
Kligl Sándor szegedi szobrász-
művész II. Rákóczi Ferencet 
ábrázoló alkotását avatták fel 
a lengyel határnál.

12. oldal

Nem veszi figyelembe az in-
gatlankezelő cég az idős bérlő 
betegségeit. Ideiglenes gond-
noka felvette a kesztyűt.

9. oldal

Kőgolyóemelésen, vastáskaci-
pelésen, rúdemelésen és más 
feladatokon keresztül választ-
ják ki a legerősebbet.

13. oldal

Sebgyógyítás

Harc az IKV ellen

Kinizsit keresik
Bartus Bella

A természetességre törekszik 
Kriveczky Villő, aki elnyerte a ta-
valyi Anna-bál királynője címet. 
Mivel a szegedi hölgy előrébb való-
nak tartja a belső értékeket a külső-
ségeknél, ezért állítása szerint soha 

nem indulna egyetlen szépségver-
senyen sem, és a fürdőruhában való 
felvonulás sem vonzza. Inkább a 
régmúltra visszatekintő rendezvény, 
valamint a Magyarországon egye-
dülálló hagyomány ápolása mozgat-
ta meg, emiatt nevezett a balaton-
füredi megmérettetésre. A 18 éves 
lány szerint kiemelten fontos, hogy 

a bálkirálynő-választás nem ment el 
szépségkirálynős irányba, ami által 
az eseménynek annyira különös az 
atmoszférája, hogy legalább egyszer 
érdemes ott lenni. Villő a minden-
napokban is azt a jól ismert elvet 
vallja: a kevesebb néha több.

Elszámoltatnák Bot-
kát – A szegediek is 
tudnak a polgármester 
vagyonnyilatkozatának 
visszásságairól, kíván-
csiak, mit titkol.

5. oldaluwuwu

Tökéletes harmónia

SZEGED

 VIII. évfolyam 3. szám    
 2017. július 14.

Fotó: Gáspár Gábor

Cikkünk a 15. oldalon

23. oldaluwuwu

Videóbíró nélkül – 
Hajtós Bertalan csel-
gáncsozó szerint ma 
már másképp végződ-
ne a 25 évvel ezelőtti 
olimpiai döntő.
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Kihelyezett ügyfélfogadás
A Mórahalmi Járási Hivatalban, a Szentháromság tér 
1. szám alatt a második emeleten két szegedi közjegy-
ző, Kopcsán Katalin és Hüvös Ferenc minden csütör-
tökön 13 és 16 óra között kihelyezett ügyfélfogadást 
tart, ahol szeretettel várják az érdeklődőket.

Ősbemutató készül
Számtalan program és darab közül válogathatnak 
mind a felnőttek, mind a gyermekek a XV. Szegedi 
Várjátékokon. Július 21-én, pénteken mutatják be a 
Gyerekrablás a Palánk utcában című darabot, tehát idén 
ősbemutatóval is gazdagodik a műsor.

Dinnyedömping

Növekvő dinnyeforgalomra 
számítanak az idei szezon-
ban a Magyarországon mű-
ködő áruházláncok. A gö-
rögdinnyetermés az előrejel-
zések szerint 200 ezer tonna 
lesz, sárgadinnyéből 18 ezer 
tonna várható. Görögöt 5 
ezer, sárgát 600 hektáron 
termesztenek. A magyar fo-
gyasztás évente és fejenként 
13-15 kilogramm, exportra 
80 ezer tonna jut.

Nyári munkák

A Szegedi Vízmű Zrt. 
megbízásából ivóvíz- és 
csatornahálózati felújí-
tási munkálatok végez-
nek a Szilléri sugárút 
Fecske és Róna utca 
közötti szakaszán, a Lot-
tózó és a SPAR áruház 
közötti területen. Mind-
ez a forgalmat időszako-
san befolyásolja, emiatt 
fokozottan figyeljenek 
az arra közlekedők. A 
felújítás a nyár végére 
fejeződik be, ha az idő-
járás vagy más egyéb 
előre nem látott körül-
mény nem akadályozza 
a munkát. Rövid ideig 
vízhiányra lehet számí-
tani, a körzet lakóit er-
ről értesítik.

Norvég látogatás

A Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskolából 
öt pedagógus szakmai látogatáson vett részt a norvé-
giai Odda szakképző iskolájában, ahol több témában 
tapasztalatokat gyűjtöttek a tanárok. Szó esett a hát-
rányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, tehetség-
gondozásról, valamint a korai iskolaelhagyás csök-
kentésének lehetőségeiről. Az infokommunikácós és 
motivációs technikák lehetőségeiről is bővült a szege-
diek ismerete. A célok között szerepelt a kapcsolatok 
fejlesztése és új együttműködési formák kialakítása, 
például közös pályázatok benyújtása. A pedagógusok-
nak tetszett a norvég szakképzés rendszerének rugal-
massága, gyermek- és gyakorlat-központúsága, illetve 
az a szemlélet, hogy a tanár-diák kapcsolatot áthatja a 
kölcsönös bizalom, a tisztelet és a partnerség. A láto-
gatás eredményeit hamarosan bemutatják majd.

Százmilliók Bordánynak

Több mint 400 millió forint értékben zajlanak majd beruházá-
sok Bordányban az elkövetkező két évben – olvasható a nagy-
község honlapján. Három, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében meghirdetett pályázat eredmé-
nyéről értesítették az önkormányzatot. Mindhárom fejlesz-
tési elképzelés megkapta a maximálisan igényelt támogatási 
összeget. A legfontosabb és legnagyobb értékben az óvodát és 
bölcsődét fejlesztik, két új csoportszoba épül, és a bölcsődei 
konyha bővül. Az általános iskola és a polgármesteri hivatal 
fejlesztése is megvalósul: kazáncsere, falszigetelés, valamint 
nyílászáró- és fűtőtestcsere lesz. A támogatásból a turisztikára 
is fordítanak, egy tanösvény és egy látogatóközpont épülhet 
majd meg a Dudás utca végén található önkormányzati terü-
leten. További pályázatok elbírálását is várják.

Színes tánckavalkád 
Megtartották a tizedik Martin György 
Néptáncfesztivált Szegeden, melyre az 
ifjúsági korosztályt várták. A Kárász ut-
cán menettánc gyönyörködtette a szege-
dieket, majd két folklórestet rendeztek 
a Kisszínházban. A fesztiválon részt vett 
a szegedi Délikert Táncegyüttes, a szen-
tesi Jövőnkért, a Szeged Táncegyüttes, 
a Debreceni Népi Együttes Pulykakakas 
csoportja, a jászberényi Jártató Ifjúsági 
Táncegyüttes, a Rákospalotai Szilas Nép-
táncegyüttes Ifjúsági Csoportja, a deszki-
szegedi Tiszavirág Néptáncegyüttes.

Méhészek, figyelem!
Mézelő méhek nyúlós költés-
rothadása miatt Tiszaszigeten, 
Újszentivánon, Szőregen, 
Szeged–Alsóvároson és 
Móravároson, valamint 
Újszeged egyes részein is te-
lepülési zárlatot rendeltek el 
július elején. Az érintett terü-
letekről tilos méheket, azok 
nyers mézeit, virágporát, pro-
polisztjeit és betegségterjesz-
tő eszközeit kivinni – tájékoz-
tatott a járási tisztifőorvos.

MOZAIK 
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Változás a bíróságon
A bíróságokon a nyári szabadsá-
gokat idén július 17-től augusztus 
18-ig adják ki. A kezelő irodákon 
emiatt módosul az ügyfélfogadá-
si rend: a Szegedi Járásbíróság és 
a Szegedi Törvényszék irodáiban 
július 17-től augusztus 18-ig hét-
főtől csütörtökig 8-10 óra, pén-
teken 8-13 óra között lesz ügy-
félfogadás. A Cégbíróságon július 
17-től augusztus 31-ig, hétfőtől 
csütörtökig 9 és 11 óra között van 
mód az ügyintézésre. A Szegedi 
Járásbíróság és a Szegedi Köz-
igazgatási és Munkaügyi Bíróság 
változatlanul pénteken látja el a 
panasznapi teendőket. 

A továbbtanulásért
Természettudományos, mérnöki és informatikai kép-
zéseket népszerűsítő négyéves programot indított 
a Szegedi Tudományegyetem, ami az Együtt a Jövő 
Mérnökeiért Szövetség konzorciumával csaknem 810 
millió forint uniós forrást nyert erre. Elsősorban a hát-
rányos helyzetű járások középiskolásai között növelnék 
a felvételiző diákok arányát. 

Kevesebb búza

A tavalyinál kisebb lehet a 
búzatermés, de javul a si-
kértartalma. Az első bú-
zatáblákkal már végeztek. 
Megállapították, hogy a ke-
vés csapadék miatt a szemek 
nem tudtak mindenhol tel-
jesen kifejlődni.

Szerelmek

Hajnali részegség címmel 
Kosztolányi Dezső, Har-
mos Ilona és Radákovich 
Mária szerelmi három-
szögéről mutatnak be 
színdarabot augusztus 
elején a szegedi REÖK 
Szabadtéri Színpadon. 
A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok tavaly ősszel indí-
totta el öREÖK szerelmek 
– Így szerettek ők soro-
zatát. A Nyáry Krisztián 
„szerelmes könyveiből” 
készült felolvasó színházi 
produkciókat Réczei Ta-
más állította színpadra. 
A napokban szereplővá-
logatást tartottak az al-
kotáshoz. 

Zárt hivatal
Július 24. és augusz-
tus 4. között a Ruzsai 
Közös Önkormányzati 
Hivatalban igazgatási 
szünet lesz, az intézmény 
zárva tart. Kérelmek 
leadására lehetőséget 
biztosítanak. 

Úton az Arany-busz
Útjára indították a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Arany 
János mozgókiállítását. Az 
Arany-buszt a következő egy 
évben szeretnék eljuttatni a 
legkisebb vidéki települések-
re és a Kárpát-medence leg-
távolabbi magyarok lakta te-
rületeire. A Szegedi Ifjúsági 
Napok is otthont ad az in-
gyenes tárlatnak. 

Meghátrálás
Rosszul veszi ki magát, ha egy kerekesszékes házaspárt 
utcára tesz egy bank – ezzel indokolta a Raiffeisen, 
hogy méltányosságot gyakorol, és elfogadja a szegedi 
Biharvári Gyuláék ajánlatát, azaz a 7 helyett meg-
elégszik 1,8 millió forinttal. Az összeget ki is fizették, 
így több éves pereskedés után az érintettek fellélegez-
hetnek, már amennyire meg lehet könnyebbülni egy 
ilyen hercehurca után, amire ráment a házasságuk és 
az egészségük is. A károsultak érdekképviseletét ellátó 
Szabó Bálint jogász elmondta, több keretjelzálogos 
per is zajlott, illetve van folyamatban, eddig egyedül 
Solymosi Lajosnéék örülhettek, a harmadjára megis-
mételt első fokú eljárásban a Szegedi Ítélőtábla a javuk-
ra döntött. A többi szegedi és makói család esetében 
Szabó kifejtette, az érintettek 1-2 millió forintig hajlan-
dóak helytállni, hogy a már egyszer kifizetett lakásuk-
ról lekerüljön a keretjelzálog, ennél többet viszont nem 
tudnak és nem is akarnak a banknak fizetni.

Biciklist sodort el egy férfi Szegeden

Vádemelést javasol a rendőr-
ség az ellen a férfi ellen, aki 
még korábban autójával elso-
dort egy kerékpárost. A szege-
di Somogyi utcában az egyik 
útkereszteződésnél nem adott 
elsőbbséget a biciklisnek, aki 
súlyosan sérült.

Apa vagy fia?
Újabb tanúkat idéztek 
a KSE-per tárgyalására. 
A cég korábbi könyve-
lője mesélt a kft. mű-
ködéséről és a vádlottak 
szerepéről. Egy kosár-
labdaügynök Európában 
bevett gyakorlatnak ne-
vezte az arculati szerző-
déseket. Rajtuk kívül té-
vedésből meghallgattak 
egy volt kosárlabdázót, 
akit összekevertek játé-
kosügynök fiával.

Makettfelújítás
A mórahalmi Mini Hungary 
Park kéthektáros területen, 
a történelmi Magyarország 
építészeti szimbólumait, tör-
téneti emlékeit foglalja magá-
ba 1:25-ös méretarányban. A 
város megbízásából Borbély 
Péter restaurátor folyamato-
san újítja fel a maketteket. 
A Nagyenyedi Református 
Kollégiumot már teljes pom-
pájában láthatják a park lá-
togatói, hamarosan pedig a 
12 épületelemből álló vajda-
hunyadi várkastély kerül ki a 
skanzenba.

MOZAIK
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Rákosi, Kádár, Horn és az SZDSZ – az MSZP képtelen szakítani múltjával

Pufajkás ügynököt istenít Botka
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje 
az egykori karhatalmista, titkos-
ügynök, Horn Gyula emléke előtt 
tiszteleg, versenyt futva a Gyur-
csány-párttal...

Pintér M. lajos

„Horn Gyula 85. születésnapja! A 
legtöbbet tette az európai, demok-
ratikus Magyarországért” – írta 
közösségi oldalán Botka László, 
aki egyébként stílszerűen vörös 
nyakkendőben rótta le tiszteletét 
az egykori pufajkás miniszterelnök 
síremlékénél. Az MSZP pedig ölre 
ment politikai örökségéért a DK-
val. A szocialisták 
arról szónokoltak, 
hogy Horn „an-
gyalföldi proliból 
világszerte elismert 
államférfivá vált, 
aki soha sem fe-
lejtette el, honnan 
indult”, Gyurcsány 
Ferenc pedig azzal 
tromfolt, hogy „ez a 
baloldaliságát őrző, 
mégis a világot jól 
értő pragmatista 
ember ma inkább a 
DK tagja lenne”.

Ez a furcsa kis 
politikai purparlé 
is ékes bizonyítéka annak, hogy az 
úgynevezett magyar baloldal a hang-
zatos szólamok ellenére képtelen a 
megújulásra, nem tudja, de nem is 
akarja meghaladni, levetkőzni múlt-
ját. Azt is mutatja továbbá, hogy a 
nagyközönségnek szóló „cicaharc” 
ellenére réges-régen összenőtt már, 
ami amúgy szervesen összetartozik. 

Botka László szerint Horn 
Gyulára úgy kell emlékeznünk, 
mint a kisemberek kormányfőjére, 
aki „európai, szabad, igazságos de-
mokráciát” teremtett nekünk, ma-
gyaroknak. Vérmérséklettől függő-
en nevezhetjük ezt nettó történelem-
hamisításnak, vagy fogalmazhatunk 
úgy, hogy Szeged polgármestere nem 
bontotta ki az igazság minden rész-
letét: a lényeg, hogy a magyar nem-
zet nem felejt. 

Amellett, hogy az 1989-90-es 
békés európai átmenetben valóban 
szerzett érdemeket, a szocialisták és 
DK-sok által istenített Horn Gyulára 
nem tekinthetünk másként, mint 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc leverésében és a megtorlás 
megindításában kulcsszerepet játszó 
karhatalmista élcsapat egyik oszlo-
pos tagjára. Pufajkás harcosra, aki 
a szovjetekkel vállt vetve a szabad-
ságért küzdő honfitársai ellen for-
dult, ráadásul évtizedekkel később 
sem átallotta köztörvényes bűnö-
zőknek titulálni a hazájukért a vé-
rüket ontó magyar hősöket. És ar-
ra a fedett „Harcosra”, aki – mint 
Ungváry Krisztián történész nem-
régiben egyértelműen bemutatta – 
ügynökként készséggel szolgálta a 
kommunista állambiztonságot. Ha 

kormányfői tényke-
dését vizsgáljuk, ak-
kor a Bokros-csomag 
néven elhíresült nép-
nyúzó intézkedésso-
rozat, a fékezhetet-

len korrupció (Tocsik-
ügy, Postabank-botrány), a lakosság 
biztonságérzetét aláásó maffialeszá-
molások és bombamerényletek ki-
törölhetetlenül beleégtek a nemzeti 
emlékezetbe.

A nagy baloldali modernizá-
lást Rákosi Mátyás jelszavával 
(„Fizessenek a gazdagok!”) nyitó 
Botka László különös utat jár be, 
hiszen miközben szavakban le akar 
számolni az egyébként eltörölhetet-
len pártmúlttal, a kezét olyanok fog-
ják, mint az egykori MSZMP-s köz-
gazdász-politológus Lengyel László 
vagy a korábbi SZDSZ-es kabinet-
főnök, Ruff Bálint. A sorból Horn 
Gyula sem maradhatott ki. Talán 
már csak Kádár János hiányzik és 
a grízes tészta.

Bár Kádár, ha igaz, nem hordott 
Rolexet.

Gyurcsány és Botka is kisajátítaná Horn politikai örökségét

Szétesőben a szélsőség

Arany a széfben

Riválisokat kapott a szélsőjobb-
oldalon az identitásválsággal 
küzdő, széthullófélben lévő 
Jobbik – adta hírül az Origo és a 
Magyar Nemzet is. A napokban 
Rend és Igazságosság néven új 
radikális mozgalmat, illetve pár-
tot hoztak létre csalódott, meg-
hasonlott egykori Jobbik-tagok 
és -hívek közreműködésével, 
Orosz Mihály Zoltán érpata-
ki polgármester bábáskodása 
alatt. A vecsési Erő ünnepe el-
nevezésű rendezvényen pedig 
az Identitesz, a Betyársereg 
és a Városi Nemzeti Szövetség 
részvételével bontott zászlót a 
vállaltan szélsőjobboldali Erő 
és Elszántság mozgalom. Az új 
szerveződéseket az Origo érte-
sülései szerint azért hívták élet-
re, mert egyre többen ábrándul-
nak ki az immár leplezetlenül 
Simicska Lajos által támogatott, 
„néppártosodást hazudó” Job-
bikból és a „hatalomért elvtele-
nül politizáló” Vona Gáborból. 
A Jobbik szétszakadása a portál 
szerint „nyilvánvalóan a pártel-
nök kiheverhetetlen kudarca”.

Erős a gyanú, hogy a Czeglédy 
Csaba által vezetett bűnszerve-
zet különböző szolgáltatásokat 
végzett a szocialistáknak – állít-
ja a Fidesz. A párt ezt azzal in-
dokolja, hogy a legújabb infor-
mációk szerint Botka László és 
Gyurcsány Ferenc ügyvédjének 
egy titkos osztrák széfjében 1 ki-
logrammnyi befektetési arany-
tömböt foglaltak le, mintegy 11 
millió forint értékben, ennek 
ellenére az MSZP és a DK még 
mindig védi őt. A kormánypárt 
hozzátette, Simon Gábor is egy 
ausztriai bankszámlán tartotta 
az MSZP-hez köthető pénzeket. 

KÖZÉLET

Fotó: Botka László Facebook-oldala
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Botkának is jutott az elcsalt milliárdokból?
A polgármester hallgat, a szegediek válaszokat várnak

KÖZÉLET

A szegediek lakosok kíváncsiak 
Botka László vagyonnyilatkoza-
tának visszásságaira, ezért arra 
kérik, haladéktalanul tisztázza 
az anyagi helyzetét – erre szólítot-
ta fel az MSZP miniszterelnök-je-
löltjét Hollik István keresztényde-
mokrata országgyűlési képviselő 
a napfény városában.

Megyeri józsef

A napokban lezárult az a telefonos 
konzultáció, melyről a Déli Szó jú-
nius 30-i számában már írtunk. A 
Fidesz helyi szervezete ennek Botka 
László szocialista polgármester az 
országos sajtóban is komoly vihart 
kirobbantó, különös vagyonoso-
dásáról kérdezte a szegedieket. A 
tapasztalatokat a városháza előtt 
tartott sajtótájékoztatón összegezte 
Nógrádi Tibor, a Fidesz helyi elnöke 
és Hollik István, a KDNP országgyű-
lési képviselője.

Nógrádi Tibor emlékeztetett: pár 
hónappal ezelőtt derült ki, hogy az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje olyan 
vagyontárgyakkal rendelkezik, ame-
lyeket korábban nem tüntetett fel a 

vagyonnyilatkozatában. A Fidesz–
L.É.T-frakció szeretett volna lehető-
séget biztosítani arra, hogy a szoci-
alista polgármester tisztázza helyze-
tét, ezért  vagyonnyilatkozati eljárást 
kezdeményezett, ezt azonban az ön-
kormányzat jogi bizottsági ülésén a 
többséget alkotó MSZP és DK képvi-
selői leszavazták. – Emiatt úgy dön-
töttünk, hogy a közvéleményhez 
fordulunk, és megkérdezzük a sze-
gedieket, hogy mit gondolnak erről, 
és milyen álláspontot kell képvisel-
nünk. Konzultációt indítottunk a té-
mában – tette hozzá a politikus.

Ennek keretében összesen 70 ezer 
telefonhívást folytattak le a csongrádi 
megyeszékhelyen, és több mint 8 ez-
ren válaszoltak a Fidesz minden egyes 
kérdésére. – Kiderült, hogy a szege-
diek tudnak a Botka László vagyon-
nyilatkozatával kapcsolatos ügyekről, 
illetve annak visszásságairól. A felmé-
rés szerint az itt élők 86 százaléka gon-
dolja úgy, hogy Botkának el kell szá-
molnia a vagyonnyilatkozatával és a 
tényleges anyagi helyzetével, eltitkolt 
luxustárgyaival. Közismert az is, hogy 
a Fidesz vagyonnyilatkozati eljárást 
kezdeményezett, de a baloldal meg-

gátolta azt – ismertette Hollik István. 
A kereszténydemokrata honatya sze-
rint az is egyértelművé vált, a lakos-
ság sem tartja helyesnek, hogy Botka 
neve és személye elfelejtett luxustár-
gyakkal kerül összefüggésbe, miköz-
ben országszerte a „Fizessenek a gaz-
dagok!” kampányt hirdeti.

– Éppen ezért arra kérjük az MSZP 
miniszterelnök-jelöltjét, hogy ne csak 
a Fidesz, hanem a szegediek kedvé-
ért is válaszoljon, honnan van pénze 
luxusterepjáróra, méregdrága egzoti-
kus utazásokra és több millió forin-
tos karórákra. Tekintve, hogy a mil-
liárdosok életét éli, ezért arról is szá-
moljon be, hogy van-e összefüggés 
a vagyonosodása, illetve a Czeglédy 

Csaba, azaz a korábbi ügyvédje ál-
tal irányított bűnszervezett között. A 
történtek után jogosan merül fel a 
kérdés, hogy – mivel Czeglédyt ő is 
nyíltan megvédte – esetleg neki és a 
többi szocialista politikusnak jutott-e 
az elcsalt milliárdokból – jelentette 
még ki Hollik, aki szerint a telefonos 
konzultáció reprezentatívnak minő-
sül, ugyanis több ezer ember nyilvá-
nította ki véleményét.

Botka László miniszterelnök-je-
lölt helyett a Magyar Szocialista Párt 
Országos Központja reagált az ügy-
ben, mely azt írta, a Fidesz „köz-
pénzből közvélemény-kutatásnak 
álcázott propagandával szórakoz-
tatja” a szegedieket.

Fotó: Kovács Ferenc
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Egészségház, napelempark, játszósarok – egy település, mely minden elképzelését valóra váltja

Hímzett papucs, vásárhelyi lepény, mórahalmi rétesv

Sikeresnek tarthatja magát Üllés 
nagyközség, ugyanis minden 
fejlesztés, amit TOP-os forrásból 
terveztek, meg fog valósulni – 
tájékoztatta a Déli Szót Nagy Attila 
Gyula polgármester. Jut pénz az 
egészségház bővítésére, az isko-
lára és az óvodára, de a csapadék-
víz-elvezető rendszert is bővítik.

Varga anna

Nagyságrendileg 300 millió fo-
rintra pályázott Üllés nagyközség 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP), és meg 
is nyerte a forrásokat, így az egész 
települést korszerűsítik, még szebbé 
és jobbá tehetik. Nagy Attila Gyula 
polgármester szerint azért is bírál-
ták el pozitívan a fejlesztési elképze-
léseiket, mert egyenként nézve nem 
nagy összegből kívánnak egyébként 
fontos beruházásokat eszközölni.

Az egyik legfontosabb program-
nak az egészségház fejlesztését ne-
vezte lapunknak a település első em-
bere. Elmondta, van két orvosi ren-
delőjük, egy fogorvosi rendelő, mel-
lette pedig a védőnőket kiszolgáló 
helyiségek találhatók. Az épülethez 
azonban nagyjából három évtizede 
nem nyúltak hozzá, így a mai kor igé-

nyeinek már nem felel meg a kiala-
kítása. Konzultáltak az orvosokkal 
és védőnőkkel is, így születtek meg 
a tervek, amelyek külön gyermek-
váró létrehozását is tartalmazzák, a 
kicsiknek játszósarkot is berendez-
nek, ügyfélszolgálati pult is kerül a 
váróba, míg az orvosoknak két-két 
helyiség áll majd a rendelkezésükre.

– Bár az iskola már nem az ön-
kormányzat fenntartásában műkö-
dik, ettől függetlenül pályáztunk a 
fűtéskorszerűsítésre, amelynek kere-
tében a gáz központi fűtést hőszi-
vattyús rendszerrel váltjuk fel, továb-
bá az épület tetején napelemparkot 
alakítunk ki, ami a teljes intézmény 
energiaellátását fedezi. A konyhát is 
napelemparkkal látjuk el, a két be-
ruházás összességében 80 millió fo-
rintba kerül – fejtette ki. Hozzátette, 
az óvodába eszközöket vásárolnak, 
amivel kapcsolatban a polgármester 
arról tájékoztatta lapunkat, hogy az 
intézményben írták össze, mire is 
lenne szükségük, s már zajlik is a 
beszerzés.

Mivel Üllés belvizes település, a 
csapadékvíz-elvezető rendszer fej-
lesztése is fontos önkormányzati fel-
adat, TOP-os forrásokból 112 milli-
ót költhetnek erre. A beruházást a 
legkritikusabb területen, egy öblö-

zetben végzik el. A szociális alapfel-
adatok ellátására pedig egy nyolcsze-
mélyes kisbuszt is vesznek.

Jelenleg a TOP-os pályázatok má-
sodik körét bírálják el, Üllésnek két 
kiemelt fejlesztési elképzelése van: 
turisztikai attrakciókra és az ipa-
ri parkjukra szeretnének költeni. 
Háromhektáros ipari terület talál-
ható a nagyközségben, ott az inf-
rastruktúrát szeretnék fejleszteni, 

utat építenének és csatornahálóza-
tot a közvilágítás mellett, e célra 150 
milliót költenének.

A Csongrád megyei közgyűlés te-
rületfejlesztési bizottságának elnöki 
posztját is betöltő Nagy Attila Gyula 
pozitívnak értékelte, hogy a legfon-
tosabb kitűzött helyi célokat a megye 
minden településén meg tudják való-
sítani. Nagy előny, hogy előre meg-
kapják a pénzt a fejlesztésekre.

300 millió forintból jelentősen fejlődik Üllés

Megcsodálhattuk Csongrád megye értékeit
Rendkívül fontos, hogy tovább-
örökítsük azt, ami eddig fennma-
radt, ugyanis ez láncolja össze a 
generációkat – ennek a gondolat-
nak a jegyében rendezték meg a 
Csongrád Megyei Értékek Napját 
Mórahalmon. 

Megyeri József

Nógrádi Zoltán polgármester sze-
rint az önbecsülés szempontjából ki-
emelten fontos az értékeink védel-
me, ugyanis ezáltal válik beazonosít-
hatóvá egy-egy térség. Kary József, 

a Nemzeti Művelődési Intézet köz-
szolgáltatói igazgatója hozzátette, 
hogy küldetésként tekintenek a meg-
őrzésre, mely recept arra, hogy a la-
kosok kötődését erősítsék a telepü-
lések iránt. Kakas Béla, a Csongrád 
Megyei Önkormányzat elnöke úgy 
látja, a kultúra közé kell sorolni pél-
dául a hímzett papucsot, a vásárhe-
lyi lepényt vagy a mórahalmi rétest. 
Csongrád megyében hozták létre az 
első megyei értéktár bizottságot, ami 
a Nemzeti Művelődési Intézettel kö-
zösen az elmúlt évek során kiváló 
eredményeket ért el.

Nagy Attila Gyula polgármester fontos beruházásokat készített elő

Fotó: Gémes Sándor

Minden település bemutatta a legfőbb különlegességeit

Fotó: Gémes Sándor
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Főzőversennyel és élő koncertekkel ünnepelt Üllés 163 millió Mórahalom fejlődésére

Tömeg a Homokhátság ünnepén

A hálaadás jegyében

Testvéri szeretetben

Nagyszerű hangulatban telt 
az Üllési Nyári Fesztivál, melyen 
a homokháti nagyközség és a 
székelyföldi Torockószentgyörgy 
tízéves testvér-települési kapcso-
latát is köszöntötte.

Pintér M. lajos

Asztalitenisz, sakk, ifjúsági és öregfi-
úk foci, fogathajtó és díjugrató be-
mutató, véradás, akrobatikus show, 
falukerülő kerékpártúra, kirakodó-
vásár, borverseny, alföldi és erdélyi 
ízek párbaja, palacsintaevő meg-
mérettetés, kézműveskedés, üllési 
és más néptánccsoportok fellépése 
is helyet kapott a megújult Üllési 
Nyári Fesztivál páratlanul gazdag 
programkínálatában, melynek csúcs-
pontját a Kerozin, a Mistery Gang 
és az Apostol koncertje jelentette. 
Korábban nyárindító napokat és 
nyárbúcsúztató fesztivált rendeztek 
Üllésen, idén első alkalommal öss-
zevonták a két eseményt. Az idei ren-
dezvény középpontjában a székely-
földi Torockószentgyörggyel immár 
egy évtizedes múltra visszatekintő 
testvér-települési együttműködés állt, 
ennek jegyében állítottak kopjafát, és 
nyitottak meg fotókiállítást is. 

Nagy Attila Gyula polgármes-
ter kiemelte, a kopjafa annak bi-
zonyítéka, hogy Üllést példamuta-
tóan szoros és mindkét fél számá-
ra gyümölcsöző kapcsolat köti öss-
ze Torockószentgyörggyel. B. Nagy 
László országgyűlési képviselő öröm-

mel ismertette, 2017. július elejéig a 
helyi önkormányzat és vállalkozá-
sok 391 millió forintnyi uniós tá-
mogatást nyertek el, melynek révén 
a település gyönyörűen fejlődik, ut-
cái rendezettek, intézményei szépek, 
modernek. A honatya hozzátette: az 
üllésiek megérdemlik ezt a támoga-
tást, mert megdolgoztak érte. Azt kí-
vánta, sáfárkodjanak jól a források-
kal, használják fel azokat annak fi-
gyelembe vételével, hogy a fiatalok 
helyben maradhassanak, itt találhas-
sák meg számításaikat a jövőben is. 
A honatya kitért rá, fontos időszak 
előtt áll a magyarság, mert a jövő évi 
választás meghatározhatja a nemzet 
sorsát, identitását is. Az üllésiek fi-
gyelmébe ajánlotta, a jelenlegi polgári 
kormányzat az egyedüli garancia rá, 
hogy a bevándorlás viharaitól sújtott 
Európában Magyarországot megőriz-
hetjük olyannak, amilyenné a történe-
lem során formálódott, és meg tudjuk 
védeni a magyar családokat, vallást, 
erkölcsöt, szokásokat. 

A tízkilométeres falukerülő ke-
rékpártúrán ezúttal közel félszá-
zan pattantak nyeregbe. A fődíjat, 
a narancssárga biciklit a 8 esztendős 
Juhász Hédi vihette haza, akit bátran 
nevezhetünk a szerencse leányának, 
hiszen két esztendővel korábban is 
övé lett a legértékesebb nyeremény. 
A Foltos Sándor Általános Iskola ta-
nulója a Déli Szónak elárulta, azt a 
kétkerekűt tatájának ajándékozta, és 
ezt is remekül tudja majd haszno-
sítani a család.

A Nemzeti Közművek villamos-
energia-elosztó társasága, a 
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 
jelentős beruházásokkal bővíti 
a hálózatot Mórahalmon, és a 
légvezetékek földkábeles cse-
réjével támogatja a település 
zöldváros-programjának meg-
valósítását. Ezzel növelhető az 

üzembiztonság, amely egyben 
a madárvédelem érdekében is 
jelentős lépésnek számít. Móra-
halom dinamikus fejlődésének 
eredményeként egyre növekszik 
a homokháti város villamosener-
gia-igénye. Még ebben az évben 
megtörténnek az új városközpon-
tot érintő cserék.

Aratóünnepet szervezett a 
Zákányszéki Egyházközösség és 
Zákányszék Önkormányzata. – A 
helyiek jellemzően agráriumból 
állítják elő jövedelmük jelentős 
hányadát. Kalászt tűztünk, há-

lát adtunk a gabonatermésért, ke-
nyeret szenteltünk. Szentmisén 
is részt vettünk, míg műsorral a 
Zákányszéki Parasztkórus készült – 
ismertette a Déli Szóval Kazi Péter 
alpolgármester.

Idén is rengeteg embert vonzott 
a XIV. Homokháti Sokadalom és 
VIII. Dél-alföldi Rétesfesztivál 
Mórahalomra – olvasható a telepü-
lés honlapján. A fesztiválnyitányon 
hívogató dixieland zenekar járta 
a várost, és megnyílt a rétesudvar, 
ahol hagyományos és különleges 
réteseket lehetett kóstolni. Másnap 
ünnepi mise és kéveszentelés, majd 
aratóbál szerepelt a programok kö-
zött. Az aratómisét hagyományo-
san a Gazdakör számára mondták 
el. A szertartáson közreműködött 
a kunszentmártoni templom kóru-
sa. Énekkel-verssel felléptek Böjte 
Csaba nagyszalontai otthonából ér-
kező árva gyerekek is, akik egy hé-
ten át vendégeskedtek a településen.  

A háromnapos forgatagon fellépett 
többek között Zalatnay Sarolta, 
Aradszky László, a HamKoHam és a 
Bon Bon együttes is. Természetesen 
a tűzijáték sem maradhatott el. 

Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Zákányszék Facebook-oldala
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Bővült a dél-alföldi vasúti közlekedésfejlesztési program

Zöld lámpát kapott a tram-train 

Több vasúti fejlesztésről döntött 
a kormány, 74,6 milliárdot költenek 
a Szegedet és térségét is érintő 
projektek keretében. Ezek egyike 
a Szeged és Hódmezővásárhely 
közötti villamosvasút, azaz 
a tram-train.

Dsz

Békéscsaba, Hódmezővásárhely, 
Szeged és Szabadka térségét érintő 
vasúti közlekedésfejlesztési projekt-
ről határozott a kormány – jelentette 
be Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszer a közelmúlt-
ban. A Kormányinfón elmondta, a 
program célja Szeged és Szabadka 
összekötése egy gyorsvasúttal, 
továbbá a Békéscsaba és Szeged kö-
zötti vasútvonal korszerűsítése, va-
lamint harmadik tételként Szeged és 
Hódmezővásárhely között egy villa-
mosvasút, elővárosi vasút épül, az-
az a tram-train. Ezeken felül a vas-
úti elővárosi közlekedést biztosítják 
a megyeszékhely és Makó között is.

Így az eredeti program-
mal ellentétben Békéscsaba és 
Szabadka összekötése történik meg 
Hódmezővásárhelyen és Szegeden 
keresztül. Lázár nemzetstratégiai cél-
nak nevezte, hogy a jelen pillanatban 
nem funkcionáló Szeged-Szabadka 
vonal teljes rekonstrukciója megtör-
ténjen, így a vajdasági polgárok a je-
lenlegi két és fél órás vasúti út helyett 
mindössze negyven perc alatt elérhe-
tik majd Szegedet.

A dél-alföldi térség teljes vasúti 
korszerűsítését célozza a program a 
korábbi eredeti villamoshálózat-bő-
vítéssel szemben – összegzett Lázár 
János. A Szeged és Vásárhely közötti 
tram-train kiépítése 2007-ben vető-
dött fel először, majd 2011-ben ké-
szült az első megvalósíthatósági ta-
nulmány. A Stadler Rail Valencia 
S.A.U nyerte meg a MÁV-Start 
tram-train beszerzésére kiírt pá-
lyázatát, a felhívásban 8 darab és 
4 darab opciós dízel-villamos jár-
mű beszerzésére kértek ajánlatokat. 
Megtorpanni látszott a program, mi-
után az árajánlatot Lázár János so-
kallta, és azt kérte a kormánytól, 
hogy az aránytalanul megnövekedett 
költségek miatt ne vállaljon kötele-
zettséget a beruházás megvalósítá-

sára. Nem zsugorítani szeretnénk a 
villamosvasutat, hanem a költsége-
ket ésszerűsíteni és a távot kibővíteni 
– erről már Orbán Viktor miniszter-
elnök beszélt Hódmezővásárhelyen 
a Modern Városok Program kap-
csán. A kormányfő úgy fogalma-
zott, a tram-train alapvetően nem 
drága, csak ahhoz képest, amilyen 
hosszú. Több pénzt is költenénk rá, 
ha Szabadka és Hódmezővásárhely 
között járna a villamos.

A Szeged és Hódmezővásárhely 
közötti tram-train naponta csaknem 
tízezer embernek jelentene segítsé-
get a települések közötti ingázás so-
rán, növelné a térség versenyképes-
ségét, a települések megtartó erejét, 
közelebb hozna két megyei jogú vá-
rost egymáshoz.

Mégis „összekötik” Szegedet és Hódmezővásárhelyt

Foto: MTI/Wikipedia
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Az öncélú és kisstílű Momentum 
nevű pártcsíra derékba törte, a 
képmutató és köpönyegforgató el-
lenzék rúgott bele egy hatalmasat, 
a jövőkép nélküli, dollárhajszoló 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság be-
vitte a kegyelemdöfést. A NOB úgy 
döntött, idén ősszel a 2024-es és a 
2028-as nyári olimpia helyszínét 
is kijelölik, azaz legalább egy ma-
gyar nemzedék lemondhat a hazai 
rendezésű ötkarikás játékok közös-
ségépítő eufóriájáról, a gazdaság-
élénkítő és turisztikai hozadékokról 
nem is beszélve.
Nagyot álmodtunk, sokan rengete-
get tettek érte, és példaértékű öss-
zefogás körvonalazódott a (2024-
es) budapesti olimpia ügye mellett. 
Már-már úgy tűnt, a honi belpoliti-
ka fékevesztett lángtengerében is lé-
tezik valamiféle nemzeti minimum, 
amit mindenki magáénak érez. Ez 
a sportimádó, sportsikereiről hí-
res ország megérdemelte volna az 
olimpiát. Az ötkarikás dicsőségtab-
ló egyetlen olyan élversenyzőjeként, 
mely még nem fogadhatta a játéko-
kat, az egyedüli olyan pályázóként, 
aki komolyan vette az Agenda 2020 
reformprogramot. Világvárosok 
személytelen gigarendezvényei he-
lyett fenntartható, szerethető, egy 
egész országot megmozgató olimpia 
képét vázoltuk fel.
Az esély addig élt, míg jöttek a nem-
zeti ügyeket hírből sem ismerő zsúr-
pubik, és a közös tányérba végez-
ték dolgukat. Az ellenzéki pártok 
megmutatták, politikájuk képtelen 
meghaladni az SZDSZ-logós nihi-
lista rombolás és a Kovács László-
arcképes „merjünk kicsik lenni” 
mérgezett elegyét. Majd Thomas 
Bach NOB-vezér komplett hülyét 
csinált magából.
Az álomgyilkosok pedig a törté-
nelem szemétdombján végzik. 
Gondoljunk erre, s talán picit 
könnyebb lesz az álmunk!

Álmatlanság

Pintér 
M.  

Lajos
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Egy idős szegedi férfi igazáért küzd

A régi napijegyet hiányolják a szegediek

Az IKV jogcím nélküli lakáshasználónak tartja a beteg embert

Mélyebben a zsebbe kell nyúlni, mint korábban

Állnak a kérdések elé

Tavaly július 1-től jogcím nélküli 
lakáshasználónak számít Forráskuti 
Gyula az IKV Zrt. szerint, aki egy 
ideje idősek otthonában kénytelen 
élni, ideiglenes gondnoka most 
azért harcol, hogy a szegedi önkor-
mányzat ingatlankezelő cége ne 
vegye el a feje fölül Roosevelt téri 
bérleményét. 

Varga anna

A bérleti jog azonnali visszaállítását 
szorgalmazza az IKV Zrt.-nél Robert 
Busch, aki kijárta a hivataloknál, 
hogy beteg szomszédjának ideiglenes 
gondnoka lehessen. A férfi a Déli 
Szónak elmondta, egymást követő 
négy évben előfordult, hogy miu-
tán napokig nem látták Forráskuti 
Gyulát, jelezték ezt a rendőröknek, 
akik rátörték az ajtót, a mentők elvit-
ték, majd hetekig, olykor hónapokig 
állt orvosi kezelés alatt. Minden egyes 
ilyen eset után a város ingatlanke-
zelő cége cserélt zárat, vagyis tudtak 
arról az IKV-nél, hogy bérlőjüknek 
súlyos egészségügyi problémája van. 
2016-ban azonban nem jött haza 
Forráskuti, szomszédja kezdett nyo-
mozni utána, vajon hova lett a most 
69 éves férfi. A leromlott egészségi 
állapotú, több betegséggel is küző 

idős ember egy csongrádi otthonban 
él. Az IKV azzal az indokkal bon-
tott szerződést, hogy Forráskuti nem 
fizetett bérleti díjat 2015-től, végül 
szomszédja 2016 júniusáig rendezte 
az elmaradásokat. Az IKV Zrt. tavaly 
június végén mondta fel a bérleti 
szerződést, Robert Busch azonban 
vitatja ennek jogszerűségét. Az ön-
kormányzati cég a lakás kiürítésére 
szólított fel, amit meg is tett, ám a 
kulcsokat nem adta át. Mint mondta, 
akkor fogja ezt megtenni, ha egy mű-
szaki szakértő jegyzőkönyvezi, hogy 
mitől keletkeztek a lakásban a ká-
rok, s ezek összefüggésbe hozhatóak 
az idős ember betegségével. Robert 
Busch szerint szomszédjának egész-
ségromlásához ugyanis hozzájárult, 

hogy az IKV nem gondoskodott a 
megfelelő műszaki állapot biztosítá-
sáról, például egy 2008-as csőrepedés 
elhárításáról. A víz először kifelé folyt 
az épületből, majd Forráskuti lakásá-
ba. A problémát több lakó jelezte az 
IKV-nak, de 2010-ben szomszédjá-
nak a fürdőszobája annyira beázott, 
hogy felrobbant a gázkonvektora, így 
több éven keresztül hideg vízben volt 
kénytelen fürdeni. Robert Busch ál-
lítja, Forráskuti bőrbetegsége összef-
ügg azzal, hogy nem hárította el az 
IKV a csőrepedés okozta károkat.

A gondnok azt szeretné elérni, 
hogy értékesítsék az érintett lakást, s 
a pénzből Csongrádon jobb körülmé-
nyek között tudná elhelyezni a több 
betegséggel küzdő Forráskuti Gyulát.

Egyre több a panasz a 200 millió-
ból kialakított, az önkormányzati 
tulajdonú SZKT által üzemeltetett új 
parkolóautomata rendszerre.

Varga anna

A júniusi indulás óta szerkesztősé-
günkhöz a legtöbb észrevétel a meg-
szűnt napijegyekkel kapcsolatban 
érkezett. Az elavult papírszelvényes 
rendszer mellett ugyanis SMS-ben 
lehetőség volt arra, hogy az ember 
egész napra szóló jegyet váltson 1550 

forintért plusz kényelmi díjért, ez a 
lehetőség azonban megszűnt pün-
kösd után. A mobilparkolási rend-
szerrel egy huzamban 4 órát vára-
kozhatunk, a drágább zónában 60 
perc 480 forintba kerül. Egyszerűen 
kiszámolhatjuk, 4 órányi parkolás 
immár többe kerül, mint a korábbi 
napijegy, vagyis azoknak, akik sokat 
kénytelenek a belváros drágább zó-
nájában parkolni, mélyebben kell a 
zsebükbe nyúlniuk. A napijegy meg-
szüntetéséről Szeged város baloldali 
vezetése és közgyűlése döntött.

A kompromisszumkeresés 
jegyében zajlott az Élhető 
Szegedért Egyesület szer-
vezésében a Cédrus Liget 
Lakópark építésével kap-
csolatban összehívott la-
kossági fórum. A tervek 
szerint a modern építészet 
és a technológia legjavát 
magába foglaló lakókör-
nyezetet alakítanak ki a 
belváros szívében idén ok-
tóbertől. A régi kábelgyár 
területére európai viszony-
latban is egyedülállónak 
tekinthető innovatív lakó-
parkot álmodtak meg a be-
ruházók. Az ott élők amiatt 
aggódnak, hogy a Huszár, 
Bakay Nándor, a Mura és 
a Rigó utca által határolt 
hat hektáros területre ter-
vezett komplexum közel 
600 lakása, annak későb-
bi lakói, a megnövekedő 
gépjárműforgalom olyan 
pluszterhet róhat erre a vá-
rosrészre, amely belátha-
tatlan következményekkel 
járhat. Elhangzott, a befek-
tető és az önkormányzat a 
lakosok valamennyi felme-
rülő kérdésére választ kí-
ván adni, senkinek sem cél-
ja, hogy kellemetlenséget 
okozzon a szegedieknek.

Forráskuti Gyula szomszédja hanyagsággal vádolja az önkormányzati céget

Fotó: Kovács Ferenc

Gyakran gond van a kártyás fizetéssel, ilyenkor fémpénzzel bajlódhatunk

Fotó: Gémes Sándor

KÖZÉLET



          2017. JÚLIUS 14.10

Szűkülhet a városszéli nyomornegyed
A piaci árnál jóval többet fizet 
a szegedi önkormányzat egy 
roma családnak Cserepes sori 
ingatlanáért, így esélyük van az 
újrakezdésre, míg a városnak arra, 
hogy újabb épületet bontsanak el a 
nyomortelepen.

Varga anna

– A romák is örülnek a Cserepesen 
a lakásbontásoknak, hiszen lehetősé-
gük adódik arra, hogy kiszakadjanak 
a nyomornegyedből – fogalmazott 
lapunknak Nagy Mihály, a Szegedi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. Idén elindult ugyanis egy 
folyamat, a sokáig jóformán csak 
papíron létező Antiszegregációs 
Tervet elkezdte megvalósítani az 
önkormányzat.

Most egy újabb lakást vásárol meg 
a város – ezt hagyta jóvá a pénzügyi 
bizottság legutóbbi, rendkívüli ülé-
sén. A napirendi pontot kérdés és 
vita nélkül, egyhangúlag támogat-
ta a grémium, ezzel felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy megvásárol-
ja a Cserepes sor 6/A számú épület-
ben az egyik lakást, méghozzá a pia-
ci értékének majdnem kétszereséért. 
Az előterjesztésből kiderült, a szakvé-
lemény szerint 3,35 milliót ér az in-
gatlan, ám az érintettek 7,5 millió fo-
rintért ruháznák át a szegedi önkor-

mányzatra a tulajdonjogot. A lakást a 
polgármesternek van joga megvenni 
a helyi rendelet értelmében, és a pénz-
ügyi bizottság támogatta, hogy erről 
a magasabb összegről kössék meg a 
felek az adásvételi szerződést.

A bizottsági zöld út megadása után 
Nagy Mihályt elmondta, hét éve har-
col a szegregátumok felszámolásáért, 
aminek már rég itt volt ideje. A tulaj-
donosokat és a bérlőket egyaránt viss-
zahúzza az a környezet, nagy esélyt 
jelent számukra, hogy az önkormány-
zattal és a város ingatlankezelő cégé-
vel, az IKV Zrt.-vel tárgyalásokat foly-
tathatnak, hiszen megvan a remény, 
hogy elhagyják a nyomornegyedet.

Tudomása szerint az érintett csa-
lád, akivel most megegyezett a vá-
ros, Baks központjában vásárol há-
zat, vagyis nem szegénynegyedbe köl-
töznek, a Cserepesen a négylakásos 
épület bérlőinek pedig cserét ajánl a 
város. A Szegedi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke hangsúlyoz-
ta, örül a szemléletváltásnak, hiszen 
korábban 1,5–3 milliót ajánlottak az 
igencsak rossz állapotú lakásokért, 
amit azért nem fogadtak el a romák, 
mert annyi pénzből még egy garázst 
sem lehet venni a megyeszékhelyen.

– Senki sem szeret putriban élni, 
de legalább van az ember feje fölött 
tető. Akik jobb életet szeretnének a 
gyermekeiknek, azok sem tudtak ed-

dig lépni, a mostani lehetőség viszont 
nagy lendületet ad ezeknek az embe-
reknek – jegyezte meg.

A Cserepes sori szegregátum-
ban tavasszal bontották le a harma-
dik négylakásos épületet, ám Nagy 
Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy 
idővel problémákat is fognak gene-
rálni a putrik felszámolása, ugyanis 
önkényes lakásfoglalók is élnek ott. 
Eddig ha kiürült egy háztömb, ak-

kor még volt hova visszahúzódniuk, 
akadt aki családjához költözött, má-
sok üresen álló lakásokban húzták 
meg magukat, de lassan nem lesz 
hova menniük. Az önkényes lakás-
foglalók közül sokaknak egyáltalán 
nincs jövedelme vagy csak olyan ke-
vés, amiből nem tudnának egy bér-
leményt fenntartani, vagyis valahol 
kényszerűségből foglalnak el egy-
egy üres ingatlant.

A tavaszi lakásbontásoknak maguk a Cserepes sori romák is örültek

Újabb lakást vesz meg az önkormányzat a Cserepes soron

KÖZÉLET

Fotó: Gémes Sándor
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A migrénnel küzdők nehezebben 
tanulnak, a felidézés, továbbá a 
megtanultak alkalmazása során is 
gyengébben teljesítenek az egész-
ségesekhez képest – erre jutott 
a Nagy Attila egyetemi docens 
vezette csapat a Nemzeti Agykuta-
tási Program pályázata révén. Az 
okok között lehet, hogy a betegség 
hatására visszafordíthatatlan 
folyamatok indulhatnak el az 
agyban, s bizonyos idegpályák 
tönkremehetnek.

Varga anna

Több mint 300 egészséges és mintegy 
40 migrénnel küzdő embert vont be 
a kísérletekbe a Nagy Attila egyetemi 
docens, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar 
Élettani Intézetében működő 
Szenzomotoros Kutatólaboratórium 
vezetője és csapata, akik a tanulás kor-
látait és a migrénes fejfájás okozta ká-
rok közötti összefüggéseket kutatták.

– Miként merült fel, hogy a mig-
rénnek köze lehet ahhoz, 
hogy mennyire haté-
konyan tanulunk, 
és ezt az összef-
üggést hogyan 
lehet mérni?

– Laboratóriumunk kutatási köz-
pontjában nem az agykéreg, hanem 
a mélyagyi struktúra áll, a fehérál-
lományban levő idegsejtcsoportok 
vizsgálatára terjed ki. Alapvetően en-
nek a területnek az élettani tulajdon-
ságait vizsgáljuk, elektromos tulaj-
donságait, illetve az érző- és a mozga-
tóinformációkban betöltött szerepét. 
De ezen képletek kapcsolatba hozha-
tóak kognitív funkciókkal is. Ismert, 
hogy az ehhez a mélyagyi struktúrák-
hoz futó idegpályák is károsodnak bi-
zonyos idegrendszert érintő betegsé-
geknél, s így kapcsolódik a laborunk 
őstémája a kognitív funkciók vizsgá-
latával. Az ismert, hogy migrénes be-
tegeknél az idegpályák, a fehérállo-
mány-kötegek összemennek. Ha ez a 
pálya sorvadást mutat, akkor logiku-
san feltételezhető, hogy ez okoz va-
lamilyen funkcionális elváltozást is, 
így vezetett el a tanulási képességi 
vizsgálatokhoz a kutatásunk.

– Mit tanítottak meg az alanyok-
kal, miből állt a kutatás?

– A tanulásnak egy egysze-
rű formáját, a visszajelzésen alapu-

ló pártanulást választottuk, 
amely során két egymás-

tól független ingert kel-
lett összekapcsolniuk 
és megtanulniuk az 

embereknek, és az 
összekapcsolás he-

lyességéről visszaj-
elzést is kaptak. 

A tesztfázisban a megtanult párok-
ra kérdezett rá a program, ám ekkor 
már nem volt visszajelzés arra nézve, 
hogy jól válaszolt-e az alany. Olyan 
párosítást is kérdezett a gép, amit ko-
rábban nem mutatott meg, ám ha a 
szabályt megtanulta az illető, akkor 
ki tudja következtetni, vagyis itt arra 
voltunk kíváncsiak, hogy tudja-e a 
szabályt alkalmazni az érintett.

Az tudott, hogy a kisiskolás ko-
rig fejlődik a pártanulás, ellenben 
a felidézés, vagyis a visszakérdez-
és, illetve a generalizáció, amikor az 
ismeretlen párokat kell kitalálni, ab-
szolút egyénfüggőek, a 4 éves ugyan-
olyan szinten csinálja, mint a 70 
éves. Nagyszámú kontrollvizsgála-
tot végeztünk egészséges embereken, 
több mint 300 fő felvételeivel rendel-
kezünk, emellett körülbelül 40 klass-
zikus migrénes személyt vontunk 
be a kísérletekbe. A migrénes po-
pulációhoz illesztettük hozzá nem-
ben, korban, iskolai végzettségben, 
IQ-szintben az egészséges populáció 
eredményeit, s azt néztük, romlik-e a 
tanulás, a felidézés és a generalizáció.

– Ezt miként lehet összehasonlít-
ani, és milyen eredményre jutottak?

– Matematikai-statisztikai elem-
zést használtunk. A hippokampusz 
érintettsége miatt azt feltételeztük, 
hogy a felidézés és a generelizáció 
biztosan jelentősen romlani fog, vi-
szont a törzsdúcrendszer érintettsé-
ge kérdéses volt, 

hogy látható-e funkcionális elválto-
zás a törzsdúcrendszer működésé-
ben a kognitív folyamatos során. A 
teszt folyamán alkalmazott párta-
nulás elsődlegesen a törzsdúcrend-
szerhez köthető, míg a felidézés és 
a következtetés elsődlegesen a hip-
pokampuszhoz. Érdekes volt szá-
munkra, hogy már a tanulás is jóval 
rosszabbul ment a migréneseknek, a 
viszonylag egyszerű összefüggéseket 
is rosszabbul ismerik fel egészséges 
társaikhoz képest, különösen azok, 
akik régóta küszködnek migrénes 
problémával.

–     Mi mindenre lehet felhasznál-
ni a kutatási eredményüket?

– Mi alapkutatással foglalkozunk, 
attól függetlenül, hogy klinikai min-
tát is alkalmazunk. Meg szeretnénk 
érteni, hogy ez az egész betegség 
miként is alakul ki, így ezek a kuta-
tások ehhez és a betegség lefolyásá-
nak megértéséhez járulnak hozzá. A 
migrén nagyon komplex, és ha tud-
nánk, hogy mitől alakul ki, és milyen 
agyterületeket érint, onnantól kezd-
ve a kezelést is hatékonyabbá lehetne 
tenni. Több benyújtott pályázatunk 
is van, a tanulási folyamatok és a 
migrén kapcsolatát például gyere-
keknél is vizsgálnánk, amiből az de-
rülhet ki, hogy a migrén egy állapot 
vagy az agyban folyamatosan, kóros 
elváltozásokat okozó betegség.

Nagy Attila csapata a migrén hatásait vizsgálja
Az agy rejtett zugait kutatják Szegeden

HÉT EMBERE

Fotó: Gémes Sándor
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A szegedi szobrászművész alko-
tása II. Rákóczi Ferencet élet-
nagyságban ábrázolja. Zboróban 
kötöttek házasságot a fejedelem 
szülei 1666-ban. Soltész Miklós 
államtitkár a helyi polgármesterrel 
avatta fel a szobrot.

tóth Marcell

A Bártfa melletti szlovák falut, 
Zborót ma mintegy háromezren 
lakják. A lengyel határ közelében 
található település a 17. században 
a Rákócziak tulajdonába került. Ők 
építették – többek között – a ma már 
nem álló Rákóczi-kastélyt, s a kúria 
templomaként azt a Szent Zsófia-
templomot, amely előtti téren fel-
avatták múlt hétvégén Kligl Sándor 
szobrát II. Rákóczi Ferencről.

– Zboró és Sátoraljaújhely kö-
zött testvér-települési kapcsolat 
alakult ki. Az ünnepélyes alka-
lom okán kerestek meg az önkor-
mányzatok és a Zempléni Fiatalok 
Határok Nélküli Együttműködéséért 
Egyesület, mert szerettek volna a fe-
jedelemről egy szobrot – nyilatkoz-
ta lapunknak Kligl Sándor szob-
rászművész. Kiemelte, különleges 

helyszínről van szó, nemcsak azért, 
mert a Rákócziak birtoka volt, ha-
nem mert itt kötöttek házasságot a 
szabadságharc vezetőjének szülei, I. 
Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona.

Munkája megkezdése előtt ellá-
togatott a szobrász is Zboróba. Azt 
tapasztalta, példaértékűen ápolják 
a szlovákok a Rákócziak emlékét, 
kimerítő tájékoztatást adtak neki a 
régészek, a történészek a település 
múltjáról, felújítják a Szent Zsófia-
templomot, a várromot. 

A szobor bronzból készült (ké-
pünk a viaszmodellt ábrázolja), ma-
gassága 190 centiméter, s egy 170-
180 centiméteres kőtalapzatra ke-
rült. A hónapokig tartó alkotási 
folyamat közben Kligl Sándor fel-
használta a II. Rákóczi Ferencről ren-
delkezésre álló alkotásokat. Habár a 
fejedelmet gyakran lovon ábrázolják, 
a művész mégis úgy döntött, eltér et-
től. – A hely is egy álló, ló nélküli 
szobrot igényelt. Ezenfelül a megren-
delők azt sem szerették volna, hogy 

csak egy mellszobor kerüljön ki ma-
gyarázta a szobrász.

– Két, múltja tekintetében összef-
onódott és teljes mértékben egymás-
ra utalt nemzet kapcsolatában rend-
kívül fontos, hogy a történelmi emlé-
kek közös ápolásának a mostanihoz 
hasonló példáival is hozzájáruljanak 
az egymáson, sokszor nagyhatalmi 
játszmák következtében ejtett se-
bek begyógyításához – fogalmazott 
Zboróban Soltész Miklós, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának ál-
lamtitkára. Az ünnepségen és a szo-
bor felszentelésén több százan vet-
tek részt, beszédet mondott a ke-
reszténydemokrata politikuson kí-
vül Ján Lukáč, Zboró polgármestere, 
Dankó Dénes, a Zempléni Fiatalok 
Határok Nélküli Együttműködéséért 
Egyesület tagja. Aktualitást adott a 
szoboravatónak, hogy háromszáz 
éve, 1707. június 6-án zajlott az ónodi 
országgyűlés. Az MTI beszámolója 
szerint szoboravatót követően a tele-
pülés első világháborús katonateme-
tőjében magyar és német nyelvű em-
léktáblákat is lelepleztek, majd Zboró 
és Sátoraljaújhely önkormányzatai 
testvér-települési együttműködési 
megállapodást írtak alá.

A lengyel határnál avatták fel Kligl Sándor Rákóczi-szobrát

Saját papírszínházukat is életre hívhatják a gyermekek 

Történelmi sebeket gyógyít a művészet

A mesék birodalmába kalauzol a Kass Galéria
A mese valósággá válik a minia-
tűr papírszínházak világában. A 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
elkápráztató színházi játékfigurák 
között mindenki megtalálhatja a 
maga kedvencét. A Schreiber–
Gyermek–Színház című kiállítás 
július 12-én nyílt a Kass Galériá-
ban.

Bartus Bella

A huszonnégy történetet bemu-
tató rendkívül gazdag és egyedi 
gyűjtemény a tavalyi év áprilisában 
indult útjára az egri Dobó István 
Vármúzeumból. A gondosan el-
készített figurák és díszletek gaz-

dag látványvilágával feltárulnak a 
Varázsfuvola, az Alibaba és a negyven 
rabló, a Faust, és a Haramiák előadá-
sai is. Az akkori kor három-négyórás 
előadásai alatt gyerekek és felnőttek 
párbeszédes formában olvastak fel, 
ezt különféle hatásokkal fokozták. 
Papírzacskóba száraz borsót raktak, 
amit felráztak, ezzel imitálták az eső 
hangját. De a fényhatásokra is nagy 
hangsúlyt fektettek.

A gyerekek magukra ölthetnek 
korhű jelmezeket, a kiállított színda-
rabok egy-egy jelenetét meg idézhe-
tik, elkészíthetik az adott darab sze-
replőit. A tervek szerint életre hívhat-
ják a saját papírszínházukat a kicsik, 
amit haza is vihetnek utána. Fotó: Gémes Sándor

KULTÚRA
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461 éve mentették fel Hunyadi seregei Nándorfehérvárt

Kinizsit keresik a Mátyás téren

Július 22-én lesz 461 éve, hogy 
Hunyadi János csapatai és Ka-
pisztrán János keresztes serege 
megverte a Nándorfehérvárt ost-
romló török szultánt és katonáit.  
A sikerre minden évben a csatához 
legközelebb eső hétvégén emlé-
keznek meg Szegeden tudomá-
nyos előadással, gyermekprogra-
mokkal, korabeli tánccal, zenével, 
hadijátékkal. 

tóth Marcell

A nándorfehérvári diadal 450. év-
fordulója óta hagyomány, hogy 
Szegeden megemlékeznek Hunyadi 
János hatalmas török elleni sikerére. 
Idén az ostrom zárónapjának évfor-
dulója péntekre esik, a csatáé szom-
batra, a szegedi szervezők viszont 
mindkét napra, tehát július 21-ére és 
22-ére is készülnek programokkal.

– Mind Hunyadi János, mind 
Kapisztrán János seregei megáll-
tak Szegeden a dél felé vonulás so-
rán, jártak az akkor már álló fe-
rences rendháznál a Mátyás téren. 
Ismert, hogy a Hunyadiak birtoka 
volt Hódmezővásárhely, és a török-
verő Alsóvároson is rendelkezett ház-

zal – nyilatkozta lapunknak Kohári 
Nándor szervező. Fontosnak tart-
ja, hogy a vereségek és a nemzeti 
gyásznapok mellett győzelmeinkről 
is megemlékezzünk. 

A kolostorban 21-én, pén-
teken öt órától tar-
tanak előadást 
Hunyadi János 
és Mátyás 
megjelené-
séről a bal-
káni folk-
l ó r b a n . 
Másnap reg-
gel a Klauzál 
tértől vonulnak 
át a Mátyás térre 
dobosokkal, gólyalá-
basokkal, zászlósokkal. Az 
egész család részére készülnek prog-
ramokkal. Apródoktatást kaphatnak 
a gyerekek, íjászoktatáson vehetnek 
részt a nagyobbak. A történelmi ha-
gyományőrzők ízelítőt adnak a kö-
zépkorból egész szombaton – a fegy-
verektől a ruházaton át a sátortáborig. 

Újdonság, hogy a Ferences 
Látogatóközpontban délután négy 
órától török gasztronómiai bemu-
tatót tartanak, ahol nemcsak a tö-

rök harapnivalókat ismerhetik meg, 
hanem olyan ételeket, alapanyagokat 
is, amelyek az oszmán uralom ide-
je alatt terjedtek el Magyarországon. 
Ezenfelül egész nap megtekinthető a 
Mindennapi kenyerünk című gaszt-

rotörténeti kiállítás a kolos-
torban, amely a szerze-

tesi gasztronómia vi-
lágába kalauzolja el 

az érdeklődőket.
Összemérik az 

erős emberek is 
erejüket, s kide-
rül, ki lesz Szeged 

Kinizsije. A címig 
kőgolyóemelésen, 

vastáskacipelésen, rúd-
emelésen és más feladato-

kon keresztül vezet az út. Akik 
inkább a lábukban találják meg az 
erejüket, azok beállhatnak a hagyo-
mányőrzők közé táncolni, ők a be-
mutatók után mutatják meg, miként 
ropták félezer évvel ezelőtt eleink. A 
tartalmas programokkal teli nap es-
te kilenc órakor zárul „tűzijáték he-
lyett tűzvarázzsal”. Bővebb informá-
ciót a Mátyás téri rendezvényről a 
Facebook-oldalán és a SZEGEDma.
hu hírportálon találnak.

Korhű jelmezbe öltözött hagyományörzők elevenítik fel a középkori ütközeteket

Indul a THEALTER

Hatalmas sikert aratott tavaly 
az Ének az esőben című musical 
a Szegedi Szabadtéri Színpadán. 
Nem véletlen, hogy idén újra 
műsorra tűzték Harangozó Gyu-
la rendezésében. Olyan ismert 
színészeket, musicalénekeseket 
láthatunk a színpadon, mint Ke-
rényi Miklós Máté, Szabó P. Szil-
veszter, Mészáros Árpád Zsolt, 
Szulák Andrea és Gálvölgyi Já-
nos. A hollywoodi álomgyár ele-
mei megjelennek a díszletben, a 
szűk tweedszoknyák, a tollas ka-
lapok, a ballonkabátok pedig az 
1950-es éveket, a film készítésé-
nek idejét idézik meg. Korábban 
megírtuk, a darab különlegessé-
ge, hogy – felidézve Gene Kelly 
híres vidám és szerelmes táncát 
a villanypózna körül – a „Singing 
in the rain” című dal eléneklése 
közben 532 liter víz zúdul a szín-
padra esőcseppek formájában. 
A darabot július 14-én, 15-én és 
16-án játsszák, esőnapok: 17-e 
és 18-a. 

Az idén 27. alkalommal jelent-
kezik a szegedi THEALTER: az Eu-
rópai Fesztivál Szövetség EFFE-
minősítését immár második 
alkalommal elnyerő művészeti 
fesztivál július 21–29. között 
várja Szegeden a színházked-
velőket hazai és magyarországi 
bemutatókkal. A fesztivál nyitó-
előadása ősbemutató: Caroline 
Harding Nővérek című darabját 
Bereczki Csilla állítja színpadra. 
A későbbiekben szerb, monte-
negrói és határon túli magyar 
színészek is bemutatkoznak a 
darabokban.

Ének az esőben

Fotó: Gémes Sándor
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Nyári tábor a Tappancsnál

Szakállas majmok Szegeden 

H O R O S Z K Ó P
Érvényes: július 15-től július 21-ig

  KOS (03.21. -04.20.)

BIKA (04.21. - 05.20.)

IKREK (05.21. - 06.21.)

RÁK (06.22-07.22)

OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)

SZŰZ (08.24. - 09.23.)

MÉRLEG (09.24-10.23.)

SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

NYILAS (11.23. - 12.21.)

BAK (12.22. - 01.20.)

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.20.)

HALAK (02.21. - 03 20.)

Ezen a héten több lehetősége is lesz arra, hogy 
otthon dolgozzon, de lehet, hogy az idő kény-

szeríti erre. A legfontosabb, hogy a megélhetésével törődjön. Vigyázzon 
a háza tájára, mert balesetveszély fenyegeti. Zaklatott lelki állapota miatt 
legjobb, ha kicsit diétázik, amikor ideges, vagy elcsigázottnak érzi magát.

Termékeny időszaka lehet ez mindenféle szellemi 
és intellektuális feladat szempontjából. Szellemi 

és fizikai energiája egyaránt bőséges lesz. Könnyen perlekedő hangulata 
támad és konfliktusba keveredhet – ha képes visszafogni ezt a sok ener-
giát, és kikerülni a konfliktusokat, akkor sokra viheti másokkal együtt.

A héten a bolygók állása nem teszi túl boldoggá 
ezt a hetét. Lehetőleg egyedül szeretne lenni, 

hogy feltöltődhessen. Sajnos, erre nem lesz túl sok lehetősége. Ha ön 
egyedülálló, akkor szerelmet is hozhat ez a hét. Ha már van párja, akkor 
a mérhetetlen boldogságot élheti át ezeken a nyári napokon. 

Lesznek olyan pillanatai, amikor az események 
alakulása aggodalommal töltheti el, de alkalmaz-

kodóképessége és erős akarata segíthet kimászni a gödörből. Előnye szár-
mazhat a támogatásokból és kapcsolatokból. De ne feledkezzen meg róla, 
hogy ezekhez nélkülözhetetlen a jó kommunikáció és az odafigyelés.

Ha szereti alaposan megtervezett lépések alapján 
élni a hétköznapjait, nem biztos, hogy díjazza 

majd a hirtelen történő átalakulásokat. Amennyiben kihasználná a kínál-
kozó lehetőségeket, kénytelen lesz alkalmazkodni. Sok új kihívás vár önre 
a héten. Egy kis szerencsével egészen új oldaláról ismerheti meg önmagát.

Több lehetősége is adódik a héten tehetsége ki-
bontakoztatására, sok öröme telik megvalósított 

terveiben és a másokkal együtt eltöltött időben. Számtalan feladatot kell 
megoldania – melyek olykor próbára tehetik a tűrőképességét –, és gyak-
ran érezheti majd úgy, hogy a saját határait feszegeti. 

Mozgalmas, tevékeny napok várnak önre, több 
területen is kipróbálhatja magát. Ne habozzon, 

ne ijedjen meg a kihívásoktól. Időnként ez nagyobb erőfeszítéseket kí-
ván, rengeteg tapasztalatot szerezhet, és eredményei megelégedettséggel 
tölthetik el. 

Sokat ígérnek ezek a napok. Esélyt kínálnak arra, 
hogy a legtöbbet hozza ki magából. Folyamatosan 

ébernek és körültekintőnek kell lennie, mert kellő odafigyelés nélkül ne-
hézségek és félreértések adódhatnak életében. Minden döntését alaposan 
fontolja meg! Ha még nem vette ki szabadságát, itt az ideje.

Vegyes érzelmekkel teli hét következik az ön szá-
mára. Néha kellemetlenül érezheti magát a tör-

ténések sodrásában. A következő időszak a közelgő tanulásé lesz: értékes 
tapasztalatokat szerezhet, melyekre a jövőben bátran építhet. Örömteli és 
kellemes napokban lehet része a héten

Számtalan lehetősége nyílik különböző képessé-
gei kamatoztatására. Szakmai szempontból külö-

nösen pozitív és biztató fordulatok várnak önre. Magánéletében pozitív 
fejleményekre számíthat, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. A héten egy-
általán nem lehet oka panaszra.

Mozgalmas időszak vár önre, mely mind ma-
gánéleti, mind szakmai szempontból fordulatokban bővelkedik majd. Ha 
készen áll arra, hogy szembenézzen a változásokkal, igen jó napokat élhet 
át. Használja ki a jó idő adta lehetőségeket, és menjen víz mellé nyaralni. 
Ha teheti, hosszabb időre, ne csak egy-két napra. 

Kimondottan kellemes napokat tartogat az ön 
számára ez a hét. Fontos, hogy lépést tartson az eseményekkel, és hasz-
nálja ki a lehetőségeket. Bár ez nem lesz mindig ínyére, elszántsággal és 
kellő kompromisszumkészséggel megvalósíthatja terveit.
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másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva! 

Déli Szó – közéleti hetilap

Első alkalommal adott otthont 
nyári tábornak a szegedi Tappancs 
Tanya. Az alapítvány célja, hogy 
a gyermekekkel megismertesse a 
felelős állattartás alapjait. A táborba 
összesen tizenegyen jelentkeztek. 
Az állatvédők legfőként a 8-12 éves 

korosztályt várták, ugyanis ők a 
legfogékonyabbak a téma iránt. Egy 
egész héten át számos program-
mal szórakoztatták a fiatalokat, akik 
többek között a kutyakozmetikusi 
és az állatorvosi munkába is bete-
kintést nyertek.

A Közép-Afrikában áló Brazza-
cerkóf majmokból érkezett egy 
csapat a Szegedi Vadasparkba, 
amely ezen a héten állt össze a 
bejárathoz közeli kifutóban és ház-
ban. Angliából még tavasszal jött 
Fry, a hím cerkóf, majd rövide-
sen, júniusban a két nőstény is 
még messzebbről, Oroszországból. 
Utóbbiakat a körülbelül egy hóna-
pos karantén időszakának lejárta 
után szoktatták össze. A nemzet-
közi fajmegmentési program ke-
retében tartott ritka és rendkívüli 
megjelenésű majomfajt a látogatók 

is megfigyelhetik. A víz közeli er-
dőket kedvelik, több más majomtól 
eltérően kitűnő úszók. Elsősorban 
gyümölccsel és más növényi részek-
kel táplálkoznak, de kisebb állatokat 
is elfogyasztanak. A Brazza-cerkóf 
legfeltűnőbb jellegzetessége a nős-
tények és hímek által egyaránt hor-
dott, csinos fehér szakáll és a cerkó-
fokra általában jellemző színesség. 
A Szegedi Vadasparkba érkezett 
majmok még fiatalok, az ivarérett-
ség határán lehetnek, a vadaspark 
gondozói remélik, hogy rövidesen 
szaporodni kezdenek.

Fotó: Kovács Ferenc
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Az Anna-bál hangulata minden 
résztvevőnek meghatározó élmény 
lehet, különösen igaz ez Kriveczky 
Villőre, a tavalyi bál szépére is. 
A szegedi hölgy saját bevallása 
szerint soha nem indulna egy 
szépségversenyen sem.

Bartus Bella

A régmúltra visszatekintő rendez-
vény olyan értékeket képvisel, ami-
vel a most 18 éves fiatal lány azono-
sulni tud. A Magyarországon egye-
dülálló hagyománynak az ápolását 
tartja fontosnak Kriveczky Villő, 
akivel egy esztendővel sikere után 
beszélgetett a Déli Szó.

– A külső, illetve a belső szépség 
is relatívnak számít. Pontosan emiatt 
nem tartom a szépségversenyeket jó 
dolognak. Magamtól soha nem in-
dulnék egy ilyen jellegű versenyen 
sem. Egyrészt azért, mert a zsűri-
ben ülő emberek véleményét, szemé-
lyes ízlését tükrözi a végeredmény. 
Szerintem szinte lehetetlenség hu-
szonöt gyönyörű lány közül kiválasz-
tani, hogy ki a legszebb. Másrészről 
nem szimpatikus a fürdőruhában va-
ló felvonulás sem. Harmadrészt pe-
dig a belső emberi értékeket előbbre 
valónak tartom a külsőnél. A bará-
ti kapcsolataimat is egyértelműen a 

pozitív emberi tulajdonságaik alap-
ján válogatom meg – mondta a ta-
valyi Anna-bál szépe, aki azt is el-
árulta, hogy a szépségápolásra sem 
fektetett különösebb figyelmet.

Villő ugyanakkor fontosnak tart-
ja, hogy a balatonfüredi rendezvény 
királynő választásának a mai világ-
ban is megmaradt a protokolláris 
jellege. – Szerencsére meg is tart-
ják ennek a különlegességét. A bál-
királynő-választás nem ment el szép-
ségkirálynős irányba. Az esemény-
nek annyira különös az atmoszférája, 
hogy legalább egyszer érdemes ott 
lenni. Csak azt tudom mondani, sen-
ki ne azért menjen, hogy bálkirály-
nő legyen. Sokkal inkább próbálják 
meg az idei első bálozók átérezni az 
eleganciától átszellemült hangulatot 
– tette hozzá.

A kevesebb néha több elvén a sze-
gedi lány azt tanácsolja, ha valaki 
mégis az elsők közt szeretne lenni, 
az törekedjen a természetességre. Az 
egyszerűség a ruha, a haj és a smink 
terén is egyaránt megnyilvánulhat. 

– Tavaly egy nagyon letisztult vo-
nalat képviselő ruhát választottam az 
egyik szegedi kölcsönzőből. A haja-
mat és a sminkemet magamnak ké-
szítettem. A hagyományokhoz híven 
mindig az előző évi bál szépe nyitja 
meg az ünnepélyt, így most nekem 

is teljesítenem kell ezt a feladatot. 
Az idei ruhámmal is az egyszerű-
ségre fogok törekedni – fogalmazott 
Villő, aki fehér színű ruhát biztosan 
nem fog választani, hiszen az az el-
ső bálozók tisztje.

Egy év távlatából szép emlékek-
kel tekint vissza győzelmére. Sok is-
merőstől kapott pozitív visszajelzést. 
Az első pár hétben a sajtó is alapo-
san megdolgoztatta. A balatonfüre-
di önkormányzat részéről is érkeztek 
felkérések különböző rendezvénye-
ken való részvételre. Az éppen akkor 
érettségiző lány azonban nem tudott 
ezeknek eleget tenni. Elárulta, nem 
különösebben élvezte a rá irányuló 
figyelmet, inkább azt várta, hogy el-
csendesüljön körülötte a zűrzavar.

– A tanulmányaimnak nagyobb 
figyelmet szenteltem, fontos szá-
momra, hogy olyan szakon tanul-
jak tovább, amit szeretek – fogal-
mazott a már évek óta modellke-
dő szépség.

Kriveczky Villő a sikeres érett-
ségik után a budapesti Corvinus 
Egyetem gazdálkodás-menedzs-
ment szakára jelentkezett. Az előző 
évek felvételi eredményeinek megfe-
lel a pontszáma. Mégis úgy érzi, nem 
veheti biztosra az egyetemre való be-
jutást. A tavalyi Anna-bál szépe nem 
izgul, hanem bízik a legjobbakban.

A tavalyi Anna-bál szegedi királynője a természetességre törekszik Flora varázslata

Nem csak a szépség a fontos

Az álmait követve franciául 
énekel, és már nemcsak a ma-
gyar, de a külhoni közönséget is 
meghódította a gyönyörű hangú 
Tandi Flora. Franciaországban is 
hatalmas sikert aratott a szegedi 
énekesnő legújabb albumának 
bemutatója. A Flow című nagyle-
mez alig két hónapja jelent meg, 
de máris nemzetközi ismertségre 
és elismertségre tett szert. Tandi 
Flora előbb a Cannes-i filmfeszti-
válhoz kapcsolódóan, majd pári-
zsi kollégáival a francia főváros-
ban népszerűsítette az albumot. 
Az egyik közreműködő, a musical 
világában komoly népszerűség-
nek örvendő David Bán kiadta 
első nagylemezét, melynek telt 
házas bemutató koncertjén a 
magyar énekesnő is részt vett 
kiemelt meghívottként a francia 
hírességek oldalán. Az esemény 
után közönségtalálkozót tartot-
tak, ahol Tandi Flora és David 
Bán duettje, a Coeurs éternels is 
elhangzott a Flow-ról. A szegedi 
művésznő a következő hetekben 
Belgiumban koncertezik majd. 

Péntektől vasárnapig a szege-
di Dugonics téren várja a sörök 
szerelmeseit a III. Nemzetközi 
Söröm. A magyar- és külföldi 
kézműves sörfőzdék és sörkül-
önlegességek fesztiválján egye-
di italokat kóstolhatunk meg. A 
szervező Tisza Expo Zrt. célja, 
hogy a népszerűsítse a honi sör-
készítést, és házi főzésű sörök-
kel nyerje meg a fogyasztók tet-
szését. A kilátogató közönséget 
különböző stílusokat képviselő 
utcazenészek is szórakoztatják.

Sörömünnep

Fotó: Gáspár Gábor
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Fürdőruhát és bringát is vigyünk a Körös-torokhoz

Harminc százalékos béremelést jelentett be a miniszterelnök

Mindenkit vár a megye „homokos tengerpartja”

Boldog születésnapot, magyar vasút!

Strandolási lehetőség mellett 
feledhetetlen bulikkal vár a csong-
rádi Körös-torok. Aki siet, az még 
kedvezményesen kaphat belépőt 
az augusztus elején megrendezen-
dő könnyűzenei fesztiválra, ahol 
fellép a Kowalsky meg a Vega, 
a Wellhello és sok más zenész, 
lemezlovas.

tóth Marcell

Szeged felől autóval és busszal is 
megközelíthető megyénk névadója, 
Csongrád városa. A 16 ezer fős te-
lepülés nemcsak borairól és gyógy-
fürdőjéről, hanem Tisza-partjáról 
is híres. A 19. század közepi fo-
lyószabályozás után a hordalékból 
hozták létre azt a homokpadot a 
Tisza nyugati partján, amely mi-
att a homokos tengerparthoz ha-
sonlítják a Körös-torok elnevezésű 
üdülőterületet. A strandon a nyár 
folyamán reggel 9-től este 7 óráig 
úszómesterek figyelnek a látogatók 

biztonságára. Büfék, éttermek, disz-
kók működnek a part mellett. Aki 
nem csak egy napot maradna, az 
hozhat magával sátrat, lakókocsit, 
vagy bérelhet faházat. A fürdőruha 
mellett jó ötlet, ha a bringát sem 
felejtjük otthon, mert a kerékpárhí-
don át akár a szomszédos Szentesre 
is áttekerhetünk. A Kurca-parti vá-

rosban az Árpád-kori, román stí-
lusú templomromtól a zsinagógán 
át a volt a megyeházáig, ahol a 
település történetét az újkőkortól a 
20. századig bemutató Koszta József 
Múzeum székhelye van, számtalan 
látnivaló található.

Erre a vizitre azonban minden bi-
zonnyal nem az augusztus első hétvé-

géjének estéin érdemes sort keríteni. 
Ugyanis augusztus 3. és 6. között ren-
dezik meg a Körös-Toroki Napokat. 
A nyári rendezvény délutáni csalá-
di programjaiért nem kell fizetni, 
azonban a korábban ingyenes fesz-
tivál könnyűzenei koncertekkel te-
li esti részére már évek óta belépő-
jegyet kell váltani, de bérletet 1-jéig 
még kedvezményes áron, 9500 forin-
tért kaphatunk.

Már az első nap fellép a Kowalsky 
meg a Vega és a Wellhello, majd 
a következő napokban a Belga, 
a Punnany Massif, a New Level 
Empire, Halott Pénz és az utolsó es-
te a Groovehouse. Habár éjfél után 
a nagyszínpadon a programok be-
fejeződnek, azok sem csalódhatnak, 
akik szerint „az éjjel soha nem érhet 
véget”, ugyanis a diszkókban egészen 
reggelig táncolhatnak a kitartó ifjak. 
Ezután pedig csak néhány hetet kell 
kibírni az újabb Tisza-parti parti-
ig, a hagyományos nyárzáró Szegedi 
Ifjúsági Napokig.

Lehet szeretni és lehet nem szeret-
ni. Talán számíthatunk késésekre, 
nincs klíma és nem a legtisztább 
a mellékhelyiség, de azt el kell is-
merni: mindenki szívesen emlék-
szik vissza egy-egy vonatozással 
kapcsolatos emlékére. 

Megyeri józsef

A magyar vasút története 1846. 
július 15-én kezdődött. Ekkor ad-
ták át hazánk első vasútvonalát 
Pest és Vác között. Ez előtt min-
den július második hétvégéjén az 
ország több pontján tisztelegnek. 
Szegeden a volt Kossuth-laktanya 
adott otthont a programoknak. 
Az érdeklődők hangszeres be-
mutatón, operettgálán, a Skillful 
Dance Club hiphopműsorán és a 
Körösparti Vasutas Koncertfúvós 
Zenekar koncertjén is szórakoz-

hattak, míg sztárvendégként Bódi 
Guszti és Margó érkezett a hely-
színre. Ezt követően a békéscsabai 
Pole Dream Stúdió rúdfitnesz-be-
mutatójával, Salamon Magic Show-
val, valamint Blues B.R.Others 
Show-val folytatódott a rendezvény. 
A gyermekeket ugrálóvár, kézmű-
ves foglalkozások várták. A sze-
gedi Vasúttörténeti Alapítvány is 
megnyitotta interaktív kiállítását. 
A születésnap alkalmából Orbán 
Viktor levélben köszönte meg a 
vasutasok munkáját, ezt Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
olvasta fel Nyíregyházán. A minisz-
terelnök 2019-ig 30 százalékos bér-
emelést ígért a vasúti dolgozóknak. 
Úgy fogalmazott, Európa harmadik 
legsűrűbb hálózata azonban mit 
sem érne, ha nem lennének, akik 
minden egyes napon életet lehelnek 
ebbe a rendszerbe.

KIKAPCSOLÓ

Megy a gőzös – nem lehet elég korán elkezdeni a vasúttal való barátkozást

Fotó: Kovács Ferenc

A strand nyári örömei vízben és vízparton

Fotó: DSZ
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Hazánkba látogatott Ian Riseley, 
a Rotary világelnöke, valamint 
felesége, Juliet. A programsoro-
zat első állomása a Szentendrei 
Skanzen volt, ahol elindult a Ro-
tary következő évi világméretű 
faültetési programja. Az esemé-
nyen a Rotary Club Szeged – Ti-
sza 2017–2018. évi elnöke, Zsó-
tér Brigitta is fát ültetett.

Adja fel ingyenes apróhirdeté-
sét a Déli Szóban! Hetilapunk-
ban díjmentesen közöljük az 
Ön felhívását is, aminek maxi-
mum terjedelme 70 karakter 
lehet. Várjuk hirdetményeiket 
a deliszomagazin@gmail.com 
e-mail címre minden héten 
kedden 12 óráig. 90 ezres pél-
dányszámban Szegeden, illetve 
a környék 18 településén! 

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. július 19-éig az elérhetőségek 
megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé-
günkben vehetők át.

Világelnöki látogatás

Ingyenes apróhirdetés!
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Három-négy 15-18 fős osztályt 
indítanak különböző építőipari 
szakterületeken, az ötlettel a Gál 
Ferenc Főiskolát a KÉSZ Holding 
kereste meg. Az első tanév 2018-
ban kezdődik, már keresik az 
intézmény vezetőjét.

tóth Marcell

Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola 
rektora és Vida Tamás, a KÉSZ 
Holding vezérigazgatója együtt-
működési megállapodást írt alá. 
Ennek értelmében a 2018/2019-es 

tanévben indítják a hiányszakmá-
vá vált építőipari szakmák körében 
szervezett képzéseket az egyház-
megyei főiskola szakképző iskolá-
jának szegedi tagintézményében. 
A rektor elmondta a Déli Szónak, 
a KÉSZ holding nemcsak együtt-
működésben gondolkodik, hanem 
a mindennapokban is tevékenyen 
részt vennének. Profilként az építő-
ipari szakterületet határozták meg. 
Mivel a főiskolának Szegeden saját 
középiskolája, szakképző intézmé-
nye nincs, így új tagintézményt hoz-
nak létre a városban.

Az egyházmegye és a KÉSZ együtt indít szakképző iskolát Szegeden

Fotó: DSZ

Noé emlékét ápolták a Szigetközben a kisifis bibliatábor résztvevői

A reformátusok nem csodabogarak
A csendes folyású Duna, a várat-
lan zúgók és Noé története mind 
feledhetetlen nyári kalandként 
égett bele az Újszegedi Reformá-
tus Gyülekezet által a Szigetközbe 
szervezett tábor fiatal résztvevők 
lelkébe. A csoport vezetője, Pauk 
János szerint a fő vonzerő a közös 
alkalom lelki töltete.

Bartus Bella

–  Gyülekezetünk már évek óta szer-
vez bibliatábort az alsó tagozatosok 
és az egyetemisták számára is. A kö-
zépiskolások mindig egyedi helyzet-
ben voltak, ők egyik generációhoz 
sem tartoztak. Ebből adódóan felve-
tődött, hogy nem annyira érzik jól 
magukat az ő körükben. Tavaly elju-
tottunk arra a pontra, hogy megren-
dezzük a kisifis korosztálynak is ezt a 
tábort – mondta a Déli Szónak Pauk 
János, a kisifis bibliatábor vezetője.

Alapvetően az Újszegedi 
Református Gyülekezet szervezésé-
ben valósult meg a táborozás, de több 
helyről is csatlakoztak a szegedi cso-
porthoz. Többek között Karcagról, 
Érsekcsanádról, sőt még a határon 
túlról, Vajdaságból is.

– Szeged egyetemista város, eb-
ből adódóan nagyon sok olyan bará-
tunk van, akik korábban itt végeztek. 
Most már nem Szegeden élnek, de 

szívesen küldik a gyerekeiket ide. így 
lettünk huszonnyolcan, ami szüksé-
ges volt a megfelelő táborhely lefog-
lalásához – tette hozzá a szervező.

A napi program szerves részét ké-
pezte a délelőtti bibliatanulmányo-
zás. A tábori élet fontos momentu-
ma volt az ebédkészítés is, amiben 
természetesen a gyerekek is segéd-
kezhettek, ki-ki a saját tudása sze-
rint. A kísérő felnőttek mégis igye-
keztek mentesíteni őket az ezzel járó 
feladatok alól, hogy több időt tudja-
nak szentelni a Biblia megismerésé-
re. A délutáni program nagy részét a 
Szigetközben való kenutúrázás tette 
ki. Szakképzett túravezető kalauzolta 
végig a csoportot a Duna szúnyog-
gal, zúgókkal és váratlan mellékfo-
lyásokkal teli vidékén.

– A vízi túlélő kenutábor és a bib-
liatábor alapvetően távol áll egymás-
tól, mégis sikerült összekapcsolnunk 
a kettőt. Az idei összejövetelt vízi 
túlélő tábornak neveztük el, ugyanis 
Noé történetén alapul. Eddig legin-
kább hegyekbe jártunk, de a mai ifjú-
ság nem feltétlenül rajong a kemény 
emelkedőkért. Adta magát, ha már 
özönvízről van szó, akkor próbáljunk 
meg vizes helyet keresni. Szóba ke-
rült a Balaton is, a végén mégis a 
Szigetköz mellett döntöttünk. A be-
szélgetéseinket is e téma köré építet-
tük. A napi kenutúráknak köszön-

hetően mi is keresztülmentünk pár 
komoly megpróbáltatáson abban a 
néhány napban, míg ott voltunk – 
tette hozzá mosolyogva Pauk János.

A szervezők fontosnak tartják, 
hogy a gyerekek közelebbről is megis-
merkedjenek a Bibliával. A tanév során 
péntekenként gyűlnek össze bibliaórá-
ra. Egy tábor azonban több lehetősé-
get kínál arra, hogy közelebb kerül-
jenek a másikhoz, mélyebb beszélge-
téseket folytassanak, és feloldódjanak 

egymás társaságában. Azt vallják, kel-
lenek az alkalmak, amelyek a temp-
lom falai közül kimozdítják a hívőket.

– Fontosnak tartom, hogy elég 
komoly lelki tartalommal bír a tá-
bor. Bízom benne, hogy ez a fő 
vonzóerő a gyerekek számára. 
Megtapasztalhatják, hogy a keresz-
tény református emberek nem feltét-
lenül csodabogarak – mondta Pauk 
János, aki bízik benne, hogy jövőre 
is sikerült megszervezniük a tábort.

A túlélő kenutúrák kemény kihívások elé állították a résztvevőket

Fotó: DSZ

OKTATÁS
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Júliusi élénkülés

Új adókedvezmények

Beemelték az elkerülő körhíd gerendáit

Szeptemberre korszerűsítik a szegedi új zsinagógát

Új feladatok a kivitelezésben  A felvételi ponthatárok és kol-
légiumi férőhelyek kihirdetésé-
nek egy hónapos időszakában, 
júliusban folyamatosan élénkül 
az albérletpiac, a kínálat is meg-
duplázódott tavaly – írja az MTI 
az M1 aktuális csatorna műsorá-
ra hivatkozva. Idén a kínálat 20-
30 százalékos bővülésére számí-
tanak. Az egyetemi városokban 
az átlagár az ország nyugati felé-
ben már hat helyen elérte a 100 
ezer forintot, míg az ország ke-
leti felében található egyetemi 
központokban 60-80 ezer forint 
között mozognak a díjtételek. A 
nyár folyamán Szegeden is jelen-
tősen megnövekszik az albérlet-
keresések száma. 

Jövőre, a családok évében a 
kormány tovább bővíti a csa-
ládi adókedvezményeket az el-
fogadott költségvetési törvény 
szerint – jelentette ki Rétvári 
Bence államtitkár. Enyhítik a 
kétgyermekes családok adó-
terheit, amelyek éves szinten 
420 ezer forint kedvezmény-
ben részesülnek. A kormány 
vállalta, hogy 2017-hez képest 
négy év alatt megduplázza az 
általuk igénybe vehető családi 
adókedvezményt. Ez az intéz-
kedés Magyarországon 390 ezer 
kétgyermekes családot érint. 
A politikus szerint így ma már 
elsősorban nem a jövedelem 
határozza meg, hogy ki mennyi 
adót fizet, hanem az eltartot-
tak száma. A korábbi átlagos 32 
százalékos személyi jövedelem-
adó-kulcsot 15 százalékra vál-
toztatták, ám az adókedvezmé-
nyek nyomán a családok még 
ettől is kevesebbet fizetnek. 

Augusztus végére zárulnak a mun-
kálatok, így szeptember 3-án, a 
Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesz-
tivál nyitányával egybekötve adják 
át a csaknem egymilliárd forintból 
megszépülő új zsinagógát.

Varga anna

Eredetileg a külső homlokzat felújí-
tására, valamint Magyarország és a 
Szentföld faunáját jelképező bibli-
ai kert újjáépítésére kapott 950 mil-
lió forintot a Miniszterelnökségtől a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége kedvezményezettként, 
a megvalósításban pedig a Szegedi 
Zsidó Hitközségnek adtak jogokat.

Az elvégzendő munkák sorát már 
több ízben bővítették, elsőként a te-
tőszerkezet megújításával, később pe-
dig három szociális helyiség kialakí-
tásával, amelyeket eredetileg nem 
az épületen belül helyeztek volna 
el. Lednitzky Andrástól, a Szegedi 
Zsidó Hitközség elnökétől megtud-
tuk, ezenfelül a hátsó kapunál utat 
építenek, és szilárd felületet alakíta-
nak ki, ahová teherautókkal is be le-
het majd állni, továbbá az is okozza 
a kivitelezés határidejének módosí-
tását, hogy az épületen található 24 
torony felülvizsgálatakor kiderült, az 
eredeti felújítási tervhez képest továb-
bi négy rekonstrukciója is szükséges.

– A kivitelezés tavaly februárban 
indult, az elszámolás határideje ok-
tóber vége. Elmondható, hogy fillér-
re elegendő lesz az eredetileg meg-
ítélt összeg, vagyis nem lépjük túl 
a költségkeretünket, annak ellenére 
sem, hogy sokkal több mindent va-
lósítunk meg, mint amit eredetileg 
vállaltunk – hangsúlyozta Lednitzky 
András.

A világ tíz legszebb zsinagógája kö-
zé választott, a város legjobb akusz-
tikájú épületének udvarán a gettósí-
táskor, 1944-45-ben letarolt biblikus 
kertet is újjáépítik, a 76 egykori nö-
vényfajból 35 lesz ott megtekinthe-

tő. A beruházás ezen eleme váltotta 
ki a legtöbb vitát Szegeden – tud-
tuk meg a Szegedi Zsidó Hitközség 
elnökétől. Sokan az épületet szinte 
teljesen eltakaró tiszafákat és egyéb 
magról hajtott egyedek kivágását saj-
nálták, pedig azoknak semmi közük 
az eredeti kerthez, most a megtalált 
dokumentációk és fotók alapján ala-
kítják ki újra a parkot. Csakis olyan 
növényeket ültetnek, amelyek nem 
takarják el a Baunhorn  Lipót által 
tervezett szecessziós épületet, me-
lyet Löw Immánuel főrabbi tett ko-
rábban egyedivé többek között a belső 
díszítéssel és a biblikus kerttel.

Látványos munkálatokhoz érkezett 
a hódmezővásárhelyi északi elke-
rülő építése. A 47-es számú főúton 
Kopáncsnál beemelték a körhíd 
íves gerendáit. Az út feletti hídré-
szek 4-4 íves tartógerendái 23,8-
25,8 méter hosszúak. A beemelés 
idejére a főutat teljes szélességé-
ben lezárták. Hódmezővásárhely és 
Szeged között forgalomkorlátozás-
ra lehet számítani az építés kör-
nyékén: csak egy-egy sávon halad-
hatnak a közlekedők. A beruházás 
mintegy 28 milliárd forintos kor-
mányzati és uniós forrásból valósul 
meg. A kivitelezés befejezése 2018 
májusában várható.  

Fotó: Gémes Sándor

Ősszel nyitja meg kapuit a felújított szegedi zsinagóga

Fotó: Gémes Sándor
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Az amerikaiak lehetnek női vízilabdásaink első számú riválisai a vb-b

Ha könnyű lenne a vb, senkit sem érdekelne

A címvédő nyakán liheg a magyar csapat

Budapesti fényes érem előtt állhat Török Béla

A szegedi Bujka Barbara és 
csapattársai a Belgrádban szerzett 
Európa-bajnoki cím után ezúttal 
világbajnoki arannyal gazdagod-
nának a magyar fővárosban.

Dorogi lászló

Japán ellen kezdi meg szereplését va-
sárnap este a női vízilabda-váloga-
tott a budapesti vizes világbajnok-
ságon. A kilenchetes, maratoni fel-
készülést Egerben zárta Bíró Attila 
csapata, ahol az olimpiai és világbaj-
nok Egyesült Államokkal közösen 
készült a torna nyitányára. Utolsó 
felkészülési mérkőzését is a címvédő 
ellen vívta a csapat Miskolctapolcán, 
a Vodafone-kupa zárónapján na-
gyon megnehezítették az USA dol-
gát Keszthelyi Ritáék, az amerikaiak 
csak az utolsó percben döntötték el 
a találkozó sorsát.

– Az ausztrálok elleni döntetlen 
kicsit meglepő volt számomra ezen 
a felkészülési tornán, de sokat erő-

södtek a kínai Világliga óta, aztán 
az amerikaiakkal is szoros mérkő-
zést tudtunk játszani, amire az utóbbi 
években nem volt példa. Az látszik, 
ha a csapat jól elkapja a mérkőzé-
sek elejét, akkor bárkit le tud győz-
ni, és ha ez összejön a negyeddön-
tőben, elődöntőben, akkor nem lesz, 
aki megállítsa a magyar alakulatot. A 
hazai pálya is inkább előny lehet a 
lányok számára, hiszen a 2014-es bu-
dapesti rendezésű Eb bronzos szere-
lésével megmutatták, hogy mennyit 
számít a közönség segítsége – elem-
zett megkeresésünkre Molnár Péter, 
a Szegedi Női Vízilabda Egyesület 
vezetőedzője. 

Az említett, 10-8-as amerikai si-
kerrel záruló találkozón az előző 
idényt Szegeden töltő Bujka Barbara 
szerezte a magyar csapat góljainak 
felét, ám a következő klubszezont 
már minden valószínűség szerint 
nem a Tisza-parton kezdi meg a cen-
ter, meg nem erősített információk 
szerint a Ferencvárosnál folytatja pá-

lyafutását. Addig azonban kulcssze-
repet játszhat a magyar válogatott si-
keres világbajnoki szereplésében, a 
rutinos, Európa-bajnok és olimpiai 
negyedik center az egyetlen balke-
zes a 13 fős világbajnoki keretben. 

Bíró Attila csapata a japánlecke 
teljesítését követően két nappal a 
francia együttes ellen száll meden-
cébe, majd a holland válogatott el-
len zárja csütörtökön a csoportkör 
küzdelmeit.

Három év után kap lehetőséget a 
magyar férfi vízilabda-válogatott-
ban a szegedi születésű pólós, aki 
éremmel hálálná meg a bizalmat.

Vajgely Pál

A pénteken rajtoló vizes világbaj-
nokságon szereplő férfi vízilabda-
válogatott szűkített keretében is szá-
mít a pályafutását Szegeden kezdő 
Török Bélára Märcz Tamás, a nemze-
ti csapat szövetségi kapitánya. Mint 
azt a 2013-ig a Tisza-partján póló-
zó játékos a Déli Szónak elmondta, 
nem merte volna kijelenteni, hogy 
ott lesz a vb-n, de a felkészülés so-
rán végig bízott benne, hogy beke-
rülhet a csapatba. – Azért fogunk 
küzdeni, hogy a lehető legjobb helye-
zést érjük el a világbajnokságon, ám 
ehhez magamat is beleértve, mind 
a 13 játékos legjobbjára lesz szük-

ség. Azzal tudjuk meghálálni a ka-
pitánytól kapott bizalmat, ha érmet, 
akár aranyérmet szerzünk – mond-
ta a karrierje első felnőtt világverse-
nyére készülő Török Béla. A 27 éves 

játékos hozzátette: tisztában vannak 
vele, már a csoportmérkőzések so-
rán is kemény csaták várnak majd 
rájuk, ezek alatt az Ausztrália elleni 
nyitómeccs mellett Olaszországgal 

és Franciaországgal játszanak a mi-
eink. – Egy világbajnokságról beszé-
lünk, ha könnyű lenne a feladat, ak-
kor senkit sem érdekelne. Azon dol-
gozunk, hogy a torna legfontosabb, 
egyenes kieséses szakaszára úgy ér-
kezzünk meg, hogy minden flottul 
megy már – válaszolta a szegedi szü-
letésű játékos. A rendező országok 
csapatai általában élvezhetik a kö-
zönség támogatását, ugyanakkor a 
szurkolók elvárása terhet is jelent-
het, Török Béla viszont közel sem 
plusz nyomásként tekint a felfoko-
zott szurkolói hangulatra és várako-
zásra. – Számomra nagyon jó érzés 
az, hogy bármerre nézek, a plakáto-
kon, a televízióban vagy a rádióban 
is a vizes világbajnokságról beszél-
nek. A torna minden egyes pillanatát 
ki fogjuk élvezni, ez pedig reménye-
im szerint a játékunkban is meg fog 
mutatkozni – válaszolta Török Béla.

Török Béla hosszú idő után tér vissza a nemzeti csapatba
Fotó: Gémes Sándor

Bujka Barbara a válogatottnak is nagy erőssége lehet

Fotó: Kovács Ferenc
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Történelmet írtak a tiszaszigeti futballisták

A sors igazságot szolgáltatott a bronzzal

Új csapatot láthatnak az ásotthalmi szurkolók
Összesen tíz futballista pótlását 
kell megoldania a homokháti 
együttesnek, egyelőre még nincs 
új arc az öltözőben.

Vajgely Pál

Nem egyszerű feladat előtt áll 
Kószó László, az Ásotthalom TE 
vezetőedzője: a Csongrád me-
gyei I. osztály előző idényének ne-
gyedik helyezettjétől tíz labdarú-
gó, köztük több alapember is tá-
vozott. A tavalyi kerettagok közül 
Kazi László visszatért korábbi csa-
patához, Kelebiára, Mihalkó Máté a 
Kiskunhalasnál folytatja, a házi gól-
lövőlistán harmadik helyen végzett 
Hatvani István a Sándorfalvához, 

míg Vasas Gábor az NB III-tól bú-
csúzó Méhkerékhez igazolt. Mihalkó 
Gergő, Szabó Tamás és Dürgő Péter 
sem Ásotthalmon folytatja, új klub-
juk viszont még nem ismert, Balogh 
Ádám felhagy a labdarúgással, mel-
lettük Puhalák Nimródot sem láthat-
ják már a település futballszeretői a 
csapatban, Vékes Martin pedig hó-
napokra dőlt ki a sorból műtétje mi-
att. A gárda mestere annyit elárult, 
szeretnék minél hamarabb kialakí-
tani az új keretet, amiben a várako-
zások szerint több fiatal futballista is 
szerepet kap. Az Ásotthalom július 
11-én kezdte meg a munkát a kö-
vetkező idényre, ezt követően szom-
baton 10 órától a Kiskunhalas ellen 
játssza első felkészülési mérkőzését. Fotó: Gémes Sándor
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A település legjobb eredményét 
érte el a Tiszasziget SE azzal, 
hogy dobogón végzett 2016-17-es 
idényben.

Vajgely Pál

Bronzérmet szerzett a Tiszasziget SE 
a Csongrád megyei I. osztály leg-
utóbbi kiírásában: ez az eredmény 
a tiszaszigeti futball fennállásának 
legjobb eredménye, hiszen koráb-
ban egy hatodik hely volt a csúcs 
a megyeegyben. A szigetiek sike-
rében mindenképpen szerepet ját-
szott a tavasszal mutatott teljesítmé-
nyük, a HFC II. elleni hazai vere-
séget követően egymás után kilenc 
mérkőzést hoztak le győztesen, töb-
bek között a szintén az éremért hajtó 
Ásotthalom otthonában, valamint az 
odahaza bárkire veszélyes Bordány 
vendégeként is nyerni tudtak – utób-
bi mérkőzésen 3-0-s hátrányból fel-
állva gyűjtötték be a három pontot. 

Mint azt a gárda játékos-edzője, 
Bernát Péter a Déli Szónak elmond-
ta, sikerük kulcsa az volt, hogy min-
den játékos egyformán akarta a si-
kert, és senki sem lógott ki a sor-
ból. – Ez a tartás jellemzett bennün-

ket jóformán az egész szezon során, 
mint amit Bordányban mutattunk. 
Talán ott visszaadott nekünk vala-
mit a sors, mivel az Algyő ellen egy 
hosszabbításban kapott góllal szen-
vedtünk vereséget, a Csongrád pedig 
szintén a végén egyenlített ellenünk 
– összegzett Bernát Péter. 

A megyeegy bronzérmesénél re-
mek elegyet alkotottak a rutinos és 
a fiatalabb játékosok, mint a csapat 
játékos-edzője elmondta, várhatóan 
ezen a következő idényben sem vál-
toztatnak. – Továbbra is sok fiatal-
nak szeretnénk lehetőséget biztosí-
tani, egyúttal abban bízunk, hogy 
jövőre hasonlóan szép eredményt 
érhetünk el, ideértve a kupaszerep-
lést is. Nagy dolognak tartom, hogy 
el tudtuk hozni Tiszaszigetre a 
Kaposvárt, vagy hogy előtte le tud-
tuk győzni a későbbi, Baranya 
megyei bajnokot, még 
ha ott a helyzetkihasz-
nálásunk szinte hi-
bátlan volt –emléke-
zett meg a bajnoki 
mellett a Magyar Kupa 
országos főtábláján muta-
tott sikeres teljesítményről a csapa-
tát 15 góllal segítő futballista.

Fotó: Gémes Sándor
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Péntektől vasárnapig Plovdivban rendezik a felnőtt ka-
jak-kenusok Eb-jét. A Démász Szeged VE versenyzői kö-
zül a férfimezőnyben Birkás Balázs K2-200 méteren, va-
lamint Nádas Bence az 500 méter páros mellett a négyes 
tagjaként is hajóba ül. A hölgyeknél Medveczky Erika 
szintén 500 méter párost megy Farkasdi Ramónával, és 
szintén 500 méteren négyesben is rajthoz áll.

Érmekért Bulgáriában Távozott a cséká Sárkányos sikerek

Négy napig a sárkányhajóké volt a főszerep a Maty-éren, 
ugyanis Szegeden rendezték meg a nemzetközi és klub 
sárkányhajó Európa-bajnokságot. Az első napon a nemzeti 
egységek 10 üléses 200 méteres versenyei az oroszok fölényét 
hozták, az első magyar győzelmet a női masters csapat érte 
el, míg a férfi masters, a masters mix és a szenior női csapat a 
dobogó második fokára állhatott fel. A délelőtti programban 
a 10 üléses 200 méteres klubversenyeket bonyolították le, 
amelyeken a magyar egységek 11 érmet gyűjtöttek be. A foly-
tatásban a házigazdák által nagyon várt 2000 méteres távon 
a 20 üléses versenyek során a senior és a masters korosztály 
mix versenyében, valamint a masters férfiaknál is győzött a 
magyar válogatott, míg a 10 ülésesek között masters mixben 
toronymagasan diadalmaskodott a hazai egység. A hosszabb 
távokon a magyar klubcsapatok is remekeltek: az ESMTK 
egy sikere mellett a Szegedi Sárkányhajó Egyesület senior 
mixben a 20 és 10 üléses számot is megnyerte. Utóbbiak 200 
méteren a 20 üléses senior mix versenyt követően állhattak 
még a dobogó legfelső fokára. 
Az Eb harmadik napján a tízüléses sárkányok 500 méte-
res összecsapásai zajlottak, a klubversenyekben a Szegedi 
Sárkányhajó Egyesület újabb két aranyérmet nyert, a gárda 
a senior mix és senior női versenyben is győzött, utóbbi 
számban a szintén szegedi Hidragén szerezte meg a bronzér-
met. A Maty-éri megmérettetés zárónapján újabb érmekkel 
gazdagodott a magyar küldöttség, a négynapos Eb-n a hazai 
senior versenyzők összességében egy arany-, három ezüst- és 
nyolc bronz-, míg a masters csapatok nyolc arany-, öt ezüst- 
és egy bronzérmet nyertek. A klubverseny legeredményesebb 
magyar egysége a Szegedi Sárkányhajó Egyesület lett, amely 
kilenc elsőséget és két bronzérmet szerzett.

A Hevesi Tamás által irányított magyar cukor-
beteg-futsalválogatott Szegeden zárta felké-
szülését a romániai Európa-bajnokság előtt. 
A válogatott napi két edzéssel készült hétfőtől 
szerdáig a Tisza-parti városban, majd vasárnap 
hajnalban utaznak el Bukarestbe. – Évről évre 
nehezebb a feladat, reménykedünk benne, 
hogy a szerencse kicsit mellénk áll a csoport 
sorsolásánál – mondta lapunknak a szövetsé-
gi kapitány. Az utóbbi években rendre döntőt 
játszó válogatott felkészülését ezúttal több sé-
rülés hátráltatta, de az erős mezőny ellenére 
ismét a torna egyik esélyeseként utaznak Bu-
karestbe. A cukorbetegek futsal Európa-baj-
nokságát július 16. és 23. között rendezik meg 
a román fővárosban, a magyar csapat az első 
kalapból várhatja a vasárnapi sorsolást.

A ContiTech Szeged 
Diapolo férfi vízilabda-
csapatából a csapatkapi-
tány, Kiss Csaba is eligazolt. 
Az Európa-bajnok pólós 
az újonc Szombathelynél 
folytatja karrierjét.

Megyei mezőny Wroclawban a Murénák

Kialakult a Csongrád megyei 
I. és II. osztályú labdarúgó-
bajnokságok 2017-18-as 
idényben szereplő mezőnye. 
Az előző szezonhoz hason-
lóan az élvonalban ismét 15 
csapat lesz, így minden héten 
lesz szabadnapos, a feljutó 
Makó mellett nem tagja már 
az osztálynak a megye III-ra 
nevező Kistelek, és nem ne-
vezett a megye II bajnoka, a 
Makó II. sem, viszont ebből 
az osztályból lép fentebb a 
Deszk és a Zsombó, miképp 
a Szőreg is bennmaradt a 
megyei élvonalban. A me-
gyei másodosztályban 16 
csapatos bajnokságot ren-
deznek, a Csanádpalota és a 
Röszke vállalta a magasabb 
ligát, így a két település fut-
ballszurkolói magasabb osz-
tálybeli meccseket láthatnak 
a következő szezontól.

A lengyelországi világjátékokon négyen képviselik a 
Muréna Szeged Úszó- és Búvárklubot: a magyar búvár-
válogatott nyolcfős keretének felét szegediek alkotják, így 
Kothencz Petra, Gruber Kornél, Dimák Dávid és Kanyó 
Dénes ugrik vízbe Wroclawban. Mint azt a szegedi klub 
vezetőedzője elmondta, felkészülésük során ugyan több 
helyszínen edzettek, de jól sikerültek a gyakorlások, a mi-
nél jobb világjátékokon való szereplés érdekében pedig az 
Európa-bajnokságot is kihagyták, a szintén Wroclawban 
rendezett kontinenstorna nem szolgálta volna megfele-
lően a csapat felkészülését. - Remélem, hogy éremmel 
térhetünk majd haza az év kiemelt versenyéről. Megfelelő 
mennyiségű és minőségű kilométer került a hajtóművek-
be, ezáltal elkészült a mű, de az alkotó most nem pihen, 
hanem bízunk abban, hogy learatja a munka gyümölcsét 
- mondta el Kanyó Dénes. A július 14-16. között esedékes 
világjátékokon egyéni és váltószámokban is indulnak a 
szegedi búvárúszók, ahogy arra a résztvevők is kitértek: 
mindenképpen szeretnének javítani eddigi legjobb ered-
ményeiken. Ehhez várhatóan a nemzetközi elittel kell fel-
venniük a versenyt a nem olimpiai sportágak négyéven-
kénti eseményén. A világjátékokat követően július végén 
a junior világbajnokságon Hajnács Lili és Kothencz Petra 
is részt vesz, ezen a versenyen is érmet vár tanítványaitól a 
Muréna világbajnok vezetőedzője, Kanyó Dénes.

A szerdai felkészülési 
mérkőzések során a Sze-
ged 2011-Grosics Aka-
démia 1–0-ra verte az 
angol harmadosztályú 
MK Donst, a SZEOL SC 
1–1-es döntetlent ját-
szott a Csongráddal, míg 
a Makó 3–1-re kikapott a 
Méhkeréktől.

Eb-re készültek Szegeden

Gyakoroltak az NB-s csapatok
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Hajtós Bertalan élete elképzelhetetlen a cselgáncs nélkül Érmek Szlovákiából

Turuloztak a Ligetben

A videóbíró olimpiai aranyat érhet A SZVSE két tájfutója, Jónás 
Ferenc és Szabó Marcell ve-
hetett részt a szlovákiai Besz-
tercebánya központjában 
megrendezett ifjúsági Euró-
pa-bajnokságon. A versenyen 
35 ország mintegy 400 képvi-
selője állt rajthoz. A rövidtá-
vú nyitónapon Selmecbánya 
meredek utcáin Jónás Ferenc 
harmadik, míg Szabó Marcell 
hetedik helyen ért célba, a 
másnapi normáltávon előbbi 
szegedi versenyző újabb do-
bogós helyen ért célba, és ke-
vesen múlt, hogy nem szerzett 
fényesebb érmet, mivel öss-
zeütközött egy dán versenyző-
vel, így itt is harmadik lett, míg 
Szabó Marcell 14. helyen zárt. 
A zárónapi háromfős váltóban 
is szerepet kapott a SZVSE két 
atlétája, ebben a számban 
a második helyen végzett a 
magyar csapat. A nemzetek 
összetett versenyében hosszú 
idő eltelte után ismét Magyar-
ország bizonyult a legjobbnak, 
ebben a két fiú mellett nagy 
szerepe volt a szintén szegedi 
szövetségi kapitánynak, Gera 
Tibornak is.

Másodszor rendezték meg 
a huszonkétszeres bajnok 
Harsányi Géza tiszteletére a 
nevével fémjelzett Szegedi 
Turuljáték Bajnokságot. A ver-
senyt hat kategóriában, junio-
rok és szeniorok részvételével 
bonyolították le. Ezúttal vegyes 
és férfi párosban is új bajno-
kokat avattak, Kelemen Zoltán 
Bánkuti Klárával és Molnár 
Istvánnal az oldalán is győzött. 
A junioroknál Berecz Ádám, 
férfi egyéniben Berecz Árpád, 
női egyéniben Börcsök Abigél 
állhatott fel a dobogó tetejére, 
míg a nők páros versenyét a Joó 
Gyöngyi-Dancsó Etelka duó 
nyerte meg. Az első helyezettek 
a vándorserleg mellett a ver-
seny névadójának özvegyének, 
Körmendy Mária felajánlásából 
egy üveg pezsgőt vihettek haza.

Fotó: Gémes Sándor

Hajtós Bertalanról a legtöbbeknek 
az elveszített barcelonai olimpiai 
döntő jut eszébe: a ma már a saját 
klubjában edzőként dolgozó dzsú-
dóssal karrierjéről és a sportágról 
beszélgettünk.

Betkó taMás DáViD

– Az egész ország siratta, amikor 1992-
ben, a barcelonai olimpia döntőjében, a 
világbajnok Koga Tosihiko ellenében is 
aktívabb volt, ezt viszont csak a bírók 
nem látták. Huszonöt év elteltével hogy 
gondolja: egy megnyert ezüst vagy egy 
elveszített arany, illetve érzi-e hiányát 
annak, hogy nem lett olimpiai bajnok?

– Még az olimpia előtt megnyert 
ezüstként tekintettem volna rá, a 
döntőt követően persze már inkább 
elvesztett aranyként értékeltem. A 
teljes pályafutásom alatt mindent 
megtettem annak érdekében, hogy 
a legtöbbet kihozzam magamból. 
Olimpiai és világbajnoki ezüstér-
mes, kétszeres Európa-bajnoknak 
mondhatom magamat, így az évek 
távlatából visszagondolva teljesnek 
és kereknek érzem a sportolói kar-
rieremet.

– 1992 után volt még egy ezüstér-
me a világbajnokságon, majd 2000-
ben visszavonult, és megalakította saját 
dzsúdóklubját, a Rákosvidéke Hajtós 
Diáksport Egyesületet. Beváltak a ter-
vei ezzel kapcsolatban?

– Az elmúlt évek alatt szépen 
fejlődött az egyesület, jelenleg kö-
zel százharminc gyereknek tartom 
a foglalkozásokat. Nekik az elején 
leszögeztem: itt kemény edzések-
re számíthatnak. Mindazt a tu-
dást, amit egykori 

mestereimtől kaptam pályafutásom 
során, szeretném továbbadni tanítvá-
nyaimnak, hogy legalább olyan vagy 
még eredményesebb dzsudokák le-
gyenek, mint amilyen én voltam. Ez 
motivál a mindennapok során.

– Ha jól tudjuk, nem feltétlenül 
edzőként képzelte el az aktív sporto-
lói karrierje utáni időszakot. Miért 
döntött mégis úgy, hogy belevág a 
feladatba?

– Még aktív versenyző koromban 
tarthattam egy bemutató edzést gye-
rekek számára, a fiataloknak meg-
mutattam a fogásokat, technikákat. 
Ezt követően az edzők részéről kap-
tam több pozitív visszajelzést is, akik 
láttak bennem fantáziát a pályát il-
letően, és azt tanácsolták, fontoljam 
meg, hogy nem-e szeretnék edző-
ként dolgozni a későbbiekben. Így 
utólag visszagondolva az életemre, 
elképzelhetetlennek tartom, hogy ne 
maradtam volna a cselgáncs közelé-
ben valamilyen formában. Ez a sport 
volt az életem, tizenkét éves korom 
óta meghatározó része a minden-
napjaimnak, mondhatom, ebben 
nőttem fel, ezt nem tudtam volna 
csak úgy elengedni.

– Az utánpótlásban dolgozó szak-
emberek gyakran panaszkodnak, hogy 
nincs könnyű dolguk, amikor a fiata-
lokkal kell dolgozniuk. Nem csak az 
iskola állítja nehezebb kihívás elé a 
tehetségeket, de ott a sok kütyü. Mit 
tapasztal, valóban nehéz a mai fia-
talokkal dolgozni ahhoz képest, ami-
kor ön kezdte?

– Való igaz, ma egy más vilá-
got élünk, mint annak idejét. A fi-
atalokat megszólítani könnyű, meg-
tartani viszont már annál nehezebb 
őket. Az általános iskola elvégzése 
után bekerülnek egy olyan, új kö-
zegbe, ahol rengeteg új impulzus éri 
őket, ezzel egy időben kamaszodnak, 
az edzőkre pedig még nagyobb fele-
lősség hárul. Abban biztos vagyok, 
a példaképek mindig pozitív hatás-
sal lesznek rájuk. Elég csak a barce-
lonai olimpiát említeni, ahol a ma-
gyar cselgáncsozók összesen négy ér-
met, egy aranyat, két ezüstöt és egy 
bronzot szereztek, csak az úszóink 
és a kajak-kenusok voltak eredmé-
nyesebbek nálunk. Akkoriban ugrás-
szerűen megnőtt a cselgáncsozó gye-
rekek száma, egy ilyen kiugró ered-
mény mindig pezsgést ad az adott 
sportágnak. Az utóbbi években a kor-
mány támogatása érezteti a hatását a 
dzsúdóban is, de hozzá kell tennünk, 
a sportág folyamatosan változik, ne-
künk pedig ezzel kell tartanunk a lé-
pést. Például ott a már bevezetett vi-
deóbíró. Nem elképzelhetetlen, hogy 
ha a mai feltételrendszerrel küzdhet-
tem volna Barcelonában, másképp ér 
véget a döntő.
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