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SZEGED
Botránnyal indul a SZIN
– Felháborítónak tartják, hogy a szervezők
fényképes igazolványt
kérnek, többen adathalászatra gyanakodnak.
uwuwu

Államalapítás és Szent
Korona – Habár a magyarság szimbóluma, többször
a megsemmisülés
fenyegette nemzeti
ereklyénket.
uwuwu 9. oldal

10. oldal

Kezdődik a szezon
Az utóbbi évek munkája min
denképp sikereket ígér a
Csongrád megyei labdarúgás
életében.

23. oldal

Botka és a rendőrök
Tovább dagad Szegeden a par
kolási botrány, amely során
felmerült a kérdés: a polgár
mester visszaélt a hatalmával
és a város pénzével?

4. oldal

A toronyőr tükre
Bartus Bella

Becsengetés
Egyre jelentősebb a kormány
támogatása, ebben a hónap
ban dupla családi pótlékkal se
gítik a családok mindennapjait.

4. oldal

A Notre Dame-i toronyőr tükröt
tart a mai társadalom elé – vallja
Veréb Tamás, akinek nagy kihívást
jelentett, hogy a szegedi szabadtérin a nagyszabású musicalbemutató
egyik főszerepét játssza. A szegedi
nézők által is nagyon kedvelt fia-

tal művész több jelentős alakításon
van már túl, azonban az országos
ismertséget a Sztárban sztár tévéműsor hozta meg a számára. Mint
kiderült, Quasimodo alakításánál
az az elsődleges célja, hogy ne a
külsőségekre, sokkal inkább a belső értékekre helyezze a hangsúlyt.
– Azt szeretnénk elérni, hogy ne
egy színészt lásson a közönség, aki

Fotó: Kovács Ferenc

egy valamilyen szinten sérült embert alakít, hanem az értékek világa
kerüljön a felszínre. A különleges
mozgáson és beszéden túl a nézőkben fogalmazódjon meg a kérdés:
milyen ember ő valójában? – fejtette ki a főszereplő a lapunknak adott
interjújában.
Cikkünk a 11. oldalon
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Képregénybörze a Somogyiban

Véradások az ünnepi hétvégén

A novemberi szegedi képregényfesztivál „előfutáraként”
augusztus 26-án börzét rendeznek a Somogyi-könyvtár
alagsorában. A 10-től 14 óráig tartó program ingyenes,
a helyfoglalás viszont előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni az esemény Facebook-oldalán lehet.

Véradást szervez a Szegedi Regionális Vérellátó Központ.
Augusztus 19-én 9-től 13 óráig a zákányszéki Művelődési
Házban, míg augusztus 20-án 10 és 15 óra között az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban nyújthatják a karjukat azok, akik segítenének embertársaikon.

Mórás nyílt nap
Szakkollégistának lenni
ma egyfajta kiváltság
nak számít – ezt is meg
tapasztalhatták az ér
deklődők az újszegedi
Móra Ferenc Szakkollé
giumban, ahol elsőként
tartottak nyílt napot.
– Azt tapasztaltuk, hogy
folyamatosan nő az ér
deklődés a lakhatási
körülmények iránt, va
lamint sokan szerettek
volna tájékoztatást kap
ni a szakkollégiumról is,
erre azonban szervezett
keretek között eddig
nem biztosítottunk le
hetőséget – mondta el
Kovács Attila igazgató.
Három turnusban fo
gadták a mintegy 130
érdeklődőt.

Boldoguló fiatalok
A kormány fontosnak tartja, hogy jö
vőorientált és kiszámítható politikával
járuljon hozzá a fiatalok képességeinek
kibontakoztatásához – jelentette be
Rétvári Bence államtitkár. A fiatalok vi
lágnapja alkalmából közzétett felmérés
szerint Magyarországon az elmúlt tíz év
ben mintegy hatodával csökkent a nem
tanuló és nem is dolgozó 20-24 évesek
száma. Ezzel szemben az EU tagállama
iban átlagosan növekedett azoknak a
száma, akik ebben a korosztályban már
nem tanulnak, de munkájuk sincs.

A vásárlói tudatosság fejlesztése
A kormány 2019-ig több száz millió forintot kíván fordítani
az élelmiszerek minőségének emelésére, a vásárlói tudatosság
fejlesztésére, valamint a hatékonyabb hatósági fellépésre. A
földművelésügyi miniszter feladata egyebek mellett egy, a
vásárlók élelmiszerbiztonságra vonatkozó tudatosságának
és tudásszintjének növelésére szolgáló program kidolgozása.
Ebben közérthetővé kell tenni az élelmiszerek jelölését, az
élelmiszerek minőségi jellemzőit, az előállításnál alkalmazott
technológiákat, valamint a tárcavezetőnek ajánlásokat kell
készítenie a hagyományos termékek megismertetésére. A
program megvalósításhoz jövőre 600, 2019-ben pedig 700
millió forintot biztosítanak. A földművelésügyi miniszternek gyermekeket célzó élelmiszerlánc-biztonságról szóló
tananyagot is ki kell dolgoznia, és ingyenesen elérhetővé kell
tennie 2018. július 30-ig.

Hazahozták Vanesszát
Repülőgéppel hozták Bulgáriából
Szegedre Burkus Vanesszát. Az
autóbalesetben megsérült fiatal nőt az SZTE Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Intézetében
ápolják. Ha stabil marad az állapota, akkor koponya- és nyaki
CT-vizsgálaton esik át, utána döntenek arról, hogy felébresztik-e.
Akár hetekbe is telhet, mire kiderül, hogy van-e agykárosodás, s ha
igen, milyen mértékű.

Visszakapott kéz
Kiegészült a sérült szoborcsoport a Kárász utca
Dugonics tér felőli végén.
Korábban beszámoltunk arról, hogy egy éjszaka bulizó
fiatalok hajtottak be autóval
a sétálóutcába, majd kibillentették a szobrot és a követ
a helyéről. A helyreállítás
megtörtént, újra van keze a
nőalaknak, valamint a talapzat is visszanyerte eredeti
formáját.

Szennyvízkezelés

A Vidékfejlesztési Program újabb 3,2 milliárd forintnyi
forrásának odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség.
Ez alkalommal kistelepülések egyedi szennyvízkeze
lése valósulhat meg uniós forrásból. A pályázati fel
hívásra 2016. április 22 óta folyamatosan nyújthatják
be kérelmeiket a vidéki térségben működő települési
önkormányzatok, önkormányzati társulások. A mint
egy 12 milliárd forint keretösszegű pályázatra ez idáig
összesen 62 darab kérelem érkezett be. Ezek közül a
Miniszterelnökség első körben 27 darab kérelmet ré
szesített pozitív támogatási döntésben. Fontos infor
máció, hogy az előlegigénylések megkönnyítése érde
kében a közjogi szervezetek, például önkormányzatok
ingyen, bankgarancia nélkül juthatnak hozzá a beru
házások előlegeihez. A kiírás esetében a támogatási
döntések még nem fejeződtek be, a felhívás további
szakaszai kapcsán még zajlik az értékelési munka.
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Süllyed az ellenzéki hajó, mindenki a mentőcsónakba igyekszik

A baloldal sem hisz saját győzelmében
A honi baloldal összes szereplője
élet-halál harcot vív a Nézőpont
Csoport vezetője szerint. Mráz
Ágoston Sámuel a SZEGEDma.hunak adott interjújában kifejtette, a
Jobbik szavazóbővítése szavazóvesztéssé vált, Botka László pedig
hibát hibára halmoz, és kísérti a
Bokros-csomag öröksége is.
Szekeres Tamás
A politológus szerint az ellenzéki
erők hétről hétre kormányképtelenségüket bizonyítják, illetve azt, hogy
a jelenlegi kormányzatnak nincs
alternatívája. – A szegedi polgármester például a középosztály újabb
adóval való terhelését követeli, ami
súlyos taktikai hiba. Botka László
ugyan csak a „gazdagokat” akarja
kasszához kérni, de sokan emlékezhetnek még, hogy a Bokros-csomag
alatt mit jelentett a gazdagoktól elvenni a családi pótlékot – idézte fel

Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont
Csoport vezetője úgy folytatta,
Botka hibát követett el, amikor
Molnár Zsolttal konfrontálódott.
– Már-már úgy tűnt, hogy bűnbakot
keres a jelöltség visszaadásához vagy
a várható veresége magyarázatához.
Mindezt ő is belátta, ezért táncolt
vissza éles kritikájából néhány nap
után. Ugyanakkor Botka pozíciója
januárhoz képest gyengült, az elmaradt népszerűségnövekedés miatt
belső ellenzéke nem vesztette el befolyását. Egész más lenne a helyzet,
ha a baloldal hinne a győzelmében,
akkor posztokat osztogatnának, és
ezzel a belső feszültségeket tudnák
csillapítani. Süllyedő hajón azonban csak a mentőcsónakba bejutók
reménykedhetnek a túlélésben. S
most a baloldal összes szereplője
élet-halál harcot vív.
Azt is elmondta, a Jobbik egyre inkább meghasonlik önmagával,
szavazóbővítési terve előbb szavazó-

Fotó: Gémes Sándor

Mráz Ágoston Sámuel szerint Botka sorra követi el a hibákat

cserévé, majd szavazóvesztéssé vált.
– Szponzort ugyan szerzett a párt,
de a lelkesedést és az önkéntesek elkötelezett segítségét feladta érte. Jól
mutatja a Jobbik állapotát, hogy a
Vona Gábor által beültetett alelnö-

kök közül az egyik Ásotthalmon alkotmányellenes rendeletekről híresült el, a másik Ózdon a korrupciógyanúra félmeztelen önképpel
válaszolt – érzékeltette az ország irányítására való alkalmatlanságukat.

Folytatódik az MSZP-s miniszterelnök-jelölti „casting”

Kunhalmi Ágnes a legújabb Botka-utód

Nagyon úgy tűnik, a szegedi
polgármesteren kívül mindenki
más össze akar borulni Gyurcsány Ferenccel, ennek jegyében
erősítik hadállásaikat a budapesti
szocialisták.
DSZ

A hírek szerint saját pártja sem fogadja el Botka László miniszterelnök-jelöltet, aki egyrészt egyetlen
szá
zalékkal sem emelte az MSZP
népszerűségét, de agresszivitása belső háborút robbantott ki a szocialisták között, és ellehetetleníti a
baloldal további szereplőivel való
közösködést. A Figyelő és az Origo a
napokban arról írt, belső információk szerint az elégedetlen MSZP-sek
Kunhalmi Ágnesben, a párt budapesti elnökében találták meg Botka
utódját. Ezt megelőzően a Párbeszéd

Fotó: Gémes Sándor

Kunhalmi kedélyes szegedi látogatása – ma már nem ilyen felhőtlen a viszony

politikusa, Karácsony Gergely neve
merült fel, de az Origo úgy tudja,
még Ujhelyi István EP-képviselő is
szívesen lenne miniszterelnök-jelölt.
Kunhalmi Ágnes szerepe onnantól kezdve értékelődött fel, amikor a

Botka által – Molnár Zsolttal szemben – javasolt Tóth József helyett az
MSZP budapesti elnöksége a miniszterelnök-jelölttel nyíltan szembemenve őt bízta meg a fővárosi kampány vezetésével. A Magyar

Hírlap szerint ez a lépés is jelzi, hogy
a fővárosi szocialisták szemét szúrja
Botka László Gyurcsány-fóbiája, és
mindenképpen össze akarnak fogni a korábbi kormányfő által vezetett DK-val. – Az MSZP Budapesten
nagyon erős, nem enged Botkának
a Gyurcsány-kérdésben, úgyhogy a
volt kormányfő a fővárosi jelöltek
között lesz – jegyezte meg egyik forrásuk. Az erős Gyurcsány-szövet
séges
nek tartott Kunhalmi Ágnes
tragikomikus, nem egyszer röhögőparódiába hajló sajtószereplései mellett korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy az életrajzába
két diplomát is beírt, majd kénytelen volt elismerni, hogy nyelvvizsga
híján nem vehette át az okleveleit,
és arról is kitálalt, hogy közokirathamisításért jogerősen pénzbüntetésre ítélték egy diákigazolvánnyal
kapcsolatos visszaélése miatt.
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Hivatali vesztegetés gyanújába keveredhetett Botka László?

Újabb nyomozás indult a VIP-parkolóügyben
Rendőri vezetőket korrumpálhatott Botka László – közölte Szabó
Bálint. A jogász arra kíváncsi,
van-e összefüggés a szegedi és
megyei rendőrkapitány személyes
használatú VIP-parkolóbérletei és
aközött, hogy beosztottjaik éveken
keresztül ültek bizonyos nyomozások iratain, intézkedések sorát
elmulasztva.
Varga Anna
– Botrány alakult ki Szegeden, Botka
László a hivatali helyzetével visszaélve, a város pénzéből nem csupán
szegedi és megyei szocialista politikusokat, hanem helyi és megyei
rendőri vezetőket korrumpálhatott – jelentette ki Szabó Bálint jogász a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság épülete előtt tartott
sajtótájékoztatóján.
A VIP-parkolóbotrány kapcsán
azt mondta a Likvid Kontroll Kft.
ügyvezetője, hogy miközben óránként 500 forintért, naponta 5 ezerért, éves szinten 312 ezerért lehet
Szegeden parkolni, eközben egy ki-

vételezetti kör bármikor korlátlanul
parkolhat. Az ügyben bírósági eljárás is folyik, az ügyészség szerint a
vádlottak több mint 40 millió forint kárt okoztak azzal, hogy 2008
és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérleteket biztosítottak, amelyek odaítéléséről vezetői értekezleteken döntöttek. – A közfeladatot
ellátó kormánymegbízott, a mentők
és tűzoltók valamiért kimaradtak a
szórásból, ellentétben a helyi rendőri vezetőkkel – jegyezte meg.
– Van-e összefüggés a rendőri vezetők által a várostól éveken át kapott személyes használatú parkolóbérletek juttatása és aközött, hogy
beosztottjaik két éven keresztül ültek bizonyos nyomozások iratain,
intézkedések sorát elmulasztva? –
tette fel a kérdést Szabó Bálint, hozzátéve, ez az ügy nem morális, hanem jogi kérdéseket vet fel. A jogász
bejelentést tett a belügyminiszternél
az ügyben, mert úgy látja, ez az ügy
a rendőrséget és a rendőri vezetőket keverte olyan súlyos gyanúba,
ami alkalmas arra, hogy megrengesse a szegedi nyomozószervekbe ve-

Fotó: Kovács Ferenc

Szabó bebizonyítaná, hogy Botka visszaélt a város pénzével és hatalmával

tett közbizalmat. Szabó júliusi feljelentése nyomán a Nemzeti Nyomozó
Iroda kezdett el nyomozni hivatali vesztegetés megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen, és megkezdődtek a kihallgatások is.
A Fidesz közleményben reagált:
a kormánypárt értékelése szerint a
szocialista politikus lebukott, kiderült, hogy miközben Botka László
arról prédikál, hogy „fizessenek a

gazdagok”, ő maga visszaélt a hatalmával.
– A szegediekkel méregdrága parkolási díjakat fizettet, de ő maga több
szocialista politikusnak, hozzátartozóinak, barátainak teljesen ingyenes
parkolást intézett el évekre Szegeden
– fejtette ki a Fidesz azt sürgetve,
hogy szólaljon meg az MSZP politikusa, és árulja el, milyen szerepe
volt a botrányban.

Augusztusban dupla családi pótlékot kapnak a családok

Még több támogatás az iskolakezdéshez
A gyerekeket elindítani az iskolába kemény feladat a családoknak.
A kétgyermekes szülők akár 24
ezer forintot is megspórolhatnak a
tankönyveken.
Bartus Bella
– Az előbb folyósított családi pótlék
nagyon jól jön, hiszen négygyermekes szülőként nem egyszerű dolog
elindítani a gyerekeket az iskolába.
A könyveken kívül tanszereket és
a ruhákat is vásárolnunk kell –
fejtette ki véleményét lapunknak
Andrea. Egyre több támogatást,
segítséget kapnak a családok az iskolakezdéshez – ezt már Kardosné
Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok

Országos Egyesületének elnöke
mondta az M1-nek.
Az új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5–9.
osztályos tanulók is ingyen kapják a
tankönyveket. A három- vagy többgyermekes családok korábban is ingyen jutottak a tankönyvekhez, a
mostani újítás már a kétgyermekes családoknak is kedvez, hiszen
az ő esetükben a megtakarítás akár
24 ezer forintot is jelenthet, mivel
a tankönyvcsomag átlagosan 10–12
ezer forintba kerül. A szeptemberi
családi pótlékot ráadásul egy hónappal korábban folyósítják, így a családok könnyebben fel tudnak készülni
az iskolakezdésre, a szükséges felszereléseket időben meg tudják venni.

A szervezet elnöke kedvezőnek
nevezte, hogy augusztusban dupla
családi pótlékot kapnak a családok.
– Ez nagyon jó hír, mert akinek két
gyermeke van, ugyanúgy fizetnie
kell minden tanévben a szükséges
eszközt, mint a nagycsaládosoknak.
Nem biztos, hogy nincs rászorulva
a támogatásra az érintett csak azért,
mert kevesebb gyermeket nevel –
fogalmazott a Déli Szónak Román
Angéla, a Fészek Nagycsaládosok
Szegedi Egyesületének elnöke, aki
hatalmas segítségnek tartja az ingyentankönyveket. Úgy összegez,
ahhoz, hogy minőségi módon tudjanak tanulni a gyermekek, minőségi eszközöket, felszereléseket is kell
vásárolni.

Fotó: Gémes Sándor
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Csak nevében szociális a bérlakáspályázat Szegeden

MSZP-s Kádár-kultusz

Az út szélén hagyják az embereket
Szeged városa most olyan szerepben tetszeleg, mintha széles
tömegek számára nyitná meg
szociális bérlakásállományát,
valójában azonban éppen az ellenkezője történik – mondja Szentistványi István független képviselő.
Szerinte a helyi rendelet éppen a
legelesettebbeket nem támogatja,
így csak a választási kampány része a sokat hangoztatott baloldali
fordulat Szegeden.
Varga Anna
Harminc felújított garzont pályáztatott meg az önkormányzat ingatlankezelője, az IKV Zrt. nemrég,
a szociális alapon kiírt pályázatra
háromszoros volt a túljelentkezés,
ami jelzi, van igény az alacsony
bérleti díjú ingatlanokra. Azok, akik
a helyi lakásrendeletben szereplő feltételeknek megfeleltek, most
örülhetnek, ám Szentistványi István
független önkormányzati képviselő
arra hívja fel a figyelmet, hogy pont
azokon nem segít a rendszer, akik
a legjobban rászorulnának. Július
közepén egy 69 éves asszony került
utcára, a másfél milliós hátralékot
felhalmozott nőn a képviselő szerint segíthettek volna, például az

IKV Zrt. megtehetné, hogy amíg az
adósság nem éri el a több százezer
forintot, addig egy kisebb lakást
ajánl cserének, hiszen bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja
fizetni a számláit.
– Kampányanyagnak nagyon
ütős, hogy az ellenzék baloldali
fordulatát hangoztatja Botka László
polgármester, az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Ebbe a koncepcióba
jól passzol, hogy bővítik a szociális bérlakásállományt, és a leginkább rászorulók számára bocsátják
rendelkezésre. Ezt abszolút baloldali programnak tekinthetnénk, ha
köze lenne ahhoz a valóságos helyzethez, ami itt Szegeden történik.
Erről azonban szó sincs – közölte
Szentistványi István.
A független városatya emlékeztetett, hogy a városi tulajdonú lakásállomány nagyjából nyolcvan százaléka szociális bérlakásként van nyilvántartva, ám ez korántsem jelenti
azt, hogy ilyen alapon laknak bennük. Elmondása szerint rengeteg
olyan ember van, aki szociális bérleti
díjat fizet, miközben a belvárosban
egy nagy polgári lakásban él, és az anyagi
helyzete sem indokolná, hogy szo-
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ciális alapon kapjon bármit is az önkormányzattól. Szentistványi szerint
az sem igaz, hogy bővül a szociális bérlakások száma, hiszen a város folyamatosan értékesíti lakásait. – Nem beszélnek róla, hogy ezen
bérlakások egy része éveken át parlagon hevert, mert nem fordítottak
arra pénzt, hogy kiadható állapotba hozzák. Arról sem esik szó, hogy
azért álltak üresen a lakások, mert a
szociális bérlőket kiebrudalták onnan, vagy elmentek, mielőtt a végrehajtót rájuk küldték volna – magyarázta.
A legnagyobb problémának azt
látja a városatya, hogy a júniusban
módosított lakásrendelet továbbra is a leginkább rászorulókat zárja ki a rendszerből, hiába hangoztatja az ellenkezőjét a városvezetés.
Szentistványi István rámutatott, ha
egy édesanya egyedül nevel két-három gyereket alacsony fizetés mellett, akkor esélye sincs arra, hogy
szociális alapon jusson bérleményhez, családok esetében ugyanis érthetetlen módon több pont jár annak, ahol 85 ezer forint az egy főre
jutó nettó jövedelem, mint ahol 40
ezer forint. A szegedi fizetésekhez
mérten így sokaknak csak álom
marad az olcsóbb lakhatás.

Lengyel László Kádár Jánost
méltatta az ATV-ben – figyelt rá
fel a Magyar Idők. Botka László
szocialista
miniszterelnök-je
lölt tanácsadója a műsorban
úgy fogalmazott: „Kádár János
a maga részéről – és ezt most
pozitívan mondom – személye
sen is hihetetlenül puritán em
ber volt, soha nem lopott. Ez a
rendszer a vezetőjétől kezdve
nyílt és durva korrupcióra épül.
Láttam akkor is a félelemnek
az eluralkodását. Félt az ország
egy része. De kétségtelenül ma
a félelemcsinálásban sokkal
erőteljesebb ez a rezsim, sok
kal brutálisabban lép föl, jóval
kevésbé hagy eszközöket a sza
bad gondolkodásnak”. Párhu
zamként a lap keresett egy idé
zetet magától Kádártól, mely az
MSZMP Ideiglenes Központi Bi
zottsága 1957. április 2-ikai ülé
sén hangzott el: „Az országban
aktivizálódnak, fellépnek, hatal
mat ragadtak kezükbe horthys
ta katonatisztek, csendőrök s a
többi. Ezeknek ügyét is komo
lyan kézbe kell venni, tárgyalni
nem is kell. Meg kell csinálni a
népbíróságot, s ahol csak olyan,
volt horthystákkal találkozunk,
akik vették maguknak a bátor
ságot és disznóságot csináltak,
körmenetben kell bíróság elé ál
lítani, halálra ítélni és kivégezni.
Ezeket az ítéleteket nem kell az
újságban lehozni.”

Ingyenes apróhirdetés!
Közöljük az Ön felhívását is,
aminek maximum terjedelme
70 karakter lehet. Várjuk hirdet
ményeiket a deliszomagazin@
gmail.com e-mail címre minden
héten kedden 12 óráig. 90 ezres
példányszámban Szegeden, il
letve a környék 18 településén!

Fotó: Kovács Ferenc

Emőke néni 50 ezres nyugdíjából nem tudta fizetni a 40 ezres albérleti díját, ezért kilakoltatták
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A lakótelepen élők régi vágya teljesült a minden igényt kielégítő parkkal

Új kutyafuttatóval bővült Tarjánváros
Kothencz János saját pénzével
is hozzájárult képviselői alapja
mellett a Zápor-tónál található
kutyafuttató létrehozásához. A
tarjániak már évek óta vártak
egy agilitypályára, ahol szabadon
engedhetik az ebeiket.
Tóth Marcell
A négylábúak és gazdáik örömére
átadták az új tarjáni kutyafuttatót a
Zápor-tó mellett, a töltés oldalánál.
Az ölebektől a nagytestű kutyákig
sokféle eb jelent meg már a megnyitón is.
– A két nagy palánkot egyáltalán nem éri el, a gumikat nem
szereti, azonban igyekeztünk mindent kipróbálni. Korábban is mentünk kutyafuttatóba, de agilitypályán most járunk először. Nagyon
szeret rohangálni, naponta háromnégyszer is lejövünk, hétvégén pedig
egész nap kint vagyunk – mondta
Gácser Gyöngyi, egy törpe pinscher
gazdája. – Az itt található játékok

Fotó: Gémes Sándor

A képviselői forrás nem volt elég, így önerővel is segítettek a kutyásokon

minden méretű kutyának jók tudnak lenni, egy kis variálással pedig
a kisebb ebek még jobban érezhetik magukat. Lehet rajta gyakorolni
ügyességi feladatokat, és fel tudnak
készülni különböző megméretteté-

sekre, például kísérőkutya-vizsgákra. Ez a felszereléstömeg segíti, hogy
a kutya és a gazda viszonyában létezzen egy olyan játékos feladat, amely
mindkettejüket összehangolja – magyarázta Keller Zoltán, a HANIMEC

Kutyásterápia és Sportegyesület vezetője.
– Hosszú évek óta szerettek volna egy kutyafuttatót a tarjániak. Egy
korszerű, agilityeszközökkel ellátott
kis- és nagytestű kedvenceknek megfelelő otthont kívántunk biztosítani
– fogalmazott Kothencz János, a
Fidesz–L.É.T. tarjáni önkormányzati képviselője. Elárulta, a tarjáni
kutyások adtak tanácsot, hogy milyen eszközökre lehet szükség, ők javasolták az ugratót, a szlalompályát,
a magas rámpát.
A helyszín nem véletlenül a
Zápor-tó melletti terület lett.
Egyrészt a töltést és a záporgyűjtő
környékét szeretik a kutyások, másrészt rendelkezésre állt egy olyan
rész, amelyet eddig nem használtak ki rendezvényeik idején. A beruházást éves képviselői keretéből finanszírozta, de az összeg erre nem
volt elég, így ő maga és felkérésére a barátai is hozzájárultak a kialakításhoz, a 2,7 millió forintot még
hatszázezerr forinttal toldották meg.

Málnaszörp, pattogatott kukorica, kézműves tolltartó
Interaktív rendezvények, játékok,
kézműves-foglalkozások. Közösségépítő ingyenes programokkal
várja a Csongor téri Közösségi Ház
a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Bartus Bella
Az ÁGOTA Játszóház augusztusban
újraindul, minden hétköznap 15–19
óra között színes programokat kínál
a gyermekek és a családok számára.
A nyitva tartási idő alatt ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatások közül
továbbra is ajánlják az érdeklődők
figyelmébe a csocsót, a pingpongot,
a léghokiasztalt, a foglalkoztató játékokat és a kézműves-tevékenységeket. A nagy népszerűségnek örvendő
korrepetitor tanodákba előre be kell
jelentkezni. Szabóné Szívós Ildikó, a
Csongor téri Kulturális és Közösségi
Központ vezetője a Déli Szónak elmondta, a korrepetitor tanodát min-

den olyan gyerek számára ingyenesen biztosítják, akik a megfelelő szaktanárok segítségével szeretnének felkészülni a különböző tantárgyakból.
A legnépszerűbb program a zumbaparti, ahol kicsik és nagyok együtt
élvezhetik a mozgás örömeit. A szórakoztató esteken kulturált és biztonságos körülmények között együtt
szórakozhat a család apraja nagyja.
– Önkéntesek vigyáznak a gyerekekre, a buli végén pedig jöhetnek értük a szülők. Filmklubunk is lesz már
a hónapban, ez nagyon kedves dolog, az ÁGOTA Játszóházban nemcsak egy egyszerű filmezésre várjuk
a gyerekeket, málnaszörpöt és pattogatott kukoricát is biztosítunk a szórakozáshoz. Az iskolakezdéshez kézműves-foglalkozás keretén belül tolltartót készíthetnek a gyerekek saját
maguknak – tette hozzá a központ
vezetője. A Csongor téri Közösségi
Ház minden hétköznap várja az ér-

Fotó: Gémes Sándor

Minden korosztály megtalálja a szórakozást a Csongor téri Közösségi Házban

deklődőket. Változatos programjai
egyaránt szólnak a gyermekeknek,
fiataloknak, de ugyanígy örömmel
látják a családokat és az időseket is.

Helyet, teret és lehetőséget adnak a
lakosságnak, hogy a generációk találkozásával valóban alkotó, egymásra odafigyelő közösség éljen együtt.

MOZAIK

DÉLI SZÓ 

Milliárdok nyelvvizsgára

A következő három évben évi mint
egy hárommilliárd forintot különít
el a kormány a fiatalok első sikeres
nyelvvizsgájának ingyenessé tételé
re – áll a Magyar Közlönyben közzé
tett kormányhatározatban. A döntés
értelmében 2018. január 1-jétől az
adott évre érvényes minimálbér 25
százalékának megfelelő összeghatár
ig megtérítik a nyelvvizsga díját a 35.
évüket be nem töltött fiataloknak. Ez
az első sikeresen teljesített komplex
középfokú (B2) nyelvvizsgára vagy az
ezzel egyenértékű emelt szintű ide
gen nyelvű érettségi vizsgára, vala
mint a komplex felsőfokú (C1) nyelv
vizsgára vonatkozik.

Szegeden a turné
A csongrádi megyeszékhelyre is ellátogat az Itt élned,
halnod kell történelmi rockmusical, melynek turnéja
augusztus 19. és október 14. között zajlik. Az Esztrád
Színház produkcióját 150 szereplővel és közreműködővel játsszák. Vikidál Gyula, Bodnár Vivien, Palcsó
Tamás, valamint Varga Miklós és gyermekei is szerepelnek a darabban.

Fő a biztonság

A járási tisztifőorvos határozata alapján véget ért a
korábban kihirdetett méhegészségügyi települési zárlat
Röszkén, így a határ menti
községben a méhekkel történő vándorlás – a vonatkozó
bejelentési és vizsgálati szabályok megtartása mellett –
lehetséges és szabad.

Te-Szedd!

Munkák a hídon

Szeptember 15-17-én
lesz a Te-Szedd! ön
kén
tesen a tiszta Ma
gyar
országért akció. A
kezdeményezésre jelentkezők már regisztrálhatnak a teszedd.hu weblapon. Tavaly mintegy
190 ezer önkéntes vállalta lakókörnyezetének
megtisztítását.

Szeged és Hódmező
vá
sárhely között, az algyői
Tisza-hídon augusztus
21-étől a dilatációs szerkezet javítását végzik.
A munkálatok félpályás
útzár és jelzőlámpás forgalomirányítás mellett
zajlanak majd, várhatóan
egy hónapon keresztül.

Drogdömping
A Csongrád Megyei Fő
ü
gyészség vádat emelt azzal a
macedón férfival szemben,
aki télen több mint 17 kg
marihuanát próbált hazánkba csempészni. A drogot
nyugatra szállította volna.
Nyolcezer euróért vállalta,
hogy a kábítószer az adott
címre kézbesíti.

Péter mint István

Elfogadták az augusztus 20ai rendezvények biztosítási
tervét. Valamennyi hatóság
támogatta az elképzelést. A
felelős Operatív Törzs folyamatosan elemez, valamint
figyelik az illetékesek a meteorológiai előrejelzéseket.

Életet adnak

Szabadon a méhek
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Az idei évben Nemeshany településen öntötték össze
és szentelték meg a Magyarok Kenyere Program keretében összegyűjtött gabonát. Az ünnepi kenyérhez
ez idáig több mint 500 tonna gabonát ajánlottak fel a
gazdálkodók határon innen és határon túlról – írja a
Miniszterelnökség. Az elmúlt hét évben, hála a támogató szervezetek együttgondolkodásának és munkálkodásának, a Magyarok Kenyere Program rengeteg
gazdát szólított és szólít meg a mai napig, hogy az
életet jelentő búzaadománnyal segítsen. A gazdák ezzel a hagyományos jelképpel adnak „életet” a határon
innen és határon túl élő rászoruló gyermekeknek. A
tervek szerint a liszt és kenyéradomány mintegy 80
ezer nehéz sorsú gyermekhez juthat el, és ebből sütik
majd az ünnepi kenyeret is. Az adományozási napot
szeptember 20-án, a Gyermekek Világnapján tartják.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Szőregen
nyolc mázsa búzával járultak hozzá a kezdeményezéshez a szegedi és környékbeli gazdák.

A Nemzeti Lovas Színház
nagy sikerű rockoperája,
az István, a király címsze
repében Sándor Pétert
láthatjuk a mórahalmi
Patkó Lovas Színház ün
nepi, augusztus 20-i és
21-i előadásán. A fiatal
színész 3 éve végzett a
Színház- és Filmművé
szeti Egyetemen. Játszott
többek között a Madách
Színházban, a Szegedi
Nemzeti Színházban az
Evitából ismerheti a kö
zönség, A fiatal színész
jóbarátját, a megsérült
Borbély Richárdot he
lyettesíti majd. Sokat
tréningeztek az előadá
sokra, a Nemzeti Lovas
Színház vezetője, Pintér
Tibor külön is sokat fog
lalkozott vele.

Gyermekétkeztetés
Jelenleg 34 gyermek részesül a nyáron napi egyszeri ingyenes étkezésben
Bordányban. Nem csak a
hátrányos helyzetű, hanem a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő
kiskorú fiatalok részére is
biztosított az egyszeri meleg
ebéd. Az étkezés a szünidő
végéig vehető igénybe.
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Már szombaton kezdődnek a Szent István-napi programok

Pintér
M.
Lajos
A példa
Hosszú, véres és verítékes volt az
út, melyen hazaérkeztünk. Állam
alapító első királyunk bölcs jövőbe
látással, férfias határozottsággal,
kellő megfontoltsággal és méltó
e
rényességgel rakta le a szilárd
alapot, melyre máig bizalommal
építkezhetünk. Az államiságunkat
ezredéve megtestesítő Szent István
helyezte el a magyarságot végle
gesen Európa térképén, és utat
mutatott nemcsak a következő
nemzedékeknek, de a távoli évszá
zadok emberének is. Magyarság,
európaiság, ke
reszténység; család,
közösség, nemzet; hazaszeretet, hit,
erkölcs; erő és gyengédség elválaszt
hatatlan egységet alkotott felfogá
sában és tevékenységében.
Van okunk büszkének lenni, és ün
nepelni. Az elvek kőbe vésve. A pél
da adott. Ha követjük, továbbra is
sikeres lesz a magyar és az európai
jövő. Államalapítónk alakja olyan
tartást ad, mely megvéd a mindent
elnyelő globális massza fenyegeté
sétől, a határok és korlátok nélküli
szabadosság szédítő bizonytalan
ságtól, az önazonosságot, az identi
tást veszélyeztető hamis, méregke
verő uniformizálás téveszméjétől.
Ugyanakkor felelősséggel is jár: a
Szent István-i Magyarország meg
őrzése és továbbörökítése minden
magyar egyéni és közös feladata.
Figyeljünk oda a mindennapokban
is Intelmeire!
„Légy erős, nehogy a szerencse túl
ságosan felvessen, vagy a balsors
letaszítson. Légy alázatos is, hogy
Isten felmagasztaljon most és a
jövőben. Légy majd mértékletes,
hogy mértéken túl senkit se büntess
vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy
sohase harcolj az igazság ellen.
Légy becsületes, hogy szándékosan
soha senkit gyalázattal ne illess.”
Hiszen a szeretet gyakorlása vezet
el a legfőbb boldogsághoz.
Mi itthon vagyunk. Mi vagyunk
itthon.

Az államalapítót ünnepli a megye
Kenyérszenteléssel, másutt falunappal ünneplik augusztus 20-át.
Csongrád megyei programok közül
szemezgettünk.
Varga Anna
Szegeden a központi városi ünnepséget augusztus 20-án 11 órakor tartják a Széchenyi téren, az új
kenyeret Kiss-Rigó László megyés
püspök áldja meg. Vasárnap rendezik meg a IV. Dorozsmai Családi
Napot, amelynek keretében 10 órakor emlékeznek államalapító szent
királyunkra. A Huszár Mátyás
rakparton pedig a RakpartFeszt –
Kézműves Sörünnep keretében 14
órakor kezdődik az ünnepi műsor,
21 órakor pedig tűzijátékot tartanak.
Mórahalmon
Szent
István
Kenyere Búcsút tartanak szombaton, amelyre a Szeged-Csanádi
Egyházmegye és az önkormányzat a Homokhátság egyházközségeinek minden tagját invitálja. 18.30kor a templomkertben Kovács Nóri
és a Motiva zenekar lép fel, majd
19.30-tól ünnepi szentmisét tartanak, amelynek keretében Kiss-Rigó
László megyés püspök megszenteli
az új kenyeret. A szentmisét fáklyás
körmenet követi.

Fotó: Gémes Sándor

Népes közönséget várnak a kenyérszenteléssel is egybekötött rendezvényekre

Ruzsán augusztus 20-án 10 órakor az Alkotmány téri Szent István
szobornál tartanak emlékműsort,
amit koszorúzás követ. 11 órakor
szentmise és kenyérszentelés lesz a
templomban, a misét Negyela Zoltán
plébániai kormányzó celebrálja.
Ásotthalom augusztus 19-én ünnepel. 15 órakor Kézművesség határon innen és túl címmel kiállítás nyílik a művelődési házban, 16 órakor B.
Nagy László, a térség országgyűlési
képviselője, majd Toroczkai László
polgármester mond köszöntőt. A kenyéráldás után kitüntető címeket adnak át és köszöntik a jubiláns házasokat, 17.45-től a Grimask Színház

Kalandra fel! című bábjátékát tekinthetik meg az érdeklődők. 19 órakor Kasza Tibi lép színpadra, Bruti
stand up humorista is szórakoztatja az egybegyűlteket, az Eklekzik
zenekar után pedig Koós János- és
Dékány Sarolta-koncert lesz.
Pusztamérgesen augusztus 20-án
10 órakor megemlékezést tartanak
a kopjafánál, műsort adnak a Szent
Ágoston Katolikus Általános Iskola
tanulói és az Őszikék Nyugdíjas Klub
tagjai. Papp Sándor polgármester köszöntője után koszorúzást tartanak,
majd 11-kor ünnepi mise kezdődik,
amelynek celebránsa Janes Zoltán zákányszéki plébános lesz.

Hadi bemutatók, civil értékek, kulturális produkciók augusztus 20-án

Ópusztaszeren tisztelegnek
Rengeteg kulturális program várja
az érdeklődőket az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban
Szent István napján: táncegyüttesek lépnek fel, hadi bemutatók
szórakoztatják az érdeklődőket.
Tóth Marcell
Itt ünnepel az egész megye, beleértve a nemcsak a kilátogató lakosságot, hanem a helyi vezető közéleti személyeket is. A 13 órakor
kezdődő műsorban Farkas Sándor,
Szentes és Csongrád országgyűlé-

si képviselője üdvözli az ünneplőket. Ünnepi beszédet mond Gulyás
Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke. Ezen
alkalommal adják át a Csongrád
Megyei Önkormányzat alkotói díjait
és egyéb kiemelkedő elismeréseit, a
díjazottakat Kakas Béla, a megyei
közgyűlés elnöke köszönti. Az új
kenyeret Kiss-Rigó László, SzegedCsanádi Egyházmegye püspöke
szenteli meg, majd Makra József
ópusztaszeri polgármester szegi
meg. A történeti emlékpark és a
Feszty-körkép megtekintése augusz-

Fotó: MTI

tus 20-án ingyenes, azonban utóbbi
látogatása csak előzetes regisztrációval lehetséges ezen a napon!
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A Szent Korona többet jelentett, mint az uralkodó személye

Pletyka, hogy Kossuth Lajos felpróbálta
Most júniusban fejezte be a
munkáját az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport,
amelynek vezetője Pálffy Géza
történész. A kutatóval a magyar
államiság jelképének történetéről
beszélgettünk. Habár osztatlan
tisztelet övezte, évszázadokon
át mégis többször közel került a
megsemmisülés lehetőségéhez a
korona.
Tóth Marcell
– Mikor vált a Szent Korona
egysze
rű tárgyból Magyarország
szimbólumává?
– Már a középkorban kialakult,
hogy a korona jóval többet jelent,
mint az uralkodó, majd a 17. századra a magyar politikai elit jelképe lett. Részben erre a hagyományra vezethető vissza, hogy ma
Parlamentben van elhelyezve, mert
amikor visszatért II. Rudolf prágai
udvarából, akkor a rendek a koronát magukkal kezdték azonosítani.
Ezt követően szép lassan a magyar
államiság, a magyar történelem, a
függetlenség szimbóluma is lett.

Fotó: Gémes Sándor

Pálffy Géza szerint a korona a magyar történelem és függetlenség szimbóluma lett

– Mikor következett be, hogy csak
a Szent Koronával történő megkoro
názás érvényes, az is bizonyos felté
telek mellett?
– A legfontosabb három alapelv
szintén már a középkorban kialakult,
s az a Kottanner Jánosné Wolfram
Ilona rögzítette először a naplójában,
aki ellopta a koronát. Itt mondták ki
először, hogy csak az lehet király, akit
a Szent Koronával Székesfehérváron
az esztergomi érsek koronázott meg.

Azonban az új kutatásokból tudjuk,
hogy ez közel sincs így. Pont a kutatócsoport hívta fel a figyelmet, hogy
Magyarország történetében öt koronázó város volt. A koronázó szertartásban is következett be változás, de a
Szent Korona valóban nem hiányozhatott, mindvégig nélkülözhetetlen és
meghatározó szerepet játszott.
– Hogyan viszonyultak a sza
badságharcok vezetői a Szent
Koronához?

– A Rákóczi-szabadságharc idején, majd az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban trónfosztás
történt, amikor a korona és a nemzet
története egy időre elvált. Ambivalens
viszonyuk volt a Szent Koronához a
résztvevőknek, hiszen ezekben az
időszakokban a Habsburg-dinasztia
tagjai uralkodtak.
– Igaz lehet a legenda, hogy titok
ban felpróbálta a koronát Kossuth?
– Biztos, hogy nem. A koronával
tisztelettel bántak a korabeli politikusok. Ez igaz a korábbi történelmi szereplőkre is, például Bethlen Gáborra.
– Kossuthék elrejtették a koronát,
de 1853-ban egy áruló segítségével
megtalálták a császáriak, így Ferenc
Józsefet a kiegyezés után megkoronáz
hatták. Miért Budán tették ezt meg?
– 1792-ben már volt itt koronázás, s korábban is felmerült helyszínként a magyar politikai elit szemében. Azonban 1848-ig az egyik főváros még Pozsony, viszont 1867-ben
már egyértelműen csak Buda tölti
be ezt a szerepet. Sem Pozsony, sem
Székesfehérvár nem tudta megőrizni régi pozícióját, így 1916-ban is
Budapesten zajlott a koronázás.

Szeren gyűlt össze először a honfoglaló magyarság

Ajtony sokáig ellenállt Szent Istvánnak
Miklós Péter történész szerint
nem is gondolnánk, hogy Csongrád megyének milyen kiemelten
nagy szerepe van az államalapítás
történeti emlékezetében.
Tóth Marcell
– Egyrészt, mert a középkori gyökerű hagyomány szerint a honfoglaló
magyarság első Kárpát-medencei
országgyűlésére Szeren – a mai
Ópusztaszeren – került sor, amely
esemény alkotmánytörténetünkben
is a jeles történeti pillanatok sorában
van. Másrészt mert régiónk egy része
az ország egyik olyan területe, amely
meglehetősen későn integrálódott a

Szent István szervezte magyar államba – fejtette ki a Déli Szónak
Miklós Péter. A történész rámutatott,
a későbbi Csanád vármegye Ajtony
vezérnek a territóriumához tartozott, aki az első király általi 1028-as
legyőzetéséig nagyállattartásból, mezőgazdasági termelésből és a marosi só megvámolásából finanszírozta
tartományát és haderejét, sőt önálló
– bizánci irányultságú – külpolitikát
folytatott. Később Szent István kultusza is jelentőssé vált vidékünkön,
tisztelete olyannyira erős egészen a
huszadik századik, hogy például a
nyolcvan éve épült hódmezővásárhelyi újtemplomot az ő oltalmába
ajánlották a helyi katolikusok.

Fotó: Wikipedia

Első királyunk kultusza jelentős Csongrádban
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Tucatnyian hűvösön
Tovább burjánzik a Czeglédy-ügy,
immár tizenkettőre emelkedett
a mintegy hárommilliárd forin
tos, különösen jelentős vagyo
ni hátrányt okozó költségvetési
csalás gyanúsítottjainak száma.
Legutóbb egy bodajki iskolaszö
vetkezet elnökét tartóztatták
le. A szocialisták és a DK (illet
ve személy szerint Botka László
és Gyurcsány Ferenc) ügyvédje,
Czeglédy Csaba szintén letartóz
tatásban van. Az alapos gyanú
szerint a politikus, aki egy diák
munkásokat közvetítő szombat
helyi székhelyű gazdasági tár
saság vezetője, társaival együtt
egy többszintes céghálót mű
ködtetett, hogy így kerüljék el a
közterhek megfizetését. A Fidesz
szerint az a legfontosabb, hogy
minél hamarabb kártalanítsák a
becsapott diákokat. Budai Gyula,
a kormánypárt képviselője hoz
záfűzte, az MSZP-nek és a DK-nak
be kell fejezni a mellébeszélést,
és tisztáznia kell, milyen kapcso
latban voltak Czeglédy Csabával,
milyen megbízásokat adtak neki.

A terror árnyékában
Az elmúlt két év fél évben Euró
pának nem sikerült megoldania
az iszlamista terrorfenyegetett
ség alapproblémáit – állítja Hor
váth József biztonságpolitikai
szakértő, aki az M1-nek úgy fo
galmazott, sajnos újabb és újabb
merényletekre kell felkészülni.
A katonai titkosszolgálatok ko
rábbi helyettes vezetője az alap
problémák között említette a
közel-keleti és észak-afrikai tér
ség biztonsági helyzetét, az ál
landósult illegális bevándorlást,
valamint azt, hogy komoly gon
dok mutatkoznak a már a kon
tinensünkön lévő bevándorlók
nyomon követésének területén,
és nehézségekbe ütközik a jo
gosulatlanul itt tartózkodó mig
ránsok kiutasítása. A szakem
ber arra is felhívta a figyelmet,
hogy a jövőben az úgynevezett
kibertámadások, az informati
kai rendszerek elleni csapások a
fegyvereknél nagyságrendekkel
veszélyesebbek is lehetnek.

2017. AUGUSZTUS 18.
Áll a bál a Szegedi Ifjúsági Napok beléptetőrendszere körül

Az adathalászat miatt aggódnak

Fotó: Kovács Ferenc

Vajon mire használják a beszkennelt fényképes igazolványokban lévő személyes adatokat?

A fesztiválozók jelentős része
felháborodott azon, hogy a SZIN
szervezői a résztvevőktől elkérik
a fényképes személyazonosító
okmányukat, amit beszkennelnek,
és a belépésre jogosító karszalagot csak ezután adják át.
Kiss Ervin
A Szegedi Rendezvény-és Média
központ Nonprofit Kft. (mint az
„Adatkezelő”) a SZIN honlapján
számolt be a változásokról. A legnagyobb közösségi oldalon komoly
felzúdulást okozott az újféle beléptetés, amely előírja, hogy a fesztiválozni vágyó fiataloknak a belépés
előtt be kell mutatniuk a személyazonosságukat igazoló fényképes
okmányt. A dokumentumot ezt
követően digitalizálják, majd ezt
tárolják, illetve kezelik. Továbbá az
érintettekről videó- és hangfelvételt
készítenek, amelyet szintén megőriznek egy adott időtartamig. A
felsorolt intézkedések elsőre meglehetősen túlzónak tűnnek a fesztiválozók szerint.
A szervezőség fenntartja magának azt a jogot, hogy senkit nem
enged be a fesztivál területére, aki
ezen belépési rendszert megtagadja, így gyakorlatilag kész tények elé

vannak állítva a résztvevők. Ha be
akarnak jutni, akkor előtte meg kell
adniuk az adataikat, valamint hozzá kell járulniuk a személyazonosságukat igazoló fényképes okmány
beszkenneléséhez. Bár a szervezők
papíron garantálják, hogy a személyes adatokat nem teszik közé, illetve
nem továbbítják harmadik fél számára (ez alól természetesen kivételt
képez a bírósági vagy hatósági eljárás), ennek ellenére érthető a fiatalok kételkedése is. Magyarországon
nyári fesztiválok esetében eddig nem
igazán volt bevett szokás az ilyen
szigorú intézkedések alkalmazása.
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adat
védelmi és Információszabadság
Ha
tóság elnöke korábban az
InfoRádiónak azt mondta, hogy csak
a kaszinókban másolhatják le az ügyfelek személyes okmányait, más területen ez jogot sért. A SZIN szervezői a legnagyobb közösségi oldalon
erre úgy reagáltak, hogy „a fesztiválozó döntési szabadsága, hogy elfogadja-e a Partfürdőre való belépés feltételét a fesztivál ideje alatt.
A feltétel pedig az, hogy a személyes
okmányt összekapcsoljuk a bérlettel.
Mindehhez természetesen engedélyt
kértünk a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságtól,
így a jogszabály szerint adatkeze-

lést folytathatunk, amibe az is beletartozik, hogy az egyén személyi
okmányát beszkennelhetjük, digitálisan tárolhatjuk”. Állítják, hogy az
adatok a fesztivál végeztével hetvenkét órán belül törlik.
A SZIN egyéb nyári fesztiválok
beléptetési szokásaira hivatkozik,
amikor is azt írja, hogy „a beléptető
kollégák fogják elkérni a személyes
irataitokat, ami feltétele a fesztiválra való belépésnek. Természetesen a
kollégák írásos titoktartási nyilatkozatot tesznek arról, hogy az adatvédelmi irányelveket betartják. A rendszert a személyes biztonságotok védelmében vezettük be.”
A VOLT és a Sziget a fokozott terrorfenyegetettséggel magyarázta a szigorú beléptetési rendszer alkalmazását. Napjainkban
a terrorfenyegetettség legitim indoknak tűnhet, ám ennek ellenére a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság több
pontban is bírálta a SZIN által hivatkozott nyári fesztiválok adatvédelmi intézkedéseit. Minden azonban úgy tűnik, nem hatotta meg a
szegedi szervezőket, márpedig kérdéses, hogy a felsorolt nagyobb és
nemzetközibbnek számító fesztiválok helyzete párhuzamba állítható-e
a SZIN-nel…
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A Notre Dame-i toronyőr tükröt tart a mai társadalom elé

Quasimodo bőrébe bújt Veréb Tamás
Izgalmas átalakuláson esett át Veréb Tamás. A fiatal színész játssza
a nyár nagyszabású musicalbemutatója, a Notre Dame-i toronyőr
főszerepét a szegedi szabadtérin.
A produkcióról és a karaktere
sokszínűségéről is beszélgettünk.
Bartus Bella
A miskolci születésű fiatal művész
a Budapesti Operettszínház közönségének négy évvel ezelőtt mutatkozott be, Az elfújta a szél című
musical egyik férfifőszerepében.
Ugyanabban az évben a musicalirodalom legfiatalabb Rómeójaként
eljátszhatta Shakespeare világhírű drámájának címszerepét. A
Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán Quasimodo, a Notre Dame-i
toronyőr bőrébe bújik. Az országos
ismertséget és a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet mégis a
Sztárban a sztár nagy sikerű szórakoztató műsor hozta meg az ifjú titánnak.
– Négy éve járt először Szegeden az
Elfújta a szél musicallel. Milyen ér
zés időről időre visszatérni az itteni
közönség elé?
– Mondhatnám, hogy nosztalgikus,
de vannak itt többen, akik sokkal
régebb óta járnak ide. Úgy érzem,
hazajöttem, és nagyon jó ezen a
színpadon állni. Jelenleg az erőnket az előadásra fordítjuk, és arra
törekszünk, hogy a harminchetedik sorban is azt az élményt kapják
meg az emberek, mint az elsőben.
Ez a legnagyobb és a legszebb feladat ebben az egészben.
– Még javában folytak a Sztárban
sztár próbái, mikor Kerényi Miklós
Gábor rendező felkérte a Notre
Dame-i toronyőr főszerepére. Mik
voltak az elvárások a karakterrel
kapcsolatban?
– Kero tanár úrral elsőként átbeszéltük, hogyan is nézzen ki
Quasimodo jelleme mindazon a
külsőségeken túl, amit a púp vagy a
torz arc közvetít majd a nézők szá-

mára. A cél az volt, ne egy színészt
lásson a közönség, aki egy valamilyen szinten sérült embert alakít, hanem a belső tulajdonságok,
mondhatni az értékek világa kerüljön a felszínre. Úgy szerettük volna
megformálni a karaktert, hogy az
első pillanattól kezdve annak belső tulajdonságai legyenek hangsúlyosak. A különleges mozgáson és
beszéden túl a közönség tegye fel a
kérdést: milyen ember ő?
– A szerepet eljátszani fi
zikailag nem egyszerű
feladat, a mozgását
és hangját meg kell
változtatnia, mind
eközben énekel és
táncol is a szín
padon. Hogyan
készült fel mind
erre?

– Mozgáspróbákon vettem részt,
melyek tulajdonképpen erőnléti edzésszerűek voltak, itt a hiteles járást sajátíthattam el. A kérdés
végig az volt, tudok-e majd saját
magamból igazán hiteles alakítást
előhozni. Természetesen ezen túl
az ember megtanul egy bizonyos
fajta mozgást és beszédet. Lassan
ráérez arra, hogyan táncoljon és
énekeljen egy óriási színpadon,
amihez egyébként nincs hozzászokva. A legnehezebb része mégis az, hogyan
játsszunk el egy olyan
dolgot, ami általában egy ember életében nem történik
meg. Szerencsére
ma már senki nem
nő fel egy toronyban egyedül, elzárva a világ elől. Ezzel

azonosulni nehéz, ugyanakkor nagyon hálás feladat.
– A Victor Hugo regényéből született,
fülbemászó Disney-dallamokkal fű
szerezett történet mindenki számára
ismert. Mennyit tudott a saját lelké
ből hozzáadni a szerephez?
– A közönség lát egy külső dolgot, de a belső adja meg az igazi
értéket. Quasimodo lelkének a kibontásával tarthatunk csak igazán
tükröt a társadalom elé. Az álca
mögött rejtőző értékek előcsalogatása nehéz feladat, a színpadon
álló összes embernek a munkájára szükség van ahhoz, hogy megmutassuk ezeket. Egyszer sikerül
lemennie a toronyból, és akkor a
párizsiak, akik először nagy szeretettel fogadják, rájönnek, ez az ember más, mint ők, és egyszerűen
kitaszítják maguk közül. Ha megnézünk egy kerekesszékben ülő
embert, kétféle reakciót vált ki,
vagy sajnálják, vagy nem veszik figyelembe, ez történik itt is. Vannak
olyan pillanatok, amikor az ember a játék közben is a dolgok hatása alá kerül, és muszáj a lelkével
játszania.
– Mit gondol arról, hogy a mai világ
ban érvényes lehet-e Quasimodo és
Esmeralda szerelmi története?
– Nagyon különleges szerelmi háromszög van a sztoriban. A
karakterem egyértelműen beleszeret Esmeraldába. Közben pedig ott van Phoebus, aki nemcsak
egy plátói, hanem egy igazi szerelmi szálat nyújt a gyönyörű lánynak. Frollo, a főpap pedig a maga
gonoszságával szintén beleszeret,
ezért gyakorlatilag nem is háromszög, hanem négyszög, mondhatni
szerelmi sokszög. A mai világban
is, mint mindig, talán a legfontosabb az ősi szeretet, az a mélyről
jövő emberi érzés, ami Quasimodo
és Esmeralda között is megszületik.
Nem egy szerelmi szál bontakozik
ki, hanem egy testvéri, inkább baráti vonal, mindketten tudják, hogy
ez nem tud igazán beteljesülni, de
mégis nagyon szeretik egymást.
Fotó: Kovács Ferenc
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A keresztény nemzeti értékek őrei előtt tisztelegtek

Beteljesítette küldetését a Csodaszarvas
Elhunyt és élő tagjaiért tartott misét a szőregi Csodaszarvas Polgári
Kör. Huszonhat csokor virágot
tettek ki a templom szembemiséző
oltára elé, amelyeket az elhunytak
családtagjai a sírokon helyezhettek el.
Bartus Bella
Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg a
szőregi Csodaszarvas Polgári Kör,
ez alkalomból tartottak szentmisét a kezdeményezés élő és elhunyt
tagjaiért a szőregi templomban. Az
emlékmisén mindazokért imádkoztak, akik a keresztény nemzeti értékeket még őrzik, és továbbadják
a fiatalabb generációk számára is.
A mise után Dobák Lászlóné, a
Csodaszarvas Polgári Kör alapítója
mondott beszédet.
– Úgy érzem, sikerült értékformálóvá válnunk, a település életében nyomot hagynunk. Ez a közösség olyan hittel rendelkezett, ami
példaértékű lehet sokak számára.
Hisszük, hogy munkánknak volt és

van értelme – fogalmazott az alapító, akit kettős cél vezérelt a kör elindításakor. Olyan csapatot hozott létre 2002-ben, melynek tagjai számára
az értékek megőrzése mellett az aktivistahálózat kiépítése is fontos volt.
– Mikor Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a polgári kör
mozgalmat, rögtön elhatároztam,
addig próbálok tenni valamit a közösségért, még a győzelem Szőregen
is be nem következik. Hirdetésben
szólítottam meg a jobboldalon álló, nemzeti értékekben gondolkodó
embereket, csatlakozzanak hozzám
– fejtette ki. Már első alkalommal
komoly érdeklődés övezte a kezdeményezést, így hat-hét fővel megalakultak. Egy éven belül kétszáz fölé
emelkedett a tagok száma. Az alapító Déli Szónak úgy nyilatkozott,
2010 tavaszán, a nyolcadik születésnapjukon a polgári kör által támogatott Fidesz győzött a szőregi választásokon, ezért úgy érezték, beteljesítették feladatukat, és megszűntek.
Fennállásuk alatt több példaértékű
rendezvényt szerveztek, Trianon-

Fotó: Kovács Ferenc

A Dobák Lászlóné vezette kör példaértékű hitet adott Szőregnek

kopjafát állítottak Tiszaszigeten,
Csíksomlyóra és Délvidékre is szerveztek több zarándokutat. A tagok
közül az elmúlt években huszonhatan haltak meg, ezért huszonhat

csokor virágot helyeztek ki a templom szembemiséző oltára elé, amit
az emlékmise után a családtagok elvihettek, és elhelyezhették az elhunytak sírjain.

Ferencszállás is a Virágos Magyarország verseny eredményhirdetésére vár

Tartást ad a környezet rendezettsége
Csongrád megyei települések is
neveztek a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny
idei kiírására. A kezdeményezés
célja ösztönözni a résztvevőket
a kulturált és vonzó megjelenés
kialakítására.
Betkó Tamás Dávid
Algyő a kétezer lélekszámot meghaladó községek sorában nyújtotta
be jelentkezését. – Fontosnak tartjuk, hogy akik a településünkre érkeznek, azokat szép, rendezett településkép fogadja. Természetesen ez
a helyiek érdekeit is szolgálja, valamennyien partnerek is ebben. A saját portájukat gondozottan tartják,

odafigyelnek a környezetükre. Sőt,
többen segítséget is kérnek tőlünk
ennek kialakításában. A főtér, az
iskola és a hotel környékére különösen nagy gondot fordítunk – emelte ki Katona Antal, a GYEVIÉP
– Algyői Településüzemeltetési
és -fejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezetője.
Ferencszálláson is kiemelt figyelmet szentelnek a rendezett településkép kialakítására, a kétezer lakost
meg nem haladó községek kategóriájában pályáztak. – A jelentkezés egyfajta tartást ad a településnek, a programhoz már több éve rendszeresen
csatlakozunk. A helyiek szívügyüknek tekintik a lakókörnyezetük megjelenését. A képviselő-testületnek is

az a célja, hogy aki Ferencszállásra
érkezik, azt rendezett környezet fogadja. A községben úgynevezett virághengereket helyeztünk el, a lakosok is kiveszik a részüket azok gondozásában – ismertette Jani János
polgármester, kiemelve, a Marosparton egy kialakított közösségi pihenőhely is várja a látogatókat. A folyó lehetőségeit sokan használják ki,
szállnak csónakokkal a vízre. Az említett két településen elvégzett munkát a közelmúltban már szemügyre vették a Virágos Magyarország
program szakemberei, a helyiek
várnak a későbbi eredményhirdetésre. Csongrád megyéből nevezett
még Baks, Eperjes, Sándorfalva és
Szentes is.
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DÉLI SZÓ 
Inna, Naughty Boy és Enter Shikari a SZIN résztvevői között
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Műhelymunka és zene

Ibiza Party az újszegedi Partfürdőn
Hazai és világsztárok egyaránt
fellépnek a Szegedi Ifjúsági
Napokon. A nyár egyik legnagyobb
bulija vár augusztus 23–26. között.
Kiss Ervin
Hamarosan elkezdődnek a Szegedi
Ifjúsági Napok (SZIN) koncertjei és
egyéb szórakoztató programjai. A
korábbi évekhez hasonlóan most is
a napfény városába érkeznek hazai,
illetve külföldi fellépők egyaránt,
többek között Inna, Naughty Boy és
az Enter Shikari. Aki nem vett bérletet a SZIN-re, az még elővételben
megteheti augusztus 22-ig 19 900
forintos áron. A helyszínen vásárolt
napijegy kereken 8 ezer forintba fáj,
míg az SZTE-diákbérlethez korábban 14 ezer forintért lehetett hozzájutni. Az előadások és fellépések
három-három arénában, valamint
színpadon zajlanak.
Szerdán, azaz a nyitónapon Beach
Ibiza Partyval indul a SZIN, majd ezt

követi a Dumaszínház és olyan zenei együttesek, mint a Tankcsapda, a
Csík Zenekar, Szabó Balázs Bandája,
a Hősök, illetve a Bëlga. Csütörtökön
az Irie Maffia, a Brains, a Halott Pénz,
az Intim Torna Illegál, a Cloud 9+
és még sokan mások hozzák lázba
a fiatalokat. Pénteken lép fel Inna,
az egész fesztivál egyik sztárvendége, valamint a 30Y, a Kiscsillag és a
Vad Fruttik. Szombaton, azaz a zárónapon jön a Wellhello, a Naughty
Boy, a Punnany Massif és a FISH.
A sok zenekar mellett Szeged legnagyobb nyári buliján lehetőséget kapnak a DJ-k is, többek között Bárány
Attila, Metzker Viktória vagy éppen
DJ Raten. Idén elektrocsomaggal
erősítettek a szervezők, így lehetőség lesz többek között meghallgatni
a holland Ferry Corsten, a Cesqeaux
vagy a Calyx & TeeBee formációkat. Továbbá részt vesz a SZIN-en
a bukovinai felmenőkkel is rendelkező Stefan Hantel, aki rendkívül
nagy népszerűségnek örvend. A hol-

land Cesqeaux fellépett már a szintén híres Tomorrowland fesztiválokon, ezért valószínűleg a Szegedi
Ifjúsági Napok sem okoznak majd
neki gondot.
A szegedi seregszemle egy nemzetközi fellépőkkel színesített magyar nyári fesztivállá nőtte ki magát, ahol az angol, holland, német
előadóktól kezdve egészen az észt és
lengyel fellépőkig mindenki megtalálható. Inna, a román nemzetiségű énekesnő 2008-ban robbant be
Európába, majd hódította meg a
világ számos pontját a zenéje által.
Várható, hogy a SZIN-en előad pár
olyan zeneszámot, ami az új nagylemezén is szerepelni fog. Naughty
Boy 2013-ban futott fel a brit zenei
toplistákon egészen a második helyig, és már több világsztárral dolgozott együtt. A brit Enter Shikari
pedig az alternatív metált és az elektronikus műfajokat vegyíti egymással. Nem mindennapi élmény lesz
meghallgatni valamennyiüket.

Rocktörténeti Műhelytáborban
ismerkedtek a zenekedvelők a
rockzene történetével, bővítet
ték tudástárukat és építették
kapcsolataikat a közelmúltban
Szegeden. A közös zenélés sem
maradhatott el a program há
rom napja alatt. A sokak által
Dr. Rock néven ismert Plesko
nics András szervező elmondta,
nyári „szabadegyetem” jelleggel
álmodta meg a műhelytábor
gondolatát, lehetőséget adva
a közösségi élményszerzésre.
Megjegyezte, minél több „jó”
zenét igyekezett megmutatni az
alkotótábor résztvevőinek. Véle
ménye szerint a zene határtalan,
a mai digitális világunkban pe
dig könnyebb ehhez hozzáférni,
ezért érdemes minél szélesebb
perspektívában megismerni a
felhozatalt. A táborból a Civil
Hang Stúdió rádióműsora kereté
ben élő adásban is jelentkeztek,
zenéltek. Többek között a kez
deményezésre ellátogató Murka
István budapesti jazz-zenész, és
a szegedi származású Savanya
István is játszott. Pleskonics And
rás kiemelte, a prominens zené
szek jelenléte is pozitív visszaj
elzés számára a kezdeményezés
létjogosultságát illetően.

SZEGED

Reklamáció

Fotó: Kovács Ferenc

Haverok, buli, lufi, szamba – idén is több ezer fiatal búcsúztatja a nyarat Szegeden

A Déli Szó legfrissebb számát
minden héten pénteken, szom
baton 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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Érvényes: augusztus 19-től augusztus 25-ig

HOROSZKÓP
Ha most köti első munkaszerződését, jóval kevesebb fizetést kaphat, mint amire számított.
Otthonával kapcsolatos elképzeléseit, épp a párja miatt fogadja el. Egy
baráti összejövetel vagy családi esemény megszervezése is önre vár.
Szerencsére a végén minden jóra fordul.

KOS

(03.21. -04.20.)

Anyagi ügyekben legyen megfontoltabb, mert
még a kitűnő gyakorlati érzékkel rendelkezőknek
is lehetnek rossz ötletei. Előfordulhat, hogy „csőbe húzzák”, és ez elviszi
nehezen összegyűjtött tartalékait. Magánéletében nagy az igénye a nyugalomra, biztonságra. Fogadja el kedvese ötleteit.

BIKA (04.21. - 05.20.)

Szegedi lepedő a görög nyárban
Olvasónk küldte be azt a közösségi oldalon nyilvánosan megosztott képet,
amelyet ismerőse az észak-görögországi Sartiban készített. A magyarok
és – újságírónk tapasztalatai szerint
– a szegediek által kedvelt nyaralóhelyen egy gépjárművet takartak le
a Szegedi Tudományegyetem klinikájának lepedőjével, így védve az
autó belterét a melegtől. Azonban

nem zárható ki, hogy most valakinek
erre nagyobb szüksége lenne 1000
kilométerrel északabbra. – A kedves,
vagy kedvtelen betegek is szívesen
elpakolják időnként a táskájukba a
lepedőt is…, de vittek már WC lehúzó láncot is – írta egy kommentelő a
kép alá. Mi azért bízunk abban, hogy
egy leselejtezett darabról van szó, s
nem egy illetéktelenül elvitt tárgyról.

Váratlan pénz állhat a házhoz: ez lehet valamiféle örökség, nyeremény vagy más hasonló. Ne
tékozolja el, hosszú távon nagyobb hasznát veszi! Új munkakör, munkahely lehet kilátásban, de jól meg kell nézni, hogy mivel kecsegtetik!
Szerelme lesz a legjobb barátja, támogatója. Hallgasson rá.

IKREK (05.21. - 06.21.)

Sem a főnöke, sem a házastársa, de még a környezete sem kíváncsi arra, ahogy egyre többször tart
előadást arról, mikor mit és hogyan kéne csinálni. Baráti köre megcsappan. Az elhidegülésbe bizony belejátszott az is, hogy ön mindig elfoglalt,
és már elkezdte a körülötte lévő emberek egy részét leépíteni.

RÁK (06.22-07.22.)

A bolygók a kedvében járnak. Párkapcsolatban
boldog időszak kezdődik. Házassági ábrándokat
dédelgetőknek a lagzit is érdemes lassan szervezni. Környezetében sok az
üresfejű élősködő, akik folyamatosan megoldást, segítséget várnak öntől.
Szelektáljon és mérlegeljen, s ha szükséges, bátran mondjon nemet!

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

Lehengerlő stílusával a héten is borzolgatja kollégái idegeit. Otthonában, lakásában, telkén lévő
kis házában legyen óvatosabb, figyelmesebb a biztonságot illetően! Ne
adjon esélyt a betörőknek, tolvajoknak! Magánéletében az a ritka időszak
következik, amikor Ön lesz hallgatag, így partnere is szóhoz jut végre.
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Nagy nehezen kitalált, nagyszerűnek tűnő ötlete
jóval költségesebb lesz, mint azt hinné. Szerelmi
életét illetően ne kísérletezzen új dolgokkal olyan helyzetekben, ahol a
régi módszerek már beváltak. A most induló románc nem kevés bajt
hozhat majd a fejére. Vigyázzon…
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Szeretné eddigi laza kapcsolatát megszilárdítani,
de úgy, hogy közben szabadsága is megmaradjon.
Nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. Az otthonteremtésnél legyen
körültekintő, nemcsak az idegenek, de ismerősei is visszaélhetnek bizalmával. Célszerű kihasználni minden egyes pillanatot!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Ha nem figyel a részletekre, könnyen besétálhat
az irigyei által állított csapdába. A hét végén,
váratlan találkozás újraélesztheti egy régi szerelem lángját. De ne higgye
hogy most megváltja a világot! A szakítás akkori okai most is léteznek.
Gondolja meg jól, hogy mit lép.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

Nem éppen simulékony természete miatt sok ellensége van. A bolygóállás fordulópontja azonban
új megvilágításba hoz mindent, rádöbben, sok mindenben igazságtalan
volt. Ha belátja tévedését, visszaszerezheti barátait, ha nem, akkor némi
idő elteltével jönnek újak.
BAK

(12.22. - 01.20.)

Ez a hét sokféle változást tartogat. Ha nem akar
szégyenben maradni, hétvégén kényeztesse magát, rendezze az összekuszálódott érzelmi szálakat, hogy a későbbiekben
semmi ne vonja el figyelmét! A bolygóállás arra hívja fel a figyelmet, hogy
amennyiben ingatlan adásvételben érdekelt, legyen nagyon körültekintő!

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Törődjön többet magával, egészségével! Sajnos
a nyári nátha önt is megtalálja, ágynak dönti,
de nem mindegy, mennyi időre, s milyen tünetekkel. Szerelmi élete alakulóban van. Lehet, hogy szíve mélyén újrakezdené a régivel, azonban
jelenleg minden bolygóállás óva inti ettől!
HALAK (02.21. - 03 20.)

Fotó: DSZ

A világ kultúrái Szabadkán
Augusztus 22–26. között Szabadka
ad otthont a 16. Interetno
Fesztiválnak, ahol lehetőség nyílik
megismerkedni idegen kultúrákkal és néptáncokkal. A szokásokhoz híven most is megszervezik a
kirakodóvásárt, az Aranykapu játszóházat és a borutcát, valamint
a gasztrofalut. A régi mesterségek
szintén bemutatkoznak, így biztos,
hogy senki sem fog unatkozni, aki
ellátogat a Délvidék egyik legszebb
városába. Az eseményen négy szerbiai és hét külföldi, valamint tizenhárom gyermektáncegyüttes kép-

viselteti magát. Magyarországon és
Szerbián kívül még Lettországból,
Mexikóból, Chiléből, Hondurasból,
illetve Paraguayból érkeznek fellépők. A rendezvény az előző évekhez hasonlóan nemcsak Szabadkán,
de Zentán, Szenttamáson és Kis
kun
halason is kisebb formában
megvalósul. Az Etnopolis útlevelet augusztus 20-tól lehet beszerezni, mely ingyenes fesztiválklub
belépőket tartalmaz, valamint rövid tájékoztatást nyújt az esemény
programjairól. A záró ceremónia
augusztus 26-án Palicson lesz.
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Ha a lendület elfogyott, feltolták a hegyre a járgányokat

Szegedtől a tengerig utaztak Babettáikon
2500 kilométert tett meg Szegedtől a bolgár tengerpartig néhány
bátor motoros. Helyesebben
segédmotoros, hiszen Jawa
Babettákkal indultak el. A pedálos járműveket alig több mint két
lóerős motor hajtja.
Tóth Marcell
„Mindig az út a legszebb. Borzongás
tölt el, amikor belegondolok, hogy
ezekkel a kis járművekkel milyen
messze vagyunk az országtól” – tíz
napig tartott az a hatalmas kirándulás, amelynek három Jawa Babetta
segédmotoros kerékpárral vágtak
neki Szegedről. A 2,4 lóerős járművek még a Kárpátok bércein átküzdötték magukat, hogy leérjenek a
bolgár tengerpartig. Az út Szegedtől
Szegedig 2500 kilométer volt.
– Egy Balatonra Babettával lemenő barátunk után kaptunk kedvet ahhoz, hogy mi is túrázzunk. Ahogy
egyre több belföldi utat tettünk meg,
úgy fejlesztgettük is a járművünket:
kicseréltük az üléseket, a lábtartó-
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Az idei cél teljesítve, de egész biztos, hogy jövőre ismét hallunk róluk

kat, nálam még lábgáz is van, hogy
tudjak kamerázni – árulta el Farkas
Gábor, a túra egyik résztvevője, akitől fentebb is idéztünk. Tavaly már
az Adriai-tengerhez is eljutottak.

A most nyáron eldöntött úti célhoz minden korábbinál több kilométert kellett megtenniük. Szeged
után érintették a transzfogarasi utat,
Brassót, Moldávia határát, Tulcsa

városát, Konstancát, majd átléptek
Bulgáriába. Visszafelé Bukaresten, az
Olt völgyén, Nagyszebenen, Déván
és Temesváron keresztül jöttek. – A
2500 kilométeren 33 km/órás átlagsebességet tudtunk tartani. 50–60 kilométerenként álltunk meg pihenni. A leghosszabb út, amit egy nap
megtettünk, 408 kilométer volt –
mondta.
A legszebb európai autóutak közé sorolt transzfogarasi út legalább
olyan szép, mint amilyen nehéz volt
számukra, mert a Babetta egysebességes, ha lelassul, végül fel kell tolni.
Ezzel egyenértékű szépséget jelentett
számukra a Mamaia Beach tíz kilométere, amikor a homokos szakaszon gyakorlatilag a vízben motoroztak végig az elindulást követően.
Azt már elhatározták, hogy jövő nyáron is indulnak valamerre. Egyelőre annyi biztos, hogy a
Földet még nem motorozzák körbe, habár az összeadott kilométerek
száma alapján egyre közelebb kerülnek ehhez. Ha ez így lesz, természetesen azt is olvashatják lapunkban.

Horgászkiállítás, halas finomságok és harc a bográcsokért a Sárgán

Népünnepély a halászléfőzés jegyében
A legkülönfélébb halétkek készülnek immár tizenkét éve augusztus
20-án a Sárgán, a Tisza-parti Szent
István Népünnepély azonban több
mint egy főzőverseny, egy baráti
találkozó, amelyen nem az Arany
Bogrács Kupa megszerzése a fő
cél, hanem a részvétel.
Varga Anna
– Kevés olyan halászléfőző rendezvény van, ahol családok és baráti
társaságok összegyűlhetnek, és bográcsban főzhetnek a saját, egyedi receptúrájuk alapján. Az első augusztus 20-i találkozónkon mindössze
tizenhét bográcsban rotyogott a halászlé, az elmúlt években azonban
már több mint kétszáz csapat ne-

vezett, így több ezer embert megmozgató programmá nőtte ki magát a kezdeményezésünk – mondta el a Déli Szónak Kohári Nándor,
a XII. Tisza-parti Szent István
Népünnepély egyik szervezője.
Az ínycsiklandó étkeket ezúttal is
a Túri Imre mesterszakács által vezetett zsűri bírálja el, és már előre kijelenthetjük, hogy nem lesz könnyű
dolguk, hiszen a Sárgán nemcsak hallé szokott a bográcsokban rotyogni,
hanem a csapatok készítenek pontypaprikást csuszával, és roston halfilé is került már az elbírálók asztalára. Horgászverseny is kapcsolódik
az ünnepségsorozathoz, a pecások
már jóval a főzőcsapatok előtt, reggel hat órakor megkezdik az alapanyag fogását.

A szervezők minden évben törekednek a megújulásra, ezúttal államalapító királyunk előtt egy különleges kiállítással is tisztelegnek
Szanka József petőfitelepi magángyűjtő jóvoltából, aki az augusztus
20-ához köthető relikviái mellett bemutatja a tápéi és a szegedi horgászat
múltját is. A Sárgán az egyik üdülő udvara szolgál majd kiállítótérül.
– Az áldást délben Száva Szabolcs,
Tápé és Petőfitelep plébánosa osztja, majd rendezvényünk ünnepi szónokának, Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselőnek a gondolatait
hallgathatják meg a vendégek – sorolta Kohári Nándor. A XII. Tiszaparti Szent István Népünnepély az
Arany, Ezüst és Bronz Bogrács Kupa
eredményhirdetésével zárul.

Fotó: Gémes Sándor

16  KIKAPCSOLÓ

2017. AUGUSZTUS 18.

Méltó otthonra talált Feszty Árpád hányattatott sorsú, páratlan alkotása

Körkép a honfoglaló magyarok bejöveteleről
Párizsból jött az ötlet, a Vereckeihágótól az ihlet és Jókaitól az
anyagi támogatás, így készült el
1894-ben a Feszty-körkép, melyet
akár augusztus 20-án is megcsodálhatunk az ópusztaszeri emlékparkban.
Kiss Ervin
A Feszty-körkép méreteiben is
monumentális alkotás, mely 120
méter hosszú, 15 méter magas és
körülbelül 40 méter átmérőjű festmény. Feszty Árpád 1896-ban „A
magyarok bejövetele” címet adta
műalkotásának, ami a honfoglalás ezredik évfordulójára készült.
Ez a turistacsalogató körkép ma az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkban található, ahol a történelem szerelmesei gyönyörködhetnek a páratlan remekműben.
A körkép mint műfaj a 18. századtól kezdve terjedt el Európában.
Az alapgondolata, hogy minél élethűbb képet adjon vissza azok számára, akik egy bizonyos kor iránt ér-

Fotó: Kovács Ferenc

Huszonkét éve látható a monumentális alkotás Ópusztaszeren

deklődnek. Ezt a látvány mellett különböző hanghatásokkal és zenével
kívánták elérni. Feszty Árpád 1891es párizsi útja során megtekintette
a „Napóleoni csatát”, mely műfajilag szintén körkép. Ez később olyan
nagy hatással volt rá, hogy hazatérése után rögtön hozzáfogott „A magyarok bejövetele” című festmény
elkészítéséhez. Feszty, hogy teljesen
átszellemült állapotba kerüljön, először elutazott a Vereckei-hágóhoz.
A festmény tervéről hamar tudomást szereztek a sajtó munkatársai, valamint a kor közéleti szerep-

lői, akik átvállalták az anyagi terheket. A Feszty-körképre csapatmunka
eredményeként született meg, hiszen
nem csak maga Feszty Árpád alkotta, de Mednyánszky László, Vágó Pál,
Pállya Celesztin és még sokan mások
segédkeztek az elkészítésében. 1894
tavaszára befejezték a monumentális festményt, azonban a kivitelezése során tízezer forintos veszteséget
könyvelhettek el.
Az első kiállítást 1894. május 13án tartották, amit óriási érdeklődés
kísért. A műalkotást Budapestről elszállították a londoni világkiállítás-

ra, de a nyugati közvéleményt sajnos
nem igazán érdekelte. A mozgókép
megjelenésével párhuzamosan háttérbe szorultak a körképek.
A Feszty-körképnek a második
világháború, azaz 1945 után hányattatott sorsa volt. A hetvenes években
határoztak a megrongálódott festmény helyreállításáról, azonban ez
csak a kilencvenes évek elején fejeződött be. Jelenlegi helyét 1995ben nyerte el, azóta az ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékpark legismertebb látványosságának számít a
látogatók körében.

A szakértő szerint rossz helyen tapogatózik az önkormányzat

Nem örülnek az örvös galamboknak
Szegeden is megjelentek az örvös
galambok. Több lakos panaszkodik, az önkormányzat tájékoztatást
kér, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint
pedig sokkal inkább a betegségeket terjesztő, elvadult házigalambokra kellene fókuszálni.
Megyeri József
Szeged jelentős zöldterülettel rendelkezik, így a várost több költőmadár választja élőhelyként. Erről
kérdeztük Tokody Bélát, a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület munkatársát, a Csongrád
Megyei Helyi Csoport titkárát.
– Öt-hat éve az egész országba,
így Szegedre is beköltözött néhány
örvös galambpár. Márciustól őszig

tartózkodnak itt, majd a mediterrán
országokba és Észak-Afrikába vonulnak – ismertette.
Az egyesület megyei csoportját a
közelmúltban megkereste a szegedi önkormányzat, hogy a 13. és 18.
számú választókörzetben, vagyis az
Újszegeden és a Vértón élők közül
többen panaszkodnak az örvösökre,
amiért ürülékükkel összepiszkítják a
járdát. A város vezetése azt kéri: a
szakértők nyilatkozzanak arról, hogy
milyen károkat okozhatnak. Tokody
Béla szerint azonban nem ezzel a
néhány pár szárnyassal, hanem sokkal inkább azzal a több száz parlagi
galambbal kellene foglalkozni, amik
az erkélyeken, utcákon élnek, és komoly betegségeket terjeszthetnek.
Felhívta a figyelmet: nem teszünk jót,
ha etetjük ezeket az elvadult háziga-

Fotó: Tokody Béla

Néhány éve már a belvárosban is találkozhatunk velük

lambokat, ugyanis ezzel a betegeket
is megmentjük, s a rossz genetikát
átörökítve tovább szaporodnak. Úgy
véli, önkormányzati rendelettel tilthatnák az etetést, a padlások nyitva
hagyását, valamint speciális fogam-

zásgátló szerek kihelyezésével csökkenthetnének az állományon. Ezeket
a példákat követve nyugat-európai országok, valamint az Amerikai
Egyesült Államok is sikeresen fellépett az utcai galambokkal szemben.
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Ingatlan
Szegeden, a Párizsi körúton eladó egy
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Tel.: 30/527-24-31
Maroslelei háromszobás, 1800/120m2es sarki ház, garázzsal eladó. Irányár: 12
millió forint. Tel.: 0620/456-21-44
Röszkén, a falu központjában háromszobás, nagykonyhás ház eladó. Vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. Tel.: 0620/317-94-79
Csernelyben emeletes, gázfűtéses, garázsos, ásott kutas 60m2-es magánház
eladó. Tel.: 0630/823-64-48
Baks központjában kétszobás, összkomfortos felújított családi ház eladó.
Tel.:0630/321-93-65
Ásotthalom X. ker. összkomfortos tanya
riasztóval, két fürdőszobával, üzlethelyiséggel eladó. Irányár: 6 millió forint. Tel:
0630/258-41-53

Munka
Idős méhésznek jogosítvánnyal méhészkedésébe besegítek, átvenném. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030

Jármű
Eladók, elcserélhető Skoda Octavia motorblokkok, Komár kismotorok. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók
2030
Használaton kívüli Babetta kismotor
akár alkatrésznek eladó. Irányár: 10 ezer
forint. Telefon: 0630/571-00-26

Vegyes
80x30x40 cm-es akvárium eladó. Tel.:
0630/416-21-50
Régi, de üzemképes mélyhűtőrészes
kombi hűtőszekrényt, hűtőládát elfogadnék. cumamorratio@gmail.com Szeged
Postafiók 2030
Pianínó eladó. Tel.: 0630/416-21-50
Kettő felnőtt és egy gyermek síléc eladó. Irányár: 3 ezer forint/pár. Telefon:
0630/571-00-26.
Konkrét ötleteket, tippeket várok a legális, gyors meggazdagodáshoz. cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók
2030
Ápolási ágy, fakerettel, kerekeken mozgatható, állítható fejrésszel, kapaszkodóval, matraccal eladó. Irányár: 75 ezer
forint. Tel.: 0630/603-52-81
Méhészetet, felszereléseket, szerszámokat gépeket vennék hagyatékból is.
cumamorratio@gmail.com Szeged Postafiók 2030
Antik tárgyak, festmények, érmék, ezüst
gyűrűk, porcelánszobrok, kávéskészlet,
vázák, régi fényképezőgépek, karórák
ELADÓK! Szeged. Tel. 06 20 584 8078
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahal
mi 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 23-áig az elérhető
ségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesz
tőségünkben vehetők át.
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Az oktatás és a kutatás egységében hisz a földrajzos szakember

Hazahozná a külföldön szerzett tudást
Az Aranykréta Díjjal elismert
fiatal szegedi oktató, Vida György
beszélt a Déli Szónak a szakmai
kihívásokról, a kutatási területeiről és a jövőbeni terveiről is.
Betkó Tamás Dávid
Az oktatás és a kutatás elválaszthatatlan a számára, mindkét területen igyekszik a legjobb tudása
szerint teljesíteni. – A geográfus és
közgazdász szakok elvégzése után
az egyetemen maradtam a doktorátusi képzés révén, valamint 2015
novemberétől egyetemi tanársegédként dolgozom az SZTE Gazdaságés Társadalomföldrajz Tanszéken, az
oktatás és a kutatás is fontos szerepet tölt be az életemben. A szentesi tanyavilágból származom, ebből kifolyólag érdekelnek a területi egyenlőtlenségek problematikái,
a fejlettebb és elmaradottabb térségek versenyképességének javítására
irányuló lehetőségek. Érdeklődöm
továbbá hazánk választásföldrajzi
térszerkezetének változásai, a vá-

lasztókerületek térfelosztási kérdései, valamint a gazdasági áramlási
térpályák vizsgálata iránt – emelte
ki a nemrég Aranykréta Díjjal elismert Vida György. Szerinte a digitalizált világunkban a témához kapcsolódó videó- és képanyag beiktatása a tananyagba elengedhetetlen az
érdeklődés fenntartása érdekében,
az elismerés pozitív visszacsatolás
a számára. A sikeres abszolutóriumot követően jelenleg a doktori értekezése megírásán dolgozik. A tervei
szerint jövőre megszerezheti a doktori címet, az egyetemtől azonban
nem kíván búcsút venni.
– Nagyra tartom a témavezetőm, Kovács Zoltán akadémikus, a
Társadalom- és Gazdaságföldrajzi
Tanszék vezetőjének iránymutatásait. Továbbá a tanszéki kollégák is
megfelelő szellemi légkört biztosítanak a számomra, segítik a fejlődésemet. A cím megszerzését követően tehát maradnék az egyetemi szférában.
A távoli jövőmet illetően szívesen
oktatnék vagy kutatnék néhány hó-

Fotó: Kovács Ferenc

Vida György szeretné bemutatni a helyi sajátosságokat más országokban

napot külföldön, hogy az ott megszerzett tapasztalatokat később itthon kamatoztathassam, emellett
célom helyi sajátosságok objektív
bemutatása más országokban – nyi-

latkozta az díjazott tanársegéd, aki
még lapunknak kiemelte, utóbbira
egy sikeres fiatal kutatói pályázat keretében lehetősége lesz a szeptemberben Brüsszelben.

Csongrád megyében is odafigyelnek a tudatos munkaerő-utánpótlásra
Egyre több vállalat toborzási
bónusszal próbál munkaerőt szerezni. A munkavállalói ajánlást
a hiányszakmáknál vezetik be. A
képzést is biztosítják.
Bartus Bella
Akár 35 ezer forintos bónuszra is
szert tehet például az a munkavállaló, aki az elkövetkező időszakban
munkaerőt toboroz a MÁV-hoz.
Elsősorban
felsővezeték-szerelő,
forgalmi szolgálattevő, kocsirendező, pályamunkás, TEB-műszerész,
technikus, váltókezelő munkakörbe
várják Szegeden a jelentkezőket. A
MÁV kommunikációs igazgatója a
Déli Szónak azt a tájékoztatást adta: a program „ajánlási bónuszként”
működik. A kifizetés azonban csak
akkor jár, ha a felvett jelentkezőnek
lejár a próbaideje. A MÁV az első
értékelhető adatokat néhány hónap

Fotó: Kovács Ferenc

múlva várja.– A bónuszok bevezetése minden esetben vállalkozóként
és gazdálkodóként eltérő lehet, erre
vonatkozóan konkrét példákat nem
tudunk mondani. Azt látjuk, hogy
a HR-területen teljesen más hozzá-

állásra van szükség. A mai fiatalok
máshogy gondolkodnak, és mások
az elvárásaik, hiszen ők egy más
generációt képviselnek – mondta
Horváth Gábor, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara képzé-

si igazgatója, aki megjegyezte, bármelyik szakma hiánypótlónak számíthat, hiszen alapvetően jó szakemberekből van hiány megyeszerte.
A Megyei Fejlesztési és Képzési
Bizottság feladata minden évben javaslatokat tenni a kormány részére arra vonatkozóan, milyen szakképesítéseket nevezhetnek hiányszakmáknak. Csongrád megyében
jelenleg húsz szakképesítés tartozik
ide, többek között a gyakorló ápoló, a kőműves, a pék, a női szabó,
a gépgyártástechnológiai technikus,
az ipari gépész, a hegesztő, a mecha
tronikus-karbantartó. A szakmát tanuló fiatalok már a gyakorlati képzőhelyen megszerezhetik a tapasztalati tudást, amit a későbbiekben
hasz
nosíthatnak. Csongrád megyében nagyjából háromezer fiatal
van ilyen szervezeteknél, a lehetőség mindkét felet segítheti a tudatos
munkaerő-utánpótlásban.
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Közösségi összefogásban szépül Szeged Tarján városrésze

Virágba borultak a lakótelepi utcák
Egy kisközségben a mai napig
tapasztalható a helyiek közvetlensége. Ezzel szemben a nagyvárosokat ridegség jellemzi, ezen az
utóbbi időszakban Szeged Tarján
városrészében enyhíteni tudtak.
A legtöbb ház előtt, az úszótelekhez tartozó főbejárati részeknél,
illetve ott, ahol erre még lehetőségük volt, közösségi kiskerteket
hoztak létre.
Betkó Tamás Dávid
A kezdeményezés a látványon túl
számos pozitívumot hordoz magában. – Támogattuk a közösségi kiskertek létrehozását, többek között
virágföldet, komposztot, illetve virágpalántákat is adtunk a lakosoknak,
valamint eddig mintegy ötszáz folyóméternyi kerítést is biztosítottunk
a kertek kialakítására, azok védelmére. Törekvéseinkben partner volt

a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft., továbbá azok a lakosok, akik csatlakozásukkal példát mutattak a környezetükben élőknek is. A
15. számú egyéni választókerületben
szinte már nincs is olyan lakóház,
ahol ne lehetne látni ennek az eredményét. A városrészben sokan idősek,
egyedül élők, így számukra kiemelten
fontos, hogy a kezdeményezés közösségi életérzést nyújt, valamint egyre
több fiatalt is sikerül megszólítani
a közösségi program által. A kerteket díjazzuk is – emelte ki Kothencz
János önkormányzati képviselő, hozzátéve, számos padot is kihelyeztek,
ugyanis a korábbi panelrekonstrukció
munkálatai során többet elszállítottak
a városrészből. Mindemellett a város
jó gazdája volt a játszótereknek, több
is megújulhatott az itt élő gyermekes
családok örömére.
A képviselő elmondta, a többi városrészből, illetve más településről

Fotó: Gémes Sándor

Már szinte az összes paneltömb előtti részt kert díszíti

érkezők is dicsérik a virágba borult
tarjáni utcákat és a kezdeményezést,
amely által az itt élők ismét egymásra
találtak. A jó példát törekszenek szélesebb körben is megvalósítani, kapcsolataikat további közösségépítő tevékenységek által még szorosabbra

fűzni. Aki úgy érzi, szeretne hozzájárulni lakókörnyezete szépítéséhez, az
Kothencz János önkormányzati képviselő szombatonként, a Csongor téren tartott fogadóóráján, valamint az
iroda.let@gmail.com e-mail címen keresztül érdeklődhet.

Már kéthetente gyűjtik közösen az illegálisan kirakott szemetet

Folyamatosan figyelik a gondatlanokat
Kéthetenkénti rendszerességgel a
szeged-tarjáni 15. számú egyéni
választókerület önkormányzati
képviselője összegyűjti az illegálisan kidobált veszélyes hulladékot.
A lakosság egyre nagyobb számban csatlakozik az akcióhoz.
Bartus Bella
Kothencz János önkormányzati képviselő júniusban megelégelte a tarjáni és felsővárosi kerületekben illegálisan kidobált veszélyes hulladék okozta tarthatatlan helyzetet.
Segítőkész barátaival összefogásban
az általa indított önkéntes karitatív
akció keretén belül az összes illegálisan kihelyezett lomot saját kezűleg gyűjtötték össze. A lakosok közül látva a képviselő munkáját többen is csatlakoztak hozzá, egyfajta
jelzőrendszer és segítségadás indult
el, így már kéthetente gyűjtik kö-

zösen az illegálisan kirakott szemetet. Augusztus második hetében a
Körtöltés utca 29. szám alatt lakó
emberek segítségével távolítottak el
jelentős mennyiséget. A képviselő a
Déli Szónak elmondta, olyan társadalmi jelenséggé fejlődött ez a problémakör, amiben felhívással kell élniük az emberek felé, hogy ne rakják ki a veszélyes hulladékot a közterületekre.
– A lakosok azt gondolják, a
Szegedi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. korábbi működésének megfelelő módon elég, ha leviszik a lomjaikat, legyenek azok bútorok vagy veszélyes elektronikai eszközök. Az elmúlt időszakban többször kértük és kaptunk is támogatást
ennek kapcsán az itt élő emberektől.
Már jelzik a szomszédjaiknak, ne tegyék ki az utcára a veszélyes lomokat – nyilatkozta Kothencz János, aki
szerint az akció egyre inkább meg-

Fotó: Gémes Sándor

Kothencz János (jobbra) nem csak ötletgazda, hanem kivitelező is

hálálja magát, és fejlődik a lakosokban az erre való odafigyelés.
A képviselő továbbra is kéri lakosságot, ha azt látják, a környezetükben valaki illegálisan veszélyes

hulladékot helyez ki a közterületre, a szombatonkénti fogadóóráján,
illetve mindenki számára nyilvános
telefonszámán jelentse az észrevett
gondatlanságot.
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A bajnokságban kamatozhat az Universiadén szerzett tapasztalat

Négyen képviselik a Szedeákot Tajvanban
Augusztus 19-étől a világ második
legnagyobb multisporteseményén,
az Universiadén bizonyíthat a
Naturtex-SZTE-Szedeák több ifjú
kosarasa.
Vajgely Pál
Hat éve szerepelt legutóbb az egyetemisták olimpiájaként is számon
tartott Universiadén a magyar férfi
kosárlabda-válogatott, az idei csapatnak több szegedi kötődésű tagja is van. Berényi Sándor szövetségi
edző munkáját a Szedeáknál dolgozó tréner, Simándi Árpád segíti, míg
a keretben Vágvölgyi Ákos és Wirth
Ádám, valamint a Naturtex új igazolása, Kovács Ádám is helyet kapott. –
Hatalmas megtiszteltetés számunkra,
hogy ott lehetünk az Universiadén.
Több szerephez juthatok a pályán,
így számomra is hasznos lesz, hogy
kint lehetek – mondta a Déli Szónak
a hosszú ideig sérüléssel bajlódó
Vágvölgyi Ákos, aki megjegyezte, fizikálisan most érzi magát a legjobban
visszatérése óta. – Önbizalmat szerezhetek az Universiadén a szezon rajt-

jáig, ez is sokat jelenthet – fogalmazott a Szedeák játékosa.
A magyar csapat Szerbia ellen nyitja a csoportküzdelmeket, déli szomszédaink ellen komoly kihívás vár a
Szedeákban főképp védekezésben jeleskedő Wirth Ádámra, aki lapunknak kifejtette, a válogatottban a támadásokban is meghatározó szerep
hárulhat rá. – Mindent megtettem,
hogy az utazó keret tagja legyek, izgatottan várom a tornát. Kicsit fura
még, de lassan hozzászokok, hogy támadásban is fontos feladataim vannak. Ha valaki egy éve azt mondja nekem, hogy ott leszek az Universiadén,
aligha hittem volna el – utalt Wirth
Ádám arra, hogy 2016 tavaszán még
az NB I/B-s Vásárhelyi Kosársuliban
játszott, most viszont a Szedeákba
visszatérve már a magyar válogatottat
képviselheti a tajvani Universiadén.
A 24 éves hátvéd hozzátette, nyomás
nélkül játszhatnak Tajpejben, és bár
fontos, hogy minél jobb eredményt
érjenek el, de legalább akkora a jelentősége, hogy a tornán szerzett tapasztalatokat Szegedre visszatérve hasznosítsák a bajnoki meccseken is.

Fotó: Kovács Ferenc

Wirth Ádám egy éve még az NBI/B-ben játszott, most világversenyen bizonyíthat

Először szerepel az egyetemisták olimpiáján a vb-ezüstérmes úszó

A meleggel kell megküzdenie Olasz Annának
Nincs megállás a Haász SZUE nyílt
vízi úszója számára, a világbajnokságot és a világkupa-állomásokat követően a tajvani Universiadén ugrik vízbe Olasz Anna.
Vajgely Pál
Hatodik helyen zárta a világkupa
ötödik, kanadai állomását a Haász
SZUE nyílt vízi úszója, Olasz Anna,
akinek versenyzését a megfázás is nehezítette, azonban hamarosan újból
vízbe ugrik, hiszen augusztus 27-én
már a tajpeji Universiadén áll rajthoz. – Még kicsit köhögök és folyik
az orrom, de már befejeztem az antibiotikumot. Féltem attól, hogy rom-

lik az állapotom Kanadában, de három hét telik el a két verseny között. Erre az eredményemre vagyok
a legbüszkébb, mert az volt az alapcélom, hogy a legjobb nyolc között
végezzek, ez sikerült. Nagyon kiúsztam magam, ez egy roppant gyors
verseny volt, még ha az időkön nem
is ez látszik. Ráadásul mivel egyik
pontból másikba kellett eljutnunk,
így többet is úsztunk, mint tíz kilométer – tekintett vissza a kanadai
világkupára.
Olasz Anna elmondta, mivel ez
lesz karrierje első Universiadéja,
így nem tudja, mire számíthat majd
Tajvanban, mindenesetre a világbajnoki szereplés és az utóbbi két világ-

kupán nyújtott teljesítménye feldobta, így jó hangulatban várja a 10 kilométeres versenyt. – Szeretném ezt
a tendenciát tartani, ha ez sikerül,
akkor szerintem érem is lehet belőle.
Bízom benne, hogy a rajtig más tényező nem hátráltat majd – válaszolta a 2015-ben világbajnoki ezüstérmet nyert úszó. A várható körülményekről kifejtette, minden bizonnyal
pokoli meleg időben és vízben kell
versenyezniük, egy, a Maty-érhez hasonlóan evezős pályán. – Az időjárás, azaz a meleg lesz a legnagyobb
ellenfelünk, de felszabadultan versenyezhetek, az Universiade a hab
a tortán számomra a világbajnokság
után – zárta Olasz Anna.

Fotó: MTI

Érmet remél a Haász-SZUE úszója
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A helyszínen szurkolt egykori versenyzőjének a szegedi Titán TC edzője, Menyhárt Zoltán

Rekordok közelébe kerültek a magyarok
Testközelből láthatta Londonban
Márton Anita ezüstérmes lökését
Menyhárt Zoltán, a szegedi Titán
TC atlétikaedzője. A mester szerint
több sportolóban is benne maradt
a legjobb teljesítmény a világbajnokságon a tipikus brit időjárásnak köszönhetően.
Dorogi László
Rég látott sikereket ért el a magyar
atlétikai csapat a londoni világbajnokságon, hiszen nyolc sportolónk
is a legjobb tizenhat között végzett
számában. Két napot töltött a brit fővárosban Menyhárt Zoltán, a Titán
TC atlétikai szakedzője, aki élőben
láthatta, ahogy Márton Anita, a Titán
korábbi versenyzője a szakadó esőben megszerzi első szabadtéri világbajnoki érmét súlylökésben. – Ki kell
emelnem a kiváló szervezést, nagyon segítőkészek voltak az önkéntesek és a szervezők a világbajnokság
alatt. Két versenynapon lehetettem
ott Londonban, szerencsére Márton

Anita döntőjét úgy izgulhattam végig, hogy nagyjából hatvan méterre
ültünk a lelátón a dobókörtől, mindezt a magyar küldöttség közelében.
Azt gondolom, hogy a tipikus angliai időjárás következtében nem minden sportoló hozhatta ki magából a
maximumot, de ezzel mindig kalkulálni kell a versenyek előtt – utalt
vissza a zord versenykörülményekre Menyhárt Zoltán. A női súlylökés
fináléja idején tizenegy fokot mértek a brit fővárosban, miközben folyamatosan szakadt az eső, nagy kihívás elé állítva a versenyzőket. Bár
végül nem sikerült megdöntenie a
19,89-es országos csúcsát, egy pazar
hatodik sorozatos dobással egészen
a dobogó második fokára léphetett
fel Márton Anita.
– Anita gyakorlatilag elsőként
jött oda hozzánk a versenye után.
Miután beszélt az edzőjével, néhány percet sikerült beszélgetnünk.
Nagyszerű dolognak tartom, hogy
a tavalyi olimpiához hasonlóan ismét az utolsó sorozatban sikerült

Fotó: MTI

Ezzel az ezüsttel lett teljes Márton Anita kollekciója

nagyot dobnia, és ezzel felugrania
a dobogóra. Ezzel újfent bebizonyította, hogy egy mentálisan nagyon
erős versenyző. Összességében el-

mondhatom, hogy fantasztikus élmény volt nézőként részt venni ezen
a világbajnokságon – tette hozzá
Menyhárt Zoltán.

Nem állna meg a megyekettőnél a Röszke

Újra visszatérnének a legjobbak közé
Ezüstéremmel zárt a Csongrád
megyei III. osztály Homokháti csoportjában a Röszke SK: a csapat
legújabb terve, hogy visszatérjen
a megyei elit mezőnyébe.
Vajgely Pál
Pazar tavaszt produkált a Röszke
SK, az idény második felében lejátszott tizennégy mérkőzése során
tíz győzelmet aratott, ez pedig elég
volt ahhoz, hogy Pördi Péter együttese lefaragja hátrányát, és másodikként végezzen a tabellán, amivel kiharcolta a megyei II. osztályba való
feljutást. – A szezon kezdetén nem
volt célunk a feljutás, tavasszal úgy
éreztük, a dobogó meglehet. Ekkora
ért össze a csapatunk, még ha olykor szélsőséges teljesítményt is nyúj-

tottunk – mondta Horváth Béla, a
klub elnöke.
A klub első embere megjegyezte, mivel irányítása alatt tizenöt év után búcsúzott a megyei
első osztálytól a csapat, szeretné, ha ezt kijavítva, még elnöksége alatt újból a megye legjobbjai között lenne a Röszke.
Emellett úgy alakítják csapatukat, hogy minél több helyi futballista alkossa azt: ennek szellemében érkezett vissza Kovács Gergő és Ördögh
Kristóf a SZEOL U19-es csapatától és Fodor Norbert a St.
Mihálytól. A Bordánytól Bárány
András és Belaidi Ajád is a megyekettes újoncnál folytatja, közülük
utóbbi futballista megfordult már
a határ mentieknél.

Fotó: Gémes Sándor
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A sógoroknál folytatja a Pick

Kuparajt

Péntektől Ausztriában, a 21. Steirische Hanbaltag nemzetközi felkészülési tornán szerepel a MOL-Pick Szeged
férfi kézilabdacsapata. Zubai Szabolcsék két osztrák csapattal, az Union Juri Leobennel és a Fivers Margarettel
találkoznak a csoportkör során. Érdekesség, hogy ez a
két találkozó 2×25 perces lesz, a helyosztók viszont már
60 percnyi játékot jelentenek.

A női kézilabda Magyar
Kupa szeptember 20án esedékes első fordulójában a Szeged KKSE
Hódmezővásárhelyre
utazik, a KSZSE pedig az
Orosházát fogadja.

Munkában Mandic mesterrel

Irány az olasz tengerpart
Hibátlan teljesít
ménnyel nyerte
meg az Európai
Strandlabdarúgó
Liga (EBSL) siófo
ki tornájának B
csoportját a ma
gyar strandlabda
rúgó-válogatott,
amelynek tagja
volt két szegedi,
az idei NB I gólki
rálya, Rutai Balázs
és Szentes Bíró
Tamás, akik egy
aránt az FC Junior
Sport élvonalban
szereplő csapa
tának tagjai. A
csapat két nagy
arányú győzelemmel kezdett az MLSZ Beach Arénájában, így először homokon vágott
vissza a nagypályán elszenvedett vereségért Andorrának (14–1), majd Dánia sem je
lentett akadályt (16–2), a harmadik, Bulgária elleni meccset pedig 7–3-ra nyerte meg
Ughy Márk együttese, amely ezzel kivívta a B-divízió nyolcas döntőjében való szereplés
jogát. A válogatott célja, hogy felkerüljön a 12 csapatos élvonalba.

Erdélyi edzőtábor
A Goodwill Pharma Szegedi
Vízmű SC jégkorongos fiataljai számára már közel
egy hónapja megkezdődött
a munka, a felkészülést pedig színesíti egy Erdélyben
eltöltött, tíznapos edzőtábor. A klub korosztályos
együttesei augusztus 14-én
utaztak el a tábor helyszínére, ahol már az eddig
főképp erőnléti foglalkozások mellett egyre nagyobb
szerepet kap a jég is. Csiki
Csaba edző elmondta, napi
két jeges és egy száraz edzésük lesz a gyerekeknek.

A hétvége megyei fociprogramja
Beindul a megyei futballélet: az NB II-es bajnokságban
a Szeged 2011-Grosics Akadémia a Szolnokot fogadja
szombaton 17.30-tól Gyulán. Az NB III-ban augusztus
19-én 17.30-tól Hódmezővásárhely-Makó megyei rangadót játszanak, emellett Vecsés-Mórahalom és Honvéd
II.-SZEOL mérkőzéseket rendeznek. A Csongrád megyei
I. osztály már pénteken 19 órától, az FK Szeged-UTC
mérkőzéssel rajtol, a többi találkozót szombaton 17 órától rendezik. A párosítás: Tiszasziget-Kiskundorozsma,
Algyő-Ásotthalom, Szentes-Szőreg, Zsombó-Bordány,
Csongrád-SZVSE, a HFC II.-Deszk meccset augusztus
23-ra halasztották. Rajtol a megyekettő is, a TömörkényKiszombor meccset szombaton 16 órától, a többi találkozót 17 órától játsszák. Az első játéknap mérkőzései:
SZVSE II.-Röszke, St. Mihály-Apátfalva, CsanytelekMóraváros, Üllés-Balástya, Mindszent-Csanádpalota,
Makó II.-Székkutas és Nagymágocs-Csengele.

A légiósokkal kiegészülve folytatódott a Naturtex-SZTESzedeák férfi kosárlabdacsapatának felkészülése, a foglalkozásokat az új edzőpáros, Andjelko Mandic és segítője,
Kiss Zsolt vezényli a keret tagjainak. A tavalyi kezdőötösből
négyen is maradtak a csapatból, így Marko Boltic, Juhos
Levente, Andrija Ciric és Nenad Sulovic is a Szedeákot
erősíti az új szezonban. Az első hetekben főleg az erőnlétre
fókuszál a szakmai stáb, azonban délutánonként előkerül a
labda is, hiszen augusztus 26-án már felkészülési meccset
játszik a Naturtex a Szolnok vendégeként. A Tisza-partiak
új trénere pozitívan értékelte az első, klubnál töltött napjait. – A tavalyi csapat nagy része együtt maradt, ez egy nagy
előnyünk lehet. Az edzőmeccsek során elég idő és lehetőség
áll rendelkezésünkre, hogy kialakuljon a játékunk, de persze ilyenkor nem az eredmény a legfontosabb – fogalmazott
Andjelko Mandic, a Szedeák vezetőedzője. A keret egyik
régi motorosa Andrija Ciric: a Szedeák kapitánya nekivág
a negyedik, szegedi színekben töltött szezonjának is. – Sok
időt töltöttem a két gyermekemmel és a feleségemmel, majd
egyénileg eljártam a konditerembe és futni. Több mint három hónap volt a szünet, de valóban gyorsan eltelt – válaszolta a Ciro becenévre hallgató kosaras arra a kérdésünkre,
hogyan telt a nyári szünet számára. – Amikor labdát látok,
gyerekké változom, játszani szeretnék. Az otthonunktól
nem messze van egy park, ahol a gyerekek játszottak, legszívesebben beszálltam volna közéjük, hiányzott a kosárlabda
– tette hozzá Andrija Ciric, aki az új mestert régről ismeri,
és remek szakembernek tartja.
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Új tervekkel és reményekkel indul a megyei labdarúgószezon a hétvégén

Folytatódik-e a páratlan sorozat?
Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád
megyei igazgatója büszke rá, hogy
az utóbbi évek elkötelezett és
szisztematikus munkája nyomán
olyan jelentősen javult a létesítményhelyzet, mely a továbbiakban
meghatározhatja a megye eredményességét.
Vajgely Pál
– Pénteken este elkezdődik a Csongrád
megyei labdarúgás 2017/18-as bajnoki
szezonja, ezúttal is 15 csapatos megye
egyel, viszont öt, NB-s bajnokságokban
szereplő csapattal. Milyen idényt vár
az MLSZ Csongrád megyei igazgatója?
– Jogelődeinkkel együtt ez a 106.
bajnokság, amit indítunk, társadalmi
elnökünk, Kiss-Rigó László püspök úr
vezetésével. Az MLSZ után Csongrád
megye bír a második legnagyobb patinával, erre büszkék vagyunk lennünk.
Az elmúlt öt év bajnokaiból négy sikeresen osztályzott, mindenki fel akart
jutni. Ez egy olyan páratlan sorozat,
amelyet a korábbiakban soha nem
produkáltunk, így alakult a sok megye által irigyelt NB-s struktúránk
egy NB II-es és négy NB III-as csapattal. Ennek eredménye, hogy átmenetileg 15 csapatos megyei I. osztállyal kell kalkulálnunk. Szerencsére az
idén is akadnak olyan csapatok, melyek a Nemzeti Bajnokságba vágynak
a megye élvonalából, ám az alacsonyabb osztályokban szereplő együttesek céljait figyelembe véve valóban
átmeneti lehet a 15 csapatos élvonal.
Ha már a sikerekről beszéltünk, akkor
a veszteségeket is meg
kell említenünk:
sajnos Tápén és
Újszentivánon
nincs felnőttlabdarúgás, Kis

teleken pedig a tehetséges utánpótlás mellett a megyenégyből felkerült
csapat adja a felnőttegyüttest, holott
ezen településeknek megyeegyes futballcsapattal kellene rendelkezniük.
– Infrastruktúra terén hogyan áll
a megye labdarúgása, hogyan tudták
kihasználni a csongrádi települések az
utóbbi évek nagyszabású pályaépítési,
-korszerűsítési programjait?
– Az elmúlt öt évben Csongrád
megye fejlesztette leginkább az infrastruktúráját. A makói stadion hamarosan megtörténő átadásával
megvalósul a megye teljes lefedettsége: délkeleten Makón, délnyugaton
Mórahalmon áll rendelkezésre jó létesítmény, a kettő között, Szegeden
pedig hamarosan megvalósul a csúcsstadion, de a vásárhelyi beruházásoknak köszönhetően is komoly létesítmény jött létre. Csongrádon új öltöző épül, és mind itt, mind Szentesen
magas szintű pályával és kisegítő létesítményekkel rendelkezünk ÉszakCsongrádban. Optimális helyzet alakult ki, ami hosszú távon meghatározza a megyei labdarúgás eredményeit és lehetőségeit. Itt köszönném
meg a polgármesterek és a képviselő-testületek segítségét és munkáját,
Szeged kivételével minden településsel korrekt, kiváló kapcsolatot sikerült kialakítani, a napfényváros vezetését azonban sajnos nem érdekli a labdarúgás és a benne lévő lehetőségek.
– Terveztek-e bármilyen
változást a bajnoki rend
szerben? A 15 csapatos el
ső osztály mögött ott a 16
csapatot felvonultató me
gyekettő, mi a helyzet az
alacsonyabb osztályokkal?
– Örömünkre szolgál,
hogy két, tradicionális,
megyei I. osztályú csapat, a
Csanádpalota és a Röszke vállalta
az osztályváltást, és a megyei II. osztályban játszhatnak a következő szezonban. Nem akarjuk megváltoztatni
a bajnoki rendszert, kétszer 14 csapa-

tos megyehármat képzelünk hosszú
távon, a szintén kétcsoportos megyenégy mellett erre szeretnénk beállítani a bajnokságot.
– A Magyar Kupa országos főtáb
lájára való selejtezőket már augusztus
ban le kell bonyolítani, a megyét há
rom csapat képviselheti majd a legjobb
128 között. Milyen feladatokat rótt ez
a területi igazgatóságra?
– Mivel a megyei kupák megszűntek, ezzel egy űr keletkezett, erre egy új terméket fejlesztettünk: a Téli
Kupát és a Magyar Kupát összevontuk. Februárban négyes csoportokban,
maximum 32 csapatos versenyrendszerben, pénzdíjas kupameccseket játszanak a csapatok, majd áprilistól a
nyolcaddöntőkkel folytatódik a sorozat. Már 16 csapat jelentkezett erre,
így az idén piacra kerülő bajnokság
érdekli a klubokat.
– Örök kérdés a létszám: nagyjából
mekkora tömeget mozgat meg a lab
darúgás Csongrád megyében?
– A megyei labdarúgócsalád folyamatosan bővül, mintegy 11 ezer játékost, 350–400 sportvezetőt és 110
játékvezetőt fog össze ez a csodálatos játék, egyúttal bízunk benne, hogy
két-háromszor ennyi szurkolóról van
szó. Ezúton is sok örömet és sportszerű küzdelmet kívánok mindenkinek az új idényben!

Fotó: Gémes Sándor
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Újabb ezüst
Az U16-os magyar leány ko
sárlabda-válogatott a győ
ri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál után a Bourges-ban
megrendezett A divíziós ko
sárlabda Európa-bajnokságon
is ezüstérmet nyert. A hibátla
nul teljesített csoportkör után
egészen a fináléig menetelt
a szegedi tréner, Mészáros
né Kovács Andrea együttese,
ahol házigazda franciák ellen
lépett pályára. A lányok egyál
talán nem ijedtek meg a 2000
néző teremtette atmoszférá
tól és a hazai gárdától sem.
A mérkőzés első szakaszában
tízpontos előnyt építettek ki
a magyar lányok, ám a gallok
ezután fizikális kosárlabdával
érvényesítették a papírfor
mát, és 63–53-ra nyerték meg
a döntőt. Magyar leánycsapat
korosztályos
kontinensvia
dalon negyedszer végzett a
második helyen, ráadásul Mé
szárosné Kovács Andrea csa
pata már a négy közé jutással
kvalifikálta magát a jövő évi,
Minszkben esedékes U17-es
világbajnokságra.

Érmek a Cell Cupról
A 21 ország részvételével lezajlott Cell Cup Kézilabda
Fesztiválon három szegedi csapat is érmet szerzett. A dobogó
tetejére állhatott a Kézilabda
Szeged SE Dobó Andrea által
irányított U12-es csapata, mely
a döntőben a Dunaszerdahelyt
győzte le. Szintén eljutott a fináléig a Pick Szeged 14 éven
aluliakból álló fiúegyüttese,
ám ott a veszprémi Éles KISE
ellen már nem sikerült a győzelem Kis Márk tanítványainak. A Pick U16-os csapata
is érmet szerzett, miután a
Veszprémmel vívott, harmadik
helyért zajló csatát megnyerte
Goór Róbert csapata. A szegediek több korosztálya közül az
U18-asok tizedik, míg az U12esek az ötödik helyen zárták
a Veszprémben és környékén
megrendezett tornát.
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