hogy egy kistelepülésen is
legyen munka, megfelelő perspektíva, hogy ottmaradjanak a fiatalok.
A kormányzat a megyei jogú városokra koncentrált ebben a ciklusban
mint egy-egy megyének a kulturális,
gazdasági bástyáira, így a következő
négy esztendőben a kisebb településekre, falvakra kell hangsúlyt fektetni,
hogy élhetőségük, gazdasági lehetőségeik, infrastruktúrájuk versenyképes legyen a nagyvárosokkal – fűzte
hozzá B. Nagy László.
Elismerte, a mai fiatalok számára kinyílt a világ, ráadásul nagy az

igény a képzett munkaerőre egész
Európában, így a szívóerő és a helyi lehetőségek beszűkülése miatt sokan mennek külföldre munkát vállalni hosszabb-rövidebb időre. A szegedi képviselő szerint ebben az a nagy
kockázat, hogy ha családot is alapítanak egy másik országban, akkor
végképp nehéz őket visszacsábítani.
– A világban zajló legújabb kori népvándorlással kapcsolatban törvényszerűség, ha kiürül egy térség,
akkor nem marad sokáig üresen,
mert rengeteg a jelentkező, aki betöltené az űrt. A lakosságmegtartó
képesség éppen ezért nemzetpolitikai kérdés, amit a kormány kiemelten kezel – közölte.

A migránsok tökéletesen tisztában vannak a jogaikkal

Indokolt a szigorú határvédelem
Immár második alkalommal tartott
előadást a tusnádfürdői szabadegyetemen Juhász Tünde.
DSZ
Csongrád megye kormánymegbízottja a migrációról szóló panelbeszélgetésen indokoltnak nevezte,
hogy a magyar kormány megerősítette a jogi és fizikai határzárat, és
tranzitzónákat alakított ki. Kiemelte:

az egész bevándorlási folyamat erősen gazdasági jellegére utal az, hogy
a tranzitzónába naponta belépőkről előre egyeztetett listát vezetnek
a határ túloldalán, amelyen előbbre
kerülni csak komoly anyagi áldozatvállalással lehet.
– A tranzitzónába belépők tökéletesen tisztában vannak a jogaikkal,
illetve a nemzetközi jog által biztosított lehetőségekkel, amelyek kihasználásával kedvezőbb helyzetbe

kerülhetnek az eljárás során. Ebből
adódnak aztán azok a nyilvánosság
elé tárt, valótlan esetek, amelyek az
itteni ellátással, bánásmóddal kapcsolatban fogalmaznak meg kritikát
– hangsúlyozta a Csongrád Megyei
Kormányhivatal vezetője.
Juhász Tünde kijelentette, minden
rendezetten zajlik a röszkei tranzitzónában, az eljárás és a bánásmód
mindenben megfelel a nemzetközi és
a hazai jog szabályainak.
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Meggyőző érvelés
„A beszéd első fele világos, logikus, érthető, meggyőző helyzetértékelés volt arról, hogy mi tesz
egy országot erőssé. Lehet vele
vitatkozni persze, de lehet hozzá
viszonyulni: volt gondolat, mondanivaló, érvek. Orbán Viktortól
régen nem hallottam ennyire jól
felépített, összeszedett és kommunikációs stílusbravúrokat nélkülöző megszólalást, mint a mai
beszéd első felében. Ha valaki
meg akarja érteni, hogy miért
támogatható egy konzervatív,
nemzeti elkötelezettségű szavazónak a kormány politikája,
akkor annak ezt a részletet érdemes meghallgatni.”
Török Gábor politológus

Erődemonstráció
„Orbán Viktor erőt demonstrált.
Nem mutatott – demonstrált.
Megmutatta, hogy a magyar politikai porondnak ő az egyetlen
szereplője, akinek letisztult víziója van az elkövetkezendő 50 évre.
Sőt, tovább megyek: nemcsak a
trianoni határokon belül, hanem
szemmel láthatóan egész Európában. (…) Ellenfelei meg csodálják (bár nyilván tagadják), hebegnek-habognak-hablatyolnak, és
hangzatos paneleket harsognak.
Ez kevés, ez nagyon kevés egy valós erővel szemben.”
Csúri Ákos, Blogstar.hu

Feladott lecke
„Az ellenzék jól tenné, ha a bírálatokon túl tanulna is a miniszterelnöktől.
Közösségépítést,
stratégiai gondolkodást. És hét
év egy helyben járás után végre
levonna néhány következtetést
a történésekből. Saját történet,
hasonlóan egységes világkép
nélkül nincs esély a kormányt
elutasító, jelenleg tanácstalan
választói tömegek megszólítására. (...) az el nem végzett munka
felelőssége másra át nem hárítható. Orbán Viktor (...) mindenkinek feladta a leckét, aki a kihívója szeretne lenni.”
Szerető Szabolcs, Magyar Nemzet

6  KÖZÉLET

2017. JÚLIUS 28.

Megújult a szeged-alsóvárosi roma tanoda

Kiegészítő támogatásból működhetnek
Tavasztól megújult környezetben
folyhat a munka az alsóvárosi
roma tanodában, nemrég pedig
kiegészítő támogatást is kaptak az
Emberi Erőforrások Minisztériumától, így ideálisabb körülmények
között folyhat a főként szegregátumokban élők felzárkóztatását
célzó program.
Varga Anna
Megújult a szeged-alsóvárosi roma
tanoda, kibontottak néhány válaszfalat, így immár egy nagyjából
100 négyzetméteres alapterületű közösségi terük lett – mutatta Nagy Mihály, a Szegedi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a rekonstrukció révén kibővült teret. Korábban egy szobányi területen tudtak csak rendezvényeket tartani, például a hagyományos nőnapi
vagy épp Mikulás-ünnepségeken is
igencsak össze kellett húzniuk magukat. – Korszerűsítettük az épület teljes elektromos hálózatát, új

nyílászárókat szereltek be, és a járólapokat is kicseréltettük a festés
mellett. A munkálatokat a szegedi
önkormányzat támogatta, csak a
tető felújítása mintegy 9 millió forintba került, és több mint 5 milliót
költöttek a belső rekonstrukcióra
– sorolta.
A Déli Szó kérdésére kifejtette,
éveken keresztül a fejükhöz vágták,
nem érdemlik meg a cigányok, hogy
közösségi házuk legyen, hiszen volt
egy, amit tönkretettek és széthordtak, ám mint mondta, ez egyrészt
régen volt, másrészt nem is a jelenlegi kisebbségi önkormányzati vezetés idején.
Pontrendszeralapú
értékelésen dől el az Emberi Erőforrások
Minisztériumában, hogy a roma tanoda működésére mennyi központi támogatást kapnak. Több tucat, a
szegedihez hasonló tanodát lepontoztak idén tavasszal, ami előtt értetlenül álltak.
– Az EMMI szerencsénkre megszánt minket, tőlünk és azoktól, akik

Fotó: Gémes Sándor

Örvendetes a közösségi tér bővülése, mert eddig össze kellett húzniuk magukat

eddig működtettek tanodákat, újra bekérték a pályázatokat, ami országos szinten 70 tanodát érintett.
Csak az egyik pályáztunk nyert
ezen a második körön, az alsóvárosi, amelynek a működtetésére és
programjaira 18 millió 800 ezer fo-

rintot ítéltek meg számunkra – osztotta meg lapunkkal az örömhírt.
Természetesen a dorozsmai tanoda
sem csukja be a kapuit, azt önkormányzati támogatásból, saját forrásokból és civilek támogatásából működtetik tovább.

Bölcsőde, piaccsarnok és csapadékvíz-elvezetés a tiszaszigeti fejlesztések között

A kicsiknek és a nagyoknak is kedveznek
Jelentős fejlesztések indulhatnak
el Tiszaszigeten a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
segítségével. Ferenczi Ferenc
polgármester lapunknak arról
számolt be: 200 millió forintból
kezdődhetnek meg a beruházások.
Megyeri József
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program négy tiszaszigeti
projekt megvalósítását támogatja.
Az első és egyben az egyik legfontosabb fejlesztés a bölcsőde kialakítása. Ferenczi Ferenctől megtudtuk,
ennek várhatóan októberben érnek
véget a munkálatai, és a tervek szerint januárban megnyitja kapuit az
új létesítmény. Ehhez kapcsolódik
az óvoda felújítása is: itt a tető-

szerkezetet, valamint a belső részt
rekonstruálják. A két épületre összesen 55 millió forintot fordítanak.
A községben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a helyi piac.
Olyannyira, hogy szombatonként
szinte megtelik a főtér, a feltételek
azonban nem elegendőek ekkora
forgalom lebonyolításához. A polgármester elmondta, ezért 25 millió forintból egy fedett árusító csarnok, valamint egy higiéniás blokk
kap helyet a központban. Ennek átadása 2018 májusában várható.
A
TOP-források
segítségével a helyi gazdák életét is meg
könnyítik. Ennek érdekében – 55
millió forint értékben – egy háromszáz négyzetméter alapterületű hűtőházat építenek, ami tökéletesen alkalmas lesz a megtermelt

Fotó: Kovács Ferenc

A polgármester szerint fontos beruházások előtt áll Tiszasziget

zöldségek, gyümölcsök tárolására.
Mivel a határ menti település az
ország legmélyebben fekvő pontja,
ezért folyamatosan problémát jelent
a csapadékvíz-elvezetés a szigetiek

számára. Különösen rossz a helyzet
az Aradi és a Dózsa utcák egyes szakaszain, ezért 44 millió forint fejlesztési forrást költenek az áldatlan
állapot kezelésére.
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Sok a hasonlóság Csongrád megye és Shaanxi tartomány között

Újabb állomásnál a kínai együttműködés
Meglehetősen érdeklődő Shaanxi
tartomány a Csongrád megyével
közös gazdasági projektek iránt,
ugyanis Kínának a megye a hármas határ miatt Európa kapuját jelentheti. Budapesten iroda is nyílt
az együttműködés elősegítésére.
Megyeri József
Csongrád megye és a kínai Shaanxi
tartomány 23 éve ápol testvérmegyei
kapcsolatot. A selyemút újrarajzolása
kapcsán a közelmúltban egy magyar
delegáció a távol-keleti országba járt,
ugyanis Magyarország és Csongrád
megye keleti nyitáspolitikája, valamint Kína „Egy övezet, egy út”
programja között sok a hasonlóság.
Akkor már tárgyaltak a két térség
adottságairól: felmerültek például mezőgazdasági, feldolgozóipari

és élelmiszer-ipari együttműködési
lehetőségek.
A témában Kakas Béla, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke a Déli Szónak úgy nyilatkozott,
a pontos tervek kidolgozásának lebonyolítása miatt a múlt héten nyílt
meg Budapesten egy képviseleti iroda. Xi’an nagyvárosban is kialakították már a célra egy hivatalt.
A magyar fővárosba egy 12 fős küldöttség érkezett Tang Yugang vezetésével, aki bejelentette, hogy Shaanxi
elöljárói ősszel Csongrád megyébe látogatnak majd a kereskedelmi egyeztetések folytatása miatt. A találkozón Cao Zheng Yin Magyarországon
élő kínai üzletembert nevezték ki a
Shaanxi kereskedelmi képviselet vezetőjévé. Ezenfelül szeptemberben a
tervek szerint ismét Csongrád megyeiek utaznak a testvértartományba.

Fotó: DSZ

Kakas Béla szerint Csongrád megye a magyar–szerb–román hármas
határ miatt Európa kapuját jelentheti az ázsiai nagyhatalom számára.
Hozzátette, érdekesség, hogy a 40
millió lakosú Shaanxi mennyire komoly partnerként tekint a 400 ezres
lélekszámú Csongrád megyére, aminek oka a már említett több mint két
évtizede tartó szoros kapcsolat.

A megyei közgyűlés elnöke még
elmondta, Szeged egyetemi város lévén kiemelten felkeltheti a keleti üzletemberek érdeklődését. A lézerközpont és a körülötte kialakítandó tudományos park is csábító lehet a kínaiak számára, így több területen is
várható befektetési kezdeményezés,
amit a megyei önkormányzat minden eszközével segít és támogat.

Népszerűek a családi otthonteremtési kedvezmények

Nemcsak CSOK-osokat várnak a településekre
Mórahalmon a háromgyermekesek
új lakásépítésbe fognak leginkább
az eddigi tapasztalatok szerint,
míg Üllésen a CSOK melletti önkormányzati támogatási rendszerrel teszik vonzóvá a települést.
Varga Anna
Az elmúlt másfél évben tizenhét
családnak nyújtott segítséget az üllési önkormányzat, ami a település
első embere szerint sikertörténetnek mondható. Nagy Attila Gyula
a Déli Szónak elmondta, a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény, azaz
a CSOK népszerű, ám a megyehatáron lévő település saját otthonteremtési programot is kidolgozott.
– A házvásárlásra vagy -építésre
vonatkozó rendeletünk lényege,
hogy a fiatal házasok vagy élettársi
kapcsolatban élők alapesetben 200
ezer forintos támogatást kapnak az
önkormányzattól. Emellett 1 millió
forintos, visszatérítendő kamatmen-

tes kölcsönt tudunk biztosítani, ez
a legnagyobb segítség az új otthonra vágyóknak tapasztalataink
szerint. Ezenfelül a családok öt év
után igényelhetnek gyermekenként
100-100 ezer forint vissza nem térítendő támogatást – részletezte a
településvezető.
Kitért arra is, elsődlegesen nem azt
várják, hogy beköltözzenek családok
Üllésre, hanem a fiatalok helyben
maradását szerették volna elősegíteni
a meghozott intézkedésekkel. Más a
helyzet a Homokhátság gyöngyszemének számító Mórahalmon, a kisvárosban Nógrádi Zoltán polgármester elmondása szerint a képviselő-testület havi szinten 2-3 kedvezményről dönt folyamatosan, csak idén már
több mint tíz családnak nyújtottak
támogatást. Náluk a CSOK 10+10
milliós igényléséhez kapcsolódó új
házak építése a legnépszerűbb, de
mást is kínálnak, például társasházi
lakásokat vagy épp sorházba is várják a beköltözőket.

Fotó: DSZ

– A többgyermekes családok perspektívát látnak Mórahalomban, egyre növekszik az érdeklődés a város
iránt, eddig mintegy 41 építési telek
kapcsán kezdődtek meg a tárgyalások
– tudatta Nógrádi Zoltán. A közművesített telkeket kedvezményes áron
kínálják, 1 millió forint vissza nem

térítendő készpénztámogatást nyújtanak, beszállnak a tervezési költségekbe is, amennyiben az általuk
ajánlott tervezőt választják. Az önkormányzat ezen túlmenően a megvásárolt telek összegének egy részét is
elszámolhatóvá tette, továbbá a banki ügyintézésben is segít.
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Családbarát munkahelyek, munkabarát családok

Pintér
M.
Lajos

Egyensúlyban a munka és a család

Aranybetűk
„Egy olvasott ember a sportközvetítésekben is sokkal szabadabban
szárnyal. (…) Rájöttem, hogy a
világon van egy csomó olyan dolog, amire nem tudtak magyarázatot adni. Ekkor fordultam Isten
felé. Több alkalommal tapasztaltam az életemben, hogy segített.
(…) Olyan embereket kerestem
(…) a rádióműsorhoz, akiknél a
magyarságtudat erősen jelentkezik.” Megszívlelendő útmutatások a 75 esztendős Vass István
Zoltántól, a Magyar Rádió korábbi, a Karc FM jelenlegi (sport)
riporterétől az Origónak adott remek születésnapi interjúban.
Alapos felkészültség, mély szakmai
tudás és alázat, hit és magyarságtudat, a nemzet, a közösség iránti
elkötelezettség. Múlhatatlan értékek, melyek példát kell, hogy
mutassanak a ma és az eljövendő
újságírói számára is.
Nemzedékek nőttek fel a
régi Petőfi Körkapcsolásán,
Sportkoktélján, Sporthíradóján.
A kisrádiót a fülünkhöz szorítva,
a közvetítéseket, interjúkat hallgatva a diadalittas öröm vagy a
bukások okozta bánat szívszorító
könnyei között emberi tartással
vérteződtünk fel.
„Nagyon kis tégla vagyok én, és
egy idő után a téglák is szétporladnak” – mondja szerényen a
riporterlegenda, aki úgy véli, a
média átalakult, felgyorsult világa nem hagy majd számára
helyet hatalmas és terjedelmes
történelemkönyvében.
Nem, nem, soha!
Nem létezhet a magyar sajtónak
olyan történelemkönyve, melynek
a lapjain aranybetűkkel ne lenne ott Vass István Zoltán vagy
Novotny Zoltán, Radnóti László
és Török László neve.
Isten éltesse őket a nemzet, a magyarság, a közösség szolgálatáért!

Fotó: illusztráció

A kormány fontos célkitűzése, hogy lebontsa a gyermekvállalás előtti akadályokat

Minden szülőnek az a vágya, hogy
minél többet lehessen a gyermekével – vallja József, a kétgyermekes családapa. A családbarát
szemléletet támogató munkahelyek szerint a dolgozóik körében
az egyik legfontosabb alapkő a
család, ezért igyekeznek olyan
munkakörnyezetet kialakítani, ami
erősíti ezt az érzést.
Bartus Bella
Az Orbán-kormány határozott célja
és törekvése, hogy a munkahelyek
családbarátok, a családok pedig
munkabarátok legyenek – húzta alá
a napokban a család-, ifjúság- és
nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin szerint továbbra is a magyar nemzet egyik
legsúlyosabb kihívása, hogy kevés
gyermek születik. Hangsúlyozta:
meg kell vizsgálni, milyen problémák állnak a fiatalok gyermekvállalásának útjában, és azokat le kell
bontani. Az egyik ilyen eszköz a
családbarát munkahelyek kialakítása lenne. A kabinet elkötelezett a
munka és család egyensúlya mellett, és lehetőséget teremt arra, hogy
minden család, házaspár megtalálja
a legkedvezőbb megoldást.
– Minden szülőnek az a vágya,
hogy minél többet lehessen a gyer-

mekével – fogalmazta meg a családbarát munkahelyek lényegét
kérdésünkre József. A kétgyermekes szegedi családapa heti két napot tud otthonról dolgozni. Az irodájában kialakított gyermeksarokba pedig akármikor beviheti a még
szülői felügyeletet igénylő apróságokat is. A legjobb dolognak mégis az „Apanapokat” tartja. – Mikor
megszülettek a gyerekeim, lehetőségem volt öt nap szabadságot kivenni. Nagyon fontosnak tartottam
ezt az időszakot, mert a szülést követő órákban váltunk igazi családdá – tette hozzá József, aki szerint
sokkal több családbarát munkahelyre lenne igény.
A megváltozott munka-erőpiaci tendenciák miatt manapság egészen más eszközökhöz kell nyúlniuk
a munkáltatóknak. A munkaerőhiány miatt a hatékony toborzás mellett legalább olyan fontos, ha nem
fontosabb feladat a megfelelő munkaerő megtartása is. A szegedi PC
Trade Systems Kft. a tavalyi évben
családbarát szemléletével elnyerte a
kormányzat Családbarát munkahely
díját. A cég hisz abban, hogy munkavállalóik életében az egyik legfontosabb alapkő a család, és igyekeznek olyan környezetet teremteni,
ahol adottak a körülmények munkatársaik számára, hogy a családi élet

szépségeit a munka ne vegye el tőlük, sőt inkább segítse ezeket még
inkább megélni.
Az „Apa, most te jössz” programjukat kollégáikkal együttműködve állították össze, azt a tényt szem
előtt tartva, hogy IT-vállalkozásként
a munkavállalóik nyolcvan százaléka
férfi. Éppen ezért a program fókuszába is az apa került, természetesen
nem kizárva a tervezetből az anyukákat sem. Krémer Csaba, a cég operatív vezetője elmondta: szándékoltan
a férfi-, illetve az apaszerephez kapcsolódó sztereotípiák mentén, azokat kicsit kikarikírozva szerettek volna a férfiak számára tükröt tartani,
ezáltal fejlődést elérni, és így a feleségek, párok életét is megkönnyíteni.
– Évről évre megújuló programról
beszélünk, ez a Családbarát munkahely díjjal is honorált projekt májusban ért véget, de máris összeállítottuk a következő év programját. Ennek
címe: „Gyerekkel vagyok”, és a célja, hogy a szülők minél több emlékezetes pillanatot tudjanak eltölteni
gyermekeikkel a mi segítségünkkel
– fogalmazta meg az új kezdeményezés lényegét Krémer Csaba.
A családbarát munkahelyek első
számú célja, hogy a gyermekes, illetve a hozzátartozójukat gondozó szülők össze tudják egyeztetni a munkát a családi élettel.
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Ma már nem léteznek a társadalomtól elszigetelt gyermekvárosok

Mindenkinek meg kell adni az esélyt
Ne a család anyagi körülményei
határozzák meg, hogy a gyermek
milyen iskolai végzettséget szerez
– vázolta a kormány célját
Czibere Károly a Déli Szónak.
A szociális ügyekért és társadalmi
felzárkóztatásért felelős államtitkárt arról kérdeztük, milyen
programokkal segítik a hátrányos
helyzetű fiatalokat.
Megyeri József
– Nemrégiben jelent meg a hírt, hogy
a kormány fejleszti és átvilágítja a
nevelőszülői rendszert. Mit jelent, és
miben nyilvánul ez meg?
– A nevelőszülői rendszert 2013ban és 2014-ben alakítottuk át, azóta folyamatosan arra ösztönözzük a
párokat, hogy érdemes nevelőszülővé válniuk. Az öt évvel ezelőtti jogviszonyt munkaviszonnyá, főállású
foglalkoztatási jogviszonnyá módosítottuk, ami által megemeltük a nevelőszülői díjat is. A jövő évi költségvetési törvényben gyermekenként havi nettó 60 ezer forintot állapítottunk meg, 2013-ban ez a szám
15 ezer volt. Tehát a négyszeresére
növeltük az összeget.
Kiemelten fontosnak találjuk azt
is, hogy a rendszerbe belépő nevelőszülők felkészítését a kormány finanszírozza, ezért az elkövetkezendő években 2500 fő állami forrásból
történő képzését vállaljuk. Emellett
biztosítjuk a folyamatos továbbképzések költségeit, hogy
minél többen

vonzónak találják a bekapcsolódást
ebbe a gyönyörű hivatásba. A számok bennünket igazolnak: a 23 ezer
állami gondozott gyermek kétharmada, azaz 15 ezer már a meglévő 5-6 ezer nevelőszülőnél él, valamint a 12 éven aluliak közül szinte már senki nincs gyermekotthonban. Ez hatalmas elmozdulást jelent,
ugyanis az 1990-es években a Kádárkorszakból nevelőintézet-központú rendszert örököltünk, amelyben
úgy tartották, hogy ezeket a fiatalokat a társadalmon kívül, úgynevezett
gyermekvárosokban kell elhelyezni.
Szerintünk viszont az a helyénvaló, és úgy tudjuk őket felkészíteni
a nagybetűs életre, ha szerető környezetbe, azaz családba kerülnek.
– A Csongrád megyében élők közül mennyien tartják vonzónak az
örökbefogadást?
– Az ország keleti
szélén, azaz BorsodAbaúj-Zemplén, Sza
bolcs-Szatmár-Bereg,
Békés és Csongrád
megyében az átlagos-

nál intenzívebb hajlam mutatkozik
erre. Azonban nem elégedhetünk
meg, mert vannak még „fehér foltok”, például Budapesten és környékén, így a toborzást ezekben a régiókban mindenképpen erősítenünk kell.
– Az előttünk álló tanévben 1,6
milliárd forint áll rendelkezésre az
Útravaló program keretében a hátrányos helyzetű diákok tanulmányainak támogatására. Hogyan segítenek
még a felzárkóztatásukban?
– Számos programmal igyekszünk szebbé tenné a hátrányos
helyzetű gyermekek mindennapjait.
Az óvodásoknál például az utóbbi
öt évben harmincról nyolcvan százalékra emelkedett az ingyenes étkeztetésben részesülők száma. Azt
is fontos megjegyezni, hogy a nyári gyermekétkeztetés már
nem szabadon válaszható, hanem kötelező
önkormányzati feladat, amit a településeknek biztosítani kell a leghátrányosabb helyzet-

ben lévő fiataloknak. Ez nemcsak a
nyárra vonatkozik, hanem az őszi,
téli és tavaszi szünetekre is.
Június 8-án indítottuk el az Étel
csomag akció kezdeményezést, ami
azokat a családokat érinti, ahol
a gyermek három éven aluli, azaz még nem óvodás korú, és még
bölcsődébe sem jár. Számukra havonta 8 ezer forintos, tartós élelmiszerekből álló csomagot biztosítunk.
Rátérve az Útravaló programra: itt
az a célunk, hogy az érintett családok felkészüljenek az iskolatípusváltásra és az azzal járó többletköltségekre, mert sok esetben ez okozza
a lemorzsolódást. A diákok szeptember 15-ig pályázhatnak az ösztöndíjra, melyre a 2010-es 1,2 milliárd
forintos keret helyett 1,6 milliárdot
biztosítunk.
– A szeptemberben kezdődő tanévtől már nemcsak az alsó tagozatosok, hanem az 5–9. osztályos tanulók
is ingyen kapják meg a tankönyveket. Tervezik-e a további kiterjesztést?
– Tisztában vagyunk azzal, hogy a
hátrányos helyzetben élőknek mekkora nehézséget jelent az iskolakezdés, ezért a tervek szerint jövőre már
mindenki ingyen veheti át a tankönyveket. Mint minden támogatással, így ezzel is azt segítjük elő,
hogy egy háztartásnak se okozzon
gondot a taníttatás, valamint azt,
hogy ne az anyagi körülmények
határozzák meg, hogy egy gyermek milyen iskolai végzettséget szerez.

Fotó: Gémes Sándor
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Szeretetteljes ölelésekkel vezetik haza a társadalomba a sok nehézséggel küzdő gyermekeket

Sebeket gyógyított az ÁGOTA-tábor
Az ország minden megyéjéből
érkeztek a gondoskodásban élő
gyermekek a XXI. ÁGOTA Országos
Táborba Doboz-Szanazugra, ahol
tíz napon keresztül az önfeledt
szórakozás került életük középpontjába.
Pintér M. Lajos
Mintegy ötszáz családját vesztett,
gyermekotthonban vagy éppen
nevelőszülőknél nevelkedő csemete vesz részt a szegedi ÁGOTA
Alapítvány által szervezett XXI.
ÁGOTA Országos Táborban július
21. és 30. között. A szervezők célja, hogy terápiás gyakorlatokon és
az ezek köré ágyazott különleges
programstruktúrán keresztül újfajta önmegtapasztalást biztosítsanak
számukra.
– Ennek kiindulópontja, hogy
már a megérkezéskor egyfajta „vártunk rád” élményt biztosítunk
a gyermekeknek, ami
ezúttal is megtette
hatását, hiszen
a táborozók
maguk szá-

moltak be róla, hogy ilyen szeretetben őket még soha nem fogadták. Olyan tíznapos mennyországot
igyekszünk varázsolni a családjukat
vesztett fiataloknak, ahol a bizalom
kérdéskörétől a leválás folyamatáig
ívelő terapeutikus élmények köré
építjük a felszabadultságot előidéző
programokat. Megmutatjuk, hogy a
másoknak adható bizalom hogyan
függ össze a saját magukban való hittel, az önbecsüléssel, az önbizalommal. Ezek a számtalan sebet hordozó
gyermekek a szemléltető gyakorlattal egybekötött témafelvezetést követően úgynevezett klienscsoportokban tudnak beszélgetni saját érzéseikről, tapasztalataikról, és megláthatják, hogy a máshonnan érkező
sorstársaik hasonló nehézségekkel,
reménytelenséggel küzdenek. Ez teremt kohéziót, a segítőinkkel együtt
innen vezetjük el a ránk bízott csemetéket addig a felismerésig, hogy
van jövőjük, haza tudnak
érkezni a társadalomba – mutatta be a tábor lényegét a Déli

Fotó: Gémes Sándor

Életre szóló élményekkel térhetnek haza Doboz-Szanazugról

Szónak Kothencz János, az ÁGOTA
alapítója. Az ehhez szükséges nyitott,
elfogadó, családias hangulatot olyan,
évről évre visszatérő, remek tábori
események teremtik meg, mint például a Nyári Mikulás érkezése tonnányi édességgel, a Toldi-verseny,

ahol mindenki erős, a szépségverseny, ahol mindenki elbűvölő, a kreatív Ki Mit Tud, a fergeteges ÁGOTAbál, a kibontakoztató romaest, a kézműves-fejlesztő gyakorlatok vagy
éppen a különféle sportversenyek.
Különleges vendégek is meglátogatják a gyermekeket, idén többek
között Kiss-Rigó László püspökkel
vagy éppen Czibere Károly szociális ügyekért felelős államtitkárral is
megismerkedhettek.
– Az ÁGOTA-táborban eltöltött
tíz nap arra szolgál, hogy a ránk bízott csemeték eleresszék a sérelmeiket, felejtsék el sebeiket, az önsajnálat helyett forduljanak az életigenlés
felé. Merjenek bízni, másokba kapaszkodni, ugyanakkor alkalmazkodjanak a társadalom normáihoz.
Olyan szeretetteljes, ölelésekkel teli életérzést biztosítunk számukra, mely megmutatja nekik, hogy
ők mind-mind feltétel nélkül elfogadható, szeretetre méltó, nagyszerű emberek. Úgy léphetnek ki a kapun, hogy nemcsak életre szóló élményekkel, kötelékekkel gazdagodtak, hanem a reményteljesebb jövő
felé is megkezdhetik útjukat, melynek során mi nem a tanáraik, hanem
kísérőik, partnereik akarunk lenni –
összegzett Kothencz János.

HÉT EMBERE
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Csík János szerint a népzenében benne van a nemzet öröme és bánata

„Mindig elérhetőek és hallgathatóak leszünk”
Fiatal néptáncosként ragadta
magával a népzene sodró lendülete, azóta már számos szakmai
kitüntetés van a birtokában,
mégis a közönség elismerésére a
legbüszkébb. A Kossuth-díjas Csík
zenekar alapítójával, Csík Jánossal a Domaszéki Falunapokon
beszélgettünk a magyar népdalokról és azok fontosságáról.
Bartus Bella
– Nagyon korán gyermeknéptáncosként találkozott először népzenével,
szerelem volt első hallásra vagy a
későbbiekben alakult ki önben a népzene iránti elkötelezettség?
– Mikor még valamit nem ismer
az ember, akkor csak tétlenül hallgatja, és nem tudja, mitévő legyen.
Amint megérzi a dallamok sodró
erejét, szépségét és az előadásmód
színvonalát, abban a pillanatban odafigyel és megszereti. Ezért is szoktam
mondogatni, aki először hallgatja a
népzenét, annak három dologra van
szüksége: sodró lendületre, szép dallamra és jó előadóművészre.
– A népzene és a napdalok a
régi idős emberek örömét és bánatát mondják el a ma élők számára.
Hogyan válik ez a műfaj a múltunk,
a nemzeti identitásunk megőrzésének
egyik alapkövévé?
– Valamilyen szinten önmagáért beszél a népzene. A szóban benne van a nép, a magyar népről van
szó, a régi falusi emberek zenéjéről.
Érdekes, mert önmagában őrzi azt a
lehetőséget is, hogy erősítse a nemzeti érzéseinket. Azok az emberek, még
ha szegényen is éltek, de a maguk
módján alkották meg a saját kultúrájukat, nem idegen divatoknak vagy
műfajoknak a világában. A népdaloknál tisztább és őszintébb kifejezésmódja nem is lehet egy nemzetnek.
Nagyon sok gyűjtőnk, így a legnevesebbnek tartott Kodály Zoltán is sokszor elmondta: alapvetően ahhoz,
hogy valakinek nemzeti öntudata le-

gyen, ismernie kell a saját népének
kultúráját, mert ez az a dolog, amire
mindig büszkék lehetünk.
– Mit gondol, a 21. században élő
fiatalság számára mennyire válhatnak
örök érvényűvé a népzene világára jellemző szóképek, szimbólumok?
– A népzene nem az öregemberek zenéje. A fiatalságról, a szerelemről, a bánatról énekelnek benne.
Ezek a dolgok általában fiatal korukban történnek meg az emberekkel. Nekünk az a dolgunk, hogy
a fiatalon megélt pillanataikat, akár
a szép szerelmes történeteket ma is
ugyanúgy átélhessük. Át is éljük, hiszen annak rossz, aki nem esik szerelembe, mert amilyen gyötrelmes
tud lenni, ugyanolyan gyönyörű is.
A zene nemcsak a dallamokban,
hanem a szavakban is megérinti az
embert. Való igaz, a mai világ másfajta lüktetésű, más dallamok alap-

ján működik, és nagyon nehéz újra
rávenni a fiatalokat, hogy a saját zenéjüket, a saját nyelvükön megszólaló muzsikát hallgassák. Éppen
ezért mi már elég hosszú évek óta
próbáljuk olyanfajta könnyűzenei
ritmusokkal, zenei stílusokkal ötvözni a népzenét, a népdalok szép
igazságait, amivel talán meg lehet
érinteni a mai fiatalokat. Ha csak
annyit értünk el vele, hogy nem
kapcsolják ki a rádiót, akkor már
megérte.
Az utóbbi évek nagy sikerei, amiket már magunkénak mondhatunk,
arról tanúskodnak, hogy mindenki szereti a népdalokat, csak lehet,
hogy még nem találkozott azokkal.
Nagyon fontos volt, hogy amit mi ettől a műfajtól kaptunk, minél több
emberhez eljuttassuk. Pusztán szerencsés véletlen, hogy közvetítőként
rátaláltunk az alternatív rockzenére.
Szabó Attila, a zenekarunk hegedűsgitárosa sokat dolgozott a Kispál és a
Borzzal. Eleve olyan közegben mozgott, ami egyértelművé tette, hogy

megpróbálkozunk ezzel is. Lovasi
András 2005-ben felvetette: „Mi lenne, ha együtt játszanánk?” Ezek lehetőségek voltak, melyekkel jól tudtunk
élni, és további neves előadókkal,
akár Presser Gáborral is egyfajta barátságot kötni, aminek a közönség
vette a legnagyobb hasznát. A megragadott lehetőségek által újra nívót adtunk a népzenének, és olyan
szintre emeltük a tekintélyét, amit
valóban megérdemel. Mi mindig elérhetőek és hallgathatóak leszünk, ha
még lesz kinek muzsikálnunk.
– Huszonkilenc éve működik a
Csík zenekar, jövőre lesz fennállásuk
harmincadik évfordulója, hogy készülnek a jubileumi évre?
– A huszonöt éves évforduló kapcsán lemez és könyv is megjelent, de
természetesen készülünk. Tervezünk
egy nagy koncertet a jövő év végén
Budapesten, az Arénában. Oda mindenkit jó szívvel várunk.
– Elismert művészként számtalan
díjat kapott. Melyikre a legbüszkébb?
– Köszönöm ezt a kérdést, mert
tényleg olyan sok szakmai elismerést
kaptunk köszönhetően az igazi közönség szeretetének, ami tényleg kiemelkedő ebben a műfajban. Talán a
Magyar Örökség Díj az egyik legfontosabb, hiszen a magyar kultúratörténet és magyar történeti pillanatok
főhősei is részei ennek a kitüntetésnek. De ezt is, mint minden díjat, a
közönségnek köszönhetünk.

Fotó: Maróti János
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A legújabb divatirányzatokra is odafigyel a szegedi jelmeztervező

A kosztümök szerelmese Papp Janó
Papp Janó szegedi jelmeztervező
már tízévesen ámulattal nézte a
kosztümös filmeket, és maga elé
képzelte Dosztojevszkij világát.
Mindig is magával ragadták a
textíliák, ez az évek során csak
erősödött benne. Operababáinak
köszönhetően megismerte a szakma, és tizenkilenc évesen már a
Katona József Színházban találta
magát mint jelmeztervező.
Kothencz Arnold
A nyolcszoros Dömötör-díjas tervező az elmúlt két évadban rendkívül feszített tempóban dolgozott, az
Magyar Állami Operaháztól kezdve
a Fővárosi Nagycirkuszon át a vidéki színházakig sokfelé megfordult.
Lényegesnek tarja, hogy az aktuális
divatirányzatokat figyelemmel kísérje, amelyeket gyakran be is épít
a darabjaiba.
– Igazán változatos és sokrétű a
munkám, érdemes az új kihívásokat
keresni. Mindig jönnek olyan feladatok, amelyekben az ember úgy érzi,
tud valami újat alkotni. Egy új társaságba kerülni kifejezetten izgalmas,
amikor meghívnak egy vidéki színházba, és új emberekkel dolgozhatok

együtt – jegyezte meg a tervező. A
Szegedi Szabadtéri Játékokon színpadra állított Vízkereszt, vagy amit
akartok kapcsán kiemelte, hogy több
színművésznek is tervezett már az elmúlt évek során. Papp Janó számára
a szabadtéri nagy játék- és nézőtere mindig is komoly kihívást jelentett. A Shakespeare-darab jelmezeinél színekben és foltokban gondolkodott. A modern adaptációt meghatározzák a felismerhető figurák és
a fergeteges humor, amelyeket a tervező számításba vett az előkészületeknél. Papp Janó folyamatosan kísérletezik, s a tökéletes eredményért
a próbafolyamatok alatt is alakulnak
a szereplők jelmezei. A tervezés során mindig a darabból indul ki, de a
színészek jellemére formálja a kosztümöket. Az ellentétek megmutatására törekedett a szigorú harmincas
éveket és a modern hipszter világot
kontrasztba állítva.
Papp Janó a Vízkereszt után A
Notre Dame-i toronyőrben fog öltöztetőként közreműködni, amely szakma az utóbbi évek során vált szenvedélyévé, és épült be az életébe. A
nyáron még a Robin Hood musicalt
újítja fel, majd egy győri darabhoz
tervez jelmezt és díszletet ősszel.

Fotó: Maróti János

Folyamatosan kísérletezik és keresi az új kihívásokat

Komoly gondok mutatkoznak a városvezetés minőségével

Európa kulturális térképén Szeged
Az Európai Bizottság 168 európai
várost rangsorolt a Kulturális és
Kreatív Városok Figyelője oldalon.
Magyarországról a fővároson kívül
még három település került fel a
listára: Pécs, Győr és végül Szeged. Sok bölcsészünk van, viszont
például a városvezetés minősége
tekintetében még mutatkozik
elmaradásunk a két dunántúli
régióközponthoz képest.
Tóth Marcell
Új, tudományos igényességgel készített listát állított össze az Európai

Bizottság elsősorban a kulturális,
a turisztikai, a kreatív gazdasági és
az életminőségi mutatók alapján.
Szeged esetében a 30 ezer diáknak
otthont adó egyetemet, a Szegedi
Szabadtéri Játékokat és a Thealter
alternatív színházi fesztivált emelték
ki, az utóbbi kettő miatt került be
városunk Győr, Pécs és Budapest
mellé a listára.
Szeged a három magyar várost
összehasonlítva a kultúra szempontjai alapján az utolsó helyet szerezte
meg. A vendégéjszakák terén Győrtől,
a múzeumlátogatók számának növelése érdekében Pécsről vehetnénk pél-

dát. A kreatív gazdaság területén viszont már jobban áll Szeged, kifejezetten sok a kultúrához, a művészethez köthető állás. Büszkék lehetünk
arra is, hogy nagyon sok bölcsész és
számítástechnikához értő szakember
végez nálunk. Érdekesség, hogy a környezeti adottságok kategórián belül
egyetlen alkategóriában, a kormányzás, azaz a városvezetés minősége terén áll jelentős hátrányban Szeged a
vizsgált magyarországi városokhoz
képest. Összességében Szeged kategóriájában, a 100–250 ezer lakosú városok között a 42. lett, Pécs mögött
négy, Győr mögött egy hellyel.

Fotó: Kovács Ferenc

KULTÚRA

DÉLI SZÓ 
Továbbra is töretlen a varázslófiú sikere

Tudományos kutatások, konferenciák, kiállítások

Harry Potter varázsa

Pörgős lesz az ősz
Izgalmas programokkal készül
a megyei levéltár az őszi időszakra. A tervezett kiállításokról,
rendezvényekről, konferenciákról
Biernacki Karol igazgató beszélt.
Tóth Marcell

Fotó: Maróti János

A regénysorozat új korszakot nyitott a gyermekirodalomban

Húsz éve jelent meg J. K. Rowling első könyve, a Harry Potter
és a bölcsek köve. A hétkötetes
sorozat futótűzként hódította meg
a világot, és a mai napig rendkívül
népszerű. A szegediek is igencsak
kedvelik, a helyi gyermekkönyvtárban a varázslófiúról szóló
regényeket kölcsönzik ki szinte a
legtöbbször.
Megyeri József
A múlt héten jelentették be, hogy az
első Harry Potter-regény megjelenésének 20. évfordulója alkalmából
októberben két új Harry Potterkönyvet adnak ki. A Harry Potter:
A mágia története, a kiállítás könyve azokat a tantárgyakat mutatja
be, amelyeket a Roxfort varázslóiskolában oktatnak. A Harry Potter,
Utazás a mágia történetén át című
könyv pedig történelmi utazásra
viszi az olvasót a varázslóvilágba,
beavatva az átkok, mágikus lények,
varázslók és boszorkányok történetébe. Ennek kapcsán a Somogyikönyvtár Gyermekkönyvtáránál ar
ról érdeklődtünk, Szegeden népszerűek-e még Rowling alkotásai.
– A Harry Potter mára szinte klasszikusnak számít. 1999-ben,
amikor Magyarországra is eljutott, hatalmas érdeklődés mutatkozott iránta, ami azóta is töretlen.
Érdekesség, hogy amint megszületett egy-egy új rész, a korábbiakat is újra elkezdték kölcsönözni, és
ugyanezt tapasztaltuk, amikor megfilmesítették a köteteket. Az ide-
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gen nyelvi olvasást is fellendítette,
ugyanis a középiskolások és egyetemisták közül többen az eredeti, angol
nyelven kezdtek neki a történetnek
– tudtuk meg Kulcsár Mariannától,
aki hozzátette, mára új könyveket
kellett vásárolniuk, ugyanis a régiek
a sok forgatás miatt elhasználódtak.
A Gyermekkönyvtár vezetője azt is
elmondta, hogy a Harry Pottert nem
egy bizonyos réteg olvassa, hiszen a
8 éves gyermekeket ugyanúgy leköti,
mint a 40 éves felnőtteket. A közgyűjtemény felmérései szerint a sorozat köteteit kölcsönzik ki szinte a
legtöbbször. Közülük is az első, azaz a bölcsek köve a legolvasottabb.
A Harry Potter új korszakot hozott a gyermekirodalom számára.
Nemcsak az olvasás iránti vágy növekedett meg, hanem az írói szemléletvilágot is jelentősen megváltoztatta.
A szerzők stílust váltottak, más eszközökkel keltik fel a fiatalok érdeklődését, és azóta több sorozat születik.
Sokan több hasonlóságot fedeznek
fel a Harry Potter és a Gyűrűk Ura
között. Kulcsár Marianna szerint a
Harry Potter a régebbi fantasyalkotások előtt is megnyitotta az utat, így
nem meglepő, hogy a Gyűrűk Urát
is kedvelik az olvasók. A trilógiát
rendszeresen kölcsönzik a könyvtárból, azonban mivel nehéz olvasmány, így van olyan, akinek nehezebb a cselekmény megértése.
A Harry Potter hét része tíz éven
át, 2007-ig jelent meg. A regények
több mint 450 millió példányban
keltek el, 6,1 milliárd font, azaz 2150
milliárd forint értékben.

Azt gondolnánk, hogy a levéltárosi
munka a világ egyik legnyugodtabb foglalkozása, ahol az emberek
helyett csak a régi papírokat bírják
szóra a történészek. Valóban, ez
is része a feladatkörüknek, de a
dokumentumok, oklevelek őrzése
mellett a Magyar Nemzeti Levéltár
Csongrád Megyei Levéltárban ennél
sokrétűbb munka folyik. Aktívan
részt vesznek a tudományos életben, nemzetközi konferenciákat,
kiállításokat szerveznek.
– Negyven évvel ezelőtt mi voltunk az első levéltár, amely szélesebb közösség elé állt a kutatási eredményekkel, helyi történelemmel.

Ilyenkor kimozdulunk a levéltárból,
vidékre megyünk, szakemberek, valamint meghívott történészek adnak
elő – mondta a legismertebb rendezvényükről Biernacki Karol, a levéltár vezetője. Október 9-én Szegeden
tartanak konferenciát az 1947-ben
kékcédulás választásokról, másnap
Hódmezővásárhelyen a kiegyezés
kerül terítékre, végül Szentesen a
reformáció 500. évfordulójára emlékeznek.
A diákokat is megszólítják. So
rozatot indítottak pár évvel ezelőtt
„Akik megváltoztatták a világot”
címmel. Idén októberben Chopin
zeneszerzőről és Marie Curie fizikusról fognak beszélni a szegedi Madách-iskolában. Közös konferenciát is szerveznek a Nemzeti
Emlékezet Bizottságával és a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetével,
ahol a rendszerváltást megelőző szűk
másfél évtized ellenzéki mozgalmait
mutatják be a két államban.

Fotó: Gémes Sándor

Biernacki Karol és kollégái a levéltár munkáját is bemutatják a programok által
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Érvényes: július 29-től augusztus 4-ig

HOROSZKÓP
Megszabadulhat a magánytól való félelmétől.
Alkalom adódhat arra, hogy jelenlegi nyomasztó kapcsolatából kilépjen. Mágnesként szeretné vonzani az áhított szerelmet és boldogságot, ami elfeledtethetné az átélt rossz viszonyt. A héten
sikerülhet lezárnia a múltat, és belekezdhet valami újba!

KOS

(03.21. -04.20.)

Kitartó munkája révén most hosszú távon is megalapozhatja jövőjét. A héten magánélete élvezhet
elsőbbséget. a bolygók hatására párkapcsolata konstruktív irányban halad
tovább, miközben partnerét mindenben támogatja. A héten a legvadabb
szerelmi élményekben lehet részük.

BIKA (04.21. - 05.20.)

Elismerésben lehet része a héten, ami kellő
energiát szolgáltat ahhoz, hogy a legnehezebb
akadályokat is sikeresen vegye. Az anyagi elismerés ugyan még várat
magára, de a hét második felében már ennek a gyümölcsei is körvonalazódhatnak. Érzelmi szempontból nyugodt időszaknak néz elébe.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Pénzügyi tudatosságra nevelik a középiskolásokat
Hatodik alkalommal rendezték
meg a Szegedi Tudományegyetem
hagyományos EcoCamp-táborát,
ahol a középiskolás diákok interaktív formában bővíthették pénzügyi ismereteiket. Ötvennél is több
középiskolás jelentkezett az ingyenes programra, így az eredetileg
harminc főre tervezett tábor létszámát végül negyvennyolc fősre
bővítették a szervezők. Az ötnapos rendezvényt hagyományosan
a Gazdaságtudományi Kar aulájában nyitották meg, ahol Vilmányi
Márton dékán kiemelte: a tábor

elsődleges célja a középiskolások
pénzügyi tudatosságra való nevelése. Délelőttönként szakmai fejlesztőprogramok, délután játékos
csapatépítők várták a fiatalokat.
Az első nap az ismerkedéssel és
önismeret-vfejlesztéssel telt. A hét
további részében pénzügyről, statisztikai adatokról, marketingről,
adóról szerezhettek tudást a diákok
interaktív foglalkozások keretében.
A tábor utolsó napján a csapatok
prezentációs előadások formájában adhatták elő a hét folyamán
tanultakat.

Ne akarjon gyors eredményeket elérni a munkájában. Egy lépcsőfokot sem szabad kihagynia a
,,szamárlétrán!”. Saját fejlődése miatt határokat kell húznia és keményebbnek kell lennie önmagával szemben. Magánéletében sok kérdés merülhet
fel, de a válaszok nem mindig az Ön elvárásainak megfelelőek lesznek.

RÁK (06.22-07.22)

Kénytelen lesz a kisebb terveiről lemondani,
hogy nagyobbakat sikeresen véghez vihesse.
Sajátos meglátásai segítségére lesznek abban, hogy felettesei is elismerjék.
Lezárulhat egy zűrzavaros érzelmi ciklusa. Sikerül partnerével közös
nevezőre jutnia.

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Magánélete nem a tervei szerint alakulnak.
Társkapcsolata lassan, elviselhetetlen lesz, mégsem hajlandó kilépni belőle. Nem adja meg neki a személyes szabadságot,
azt hiszi, hogy birtoklással végleg magához láncolhatja. Utazzon el valahová, hogy nyugodtan végig gondolhassa életét, és a megoldást.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Hagyatkozzon saját tudására és eredeti látásmódjára, ezzel megalapozhatja jövőjét. Szerelmi
életét a héten átmenetileg varázslatos szigetté alakíthatja. Az az érzése,
hogy jelenlegi kapcsolatában valami nincs rendben, itt az ideje, hogy
tegyen ez ellen valamit.
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Az élet minden területén sikerekre számíthat.
Karrierje ellentmondásosan alakul, arra kényszeríti, hogy gyors döntéseket hozzon és legyen kreatívabb. Utazásai során
olyan rejtett képességeket fedez fel magában, amelyekről azt gondolta,
hogy önben nem is léteznek.
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

A napokban a csillagok sikerek sorozatával támogatják. Erőfeszítéseinek a héten meg lesz a
jutalma. Mindennapjai alkalmazkodnak a változásokhoz. Magánéletét a
héten végigkíséri a kifinomultság és a szenvedély. A szerelem iránti vágya
mindennél erősebbé válik, használja ki.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Nagyobb támogatásra számíthat a héten környezete jóvoltából. Meglévő kapcsolatában szerelme
egyre fokozódik, intenzív érzelmeket élhet át partnerével. Anyagiak
szempontjából sem lesz oka panaszra. Ha még nem talált párra, akkor
minden esélye meg van arra, hogy ezen a héten találkozzon az igazival.
BAK

(12.22. - 01.20.)

A héten a magánéletében betöltött szerepe
fontosabb lesz a munkájában, mint gondolná.
Személyes fejlődésében jelentős változás elé néz. Szerelmi élete sajnos
nem a legjobban alakul. Új partner van a láthatáron, kinek az oldalán az
élet minden területén kiteljesedhet. Most belevághat az ismeretlenbe is.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Számos pozitív tényező lép az életébe.
Megszabadulhat a múlt néhány terhétől, annak
ellenére, hogy szinte azonnal újakkal találhatja szembe magát. Új kihívásokkal, esélyekkel találkozhat, melyek által folyamatosan, bizonyítani kell
rátermettségét. Ha még nem volt nyaralni, itt az ideje, hogy megtegye.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: Maróti János

Reformáció 500 – kiállítás a Somogyiban
Luther Márton wittenbergi Ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én
tette közzé híres 95 tételét, amelyeket a bűnbocsánat elnyerése és a
búcsúcédula-árusítás gyakorlatának
kapcsán fogalmazott meg.
A vitaindító írásnak szánt dokumentum, amelyet Luther a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezett, korszakhatárnak bizonyult a
történelemben, mivel a szerzetes és
a katolikus egyház között kiéleződő
konfliktus hamarosan – a reformációval bekövetkező – egyházszakadáshoz vezetett” – idézet a jeles

esemény ötszázadik évfordulója alkalmából a Somogyi-könyvtárban
rendezett kiállítás ajánlójából.
A Reformáció 500 – A wittenbergi tételek forradalma Európában és
Magyarországon című tárlatot július 27-én nyitották meg.
Címszavak a könyvtár régi könyves
gyűjteményének ritkaságait bemutató tárlat anyagából: Reformáció
könyvek tükrében, Magyarország
a reformáció hajnalán, Nyelvészeti
törekvések a hit szolgálatában,
Hitújítók arcképcsarnoka. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg.

Déli Szó – közéleti hetilap
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Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Telefon:
62/314-116 • Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • Hirdetésfelvétel: Busáné Bitó Erika
(62/314-116) • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói
Kft., Veszprém • Terjeszti: Dobber Lapterjesztő Kft., 5630 Békés, Rózsa u. 9.
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Maróti Róbert minden honi Rubik-rekordot megdöntene
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A daganatos betegekért

Üllésről a magyar élvonalba
Rubik Ernő bűvös kockája töretlen
népszerűségnek örvend napjainkban is, a leggyorsabb versenyzőknek csupán néhány másodpercbe
telik egyszínűvé „varázsolni”
a játékszert. Maróti Róbertet a
versenyeken elért időeredményei
alapján a hazai élmezőnyben
jegyzik. Az üllési fiatal a Déli Szónak elmondta, szeretne magyar
rekordot dönteni.
Betkó Tamás Dávid
Van, aki csak egy oldalt, van, aki
két sort, és van, aki teljesen ki tudja
rakni. Egy biztos: a Rubik-kockáról
valamennyi magyar hallott, ismeri, vagy fogta már a kezében.
A 19 éves Maróti Róbert a szegedi Szinergia Szakgimnázium és
Szakközépiskolában tanul logisztikát. A klasszikus 3×3-as kockával évekkel ezelőtt került kapcsolatba, a hazai versenyzők
közül mára már a legjobbak
között tartják számon.
– Mindössze 11 évesen ismerkedtem meg a
bűvös kockával, a szüleim ajándékoztak meg vele. Kezdetben – mint sokan mások – még nem
tudtam kirakni teljesen,
először csak egy, majd két

oldal teljesítéséig jutottam el. Később
az interneten fellelhető útmutatások
alapján rövid időn belül elsajátítottam
a kirakás alapmetódusát – emlékezett
vissza Maróti Róbert. A versenyző kitért rá, a kíváncsisága sarkallta arra,
hogy mérje időeredményeit, az első
próbálkozásai mintegy három és fél
percet vettek igénybe. Az első, 2008ban teljesített sikeres kirakását követően négy év elteltével vett részt az
első megmérettetésén.
– A versenyzői pályámra immáron több év távlatából tekinthetek
vissza. A közelmúltban Egerben, a
3×3-as Rubik-kocka versenyszámban aratott magyar bajnoki győzelmemre vagyok jelenleg a legbüszkébb. Minden nap azért gyakorolok,
hogy egyszer hazai rekordtartó lehes-

sek. Elsősorban a klasszikus Rubikkockában elért legjobb időeredményt, valamint az öt kirakás után
számított átlagidő rekordját szeretném megdönteni. Emellett a 2×2-es
és a 4×4-es Rubik-kocka versenyszámokban is esélyes lehetek a rekorddöntésre – ismertette, hangsúlyozva,
a 3×3-as kocka átlagkirakásának hivatalos egyéni rekordja 8,99 másodperc, amely jelenleg Magyarország
negyedik legjobb időeredménye. A
versenyen mért 7,39 másodperces
egyszeri kirakási rekordja szintén az
élmezőnybe sorolható. – A szüleim és
a barátaim büszkék rám. A szűk környezetemben nem foglalkozik senki
professzionális szinten a kockával, hasonló tudású versenyzőkkel csak a fővárosban van lehetőségem gyakorolni. Távlati céljaim között szerepel a
világbajnoki szereplés – emelte ki.
A fiatal szerint nem szuperképességről van szó, a kirakás alapjait bárki
elsajátíthatja. Azt tanácsolta, először mindenki pusztán a logikájára hagyatkozva tekerje a játékszert, csak abban az esetben vegye igénybe az internet segítségét, amennyiben
végképp elakadna. A tehetséges fiatal a jövőjét illetően elmondta, informatikai
vonalon képzeli el az életét,
a kockáitól azonban semmi esetre sem válna meg.

Fotó: Gémes Sándor

A Nemzet Szépe, a szegedi Sebészeti Klinikán dolgozó Kis Gabriella hamarosan levágatja a haját.
Eladás helyett azonban egy rákos
tinédzserlánynak készíttetne belőle parókát. A fiatal szépség néhány éve maga is megküzdött egy
daganatos betegséggel. Elmondta, a saját történetén keresztül
szeretne erőt adni másoknak.
Azt gondolja, jobb benyomást
tud kelteni egy olyan ember, aki
hasonló dolgokon ment keresztül, a betegek jobban megfogadják a tanácsokat. Együtt dolgozik
egy alapítvánnyal, akik veszélyeztetett gyerekekkel foglalkoznak, s élményekkel szeretnék az
életben maradást támogatni. A
városban és kórházban egyaránt
népszerű Kis Gabriella 2018-ban
bemutatkozhat a MissNation’s
Beauty világversenyen is.

Ünnep a tanyán
Július 29-én 14 órától rendezik
meg a Gátsori Tanyasi Ünnepséget Ásotthalom területén. Az immáron tizenötödik alkalommal
megtartott programmal támogatják a tanyai lakosok közötti
kapcsolatok ápolását. A rendezvény az első években csupán
helyieknek szólt, majd később
vált települési szintű eseménnyé. Fellép a Peter and Pan gyerekműsorral 14 óra 30 perctől,
bemutatkozik a Kassai Lovasíjász
Iskola fél négykor, lesz élő csocsó négytől, valamint ugrálóvár,
csillámtetoválás, arcfestés várja
a kicsiket, vadászati kiállítás az
idősebbeket. A rendezvény a
Pintér és Kocsis Duó fellépésével
és DJ Kuklis Jani retródiszkójával
zárul. A programok helyszíne:
Ásotthalom, VIII. körzet 1258.
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Hazánk egyik értéke az alföldi tanyasi világ

Festői táj, a múlt egy darabja: a magyar tanya
A magyar tanya tipikus településformája az Alföldnek, nádtetős
épületeivel, valamint hatalmas
pusztaságával festői külsőt kölcsönöz a környezetnek.
Kothencz Arnold
Kialakulásában nagy jelentőséggel
bírt a mezőgazdaság, valamint az
állattartás. Több korai elnevezése
ismeretes e tartozéktelepüléseknek,
mint a szállás vagy a mezei kert.
A tanya mint tradicionális gazdálkodási létforma rendkívül fontos a magyarság tudatában, valamint a Csongrád Megyei Értéktár
részét képezi. Az alföldi városok és
falvak határában található szétszórt
telepeket nevezzük tanyának. Fő részei egy lakóépület, bizonyos számú
gazdasági épület, továbbá a földművelésre és állattartásra alkalmas területek. Egyes források szerint már

Fotó: Csongrád Megyei Önkormányzat archívuma

Fontos, hogy a jövő generációi is megismerjék a tanyavilág szépségét

a 15. században kialakultak a tanya
jellegével rokonítható mezőgazdasági telepek. A nagyobb számú elterjedésük azonban csak a 19-20. századra helyezhető, hiszen a tanyák
feltétele volt a szabad földhasználat
és a paraszti földtulajdon. Úrbéres

helyeken a folyamat későbbre tehető, hiszen ott a jobbágyfelszabadítás után nyílt lehetőség a tanyajelleg létrehozására.
A tanyasi lakosság kezdetben nem
töltötte egész életét a „mezei kerteken”, hiszen többnyire a városban

is rendelkeztek lakással. Gyakran
csak nyári időszakban költöztek ki
a tanyára, a gazdafiak voltak azok,
akik kint teleltek a jószágokkal. A 19.
század során vált egyre gyakoribbá,
hogy a családok állandó jelleggel éltek a várostól távol eső földjeiken.
Gesztelyi Nagy László fogalmazza
meg a témával kapcsolatban, hogy
a falvak esetében egy társadalmi
jellegű tömörülésről beszélhetünk,
amelynek oka lehet vérségi kapcsolat, védelmi szempont vagy más közös érdek. Ezzel ellentétben a tanyás
település mindig a birtokviszonyokkal és a mezőgazdasági céllal, illetve
a telek fogalmával van szoros kapcsolatban.
A magyar tanya kulturális és európai örökségünk részét képezi, fenntartása igazán fontos Magyarország
számára, hogy a következő generációk is megismerhessék kulturális értékeinket és múltunkat.

Fesztiváli hangulatban emlékeztek a világraszóló győzelemre

Nándorfehérvár az összefogás jelképe
Lovagkori hadijátékok, táncbemutatók és gyermekprogramok.
A reneszánsz korba nyerhettek
betekintést azok az érdeklődők,
akik kilátogattak Szegeden a XII.
Nándorfehérvári Emléknapokra.
Betkó Tamás Dávid
Színes és ismeretterjesztő programokkal állítottak emléket az 1456.
július 22-i nándorfehérvári diadal
előtt. – A miénk Szeged egyetlen
középkori tematikájú rendezvénye. A győzelem előtt tisztelegtünk
fesztiváli hangulatban, felidézve
a kor jellegzetességeit – ismertette Pleskonics András, az egyik szervező. A kétnapos program nyitóeseményén a Hunyadiak magyar és a
balkáni népek folklórjában fennmaradt emlékeiből nyújtottak ízelítőt.
Másnap harci díszek csillogtak és
zászlók lobogtak a Klauzál téren. A
megemlékezők tömege zenés-zajos

felvonulással vonult a Mátyás térre,
hogy ott tudtára adhassa a városlakóknak, idestova 561 éve történelmi
tettet hajtottak végre őseink. – A
nándorfehérvári győzelem össze
fogásunk jelképe, emlékezete erősíti a nemzeti identitástudatunkat,
üzenetet hordoz a mai kor számára
is – emelte ki Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke. A Mátyás
tér berendezkedését illetően Kohári
Nándor szervező elmondta, törekedtek a korabeli katonai táborok
hangulatának megteremtésére.
– A legtöbb nemzeti ünnepünk
a „balsorshoz”, vereségeinkhez köthető, a szegedi Nándorfehérvári
Emléknapok éppen ezért üdvözítő
esemény, melynek keretében méltó emléket állíthatunk a világraszóló győzelmünk előtt – hangsúlyozta
a rendezvényen részt vevő B. Nagy
László fideszes országgyűlési képviselő. Az idei emléknapok egyik különlegességeként szolgált a trebuc-

Fotó: Maróti János

Középkori összecsapások elevenedtek meg a Mátyás téren

he ostromgép kicsinyített másolata,
amely a középkor egyik legpusztítóbb fegyvere volt. A rendezvény remek kikapcsolódást nyújtott a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Többek között bábjáték, kéz-

művesvásár és -foglalkozás, zsonglőr
játszóház, gyermek lovagi torna, apródiskola, tánc- és harcászati bemutató, logikai játékok, valamint koncert színesítette az eseményt, ahol
megválasztották Szeged Kinizsijét is.

KIKAPCSOLÓ

DÉLI SZÓ 
INGATLAN
Szegeden a Párizsi körúton eladó egy
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Szatymazon, az E5 -ös úttól két percre
1548.-as kiskert eladó,bódé van, bármikor megnézhető. ár. 1800000 forint. Tel.
06702853553

VEGYES
Babetta kismotor alkatrésznek eladó.
Ár: 10 eFt. Tel: +36-30-571-0026

Ingyenes apróhirdetés!
Adja fel ingyenes apróhirdetését a Déli Szóban! Hetilapunkban díjmentesen közöljük az
Ön felhívását is, aminek maximum terjedelme 70 karakter
lehet. Várjuk hirdetményeiket
a deliszomagazin@gmail.com
e-mail címre minden héten
kedden 12 óráig. 90 ezres példányszámban Szegeden, illetve
a környék 18 településén!

SZEGED

Reklamáció
A Déli Szó legfrissebb számát
minden héten pénteken, szombaton és vasárnap terjesztjük.
Amennyiben nem kapja meg az
újságot, kérjük, jelezze neve és
címe megadásával hétköznap 8
és 16 óra között a 0662/314-116os telefonszámon!
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes megfejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. augusztus 2-áig az elérhetőségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztőségünkben vehetők át.
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Eszközbeszerzésre gyűjtenek a 25 éves Szegedi Csillagvizsgálóban

Nemes jeles estére készülnek az égkémlelők
A csillagvizsgáló átadásának huszonötödik évfordulóját ünneplik
július 29-én Szegeden. Különleges
programokkal, meghosszabbított
nyitva tartással várják az érdeklődőket. Az est teljes bevételét
az obszervatórium felújítására,
eszközállományának bővítésére
fordítják.
Betkó Tamás Dávid
Negyed évszázada nyitotta meg kapuit az újszegedi obszervatórium. A
hétvégén az égitestek szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek, ugyanis derült idő esetén a csillagvizsgáló segítőinek iránymutatásai szerint
távcsövön keresztül is kémlelhetik
az eget, a jeles évforduló alkalmából tartott további ismeretterjesztő
programok mellett. Az este nemes
célt is szolgál.
– Az elavult bútorzat cserére érett,
szeretnénk továbbá egy saját laptopot, hogy a bemutatók idejére a kollégák ne a sajátjukat legyenek kénytelenek használni, fejlesztenénk a műszereket, távcsöveket, melyek a használatból eredendően is folyamatos
karbantartást igényelnek. Emellett
a szemléletesebb ismeretterjesztés
érdekében oktatási segédanyagokat,
posztereket is vásárolnánk – emelte ki Szatmáry Károly egyetemi tanár, a Szegedi Csillagvizsgáló vezetője, hozzátéve, az éves anyagi ke-

Fotó: Maróti János

Szeretnék felújítani az obszervatóriumot

retük szűkös, az épület működtetési
költségeit sem fedezi, holott annak
karbantartása és felújítása létkérdés.
A csillagvizsgáló nyújtotta szolgáltatások a társadalmi munkában dolgozó kutatóknak, oktatóknak és az
elszánt és lelkes hallgatói csapatnak
köszönhetők. A szombati programon a belépőjegyet mindenki a saját maga által meghatározott áron

válthatja meg, támogatva a csillagvizsgáló megújulását.
Szatmáry Károly elmondta, egy
korábbi súlyos problémát az épület
megsüllyedése jelentette. Először
2009-ben észlelték a bajt, 2010-ben
egyre nagyobbak lettek a repedések
a falakon. Amikor a talajvíz nyáron mélyebbre húzódott, az agyagréteg kiszáradt, és térfogata jelentő-

sen lecsökkent. Az épület alapozása
nem volt elég mély, nem bírta ezt
a nagymértékű mozgást, megrepedt.
A létesítmény szerkezetét a Kísérleti
Fizikai Tanszék műhelyének segítségével, acélszerkezetes összehúzással
állították helyre.
Megtudtuk, az obszervatórium
Szeged egyik kiemelt turisztikai
célpontja. A csillagászok fő feladata a tudományos kutatás és az oktatás, valamint a tudományos ismeretterjesztés. A csillagvizsgáló kapui
már a kezdetektől fogva nyitva álltak a nagyközönség előtt, legyen szó
akár a rendszeres péntek esti nyitva
tartásról vagy a Csillagászat Napja
és a Kutatók Éjszakája egyedi programjairól. Egy-egy bemutató során a
szakemberek segítenek tájékozódni
az égbolton, ismertetik a nevesebb
csillagképeket. Teleszkópok segítségével a látogatók is részesei lehetnek
az égi élménynek.
A kollégák többek között információt nyújtanak a távcsövek típusairól a kisméretű amatőr eszközöktől az óriástávcsövekig.
A Szegedi Csillagvizsgáló épületét
1992. július 6-án adták át, melynek
legnagyobb értékét az a 40 centiméter főtükör-átmérőjű Newton-típusú
távcső jelenti, amelynek eredetijéhez
a JATE Kísérleti Fizikai Tanszéke
1985-ben az odesszai testvéregyetem
csillagászati intézetétől műszercsere
keretében jutott.

Felújítják a szegedi jogi kar épületét
Kormányzati támogatással 650
millió forintból újítanák fel a
Szegedi Tudományegyetem jogi
karának épületét. A rekonstrukció során visszaállítják a régi
toronyszobát és annak kupoláját,
valamint az épület udvarát is
befedik.
Bartus Bella
Fendler Judit, a Szegedi Tudomány
egyetem kancellárja a beruházást ismertető sajtótájékoztatón elmond-

ta: az egyetem komoly pályázati összegeket nyert az elmúlt időszakban,
ennek legnagyobb része az oktatási
és tudományos kiválóságok fejlesztéséről szól. Mivel az infrastruktúra
fejlesztésére kevés fordítható, ezért
az erre szánt fejlesztéseket elsősorban kormányzati támogatással tudják megvalósítani.
– Az a meggyőződésünk, hogy
csak megfelelő és a mai kor követelményeihez méltó feltételek között lehet kiemelkedő tanulmányi
és szakmai munkát folytatni, ezért

a kormány 650 millió forintot különített el a jogi kari épület felújítására – mondta Vízkelety Mariann, az
Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az építési tervnek két fő eleme van: az egyik a toronyszoba és a
kupola visszaállítása, a másik, funkcionalitásában lényegesebb része az
udvar fedett térré való átalakítása.
Balogh Elemér dékán elmondta, a
részletes tervek év végéig készülnek el, jövő nyáron pedig el is indulhat a kivitelezés.

Fotó: Maróti János
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Márkát hoztak létre a homokháti portékáknak

Gyorsan terjed a Hetedhét Cekkeres védjegy
A Homokhátságon élők helyben
maradását is segítheti a Hetedhét
Cekkeres védjegy, amely hat település gazdáinak portékáit kínálja.
A zöldségeket, gyümölcsöket,
illetve egyéb helyben előállított
termékeket egy buszból is kínálják
tavasz óta, augusztus 20-án pedig
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Parkban is bemutatkozik a
védjegy.
Varga Anna
A minőségi helyi termékek piacra jutását segítendő vezette be a Hetedhét
Cekkeres védjegyet hat homokhátsági község. Zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve helyben előállított
termékekkel egy busz járja majd
a környékbeli piacokat és vásárokat, kínálva a Ruzsán, Bordányban,
Öttömösön,
Pusztamérgesen,
Üllésen és Zákányszéken megtermelt javakat. A védjegyet a ruzsai
Intelligens Faluért Egyesület koordinálja, a márka tavasszal a falunapon

debütált. Az eddigi tapasztalatokról
Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere
elmondta, Üllésen is bemutatkoztak
már, továbbá Ruzsán a szombati piaci napokon lehet találkozni a csatlakozott cekkeres gazdák termékeivel.
– Pozitívak a tapasztalataink, a piacunkon már visszajáró vásárlók vannak, akik kimondottan ezeket a termékeket keresik. Jó úton járunk, de
tudni kell, hogy ez egy lassan elinduló
folyamat, még a jogrendszer útvesztőiben el kell igazodnunk, ugyanis nem
tisztázott, miként lehetne elérni, hogy
egy ember kínálja a különböző gazdák portékáit, s ne kelljen mindenkinek ott lennie egy-egy piacos napon – tudtuk meg a polgármestertől.
Sánta Gizella hangsúlyozta, ahhoz,
hogy a tanyafejlesztési program keretében életre hívott védjegy valóban
jól működjön, újabb és újabb termelőket kell bevonniuk, hogy folyamatos legyen a termékutánpótlás.
A szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett törekedniük kell
arra, hogy egyéb portékák, például

Fotó: Hetedhét Cekkeres

Helyiből a legjobbat a sikeresség érdekében

házi sajtok, kolbász vagy éppen tej
mindig megtalálható legyen a termékpalettán.
Egyelőre maguk keresik a bemutatkozási lehetőségeket, de meghí-

vást is kaptak már, az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban augusztus 20-án találkozhatunk a cekkeres busszal, illetve a népszerű homokháti portékákkal.

Csík-koncerttel, pörköltfőzéssel, baráti beszélgetésekkel ünnepelt Domaszék
A kánikula sem rontotta el a
jókedvet, a múlt hétvégén együtt
mulatott a 65 éves település – immár nagyközség – apraja-nagyja.
Pintér M. Lajos
A
háromnapos
Domaszéki
Falunapok nyitányaként először a
gyermekek vonultak fel „járműveikkel”, majd a traktoros gazdák mutatták be kenyérkereső eszközeiket. Az
első napot Dankó Szilvia fergeteges
mulatós műsora zárta.
A folytatásban a hagyományos főzőversenyen pörköltkészítésben mérette meg tudását közel húsz csapat.
– Jelen voltak a testvértelepülések
képviselői is, több határon túli magyar delegáció érkezett. A falunapok
nálunk mindig magyar–magyar találkozó és a településről elszármazottak találkozója is – árulta el Kispéter
Géza polgármester. Zöldség- és gyümölcskiállításon, homokhátsági bo-

Fotó: Maróti János

rok bemutatóján, Szekeres Máté fotókiállításán is részt vehettek a szórakozni vágyók. A főzőverseny zsűrijében ezúttal is szerepet vállalt B.
Nagy László országgyűlési képviselő, aki már állandó vendége a tele-

pülés rendezvényeinek. – A domaszékiek méltán büszkék 65 éves településükre. A lakosságszám nemhogy
nem csökken, hanem folyamatosan
növekszik. Az idei esztendőben a
Területi Operatív Program kereté-

ben négy pályázaton 435 millió forintnyi fejlesztési forrást nyert el a
település, mely által még modernebbé válik majd a nagyközség – ígérte
az országgyűlési képviselő.
A rendezvényen átadták a település kitüntető címeit, köszöntötték
a véradókat, majd a népdalkör és
a művészeti iskola produkciója vezette be a hétvége sztárvendégét, a
Csík zenekart. Az ünnepségsorozat
a Gera fivérek fergeteges utcabáljával ért véget.
Az eseménysorozaton a domaszéki répás finomságok is hódítottak. A
híres répalekvár receptje pontosan
így néz ki: egy kiló répát 6 deciliter vízben megfőzünk, majd 4 narancs és 2 citrom levével ízesítjük.
Ha belekerült a 40 dekagramm cukor és a dzsemfix is a fazékba, akkor 10-15 percig főzzük – tudtuk
meg Dóczi Anikótól, akit legutóbbi számunkban véletlenül Ildikónak
kereszteltünk.
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Őszre eldőlhet a szegedi atlétikai centrum helyszíne

Tanulmányterv és helyszínbejárás
Szakmai munkacsoport alakult
annak érdekében, hogy a Modern
Városok Program keretein belül
bejelentett szegedi atlétikai centrum megvalósuljon.
Vajgely Pál
A Felső Tisza parti stadion helyére tervezett sportcsarnok megépülése után nemcsak a futballistáknak,
hanem az atlétáknak is költözniük
kell: nekik kínál megoldást a januárban Orbán Viktor miniszterelnök
által bejelentett atlétikai centrum létrejötte. Mint azt a Déli Szónak Gyulai
Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség
elnöke elmondta, a munkacsoport
alakuló ülésén elhangzott, várhatóan két helyszín között dől majd el,
hol épülhet meg a szegedi atlétika új
otthona. Korábban Szeged gazdasági alpolgármestere, Szentgyörgyi Pál
a SZEGEDma.hu-nak úgy nyilatkozott, az egyetemi sportközpont lehet

Fotó: Kovács Ferenc

A Felső Tisza parti stadion messze nem nyújt ideális feltételeket a szegedi atléták számára

a létesítmény helyszíne, ezt megerősítette Gyulai Miklós, aki a sportág
egyik tradicionális szegedi fellegvárát, a SZVSE-pályát említette meg
a centrum másik lehetséges otthonaként.
– Megtettük a javaslatainkat a
munkacsoportban. Támogatandóbb
nak tartom az egyetemi területet, hiszen fontos, hogy a campuson belül
európai színvonalú sportinfrastruk-

túra álljon rendelkezésre. Ez kifejezett vonzerő lehet a diákok számára. A másik lehetséges helyszínként
felmerült SZVSE-pálya kondícióival
is tisztában vagyunk, tudjuk, milyen
adottságokkal rendelkezik – fogalmazott Gyulai Miklós.
A MASZ elnöke hozzátette, ahhoz,
hogy a kormányhatározati előterjesztés egyértelmű legyen, a szegedi önkormányzatnak készítenie kell egy ta-

nulmánytervet, amely a létrejövő atlétikai centrum minden elemére kitér.
A szövetség munkatársai várhatóan
a következő hetekben mindkét helyszínt bejárják, felmérik majd a város,
valamint az egyetem szakembereivel,
és őszre döntenek arról, hogy pontosan milyen elemekkel épülhet meg a
szegedi atlétikai centrum, így arról,
hogy dobópálya vagy fedett futófolyosó is épül-e a beruházás részeként.

Az utánpótlás jövőjéért aggódik Nemes István

Szegeden rombolják a futballstadionokat
Szeged egyik ikonikus labdarúgólétesítménye tűnhet el, amennyi
ben a Felső Tisza parti stadion
helyére valóban megépül az új
sportcsarnok. A beruházással
kapcsolatos félelmeinek és fenntartásának adott hangot a korábbi
kiváló szegedi labdarúgó, Nemes
István.
Vajgely Pál
Eltűnhet a Felső Tisza parti stadion:
az évtizedek alatt alaposan megkopott és a mai kor követelményeinek
aligha megfelelő létesítmény helyére
a már régóta ígért új sportcsarnokot építhetik fel. A korábbi NB I-es
labdarúgó, Nemes István megkereste lapunkat az ügy kapcsán. Mint
elmondta, nyolc évvel ez előtt is
megpróbálták már lebontani a stadiont, de akkori tüntetésükkel elér-

ték, hogy ez ne következzen be, még
ha Botka László polgármesternek
nem is tudták átadni petíciójukat.
Felháborítónak tartja az egyeztetések elmaradását, valamint tudomása szerint a városi tanács az 1970-es
években hozott egy olyan határozatot, ami szerint csak labdarúgásnak
adhat otthont a Felső Tisza parti stadion. Bár a tervek alapján megmaradna a műfüves pálya az Etelka soron, a szegedi labdarúgás díszpolgára megjegyezte, a pálya mindenképp
felújításra szorulna, mert gyakorlatilag alkalmatlan a sportolásra. – Ezt
nem lehet megcsinálni, ha kell, akkor
a SZEOL-os gyerekekkel együtt felvonulunk a városháza elé! Szeged patinás labdarúgással rendelkezik 1899
óta! Korábban elbontották a SZAKpályát, a móravárosi, az alsóvárosi, a
Postás- és a Dózsa-pályát, mit akarnak még elvenni? Ki egyeztetett eb-

Fotó: Maróti János

ben az ügyben az érintett klubokkal?
Ne kapkodják el a döntést, készítsenek inkább tanulmánytervet a stadion lehetőségeiről. Évtizedek óta sem-

mit nem törődtek vele, nem költöttek
rá egy fillért sem. Hol fog sportolni az
a több száz gyerek, aki így kiszorul?
– tette fel a kérdést Nemes István.
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Szegedi bajnokok a hazai amerikai futball élvonalában

Az amatőrség adja a sportág sava-borsát
A Magyar Amerikai Futball Szövetség legjelentősebb eseményét,
a XII. Ratio Media Hungarian
Bowlt július elején rendezték
meg. A Hungarian Football League
döntőjén a Budapest Cowbells
győzedelmeskedett a Miskolc
Steelers ellen, ezzel visszavágva
az acélvárosiaknak a tavalyi döntőben elszenvedett vereségért.
Kothencz Arnold
A budapesti csapatot szegedi kötődésű játékos is erősítik, akik közül
többen az egykori városi csapatban,
a Szeged Batsben kezdték el szárnypróbálgatásaikat, és a gárda kiemelkedő sportolói jelenleg is az amerikai futball berkein belül remekelnek. Demeter Ádám, Kispál Gábor,
Németh Bence és testvére, Németh
Márton erősítik a fővárosi alakulatot. Említést érdemel még az ellenfél csapatából Menczel Dániel is, aki
ugyancsak szegedi születésű.

Demeter Ádám, a védelem játékosa kitért rá, hogy nem számított ilyen
szoros mérkőzésre, de az sem vette
kedvüket a játéktól, hogy a félidőben
hátránnyal vonultak le a pályáról. A
Cowbells a szezon során többször is
bizonyította, hogy vert helyzetből is
képesek felállni, hiszen rendkívül komoly mentális erővel bír. A bajnoki címet végül a budapesti alakulat
könyvelhette el magának 14–10-es
végeredménnyel. Az idei év során jelentősen nőtt a hazai amerikai futball
médiatámogatottsága, mivel a döntő
mellett több meccset is sugároztak
a televízióban, és a rajongók száma
is évről évre gyarapodik.
– A ligában a legtöbben amatőr
játékosok. Ez egy komolyan vett hobbi, amit a helyén kell kezelni, hiszen
a legtöbben munka mellett foglalkozunk a sporttal. Megvan az egészben az az amatőr báj, ami az erejét
adja, hiszen a játékosok szívvel-lélekkel jelen vannak a pályán. Nem
akarok jósolgatni, de tíz-tizenöt éven

belül várható a változás, amikorra félprofi szintre teljesen
ki tudja nőni magát
a hazai amerikai futball – hangsúlyozta
Demeter Ádám.
Németh Márton kijelentette, hogy jövőre ismét a győzelem a
cél. A játékos fontosnak tart-

ja a sérülések
elkerülését, valamint a megfelelő utánpótlás felnevelését, hogy a minőségi csere lehetősége meglegyen a ligában.
Fotó: Budapest Cowbells

Az Universiadéra készül Banda Árpád íjász
Az UTC íjásza tanév közben elsősorban tanulmányaira koncentrál,
most azonban gőzerővel gyakorol
a tajvani Universiadéra.
Dorogi László
Augusztus 19. és 30. között rendezik
meg az egyetemi sportolók olimpiáját Tajpejben. A 29. Universiadén
szegedi induló is lesz: az UTC íjásza, Banda Árpád képviselheti a napfény városát Ázsiában. A nemzetközi
sporteseményen tizenkét kötelező és
további, a szervezők által kiválasztott
sportágakban indulhatnak a sportolók. Az Universiadét kétévente rendezik meg, a tehetséges íjász pedig
először vehet részt a nívós megmérettetésen, hiszen most fejezte be első évét az Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnöki Karán.
– Az Universiadéra nincs kvalifikáció, a magyar szövetség nevezi
be a versenyzőket, viszont szüksé-

Fotó: Kovács Ferenc

ges az egyetem igazolása, hogy hallgatói jogviszonnyal rendelkezem –
válaszolt arra a kérdésünkre Banda
Árpád, hogyan vehet részt valaki az
egyetemi olimpián.
Az UTC versenyzője két hete
kezdte el a felkészülést a tajvani meg-

mérettetésre, és hosszú idő után újra
elindult egy kisebb versenyen is. Ez
nem véletlen, hiszen a tanév közben a
tanulmányok kerülnek előtérbe, így
az edzésekre is kevesebb időt tud fordítani a fiatal íjász. – A szorgalmi
időszakban igyekeztem legalább heti

háromszor lőni, de például a vizsgaidőszakban abszolút nem maradt
rá időm, mert sokat tanultam. Most,
hogy vége a vizsgáknak, heti hatszor,
napi két alkalommal edzek, ezenfelül gumiszalagos erősítéssel is fejlesztem az állóképességemet. Délelőtt általában otthon lövök, délután pedig
az UTC pályáján, ezek az edzések
3-4 óra hosszúságúak – mondta a
Déli Szónak Banda Árpád. – Két hete végre újra versenyeztem, bár ez
csak egy nagyon pici verseny volt,
Miskolc mellett Szirmabesenyőn, de
egész jó pontszámot lőttem, és sikerült meglőni a kiküldetési szintet is,
ami azért lényeges, mert így jövőre is elindulhatok nemzetközi versenyeken – tette hozzá. Az UTC versenyzője megnyerte a szirmabesenyői versenyt, és most már gőzerővel készül az Universiadéra, ahová
augusztus 16-án utaznak el, és 24-én
indulnak haza, a remények szerint
egy minél jobb eredménnyel.
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Éremeső a fiataloknál

Hibátlan

Remekül szerepeltek a DÉMÁSZ Szeged VE kajakosai és
kenusai Sukorón, a Kolonics György Emlékversenyen. 16
arany-, 14 ezüst-, és 11 bronzérmet gyűjtöttek a Gyermek,
Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokságon. A legeredményesebb Szabó Tétény lett, aki két arannyal és két ezüsttel zárt,
de Papp László, Szarka Krisztián, Ungi László, Lehőcz
Ádám és Kovács Szilárd is két arannyal gazdagodott.

Tökéletes hétvégét zárt az
FC Junior Sport a strandfoci NB I harmadik fordulójában. A szegediek öt
meccsen 47 gólt szereztek. A csapat a harmadik
a tabellán.

Világbajnok lett Biacsi Bernadett

A közönség és kedvencei
A III. Pick-nik közönségtalálkozóval hivatalosan is
elkezdődött a MOL-Pick
Szeged 2017/2018-as szezonja. A szurkolók július
23-án a Széchenyi téren
találkozhattak a játékosokkal, ahol közös fotókat
készíthettek, sőt autogramot is kérhettek a kedvencektől. A rendezvényen
bemutatkozott a Pick két
új igazolása, Dmitry Zhitnikov és Stefan Rafn Sigurmannsson, valamint
az utánpótlásból felkerülő
Szabó Máté. A kilátogatók
megismerkedhettek a Pick
utánpótlásának új szakmai igazgatójával, a Szegedre visszatérő Herbert Gáborral, illetve a klub két új edzőjével, Teimel Róberttel és Kiss Márkkal is. A találkozót Rekop György humorista fellépése és koncert zárta. A kötelező orvosi vizsgálatok után a csapat másnap elkezdte
az edzéseket, majd elutazott Szerbiába, a már megszokott kopaoniki magaslati edzőtáborba, ahonnan augusztus 4-én tér vissza Szegedre. Az együttes első felkészülési
mérkőzését az Orosháza ellen játssza az újszegedi sportcsarnokban augusztus 9-én.

Már sorsoltak
Az MLSZ elkészítette az NB
III Közép csoport szezonjának menetrendjét. A megyei
csapatok közül hazai pályán
a Makó a Vecsést, a SZEOL
a Pécset, a Mórahalom pedig
a Paks II.-t fogadja az első
fordulóban. A legnehezebb
feladat Hódmezővásárhelyre
vár: Major Lászlóék Duna
újvároson lépnek pályára.
Az első megyei rangadón, a
második fordulóban HFC–
Makó, míg a harmadik
körben Mórahalom–HFC
összecsapást rendeznek. A
harmadosztály küzdelmei
augusztus 12-én kezdődnek.

Ausztrál és amerikai légiós az SZNVE-nél
Augusztus elején kezdi meg felkészülését a következő
bajnoki szezonra a Szegedi Vízmű Taylor&Nash SZTE
vízilabdacsapata, amelynek keretében komoly változások történtek a nyáron. Négyen – Lengyel Dorottya,
Miklós Dóra, Rudics Boglárka és Veréb Alexandra – is
bejelentették visszavonulásukat, míg Bujka Barbara és
Gémes Alexa a Fradiban, Tóth Eszter a BVSC-ben
folytatja pályafutását. Ennek megfelelően szép számmal
érkeztek játékosok a napfény városába: kapusposztra
az ausztrál Tess Hoskingot és Szőts Rebekát, centerbe
a hawaii bajnokságban az előző szezonban 167 gólt
szerző Nikki-Marie Bellt szerződtette a klub. Szentesről
teszi át székhelyét Szegedre Mihály Kinga, valamint a
csapattal kezdi meg a felkészülést Rácz Daniella is. Az
utánpótlásból Karai Nikolett, Tóth Viktória, Zhántó
Kata és Vidovics Nóra kap lehetőséget a bizonyításra a
felnőtteknél, míg az ausztrál válogatott Zoe Arancinivel
tárgyalásban áll a klub.

A magyar atlétaválogatott július 12. és 24. között vett részt
a Londonban rendezett Para Atlétikai Világbajnokságon,
ahol Biacsi Bernadett aranyérmet szerzett 800 méteres síkfutásban a világbajnokság utolsó versenynapján. A szegedi
sportoló már a verseny első hetén is közel volt ahhoz, hogy
érmet szerezzen, de 1500 méteren végül a negyedik helyen
ért célba. A dobogóról éppen ikertestvére, Ilona szorította
le, aki harmadik lett ebben a versenyszámban. Nyolcszáz
méteren viszont minden összejött Bernadettnek, a Queen
Elizabeth Olympic Parkban, telt házas stadion előtt, szoros
versenyben, új világbajnoki csúcsot futva, 2:20.51-es idővel előzött meg egy japán és egy török versenyzőt. Biacsi
Bernadett ezzel sportolói pályafutása legnagyobb eredményét érte el, a futamon kiváló stratégiával és hatalmas
hajrával szerezte meg az első helyet. A parasportoló magyar
csapat mindkét érmét a Biacsi ikrek szerezték a londoni
világversenyen, ezenkívül egy negyedik, két hatodik, két
hetedik és egy nyolcadik hely a magyar csapat eredménye.

Osztrák Titán-túra
Az ausztriai Aspangban futottak
a Titán TC fiataljai
az elmúlt hétvégén. 1100 méteren
Bárány Enikő első,
Szeges Debóra hatodik helyen ért
célba. 2100 méteren Szeges Richárd
lassabb
kezdés
után végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
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Szüksége van a tétmérkőzésekre a Szeged 2011-nek

Ezüstsorozat

A támadójátékon javítana Supka
A Ceglédi VSE ellen kezdi meg
vasárnap az NB II 2017/2018-as
szezonját a Szeged 2011-Grosics
Akadémia. A keret átalakult, a
kispadra új szakmai stáb ült le. A
csapat új vezetőedzőjével, Supka
Attilával beszélgettünk a felkészülési mérkőzések tapasztalatairól,
illetve arról, mire lehet képes a
gárda az új idényben.
Dorogi László
– Öthetes felkészülés végéhez ért a csapat, indul az NB II új idénye. Várják
már a játékosok a szezonrajtot?
– Természetesen. Csak a száraz
munkával, edzésekkel, tesztmeccsek
kel nehéz felkészíteni a játékosokat
egy új szezonra, nem lehet össze
hasonlítani a felkészülési mérkőzéseket és a tétmeccseket ilyen szempontból. Sokat dolgoztunk az elmúlt
hetekben, készen állunk a rajtra.
– Kilenc új játékos – Andrej Causic,
Onisor-Mihai Nicore, Papp Ferenc,
Ikonomu Konsztantinosz, Katona
Máté, Balázs Richárd, Beke Péter,
Molnár János, Szabó Péter – csatlakozott az előző szezonhoz képest a kerethez. Önnek is meg kellett ismernie
mindenkit, ez mennyire sikerült?
– Úgy érzem, sikerült az elmúlt
hónapban minden játékost megismernem, a régieket és újakat egyaránt. Sikerült mindenkivel megfelelően kommunikálnunk, beszélgetnünk, felmérni, hogy ki milyen
állapotban van, hogyan lehet a csapat segítségére. Mindenki keményen
dolgozik, tisztában vagyok a játékosaim képességeivel, de majd csak akkor
derül ki igazán, hogy mire vagyunk
hivatottak, ha elkezdődik a szezon.
– A felkészülés elején azt mondta,
hogy a gárda előző idényben mutatott stabil védekezésére lehet alapozni, de meg kell találni azokat a játékosokat, akik tudják segíteni a támadójátékot. Sikerült megtalálni ezeket
az embereket?
– A rendelkezésünkre álló keretek között igyekeztünk megerősíteni
a csapatot, többen is érkeztek szinte
minden posztra. Bízom benne, hogy
ezek a játékosok képesek lesznek elő-

Fotó: Gémes Sándor

relendíteni a csapat szekerét, és hozzátenni a támadójátékhoz azokat a
dolgokat, amiket elvárunk tőlük annak érdekében, hogy eredményesebben szerepelhessen a gárda.
– Több felkészülési mérkőzést játszott a csapat, sokat utazott, milyen
tapasztalatokat lehet levonni ezekből a
mérkőzésekből? Mit látott, amin még
mindenképpen dolgozni kell?
– Természetesen sokat kell még
dolgoznunk, már csak azért is, mert
más rendszerben, más játékfelfogásban szeretném látni futballozni a csapatot, mint ahogy azt az előző bajnokságban tette. Ennek megfelelően még
időre van szükség, hogy a játékosok
megszokják az új rendszert, de úgy
gondolom, hogy a felkészülés alatt
mérkőzésről mérkőzésre fejlődtünk,
és egyre inkább látom az elképzeléseimet megvalósulni a pályán. Ahogy
azt már említettem, ehhez viszont
elengedhetetlen, hogy tétmeccseket
játsszunk, hiszen ott derül ki igazán
a játékosokról, hogy ki mennyire bírják a nyomást, ki hogy teljesít igazi
versenyhelyzetben.
– Az egy hónapos felkészülés után
a Ceglédi VSE ellen kezdődik a sze-

23

zon a Szeged-Grosics számára. Annak
tükrében mennyire nehéz felkészülni
az ellenfélből, hogy minden csapatnál
történtek változások nyáron?
– Igyekeztünk feltérképezni a
Ceglédet, két alkalommal is megnéztük őket felkészülési mérkőzésen, próbáltuk kielemezni a játékukat, a csapat figyelmét is felhívtuk arra, hogy mik az erősségeik, és melyek
azok a dolgok, amelyekben talán nem
olyan jók. Ezenfelül az is fontos, hogy
az én csapatom is megfelelő stílusban, az ellenfél gyengéit kihasználva
futballozzon. Azon persze még dolgoznunk kell, hogy tökéletes legyen
a csapatjáték, de vasárnapra készen
fogunk állni a találkozóra.
– Mik az elvárások a csapattal
szemben az egész szezont illetően?
– Ahogy azt már említettem, bár
tisztában vagyok a játékosaim képességeivel, fontos, hogy bajnokikon, tétmérkőzéseken is lássam őket
futballozni. Azt azért elmondhatom,
hogy szeretnénk a legutóbb elért tizenegyedik helyezéshez képest előre
lépni, mind a tabellán elfoglalt pozícióban, mind pedig az eredményesség tekintetében.

Zsinórban negyedik ezüstérmét szerezte a magyar cukorbeteg futsalválogatott az
Európa-bajnokságon. Hevesi
Tamás együttese – mely Szegeden készült a megmérettetésre – a döntőben drámai
csatában, hosszabbítás után
szenvedett 6–5-ös vereséget
Horvátországtól, így ismét az
arany kapujában maradt alul.
A magyar válogatott 2013 óta
vesz részt a DiaEuro bajnokságon, azóta egy arany- és
négy ezüstérmet zsebelt be.
A Bukarestben zajló tornán
a csoportkörben Portugáliát (2–1), majd Macedóniát
(10–0) győzték le a mieink, az
egyenes kieséses szakaszban
pedig előbb Szlovákiát (5–1),
majd a szlovéneket (3–1) búcsúztatták. A fináléban kétgólos előnybe került a találkozó
elején a magyar gárda, ám a
horvátoknak sikerült a fordítás. Az utolsó percekben hiába mentette hosszabbításra a
találkozót Brondics góljával a
csapat, ott már csak a horvátok találtak be.

Összefogtak
Közös sajtóközleményben jelentette be együttműködési megállapodását a szegedi
labdarúgás több meghatározó szereplője. Az MLSZalközpontként tevékenykedő
Szeged 2011 olyan utánpótlás-nevelő műhelyekkel fogott
össze, melyek szintén azon
fáradoznak, hogy fejlesszék a
környék labdarúgását. A cél,
hogy a sportág népszerűsítése, a tömegesítés és a kiválasztás után Szegeden tartsák
a tehetségeket, és mindenki
megtalálja a számára megfelelő versenyzési szintet. A tervek szerint szilárd és erős helyi
utánpótlás-piramis szereplői a
Szeged 2011 alatt egyrészről az
FK 1899 Szeged, Tápé-Főnix és
Universitas, a másik oldalon a
Déli Aprók FC, Szegedi Vasutas
SE és Rendőr TE hármasa.
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