
Gulyás Gergely, a Fidesz alelnö
ke már annak is örül, ha min
den párt fejet hajt az államala
pító királyunk előtt.

11. oldal

Napi szinten történnek ter
rorcselekmények Európában, 
melyek tagadhatatlanul össze
függésben állnak az illegális 
migrációval.

4. oldal

Százmilliókat fordítanak a lo
vas turizmus fejlesztésére, ami 
lovas nemzetként az egyik ki
emelt turisztikai szolgáltatás 
lehetne hazánkban.

5. oldal

Az államalapításról

Fekete napok

Vérünkben van
SzekereS TamáS

Mint azt az előző lapszámunkban 
megírtuk, az adathalászattól tartó  
fesztiválozók felháborodtak azon, 
hogy a SZIN szervezői elkérik tő-
lük a fényképes személyazonosító 
okmányukat, amit beszkennelnek, 
és a belépésre jogosító karszalagot 
csak ezután adják át. A buli javában 

tart: szombatig az ifjúságé a fősze-
rep a szegedi Partfürdőn, hat hely-
színen dübörögnek a koncertek a 
kora délutáni óráktól az éjszakákba 
nyúlóan, hogy a Szegedről, az or-
szág különböző szegleteiből, illetve 
a határon túlról érkező fiatalok egy 
hatalmas zenés kavalkáddal inthes-
senek búcsút a nyárnak, mielőtt 
beülnének az iskolapadba. A kon-

certkínálatban minden fesztiválozó 
megtalálhatja a maga kedvencét, 
a rock műfajtól a hip hop-on, a 
világzenén és az alternatívon át az 
elektronikus zenékig fellépők soka-
sága áll színpadra a négy nap során, 
helyi bandáktól kezdve Európa ked-
venceiig terjed a húzónevek listája.

A családok érdekében – 
Napokon belül elindul 
a tanév, a kormány  
jelentősen megkönnyí
tette az iskolakezdést 
a szülőknek.

18. oldaluwuwu

Balhé után buli

SZEGED

 VIII. évfolyam 9. szám    
 2017. augusztus 25.

Fotó: Kovács Ferenc

23. oldaluwuwu

A jövő bajnokairól – Erdei 
Zsolt világbajnok ökölvívó 
fő célkitűzése, hogy 
ismét népszerűvé 
váljon a boksz a 
fiatalok számára.

Cikkünk a 15. oldalon
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Szécsi Pál emlékére
Borkóstolóval egybekötött estet tartanak Ruzsán szep-
tember 1-jén 18 órától. A Tömörkény téren Gergely 
Róbert énekli el Szécsi Pál felejthetetlen slágereit. Az elő-
adásban felcsendül: Csak egy tánc volt, Violák, Távollét, 
Én édes Katinkám.

Bordányi becsengetés
Szeptember 1-jén Bordányban is megkezdődik a tanítás. 
A tanévnyitó ünnepséget 8 órakor tartják az általános is-
kola tornatermében. Ezután a gyermekek az osztályfőnö-
kök vezetésével a tantermükbe vonulnak, ahol az év eleji 
szervezési feladatokkal folytatódik a nap.

Logópályázat

Logópályázatot írtak ki a 
2018-as szegedi Zsigmond 
Vilmos Fesztiválra. A szlo-
gen a „Fókuszban az opera-
tőr”, így olyan pályaműveket 
vártak, amelyek kreatívan 
és korszerűen fogalmazzák 
meg a filmkészítés és az ope-
ratőri tevékenység lényegét. 
A felhívásra összesen 95 
alkotás érkezett. A döntés 
végül a szegedi származású, 
Budapesten élő Nagy Dániel 
munkájára esett.

Legjobbak között

Az Academic Ranking 
of World Universities 
2017es, nyolcszáz fel
sőoktatási intézményt 
felsorakoztató listáján 
az 501–600. helyet sze
rezte meg a Szegedi Tu
do mány egyetem.
A tudományos publi
kációs tevékenység, a 
magasan idézett kuta
tók száma, a Nobel és 
Fieldsdíjas volt hallga
tók és oktatók, valamint 
a Nature és Science fo
lyóiratokban publikált 
tanulmányok száma 
alapján rangsorolják 
az intézményeket, így 
került a világ legjobb 
nyolcszáz egyeteme kö
zé az SZTE.

Szent Pál levele

A Római levél értelmezése az ortodox teológiában, 
a reneszánszban, a reformáció korában és a mai bib
liatudományban címmel rendezik meg a 28. Szegedi 
Nemzetközi Biblikus Konferenciát augusztus 28a és 
30-a között. Szent Pál ezen levele váltotta ki a refor
máció idején a legtöbb vitát, és mivel 500 éves a re
formáció, ezért elemzik ezt az ókeresztény szöveget 
több szempontból is a tanácskozáson. A háromnapos 
találkozóra összesen 24 előadó érkezik, többek között 
Japánból, Horvátországból, Szerbiából, Romániából, 
Németországból és Lengyelországból. A program ke
retében egy jótékonysági koncertet is tartanak a dóm
ban. Az est különleges lesz, ugyanis nemcsak zene 
csendül fel, hanem egyházak különböző képviselői is 
megosztják gondolataikat az egybegyűltekkel. A cél 
az, hogy az adott egyházhoz köthető egyházi zene szó
laljon meg. A jótékonysági esemény bevételét a bibli
kus konferenciának ajánlják fel. 

Zajlanak a kamarai mesterképzések

Idén is elindította mesterképzéseit a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, amelyeken 72 szakember vesz 
részt. Ha sikeresen teljesítik a vizsgáikat, akkor novemberben 
vehetik át mesterlevelüket. A már szakmával és legalább 5 
éves szakmai gyakorlattal rendelkező jelölteknek mind gya-
korlati, mind elméleti vizsgákon kell bizonyítaniuk tudásu-
kat. A képzés időtartama 180 óra, amely 140 óra pedagógiai, 
vállalkozás ismereti és szakmai elmélet mellett 40 óra szak-
mai gyakorlatból áll. Idén kereskedő, cukrász, autószerelő, 
pincér, szakács, kozmetikus, villanyszerelő, gázfogyasztó-be-
rendezés- és csőhálózat-szerelő szakmákban zajlik az oktatás. 
A mestercím megszerzésével a legmagasabb szintre lehet 
elérni, mely által valaki egy vállalkozáson belül szakmát ta-
nuló fiatalokat képezhet, ily módon bekapcsolódva a duális 
szakképzés rendszerébe.

Falunap és Lovasnapok
Programkavalkád várja a Forráskútra 
látogatókat a hétvégén. Pénteken 17 
órakor Kakas Béla, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke és Fodor István pol
gármester nyitja meg az eseményt. Este 
A Jó Laci Betyár és az Irigy Hónaljmirigy 
lép fel. Szombaton falunapi vetélkedő 
és íjászbemutató lesz, majd Koós János 
és Dékány Sarolta, valamint a Desper
ado ad koncertet. A nap tűzijátékkal és 
karaokepartival zárul. Vasárnap lovas
napot tartanak, a fogathajtáson kívül 
tombolahúzás is fokozza az izgalmakat.

Állatkertek éjszakája
A Szegedi Vadaspark az idén 
is megtartja az állatkertek éj-
szakáját, kései nyitva tartás-
sal és látványos állatbemuta-
tókkal augusztus 25-én. Az 
első látványetetés 19.30-kor 
kezdődik, a rozsomákoknál, 
ezután kerül sor a borjú-
fókák esti tornájára 20.15-
kor, majd 21.00-kor a barna-
medvék, végül 21.45-kor az 
oroszlánok esti lakomájára.

MOZAIK 
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Kétajtós szekrények védték az MSZP miniszterelnökjelöltjét

Egy másfél milliós sárga csekkel 
várta Makón Szabó Bálint Botkát, 
így szemléltetve, hogy a politikus 
az MSZP megyei elnökeként – va
lamilyen rejtélyes oknál fogva – öt 
éven át ingyenes szegedi VIPpar
kolóbérletet adott Gazdag János 
makói alelnöknek. Három tagba 
szakadt biztonsági ember tartotta 
távol a jogászt a miniszterelnök
jelölttől. 

megyeri JózSef

– Szimbolikus jelentősége van, hogy  
Botka László Makóra jön, ugyanis 
ez az a hely, ahol a szegedi pol-
gármester az MSZP megyei elnö-
keként öt éven át évente 312 ezer 
forintos szegedi VIP-parkolóbérletet 
adományozott Gazdag János ma-
kói alelnöknek. Mindezt annak 
ellenére, hogy ő nem szegedi, és 
nem az országgyűlés tagja, mégis 
országgyűlési képviselői minőség-
ben tüntették fel az ominózus VIP-
listán – tájékoztatott Szabó Bálint. 
A Szeviép-károsultakat képviselő 
Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője az-
előtt hívta össze a sajtót, hogy Botka 
az MSZP miniszterelnök-jelöltje-
ként ismertette: a makói József Attila 
Gimnázium élén 22 évet eltöltő Rója 
Istvánt indítaná 2018 tavaszán az 
országgyűlési képviselői választáso-

kon a Hód me zővásárhely–Ma kó-
vá lasz tó kör zet ben. Sza bó Bálint há-
rom csekket hozott magával: az elsőt 
Botkának, a másodikat Gazdagnak, 
a harmadikat az MSZP-nek címez-
ve, hogy az egyiket fizessék be a 
Szegedi Közlekedési Társaság szám-
lájára. Még elmondta, a múlt héten 
hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó 
Iroda, ami után megállapították, 
hogy fennáll az ügyben a hivatali 
visszaélés minősített esetének gya-
núja. Szeged polgármestere hitvány 

provokációról beszélt, arra utalva, 
hogy Szabó Bálint végig odanyúj-
totta neki a csekkszelvényt, azonban 
a biztonságiak megakadályozták, 
hogy a jogász a közelébe kerüljön.

– Békés szándékkal egy szimbo-
likus csekket jöttem átadni Botka 
Lászlónak. Visszautasítom azt, hogy 
bárkinek a fizetett provokátora len-
nék. Azt hirdeti, tegyünk igazságot, 
és mi is azt gondoljuk, hogy ennek így 
kellene lennie. Igazságra van szükség 
a szegedi VIP-parkolóbérletekkel, a 

Szeviép-üggyel és a Botka ügyvédje, a 
Czeglédy Csaba által vezetett iskola-
szövetkezetekkel kapcsolatban – rea-
gált a történtekre Szabó. Hozzátette, a 
Szeviép-károsultakkal az ország több 
pontján folytatni fogják a szembe-
sítő kampányt, egészen addig, amíg 
Botka el nem számol az összes ügyé-
vel. A jogász úgy fogalmazott, ez füg-
getlen attól, hogy az MSZP mikor 
hozza meg a döntést, hogy vissza-
hívja a szegedi polgármestert a mi-
niszterelnök-jelölti pozícióból. 

Behajtanák Botka László milliós adósságát 

A szegedi szocialista polgármester behúzott nyakkal menekül a Szabó Bálint által feltett kérdések elől

Fotó: Gémes Sándor

Morbid koalíciót szervez Botka a Jobbikot felvásárló milliárdossal 

Gyurcsány helyett Simicskába kapaszkodna
Egyre több jel utal arra, hogy Botka 
a belső támogatottságának nyil
vánvaló csökkenését, folyamatos 
gyengülését ellensúlyozandó Vona 
Gábor pártja felé tapogatózik.

DSz

Simicska Lajos mentőmellényé-
ért kapkod Botka László, miután 
kampányának kudarcát látva egyre 
inkább kihátrál mögüle a főváro-
si MSZP is – értékelt a Magyar 
Hírlapnak Deák Dániel, a Nézőpont 

Intézet elemzője. A szakember sze-
rint a szocialista párton belül fel-
erősödtek a Gyurcsány Ferencet is 
magába foglaló teljes balliberális 
összeborulást támogató hangok, a 
szegedi polgármester kétségbeeset-
ten próbál előremenekülni.
Azért kapaszkodna Simicska 
Lajosba, mert a milliárdos oligarcha 
célja egy pártokon átívelő koalí-
ció létrehozása, amelyben a Jobbik 
mellett több balliberális pártot is 
szívesen látna. – Mivel Botka nem 
engedheti meg magának, hogy a 

nyilvánosság előtt találkozzon 
Simicskával, ezért vélhetően össze-
kötőkön keresztül cserélnek in-
formációkat – fűzte hozzá Deák 
Dániel. Mint mondta, ebben lehet 
szerepe a jobbikos kötődésű siófoki 
polgármesternek is, akivel a napok-
ban találkozott Botka. 

A politológus szerint azonban 
erősen kérdéses, hogy Simicskát, 
Vonát és a Jobbikot, azaz a szélső-
jobbot beveszi-e a szocialista pártve-
zetés többségének gyomra, azaz élet-
képes lehet-e ez a „morbid koalíció”. Összenő, ami összetartozik?

Fotó: Gémes Sándor

„Elég ócska a részé
ről, hogy a személye
met minősíti, valótlan
ságokat állít ahelyett, 
hogy az őt érintő 
ügyekben egyszerű 
kérdésekre válaszol
na” – Szabó Bálint 
nem adja fel  
a Botka elleni 
harcot.
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Mennyi még?
„Orbán Viktornak igaza volt, 
amikor egyértelműen kijelen
tette: ‚nem minden migráns 
terrorista, de minden terrorista 
migráns’. Hány halott kell még a 
brüsszelitáknak, hogy ezt végre 
belássák?” – tette fel a kérdést 
a legújabb európai terrorcselek
mények kapcsán a Magyar Idők 
napilap.

Közös küzdelem
Orbán Viktor szerint a szörnyű 
merényletsorozat „megerősíti 
azon meggyőződésünket, hogy 
az előttünk álló időszak legfon
tosabb feladata Európa és az 
európai emberek biztonságának 
helyreállítása”. A miniszterelnök 
kinyilvánította, a Fidesz–KDNP-
kormány minden eszközével 
támogatja az Európát sújtó ter
rorista támadásokkal szemben 
folytatott közös küzdelmet.

Migrációból terror
Az utóbbi napok véres táma
dásai minden jóérzésű embert 
megdöbbentenek Szijjártó Pé
ter szerint. A külügyminiszter 
leszögezte, sajnos tagadhatat
lan tény, hogy Európa minden 
országát fenyegeti a növekvő 
terrorveszély. Mindenki számá
ra nyilvánvaló, hogy az illegális 
bevándorlás és a terrorizmus kö
zött összefüggés van. Európának 
meg kell védenie magát, ehhez 
szükség van az illegális migráció 
elleni határozott fellépésre.

Ellenem, ellened
„A fundamentalista terrorizmus 
(...) politikai céljai homályosak, 
irreálisak, lásd a világkalifátus 
hagymázos vízióját, és csupán 
arra az elementáris zsigeri gyű
löletre szolgálnak ürügyül, amit 
Allah e vakbuzgó harcosai az 
iszlámon kívüli világ bármely 
egyede iránt éreznek. Ellenem, 
ellened, ellenünk, úgy ahogy va
gyunk: vallásainkkal, ateizmu
sunkkal, életmódunkkal, kultú
ránkkal együtt. Mi is célpontok 
vagyunk nekik, sőt kifejezetten 
mi vagyunk a kiszemeltjeik, 
mi, civilek, hiszen minket jóval 
könnyebb megölni, mint a po
litikusokat” – összegzett Galló 
Béla politológus.

Tombol a terror Európa-szerte
Véres iszlamista merényletek Spanyolországtól Finnországig

Minden eddiginél rosszabb Eu
rópában a biztonsági helyzet, az 
illegális migrációra adott helyte
len és nemtörődöm brüsszeli és 
nyugateurópai válaszok tovább 
fokozzák a terrorfenyegetettséget.

TóTh marcell

A 2004-es madridi események után 
újból a terrortámadások miatt figyel 
a világ Spanyolországra, augusz-
tus 17-én és 18-án Barcelonában, 
illetve a várostól száz kilométer-
re eső Cambrilsben végrehajtott 
kettős merényletben összesen 15 
embert gyilkoltak meg az Iszlám 
Állam marokkói származású ter-
roristái, több mint százan sérültek 

meg. A világ lélegzetvisszafojtva fi-
gyelte, hogy megtalálják-e az eltűnt 
hétéves kisgyermeket, az ausztrál 
Julian Cadmant, később sajnos a 
legrosszabb várakozások igazo-
lódtak be. Az iszlamisták amúgy 
az ikonikus Sagrada Familiát is fel 
akarták robbantani. 

A finn Turkut, Szeged testvér-
városát az odalátogatók a béke szi-
geteként jellemezték. Az ország-
ban gyakorlatilag a II. világhábo-
rú óta nem volt terrorcselekmény. 
Egészen augusztus 18-ig, amikor 
a szintén Marokkóból érkező, ko-
rábban kiutasított me-
rénylő 2 embert 
ölt meg, s to-

vábbi 5-öt sebesített meg késével. 
Abderrahman Mechkah szándéko-
san nemi alapon gyilkolt, nőkkel 
akart végezni. Ugyanazon a napon 
Zágrábban egy 19 éves lányt pró-
bált megerőszakolni egy marokkói 
migráns, a németországi Essenben 
pedig 19-én egy négyfős marokkói 
banda rablótámadása korbácsolt-
ra fel az indulatokat. Egyelőre nem 
látszik, hogy mikor fejeződnek be 
az európai terrortámadások, ame-
lyekből csak idén közel 20 zajlott 
le Isztambultól Stockholmig.

Még több halottat akartak a terroristák

Fékevesztett illegális migráció
Az asszimmetrikus háborúban hiá
ba van ellenség, nem tudjuk, hogy 
kik ők és hol vannak – fogalmazott 
Georg Spöttle a Déli Szónak. 

TóTh marcell

A biztonságpolitikai szakértő szerint 
valószínűleg Európa több területén 
is működnek alvó terrorista sejtek, 
akik ha megkapják a parancsot, vagy 

befejezik a robbantások előkészüle-
teit, aktivizálódnak. Emlékeztetett 
rá, hogy Spanyolországban eredeti-
leg még nagyobb pusztítást tervez-
tek az iszlamisták. Augusztus 16-án 
Alcanar városában egy ház robbant 
fel. Először gázrobbanásra gyana-
kodtak, de később kiderült 120 da-
rab PB-gázpalack, valamint házi ké-
szítésű robbanószerek segítségével 
kívántak terrortámadást elkövetni. 

– Az események után keményebben 
lépnek fel az évek óta megfigyelt ra-
dikálisok ellen a spanyol hatóságok 
– vélekedett a szakértő. Spöttle a leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy ezeket 
elemeket gyűjtsék be, s toloncolják 
ki az unió területéről. Ezzel párhu-
zamosan az Európa felé irányuló il-
legális migrációt is meg kell fékezni, 
hiszen mindenféle ellenőrzés nélkül 
újabb terroristák jöhetnek be.

Súlyos iszlamista merényletek 2017ben
időpont helyszín elkövetést vállaló elkövetés módja áldozatok száma

2017. május 22. Manchester Iszlám Állam robbantás 22 halott, 59 sebesült

2017. június 3. London Iszlám Állam gázolás, késelés 8 halott, 50 sebesült

2017. augusztus 17-18. Barcelona, Cambrils Iszlám Állam gázolás 15 halott, 100-nál több sebesült

2017. augusztus 18. Turku ismeretlen késelés 2 halott, 5 sebesült

A kormány által elrendelt határvédelem miatt Magyarország immár biztonságos helynek számít
Fotó: Gémes Sándor
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A vérünkben van a lovaglás
További fedett pályák építése jelenthetné az előrelépést megyénkben

KÖZÉLET

Lovas nemzetként az egyik 
kiemelt turisztikai szolgáltatás 
lehetne hazánkban többek között 
a lovas túrázás, lovagoltatás. A 
kormány most közel 700 millió 
forintból fejleszti az északma
gyarországi, valamint északalföl
di lovas turisztikai infrastruktúrát. 
Megtudtuk, Csongrád megyében 
is pezsgő lovasélet van, a hob
bilovaglás és a lovas turizmus 
tekintetében is számos lehetőség 
áll az érdeklődők előtt. 

BeTkó TamáS DáviD

A lovaglásnak a megye számos 
településen régmúltra tekintő ha-
gyománya van. Ferenci Richárd, 
a Csongrád Megyei Lovas Szövetség 
elnöke  a Déli Szónak elmondta, a 
sportsiker is pozitívan hat a hobbi-
lovaglásra és a turizmusra egyaránt. 
A megyében sok tehetséges lovas 
versenyez, többen közülük országos 
viszonylatban is kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak.

– A gyermekek amint megismer-
kednek a lovaglással, sokan közü-
lük versenyezni is szeretnének va-

lamelyik szakágban. A fiatalok által 
a szülők is közelebb kerülnek ezzel 
a közeggel, befogadják, sőt, sokan 
maguk is megszeretik, hobbilovas is 
válhat belőlük. A tudás birtokában 
a későbbi nyaralásaik során már tu-
datosan keresik a lovaglási lehetősé-
geket – emelte ki az elnök.

Ferenci Richárd kifejtette, a lo-
vas turizmus jelene és jövője össze-
függ magával a turizmus fejlettségé-
vel, a kettő nem választható külön. 
Elsősorban megfelelő színvonalú 
szálláshelyekre, vendéglátásra, vala-
mint képzett, biztonságosan lovagol-

ható lovakra van szükség. A megye 
e tekintetben, valamint a szakember-
gárda vonatkozásában is jó adottsá-
gokkal bír, a további előrelépéshez 
azonban infrastrukturális fejleszté-
sek szükségeltetnek a sportlovaglás 
és a turizmus területén egyaránt. 
Elsősorban minél több fedett pálya 
meglétére lenne szükség ahhoz, hogy 
még szélesebb körben hódolhassa-
nak a lovaglásnak, hiszen mint ki-
emelte, a magyar társadalom nyitott 
a lovaglás felé, benne van a vérünk-
ben. Sokan miután kipróbálják, be-
leszeretnek.

Vona sértegetett

A Fidesz azért indít tájékoztató 
kampányt a nyugdíjasok infor
málására Vona Gábor, a Jobbik 
elnökének szavairól, mert egy 
politikus nem engedheti meg 
magának, hogy kiszemeljen 
egy csoportot, és tagjait meg
sértse – mondta Hidvéghi Ba
lázs. A Fidesz kommunikációs 
igazgatója hozzátette, ha valaki 
mégis megsért egy csoportot, 
akkor bocsánatot kell kérnie. 
Egy hónapja várjuk azt, hogy 
ezt Vona Gábor megtegye. Nem 
volt rá hajlandó, sőt rátett még 
néhány lapáttal – jegyezte meg 
Hidvéghi. Közölte azt is, hogy a 
telefonos és emailes tájékozta
tó akció várhatóan a következő 
egy hétben zajlik majd. 

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

Ingyenes apróhirdetés!

Szeged egyre népszerűbb a turisták körében

Hódítani jönnek a kínaiak és az ausztrálok
Elfogadható árak, jó minőség, 
mégis egykétnapos város – így 
összegzi Szeged turizmusát a 
szakember, Farkas András, a C&T 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. 

kiSS ervin 

Sok turista érkezik Szegedre, a kí-
naiak valóban jelentős érdeklődést 
tanúsítanak a város iránt. Az ő sze-
mükben a napfény városa izgalmas 
településnek számít, de járnak ide 
ausztrálok is. A magyar belföldi tu-
risztikai piac jelentősen felértékelő-
dött a külföldiek körében. Kiváló, 
éves szinten 8-10 százalékos nö-
vekedést produkál a magyar ide-

genforgalom, és ebben a kormány 
által biztosított Erzsébet-utalványok 
jelentős szerepet játszanak – tudta 
meg lapunk.

Farkas András úgy fogalmazott, 
Szeged vonatkozásában a pezsgő 
konferenciaturizmus főleg a Szegedi 
Tudományegyetemnek köszönhető, 
míg a fesztiválturizmus sem elha-
nyagolható. A Szegedi Szabadtéri 
Játékok vonzzák a belföldi látoga-
tókat is.

– Országosan is jók az árak, il-
letve a minőség. Budapestet külön 
kell kezelni, mivel a magyar turiz-
mus 55 százaléka ott zajlik, 15 szá-
zaléka a Balatonon, és a maradék 30 
százalék az ország különböző pontja-

in. Ebből a harmadik körből messze 
kiemelkedik Szeged, mivel az ország 
tíz leglátogatottabb helyszíne között 
szerepel – összegezte lapunknak a 
szakértő, hozzátéve, borzasztóan hi-

ányzik viszont a városnak egy nagy, 
1000-1200 fős konferenciaterem, és 
további hátrány, hogy egy-két nap-
nál tovább nem tudja itt tartani a 
turistákat.

Százmilliók szükségesek a lovas turizmus fellendítéséhez

Fotó: DSZ

Számos országból érkeznek a napfény városába, ennek ellenére van min javítani

Fotó: Gémes Sándor
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Közös gondolkodással orvosolnák a több évtizedes elmaradást

Számos európai modell és minta 
létezik arra, amelyek elgondolkod
tathatják a társasházak, elsősor
ban a paneltípusú lakótelepek 
lakosságát arról, hogy milyen 
fejlesztések járulhatnának legin
kább hozzá életminőségük jobbá 
tételéhez. A magyar kormány a 
lakótelepek sorsáról együtt kíván 
gondolkodni az ott lakókkal, 
célzottan reagálva a felmerülő 
problémákra.

BeTkó TamáS DáviD

Szeged Tarján városrészében is jel-
lemzően az 1960-as és 70-es évekbeli 
megoldásokkal felépített lakótelepi 
házak sorakoznak, a még arra az 
időkre emlékeztető villanyhálózat-
tal, szellőzőberendezéssel, sok eset-
ben elavult belső szerkezettel. Az 
utóbbi időszak lakótelepi rekonst-
rukciós beruházásai – amelyek el-
sősorban a hőszigetelés és a külső 
burkolat rendbetételét célozták meg 
– némi előrelépést jelentettek, azon-
ban az épületeken belül jelentkező 
elavult infrastruktúra eredményezte 
problémakör azóta is fennáll.

A kormányzat és a lakosok kö-
zös gondolkodásának eredménye le-
hetne egy olyan fejlesztési irányzat 
megalkotása, amely megoldást kínál 
az épületek belső szerkezetében je-
lentkező veszélyforrásokra. A lako-
sok a nagyobb volumenű 
beruházások megvalósí-
tását több esetben egzisz-
tenciálisan nem enged-
hetik meg maguknak. 
Sokan nyugdíjasok, 
ráadásul a lakótelepe-
ken élők körében a ha-
zai tendenciához vi-
szonyítva is még erő-
teljesebb elöregedés 
mutatkozik. Több év-
tizeddel ezelőtt, ami-
kor építették ezeket a 
lakóházakat, még nem 
tudtak felkészülni ar-
ra a magas igénybe-
vételre, amely a mai 
kort jellemzi, így pél-
dául a megsokszorozó-
dó háztartási és egyéb 
elektronikai berendezé-
sek energiaigényére sem. 
Ezért is kiemelten fontos, 

hogy amikor a kormányzat gondol-
kodik azon, miként járuljon hozzá a 
lakótelepen élők belső életminőségé-
nek javításához, akkor a lakosság is 
tudatosítsa a hétköznapjai során ta-
pasztalható nehézségeket.

A tarjáni városrészben rendsze-
resen konzultálnak többek között a 
társasházak közös képviselőivel, va-
lamint olyan lakosok részvételével, 

akik fontosnak érzik problémáiknak 
a felvetését, egyben azok megoldását 
is. Az itt élőknek a felmerülő prob-
lémákat továbbra is lehetőségük van 
jelezni Kothencz János önkormány-
zati képviselőnél szombatonként, a 
Csongor téren tartott fogadóóráján, 
valamint az iroda.let@gmail.com e-
mail címen keresztül.

Gépészeti szempontból is elavultak a panelok

Komoly kormányzati támogatást kapott Mórahalom az új munkásszállóra

Meghallgatta Mórahalom felve
tését a kormány, elsőként az or
szágban a homokháti kisvárosban 
épül egy csaknem száz férőhelyes 
munkásszálló – jelentette ki 
Nógrádi Zoltán polgármester az 
Aranyszöm Rendezvényházban 
tartott közmeghallgatáson.

varga anna

Vidékről elsőként Mórahalom je-
lezte a kormánynak a krónikus 
munkaerőhiány meglétét, s azt kér-
te, hogy önkormányzati bérlakás-
programban segédkezzenek, vagy 
munkásszállók építését támogas-
sák anyagilag a központi büdzsé-
ből, hogy javuljon a munkaerő-
piaci mobilitás. Nógrádi Zoltán, a 
homokháti kisváros első embere 

a közmeghallgatáson elmondta, 
az utóbbi megoldást választotta a 
kormány, Mórahalom a támogatási 
rendelet kialakításában is részt vett, 
s elsőként ott épülhet munkásszálló, 

méghozzá 60 százalékos támogatá-
si intenzitással. Az összességében 
460 millió forintos projekt így 170 
milliójába kerül majd a városnak. 
A városvezető hangsúlyozta, nem 

klasszikus munkásszállóra kell gon-
dolni, az épület ugyanis egy-ket-
tő-három, de maximum öt férő-
helyes lakásegységekből áll majd, 
amelyek teljesen felszereltek, vagyis 
külön fürdővel, konyharésszel ren-
delkeznek, lesz bennük hűtő, te-
levízió és még vasaló is, és termé-
szetesen berendezve várják majd a 
munkavállalókat.

Mivel nem biztos, hogy kitörő 
örömmel fogadnák a mórahalmi-
ak, ha közvetlen lakókörnyezetük-
be hirtelen száz ember költözne, egy 
új városrészt alakítanak ki, amely-
nek első felépítménye lesz a mun-
kásszálló. A bikaistálló mögötti te-
lekre esett a választás a benzinkút 
közelében, ahol lesz bolt, szórakoz-
tatóipari egység, és kiépített közle-
kedési in frastruktúra is.

A lakótelepeken tapasztalt épületgépészeti hibák megkeseríthetik az ott élők mindennapjait

Fotó: Gémes Sándor

A beruházás által egy új városrészt is kialakítanak a homokháti településen

Fotó: Gémes Sándor
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Idegőrlő sínjavítás
Szakaszonként újítják fel a villamos
sínek vasbetonaljait augusztus 20. 
és október 20. között Szegeden. A 
munkálatok éjjel tíz és reggel hat 
óra között zajlanak a 4-es vonalán. 
A munkaterület közelében élők ag
gódnak családjaik éjjeli nyugalma 
miatt, azt szeretnék, ha nappal vé
geznék a tevékenységet. A Szegedi 
Közlekedési Társaság szerint nem le
het máskor csinálni, mert nincs elég 
buszuk a villamosok pótlására. A 
feladat végrehajtását sem tudják el
halasztani, mert olyan rossz állapotú 
a pálya. A baloldali városvezetéstől 
kaptak engedélyt a megengedett 
zajszint túllépésére.

Büntetés drogcsempészésért
Hat év börtönbüntetéssel sújtotta első fokon a Szegedi 
Törvényszék azt a szerb férfit, aki tizenöt kilo-
gramm marihuánát próbált Ausztriába csempészni 
Magyarországon keresztül tavaly karácsonykor. Az el-
követőt Röszkén kapták el. A bíróság a szabadságvesztés 
mellett hat évre kiutasította a szállítót Magyarország 
területéről.

Visszaállt a rend

A ruzsai Móra Ferenc 
Művelődési Ház és Könyv-
tár augusztus 21-től ismét 
reggel 8 és este 20 óra kö-
zött fogadja látogatóit. A 
könyvtár 10 és 18 óra kö-
zött, a Teleház 8-tól 16 óráig 
tart nyitva.

Jelentkezés

A SzegedCsanádi Egy
házmegyéhez tartozó 
Gál Ferenc Főiskola ösz
töndíjas és önköltséges 
hitéleti alap-, mester- és 
osztatlan képzésein, nap
pali és levelező tagozaton 
szegedi, szarvasi és gyu
lai képzési helyszínekre 
hirdet felvételt. A jelent
kezés a főiskola honlap
ján történik, a határidő 
augusztus 31. A hallgatók 
megtalálhatják hivatásu
kat, elköteleződhetnek a 
tudományok művelése, 
a társadalmi problémák 
enyhítése, a közösségek 
szolgálata mellett.

Zárt hivatal
Augusztus 30. és szep-
tember 4. között, azaz 
szerdától hétfőig a 
Kálvária sugárút 41-
43. szám alatt található 
Szegedi Járási Hivatal 
Földhivatalában szünetel 
az ügyfélfogadás.

Alkotó honismerők
A Csongrád Megyei Hon-
ismereti Egyesület szer-
vezésében a Kecskési Mű-
ve lődési Házban Alkotó 
honismerők címmel nyí-
lik kiállítás szeptember 
1-jén. A tárlat megnyi-
tó ünnepségét 16 óra 30 
perctől tartják. Blazovich 
László, a Csongrád Megyei 
Honismereti Egyesület el-
nöke mond majd megnyitó 
beszédet a műkedvelőknek.

Templomfestés
Az egyházközség „szín zsinatát” is összehívta Fazakas 
Attila plébános, így választották ki, hogy milyen árnya-
latú is legyen belülről a szeged-móravárosi templom, 
amit több mint két évtized után adományokból tudnak 
megszépíteni. A cél, hogy olyan színeket használjanak, 
melyek egyszerűek, mégis feldobják a letisztult formá-
kat. Szeptember 17-én lesz a templom búcsúja, erede-
tileg akkorra tervezték a munkálatok befejezését, ám 
már a következő hónap második napján esküvő lesz 
a falak között, így akkorra szeretnék, hogy a megújult 
környezetben mondhassák ki a boldogító igent a há-
zasulandók. Addig a szentmiséket a közösségi házban 
tartják. A templomot 1932-ben építették, s ahogy a 
környék lakossága is egyszerű földművesekből, később 
gyári munkásokból tevődött össze nagyrészt, mindezt 
visszatükrözi a templom egyszerűsége is. – Krisztus 
Urunk keresztfájának két darabkáját őrizzük, így nagy 
érték lakozik a falaink között – összegzett a plébános.

Homokhátság díj

Ördögh Béla, a hódmező-
vásárhelyi kórház egyko-
ri főigazgatója kapta meg 
a Homokháti Kistérség 
Többcélú Társulásának díját. 
A főorvos Zákányszéken szü-
letett, majd Szegedre költö-
zött. Az elismerést azok kap-
ják meg, akik valamikor a ho-
mokháti kistérségben éltek, 
és méltóak a díj viselésére.

Új ezresek
A Magyar Nemzeti 
Bank megújítja az ezer 
forintos bankjegyeket, a 
lakosság 2018. március 
1-jétől fizethet azokkal, 
a régi ezreseket 2018. 
október 31-ig lehet 
használni, de a hitelin-
tézetek és a posta még 
három évig, a jegybank 
pedig húsz évig díjmen-
tesen váltja át azokat az 
új 1000 forintosokra.

Milliók Röszkének

Mintegy nyolc mil lió fo rin tot 
kap Röszke önkormányzata 
a Belügyminisztériumtól 
fejlesztési célokra. A támo-
gatási forrásból a község-
ben belterületi utak felújí-
tását végzik el, de mivel az 
összeg csak a munkálatok 
felére elegendő, ezért a 
fennmaradó részt önerőből 
kell biztosítania a település 
vezetésének.

MOZAIK
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1956ban a szabadság cserbenhagyta a szabadságharcosokat

Melocco mesés munkássága
Kádár János, illetve Horn Gyula 
primitívségéről, a magyar nemzet
re gyakorolt kártékony szerepéről, 
az 1956os forradalom emléke
zetéről és a szobrászat titkairól 
is beszélt a SZEGEDma Klubban 
Melocco Miklós.

BarTuS Bella

– Szervezzenek utakat, keressék 
meg a Melocco-szobrokat, csodálják 
meg valamennyit, és próbálják meg-
fejteni azok értelmét! – erre kérte a 
SZEGEDma Klub legutóbbi, telt há-
zas estjének résztvevőit Csúri Ákos 
moderátor. A Blogstar.hu alapítója 
vendégével, a Kossuth- és Prima 
Primissima díjas szobrászművéss-
zel, Melocco Miklóssal mindemel-
lett bebizonyította, a szobrászatról, 
a szobrokról lehet és érdemes be-
szélgetni is.

A szegedi Rerrich Béla téri 1956-
os emlékmű alkotója felidézte, 21 
éves egyetemistaként ő maga is átélte 
a forradalmat Budapesten. – Akkor 
október 23-án tudtuk, hogy a sza-
badság létezik. Viszont nem tudtuk 
pontosan megfogalmazni, mi az. Egy 
egyszerű eszménél, hétköznapi do-
lognál több volt, óriási dolog, ami so-
dorta az embert. A sodrás eleje hozta 
magával a tömeg javát, majd szépen 
lassan lecsendesedett a kezdeti len-
dület. Eltelt egy röpke idő, és a sza-
badság eltűnt – fogalmazott Melocco 

Miklós, aki akkor úgy gondolta, hogy 
„a szabadság cserbenhagyja a sza-
badságharcosokat”. Az „óriási erő” 
megszűnéséről szólva kitért a sze-
gedi szoborra, ami egy metafora. A 

mű a szabadság lepkéjét ábrázolja, a 
kérészéletű forradalom jelképét, amit 
19 ember hordoz a vállán. – Egy cso-
mó ember szeretné, ha egy pillan-
gó felrepülne, mert akkor szép, ha 
száll. De nem száll fel, ahogy 56-ban 
sem szállt fel, annak ellenére, hogy 
többes szám első személyben gon-
dolkodtunk, és mindannyian egyet 
akartunk – érzékeltette.

Egy halálraítélt szövegében olvas-
ta: művelt, tehát veszélyes – mondta 
el Melocco Miklós, aki szerint 1956 
után nem maradt más dolga a magyar 
embernek, mint hogy tanuljon, így 
védekezzen a diktatúrával szemben.

KÖZÉLET

Magyarország méltósággal, béké-
ben ünnepelte Szent István napját, 
ám az államalapító előtti tisztelgést 
mégis beárnyékolta a kontinensen 
soha nem látott erővel tomboló ter-
ror. Véres merényletek rázták meg 
Európát, ki tudja, hányadszor már 
ebben az esztendőben. London, 
Manchester és Stockholm után 
most Barcelonában és Turkuban 
csapott le az iszlamista őrület. 
Még fel sem száradnak a könnyek, 
már újabb és újabb áldozatokat 
követel a féktelen fanatizmus. Nem 
múlik el hét, hogy ne hallanánk 
robbantásról, késelésről, gázolás-
ról, brutális rablásról, nők elleni 
erőszakról. Európa súlyos beteg, 
mert rövidlátó vezetői (f)eladták 
hagyományos értékeit, keresztény 
gyökereit, pusztító olvasztótégelybe 
öntötték jövőjét. Már régen a hu-
szonnegyedik órában járunk, hi-
szen másod- és harmadgenerációs 
bizonyítékai vannak a keveredés 
kudarcának, az integráció, a békés 
együttélés csődjének. Ez az út a 
pokolba vezet.
A magyar kormány elsőként és he-
lyesen ismerte fel, hogy nincs más 
választás, mint a szellemi, lelki, 
fizikai és jogi önvédelem. Kizárólag 
így biztosítható a magyarság 
nyugalma és önazonossága. 
Amennyire csak lehetséges, min-
den eszközzel határainkon kívül és 
magunktól távol kell tartani a bar-
bárságot. Dacolva a habzó szájú, 
globalista brüsszeli megvetéssel és 
a honi balliberálisok ugyanarról a 
tőről fakadó kerítésbontó, betelepí-
téspárti esztelenségével. 
Kölnben betontömbökkel védik a 
dómot, Londonban terelőelemek-
kel a hidat, Róma csatatérré vált. 
A földrész ősi városai befalazzák 
magukat, mert betette lábát a bi-
zonytalanság, és eluralkodott a 
félelem. Hagyták, hát felforgatták 
az életüket. Nincs több idő, tényleg 
észbe kell kapni. A lét a tét.

Önvédelem

Pintér 
M.  

Lajos

A művész úgy látja, tanulással védekezhetünk a diktatúra ellen

Fotó: Gémes Sándor

Ínycsiklandó halételek, ismert vendégek, baráti beszélgetés a Partfürdőn

Találkozzunk a halfesztiválon!
A SZEGEDma Klub szeretettel várja 
az érdeklődőket a XII. Szeged 
Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 
alkalmából szeptember 2án, 
szombaton a Partfürdőn.

DSz

Az idei szegedi halfesztiválról nem 
hiányozhat a SZEGEDma Klub sem. 
Sátrunkat az újszegedi Partfürdőn 

verjük fel szeptember 2-án, és 9-től 
21 óráig ízletes ételkülönlegessé-
gekkel – szegedi halászlével, tiszai 
keszeggel –, jó szóval, baráti beszél-
getésekkel, közismert és népszerű 
vendégekkel várjuk a családokat. 
A gyermekek részére játszóház 
üzemel. Jöjjenek el hozzánk, tölt-
sünk együtt egy kellemes napot! 
Hiszen a lényeg – tudják –, hogy: 
„Találkozzunk!”

Fotó: Kovács Ferenc

A SZEGEDma Klub következő 
estjét augusztus 30án (szer
dán) 18 órai kezdettel rendez
zük a Bistorantban (Szeged, 
Kelemen u. 7.), Csúri Ákos 
ekkor a háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázóval, Molnár 
Tamással és meglepetésven
dégével beszélget.
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A hatodik alkalommal megren
dezett Szent István Kenyere Bú
csú Kovács Nóri, a Népművészet 
Ifjú Mestere díjjal kitüntetett 
énekesnő és a Motiva zenekar 
ősi népzenei gyökereket felidéző 
koncertjével kezdődött a temp
lomkertben. Majd a szentmisén 
KissRigó László megyés püs
pök az államalapító szent király 
tiszteletére megszentelte az új 
kenyeret, annak reményében, 
hogy a közjóért vállalt felelős
ség kifejező lesz a térségben élő 
emberek számára. Felhívta a fi
gyelmet a közösségtudat, az öss
zetartozás és az együttes munka 
fontosságára. Az istentiszteletet 
követően fáklyás körmenet in
dult a belvároson keresztül az 
Aranyszöm Rendezvényház ud
varába, ahol minden zarándokot 
vacsorával láttak vendégül.

Búcsú Mórahalmon

Ásotthalom példát mutat
A határ menti település lakói Magyarországot és Európát is védik

A nagyközség kiválóan szemlél
teti, hogy összefogással és közös 
célokkal egy kistelepülés is lehet 
sikeres – hangzott el a Falunap és 
Kenyéráldás Ünnepén Ásotthal
mon.

megyeri JózSef

 
A rendezvényen B. Nagy László or-
szággyűlési képviselő megköszönte 
a polgármester, a képviselő-testület 
és minden helyi lakos munkáját, 
hogy minden erejükkel védték és 
védik a határt a hazánkat és Európát 
terhelő migrációs nyomástól.

 – Magyarország a visegrádi or-
szágokkal együtt kiáll a nemzetálla-
mok szuverenitása, érdekérvényesí-
tése mellett. Nem engedünk ab-
ból, hogy mi magunk dönthessük 
el, kivel akarunk együtt élni és ki-
vel nem, hiszen meg kell őriznünk 
a magyarság identitását. Annak el-
lenére is konzekvensen képviseljük 
ezt az álláspontot, hogy Brüsszelből 
komoly kritikák és támadások ér-
nek bennünket – emelte ki B. Nagy 
László. A fideszes politikus arról is 
szólt, hogy az extrém időjárási kö-
rülmények jelentős gondokat okoz-
tak az agráriumban, éppen ezért tá-
jékoztatni fogja a településvezetést és 
a mezőgazdasági termelőket, hogy 

milyen kártérítési forrásokat vehet-
nek majd igénybe.

B. Nagy László a helyi beruhá-
zásokhoz is gratulált, ugyanis az 
önkormányzat és a vállalkozók a 
jelenlegi adatok szerint összesen 
574 millió forintnyi pályázati for-
rást nyertek el fejlesztési célokra. 

Toroczkai László, a nagyközség job-
bikos első embere példaértékűnek 
nevezte, hogy Ásotthalom bebizo-
nyítja: egy kormányzati országgyű-
lési képviselő és egy ellenzéki pol-
gármester együtt tud működni a kö-
zös elképzelések megvalósítása ér-
dekében.

B. Nagy László szerint mindvégig ki kell állnunk az érdekeink mellett

Fotó: Kovács Ferenc

Az esőt is legyőzték az ünneplők a Sárgán

A kedvezőtlen időjárás sem szab
hatott gátat az évről évre egyre 
népszerűbb Tiszaparti Szent 
István Népünnepélynek, idén 
augusztus 20án immár tizenket
tedik alkalommal állították fel a 
bográcsokat.

BarTuS Bella

Száznegyven üstben főtt a halászlé a 
szegedi Sárgán. A csapadékos időjá-
rás még a reggeli horgászversenynek 
is kedvezett. Kohári Nándor főszer-
vező elmondta, fontosnak tartják, 
hogy a gasztronómiai jelleg mellett 
legyen szellemi mondanivalója is az 

eseménynek, ezért Száva Szabolcs 
Tápé és Petőfitelep plébánosa meg-
áldotta a hallét és az új kenyeret. 
Szanka József magángyűjtő pedig az 
augusztus 20-ához köthető relikviái 
mellett bemutatta a szegedi horgá-
szat múltját is. 
A halászléfőző verseny zsűrijében 
többek között Nagy Péter olimpi-
kon dönthetett a legjobbaknak járó 
díjakról. Az Arany Bogrács Kupát 
Nyilasi Péter, az Ezüstöt Rádai 
Sándor, a Bronzot pedig Kőházi 
István vehette át Haág Zalán és 
Hüvös László KDNP-s, illetve 
Rózsavölgyi József fideszes önkor-
mányzati képviselőtől. 

Szőregi emlékezés
Az Emese-kútnál ünnepelt au
gusztus 20-án a Szőregi Baráti 
Társaság tagsága. Az eseményen 
részt vett Rózsavölgyi József fi
deszes önkormányzati képviselő, 
aki megemlékezett Szent István 
királyról. Kiemelte: az általa fel
épített múlt, a keresztény Eu
rópa és a keresztény Magyaror
szág sajnos veszélybe került. Az 
esemény végén a tagság koszo
rút helyezett el a kútnál, majd 
átmentek az Alexandriai Szent 
Katalin Római Katolikus Temp
lomba, ahol Hess István atya 
celebrált szentmisét. A jezsuita 
szerzetes ünnepi beszédében 
méltatta államalapító királyunk 
munkáját, amivel hosszú időre 
lerakta a magyarság alapkövét. 
A szentmise a Himnusz, majd a 
Székely Himnusz közös eléneklé
sével zárult. Minden szakács nyertesnek számított

Fotó: Kovács Ferenc
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Erőt meríthetünk Szent István hagyatékából
Katonai bemutatóval és elismerésekkel ünnepelt a megye

Hadi különlegességekkel és a 
települések közösségi értékeinek 
felsorakoztatásával ünnepelték 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban a Csongrád megyei 
Szent Istvánnapot. Átadták a me
gye legrangosabb elismeréseit is.

BeTkó TamáS DáviD

A hagyományoknak megfelelően 
Ópusztaszeren, a magyar államiság 
bölcsőjének számító emlékhelyen 
tartották a megyei államalapítási 
ünnepséget. A Látógatóközpontban 
a Magyar Emlékekért a Világban 
Közhasznú Egyesület „Magyar em-
lékek nyomában Európában” című 
tablókiállításának megnyitóján B. 
Nagy László fideszes országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, a tablók ar-
ról is tanúskodnak, hogy a magyar 
emberek jelenléte, tanulása, munka-
vállalása, érvényesülése idegen or-
szágokban nem csak a 21. század 
jelensége. Az országgyűlési képvi-
selő a Déli Szónak kitért arra is, 
hogy az eseményen számos közös-
ség mutathatta meg együttműkö-
désének, tevékenységének eredmé-
nyét, amivel gazdagítják településük 
értékeit. – Az ünnepségen a honvé-
delem szerepe is hangsúlyt kapott. 
A keresztény történelmünk sosem 
volt elvonatkoztatható a katonaság 
jelenlététől, időről időre meg kellett 
védenünk értékeinket, kultúránkat, 
határainkat. Ez a kérdés mind a mai 
napig aktuális – tette hozzá.

A Magyar Honvédség látvá-
nyos bemutatóját követően ünne-
pélyes keretek között szerződést 
írt alá Juhász Tünde megyei kor-
mánymegbízott, csatlakozva az 
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 
Szolgálathoz. Gulyás Zoltán dandár-
tábornok ellenjegyezte a dokumen-
tumot. – A ránk nehezedő migráci-
ós folyamat meg kell, hogy erősítse 
azt a gondolatot bennünk, hogy a 
család, a közösség, a haza bizton-
sága és védelme mindenekelőtt áll. 
Egy az állam szolgálatában dolgozó 
tisztviselő számára magától értető-
dő, hogy támogassa a professzion-
ális haderő munkáját is. Ez moti-

vált arra, hogy jelentkezzem az ön-
kéntes tartalékosi állományba, bízva 
abban, hogy amikor kezdetét veszi 
Csongrád megyében a járási tobor-
zás, akkor minél több kollégám dönt 
hasonlóképpen – fejtette ki Juhász 
Tünde megyei kormánymegbízott.

A megemlékezésen Farkas 
Sándor fideszes országgyűlési kép-
viselő elmondta, nem engedhet-
jük, hogy gyermekeink olyan vi-
lágban nőjenek fel, ahol a bizton-
ság, a nemzeti szuverenitás csu-
pán a múlt emléke. Az esemény 
szónokaként Gulyás Gergely, a 
Magyar Országgyűlés törvényho-
zásért felelős alelnöke kitért rá, 
Szent István a kereszténység fel-
vételével távlatot adott a magyar-
ságnak, az örökkévalóság távlatát. 
Kakas Béla, a megyei közgyűlés 
elnöke elmondta, az államalapítás 
ünnepén arról a királyunkról emlé-
kezünk meg, akinek többek között 
az ezeréves megyerendszerünket 
is köszönhetjük. Kiemelte, a tava-
lyi évben ugyanekkor, ugyanitt ar-

ról számolhatott be, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Programon belül Csongrád megye 
számára 73 milliárd forint áll ren-
delkezésre. A munkát becsülettel el-
végezték, mára lassan minden for-
rás gazdára talál. Az elnök hangsú-
lyozta, amennyiben az egyén hite, 
identitástudata kialakított, akkor ő 

a legkisebb építőkő a nemzetépítés 
folyamatában. A Déli Szónak meg-
jegyezte, lényeges, hogy az emberek 
megérezzék a szerepük fontosságát. 
A Szent István-napi szent kenyeret 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyés püspök ünnepi áldását kö-
vetően Makra József, Ópusztaszer 
polgármestere szegte meg.

A keresztény történelmünk mindig szorosan kapcsolódott a honvédelemhez, ezt Ópusztaszeren is hangsúlyozták

Fotó: Gémes Sándor

Az erős hittel, identitástudat
tal rendelkező magyar ember 
a nemzetépítés folyamatának leg
első építőköve – fogalmazott Kakas 
Béla megyei elnök.

A Szent István-napi új kenyér a magyar jövő jelképe is
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Csak egyféleképp maradhat az ország magyar
A Fidesz alelnöke szerint mindenkinek világos a kormány üzenete

HÉT EMBERE

Fotó: Gémes Sándor

Az ország valós teljesítménye a 
kampányban elegendő muníció a 
kormánypártok számára – mondta 
a Déli Szónak Gulyás Gergely, 
a Fidesz alelnöke, a Parlament 
törvényhozásért felelős alelnöke 
augusztus 20án Ópusztaszeren. 
A politikus beszélt arról, hogy 
milyen érvekkel győzné meg a 
fiatalokat a kormánypárt, sőt azt is 
elárulta, mit emelne ki egy óriás
plakáton Szent István tettei közül. 

TóTh marcell

– Ópusztaszeren hosszabb beszé-
det mondott Szent István napján. 
Felmerült bennem egy kérdés: mit 
írna fel egy óriásplakátra az első ki-
rályról?

– Ha nagyon röviden kellene jel-
lemezni Szent Istvánt, akkor ő „az 
államalapító”. A magyar állam több 
mint ezer évvel ezelőtti létrejötté-
ben Szent Istvánnak elévülhetetlen 
érdemei vannak. Az őt megillető 
számtalan elismerő jelző és cím kö-
zül – ezek közé tartozik a szent is – 
legjobban az államalapító kifejezés 
írja le munkásságának korszakos 
jelentőségét.
– Elképzelt plakátok helyett valódiak. 
Miként látja a plakáttörvény eredmé-
nyességét? A Jobbik plakátjai helyén 
most egy magánszemély üzenetei ol-
vashatóak.

– Ha impresszum nélkül tesz ki 
valaki plakátokat, az önmagában 
is jogszabálysértő. Ez korábban is 
így volt. A mostani esélyegyen-
lőséget teremtő mó dosítás lé-
nyege, hogy a politikai pártok 
csak listaáron, tehát kedvez-
mények nélküli piaci áron 
vásárolhatnak plakáthelye-
ket. Eredeti szándékunk az 
volt, hogy a plakátot mint 
kampányeszközt korlá-
tozzuk a kampányidő-
szakra, ezt azonban az 
ellenzék nem támogatta.
– Tavasszal országgyű-
lési választások követ-

keznek, ősztől beindul a kampány. A 
kormánypártok részéről milyen kam-
pányra számíthatunk?

– Az utóbbi ciklusok gyakorla-
ta alapján a kampányidőszak csak 
jogilag értelmezhető, mert poli-
tikailag a választások másnapján 
megkezdődik a kampány. Habár az 
EU-csatlakozás után 13 évvel is sok 
nehézséggel néz szembe az ország, 
de az utóbbi hét évben a problémák 
száma nagymértékben csökkent. 
Több mint hétszázezerrel többen 
dolgoznak ma Magyarországon, 
mint 7 évvel ezelőtt. A költségve-
tés egyensúlyban, a gazdasági nö-
vekedés kilátásai jók. Az infláció 
tavaly szinte megszűnt, mi közben 
érzékel hetően nőttek a jöve-
delmek. Sokat kell még 
előre lépnünk, de az 
irány jó.
Ezen kívül a je-
lenlegi helyzetben 
fontos az ország 
határainak meg-
védése, mindaz, 
amit a magyar 
kormány tett és 
mondott a mig-
ráció kapcsán az 
elmúlt években. 
Azonban nem igaz 
az ellenzéki kriti-
kája, hogy nekünk 
érdekünk, hogy 
– akár 

a migráció fenyegető veszélye kap-
csán – ne az ország mindennapjait 
érintő más kérdésekről beszéljünk. 
Az ország valós teljesítménye a 
kampányban elegendő muníció a 
kormánypártok számára.
– Korábban, június elején arról be-
szélt a Magyar Időknek, hogy nehéz a 
fiatalokat megszólítania a Fidesznek. 
Mi alapján, milyen eredmények felso-
rolása segítségével győzné meg őket?

– Az akkori megjegyzésem ki-
indulópontja tágabb nézőpontból 
közelített: a fiatalokat ma általános-
ságban nehéz megszólítani a politi-
kának, s mi sajnos ezen belül sem 
állunk jól.

Sajnos még ma is nagyon külön-
böző esélyekkel születnek fiata-

lok, összességében mégis 
egy mai magyar fia-

tal lehetőségei össze-
ha son líth a tat lanul 
ked ve zőb bek, mint 
bármely e lőt-
tük járó nemze-
déké az elmúlt 
évszá zadban. Az 
E u ró pán belüli 
ha tárok nyitottak, 
Ma gyar  or szágon 
már munkaerő-
hiány van, 
i pa ros okra, szak-

munkások-

ra és diplomásokra egyaránt nagy 
szüksége van a magyar munkaerő-
piacnak.

Segítjük azokat a fiatalokat, 
akik gyermekeket nevelve az or-
szág jövőjét is garantálják, hiszen 
nincs olyan közgazdasági elmélet, 
amely a demográfiai értelemben 
önfenntartásra képtelen államok 
nyugdíj- és szociális rendszeré-
nek fenntarthatóságát garantálná. 
Olyan családtámogatási rendszert 
vezetett be a kormány, amely ko-
moly kedvezményeket biztosít az 
adórendszerben, a lakásvásárlásnál, 
a lakásépítésnél, az étkeztetésben, 
a tankönyvtámogatásban és még 
számtalan más területen a – kü-
lönösen több – gyermeket vállaló 
családoknak. A kormány üzene-
te világos: a gyermekvállalás nem 
szabad, hogy a szegénység vállalá-
sát jelentse.
– Az utóbbi hét évben nőtt a gyer-
mekvállalási kedv, de még mindig na-
gyon távol áll a reprodukciós ráta az 
optimális 2,1 gyermek/család szám-
tól. Mikorra kívánják elérni ezt?

– 1,27-ről sikerült majdnem 1,5-
re emelni a rátát. Habár nagyot lép-
tünk előre, ez még mindig kevés. 
Nem tudom megmondani, hogy 
mikor érjük el a reprodukcióhoz 
szükséges mértéket, sőt, azt sem, 
hogy bekövetkezik-e. Azonban, ha 
azt akarjuk, hogy Magyarország 

megmaradjon, s az utánunk kö-
vetkező nemzedékek is ma-

gyarok maradjanak, akkor 
csak ez az egy út áll előt-

tünk. 



          2017. AUGUSZTUS 25.12

A kisvárdai születésű színésznő 
főszerepben alakított a Szegedi 
Szabadtéri Játékok színpadán. 
A Déli Szónak elmondta, kihí
vás, egyben megtiszteltetés volt 
számára itt játszani. A korábban 
szerzett tapasztalatai jól jöttek 
Esmaralda szerepének megformá
lásakor, emellett külön táncórákat 
is vett annak érdekében, hogy 
elbűvölhesse a közönséget.

BeTkó TamáS DáviD

Mindösszesen tizenkét darabban 
szerepel, valamint tanulmányokat is 
folytat a kimeríthetetlen energiákkal 
rendelkező Gubik Petra, aki A Notre 
Dame-i toronyőrbeli játéka kapcsán 
a Déli Szónak kiemelte, Esmeralda 
egy gyönyörű szép, sugárzó cigány-
lány. A férfi szemeket csalogatja, és 
tele van szabadságvággyal. Talán ez 
teszi az ő karakterét vonzóvá, egy-
ben elérhetetlenné. A külső szépsége 
mellett a belső értékei alapján is fi-
gyelemreméltó jelenség. Ő maga sze-
rencsésnek mondhatja magát, hogy 
már nem először alakított főszerep-
ben a Szegedi Szabadtéri Játékok 
színpadán.

– Még 2013-ban Margaret 
Mitchell Elfújta a szél című regényé-
nek hősnőjét, Scarlett O’Harát alakí-
tottam a darab ősbemutatóján a Dóm 
téren. Csodás élmény egy ilyen auten-
tikus helyszínen, egy ekkora monu-
mentális színpadon, előadásonként 
mintegy négyezer néző előtt játsza-
ni – nyilatkozta Gubik Petra. A fiatal 
tehetség elmondta, A Notre Dame-i 
toronyőr mellett egy újabb premi-
er részese lehet, a Robin Hood mu-
sicalben is színpadra áll Tokajban. 
Amennyiben a fővárosi és a vidéki 
produkciókat összesíti, jelenleg tizen-
két darabban játszik. A szegedi elő-
adások már csak azért is közel áll-
nak a szívéhez, mert a színészi pályá-
ját Békéscsabán alapozta meg, mára 
dél-alföldi lánynak is mondhatja ma-
gát. – Legbelül éreztem, mindig is a 
színház volt az otthonom. Időbe telt, 
amíg ezt beismertem, pontosabban 
ki mertem mondani azt, hogy szí-
nész vagyok – jegyezte meg, kiemelve, 
tanulmányokat is folytat, a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem drámain-
struk tor-drámajátékos szakára jár. A 
tudástára egyre bővül, amely akár 
egy-egy szerep megformálásában is 
segítséget nyújthat a számára.

Szegeden játszani szakmai kihívás a színészek számára

Hetvenhárom évesen biciklizett végig a Tisza mellett az ukrántól a szerb határig

Gubik Petrának a színház lett az otthona

Kerékpárral ismerte meg az országot
A fél évszázada Németország
ban élő magyar gyógytornásznő 
megmutatta, hogy időskorban is 
lehet aktív életet élni. Az utóbbi 
években gyalogtúrákat tett, idén 
viszont váltott kerékpárra. GPSt 
nem használt, mert jobban bízik 
az emberi szóban és segítőkész
ségben.

TóTh marcell

A Tiszát követve mintegy két hét alatt 
tette meg az ukrán és a szerb határ 
közötti utat kerékpáron Judit Schüle. 
A 73 éves nyugdíjas hölgy rengeteget 

túrázott az elmúlt bő egy évtized-
ben, 69 évesen a számok formáját 
követve bejárta előbb Dél-, majd 
Észak-Németországot, sőt, e gyszer 
Stuttgarttól Budapestig gyalogolt 40 
nap alatt. Formában tartja magát, 
Kanári-szigeteki otthonában heten-
te legalább egy túrát tesz a süppedő 
homokos tengerparton át a hegye-
kig. – A hazát megismerni olyan 
nagy érték – vallja, ezért a tavalyi 
Budapesttől Mohácsig tartó Duna-
túrája után ismét Magyarországot 
választotta. Kerékpárjával a záho-
nyi határátkelőhelytől indult el, de 
nem minden nap után állt azonnal 

tovább, a Tisza-tónál például négy 
napot töltött el. Mintegy 15 ki-
logrammot nyomó csomagjába a 
ruhák, a hideg élelem, térkép, a 
fényképezőgép belefért, de a GPS 
szándékosan nem. Ha eltévedt, 
inkább a helyieket szólította meg. 
Sokan segítettek neki útközben, ad-
tak szalonnát, pálinkát, szállást, de 
előfordult, hogy ő ajándékozta oda 
ebédjét egy rászorulónak.

Szegeden a ferencesek zarán-
dokházában szállt meg, megcso-
dálta templomukat és a dómot is. 
A nagy utazást Röszkénél fejezte be, 
így valóban határtól határig tekert.

Kocsis Dénessel a Notre Dame-i toronyőrben a szegedi szabadtéri színpadán

Fotó: Kovács Ferenc

Fotó: DSZ

KULTÚRA

Judit Schüle az aktív időskor híve



13DÉLI SZÓ  

Sok fiatalt fordít az irodalom felé a különleges slam poetry

Szeged a műfaj egyik fellegvára
Egy jól megírt slam lehet humoros 
vagy éppen komoly hangvéte
lű, mély húrokat megpendítő 
társadalomkritika is. A lényeg, 
hogy érzelmeket váltson ki a 
hallgatókból – vallja Nagy Sándor 
slammer. A fiatalok körében egyre 
népszerűbb irányzat Szegeden is 
virágkorát éli.

BeTkó TamáS DáviD

A helyi slam poetry közösségben 
ismert és elismert, többszörös ver-
senygyőztes előadó beszélt a műfaj 
sajátosságairól. A Déli Szónak ki-
fejtette, egy alulról építkező előadói 
műfajról van szó, amely halvány 
határvonalat képez az irodalom, a 
stand-up comedy és a színház kö-
zött, valamennyi szegmensből me-
rít. Fontos az interakció, a közön-
ség bevonása, aktivizálása, hiszen 
az számukra gazdagítja az élményt. 
Az előadás kellék és zenei aláfestés 
nélküli, pusztán a verbális közlen-
dőn van a hangsúly. Ő maga a sla-
met irányítottan írja meg az adott 
eseményre, az adott körülményhez 
igazítva. – A műfaj több mint tíz éve 
vert gyökeret a fővárosban, szám-
talan jeles képviselője van ország-
szerte, akire érdemes odafigyelni. 
Szegeden több évre rá honosult 
meg, jómagam 2013 őszétől ve-
szem ki a részemet a szegedi 
slam életből, emlékeim szerint 
ekkor indították el helyben 
az első slam poetry klubo-
kat is Mészáros Péter ré-
vén, akinek elévülhetet-
len érdeme van a helyi 
közösség megte-
remtésében. Sipos 
László slammer 
barátom hívta 
fel a figyel-
m e m e t 

az első szegedi megmozdulásra. 
Kezdetben mint rapszövegíró mu-
tattam be az alkotásaimat, az első 
tudatosan, slamként összerakott 
szövegem 2014 közepére tehető. 
Több mint egy évet váratott magá-
ra az első siker, azt megelőzően a 
kezdeti kudarcokból építkeztem – 
emelte ki Nagy Sándor.

A slammer elmondta, a slam po-
etry virágkorát éli, amelynek ha-
zai zászlóshajóját a napfény városa 
képviseli. Digitalizált világunkban 
az előadók körében is meg-
lepődve tapasztalják, hogy 
míg kezdetben az egye-
temisták, mára már 
a gimnazisták al-
kotják a hallgató-
ság jelentősebb ré-
szét. – Egyre több 
olyan diákról hal-
lunk, akinek az 
érdeklődési kö-
re éppen a slam 
poetry térnyeré-
sének köszönhe-
tően vetült az iro-
dalom felé. Nem 
tartom alapfelté-
telnek a széles 
körű irodalmi 
háttér-

tudás meglétét az előadók részéről 
sem, ugyanakkor több olyan, húszas 
éveinek elejét taposó alkotót is is-
merek, aki szeretne kötetet kiadni, 
vagy már adott is ki, de minden-
esetre már online publikációi van-
nak – nyilatkozta, hangsúlyozva, a 
slam műfaja lehet sokak számára az 
első lépcsőfok a „komolyabb” iro-
dalmi alkotások irányába. A slam 
poetry jövőjével kapcsolatban úgy 
látja, a műfaj ugródeszka lehet va-
lami „jobb” felé.

Szombaton, augusztus 26án 
19.30-kor David Yengibarian 
Trió ad koncertet a Régi Zsina
gógában. A jazz- és világzene 
szerelmeseinek kihagyhatatlan 
program. Az örmény David Yen
gibarian 1995-től Magyarorszá
gon folytatott zenei tanulmá
nyokat, és hamarosan az egyik 
legkeresettebb jazz- és világze
nei előadóvá és zeneszerzővé 
vált. Eddig négy saját lemezt je
lentetett meg, továbbá számos 
színházi és filmzenét komponált. 
Népzenei ihletésű egyedi zenei 
világának fő inspirációs forrása 
az örmény zenei hagyomány, az 
európai és amerikai jazz és imp
rovizatív zene, az argentin tangó, 
valamint az azt megújító Astor 
Piazzolla zenéje. A trió tagjai: 
David Yengibarian – harmonika, 
Duka Tiby – basszus gitár és Ba
dics Márk – dob. A koncert az I. 
Nemzetközi Örmény Diaszpóra 
Fesztivál szegedi programja. A 
jegy 1000 forintba kerül, a jegy
árusítás a helyszínen, a koncert 
előtt 18.30-tól.

Örmény dallamok

A slam poetry célja, hogy érzelmeket váltson ki a közönségből – véli Nagy Sándor

KULTÚRA

Fotó: Kovács Ferenc
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Orvosi és gyógyszertári ügyeletH O R O S Z K Ó P
Érvényes: augusztus 26-tól szeptember 1-ig

  KOS (03.21. 04.20.)

BIKA (04.21.  05.20.)

IKREK (05.21.  06.21.)

RÁK (06.2207.22.)

OROSZLÁN (07. 23.  08 23.)

SZŰZ (08.24.  09.23.)

MÉRLEG (09.2410.23.)

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.)

A bolygók felbátoríthatják arra, hogy jó és gyors 
döntéseket hozzon. Ennek hatására a szokottnál 

sokkal nyitottabb és aktívabb a kapcsolataiban, még a tétlenebb idősza-
kokban is. Szinte minden téren a nyugalom megőrzése a kulcs, kerülnie 
kell az ügyek sürgetését vagy túl gyors lezárását! 

Ha, azt szeretné, hogy jól működjenek a dolgok 
ön és kedvese között, akkor tartsa a minimális 

szinten a negatív célozgatásokat, kétértelmű kijelentéseket! A siker kulcsa, 
hogy bár folyamatosan a saját céljai eléréséért küzd, arra is figyelmet kell 
szentelnie, hogy mit szeretne a kedvese.

Számos olyan dolgot tesz, amely elsősorban csak 
saját magáról szól. Ennek azonban az lehet az 

eredménye, hogy nem fordít kellő figyelmet a partnerére, ami végül majd 
bűntudatot okozhat. Szerencsére azonban időről időre háttérbe szorul az 
anyagias énje.    

Az egyik legfontosabb kapcsolatában kisebb-
nagyobb akadályok jelentkeznek. Türelmesnek 

kell lennie, és meg kell próbálnia közös erővel leküzdeni ezeket a nehéz-
ségeket. Nagy segítséget nyújthatnak olyan emberek tanácsai, akik már 
keresztülmentek azon, amivel most önöknek kell szembenéznie. 

Partnere mostanában házasságra célozgat. Eddig 
sem érezte, hogy a szerelem bármiben megköt-

né, s végső fokon ön is biztonságra, állandó kapcsolatra vágyik. A lényeg, 
hogy leendő társa legalább ugyanannyit adjon, mint amennyit öntől elvár. 
Vigyázzon, mert annyira vágyik a szerelemre, hogy ez sebezhetővé teszi.  

Némiképp veszíthet a lendületből és a lángoló 
szenvedélyből, de ennek ellenére sürgeti, hogy 

válasszon mihamarabb! Együtt vagy külön? A legfontosabb erényei a 
tolerancia és a kommunikáció legyenek, így bármerre lép, a legjobb dön-
tést tudja majd meghozni. Jó eséllyel hódít, rajong, érzelmeket kap és ad.

Ha bármilyen nehézség jelentkezik a kapcso-
latában, jó, ha nem marad passzív és hallgatag, 

inkább a problémákat a partnerével közösen igyekszik megoldani. Baráti 
körében is változások várhatók. Az átmeneti időszak legfeljebb néhány 
hétig tart. 

Jó néhány embert magadra haragíthat ezekben a 
napokban. Ezt leszámítva viszont remekül tudja 

kezelni magánéleti és üzleti kapcsolatait, és könnyen szerezhet új ismeret-
ségeket is. Önbizalma, életereje kiemelkedő lesz, így bármilyen társaság 
vezető egyénisége lehet.

Feltűnik a színen valaki, akinek sikerül egy 
időre elrabolni a szívét. Kételkedni fog, mégis 

képes reálisan gondolkodni, kommunikálni, és a lehető legjobb megol-
dást választani. Ez tartós elkötelezettséget, szerelmet, esetleg együttélést 
jelenthet. A „szerelem első látásra” mítosz valósággá válhat a napokban. 

Tökéletes elképzelése van az ideális társról és a 
hozzá kapcsolódó szerelmi életről. Az a feladata, 

hogy ezeket az álmokat kezdje el valóra váltani! Vegyen erőt magán, 
dolgozzon meg a boldogságért, mert az eredmény most nem marad el! 
Ha még egyedülálló, akkor a társkeresés a vártnál nehezebben alakulhat. 

Találkozhat valakivel, akit nagyon izgatónak ta-
lál. Ám ha ösztöne azt súgja, hogy ez a személy 

nem eléggé megbízható, gondolja át a dolgot! Inkább most hagyja abba 
ezt a kapcsolatot, minthogy belebonyolódjon. Egy távoli barát jelentkezik.  
Ez kellemes meglepetés. 

Talán eddig nem kényeztette el a sors jobbnál 
jobb ajánlatokkal, és elégedetlen volt a munkájá-

val, de a hét első felében egy kimondottan kedvező szakmai lehetőséget 
kaphat. Újult erővel és lendülettel fog neki az új feladatoknak. 
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SzegeD

ALAPELLÁTÁSI FELNŐTT ÉS GYERMEK SÜRGŐSSÉGI ÜGYELET:
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (Szilágyi utca felől)
Hétköznap: 16–07.30 óra • Hétvégén: 08–20 óra Tel: +36 62/433-104

BALESETI SEBÉSZETI FELNŐTT ÜGYELET:
Traumatológiai Klinika
6725 Szeged, Semmelweis utca 6.
Hétköznap és hétvégén: 00-24h Tel: +36 62/ 544-000
Járóbetegeknek:
Hétköznap: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.  07–19 óra
Hétvégén: 6725 Szeged, Semmelweis utca 6.  00–24 óra

SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS:
Sürgősségi betegellátó önálló osztály
6720 Szeged, Semmelweis u. 6. Tel: +36-62/561- 377
Minden nap: 00–24 óra

FOGÁSZATI ÜGYELET:
Fogászati Klinika
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64., • pihenő és munkaszüneti napokon: 07–13 
óra • Tel: +36 62/345 283

S.O.S LELKISEGÉLY SZOLGÁLAT:
A megye egész területéről ingyenesen hívható telefonszám: 06/80-820-111

GYóGYSZERTÁRI ÜGYELET SZEGEdEN
Vasas Szent Péter Gyógyszertár
Szeged, Kossuth Lajos sugárút 62.
Telefonszám: +36 62-558-150, 0670/377-13-87 
Ügyelet: naponta  21–07 óra között

RuzSa
Rózsa utca 2. Tel: 0662/285-076
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől hétfő reggelig: 16–08 óra

MóRahaloM
Kölcsey utca 2. 0662/280-592, Tel: 0662/280-592
Hétfő–péntek: 16–08 óra • Péntektől hétfő reggelig: 16–08 óra

KIKAPCSOLÓ

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szombaton és 
vasárnap terjesztjük. Amennyiben nem kapja meg az újságot, kér
jük, jelezze neve és címe megadásával hétköznap 8 és 16 óra között a 
0662/314116os telefonszámon!

SZEGED

Terjesztés
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Kitelepült a Szegedi Ifjúsági Na
pok civilfalujába a Csongrád Me
gyei Kormányhivatal, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 
Délutánonként nemcsak prog
ramokkal készülnek, hanem 
hasznos tanácsokat adnak, vagy 
éppen egyegy közigazgatási 
ügyünket is elintézhetjük.
– Ismét megjelenünk szolgál
tatásainkkal a SZIN-en, hogy a 
közigazgatást közelebb tudjuk 
a fesztiválozókhoz vinni, bepil
lantást nyerjenek munkánkba, 
s konkrétan ügyet tudjanak in
tézni – nyilatkozta Zakar Péter, 
a kormányhivatal igazgatója. Az 
elmúlt hat évben fokozatosan 
bővítették jelenlétüket, kezdet
ben még csak információt adtak, 
később viszont már a kormány
ablakban konkrét ügyeket is in
tézhettek.
Július 7-től működik kormányab
lak buszuk, amely eddig 39 te
lepülésen járt, ahol 870 ügyben 
jártak el az állampolgárokat se
gítve. A 2 munkaállomásos mobil 
egységben személyi igazolványt, 
lakcímkártyát, útlevelet, vezetői 
engedélyt lehet igényelni, vagy 
akár ügyfélkapunk regisztráció
ját is megtehetjük. A fogyasztó
védelem az online kereskedelem 
ügyében, a foglalkoztatási főosz
tály pedig az álláskeresés vagy az 
Ifjúsági Garancia Program részle
teiről nyújthat információkat. 
– Az adótudatosságra hívjuk fel a 
figyelmet, ezért kívánunk minél 
több fiatallal találkozni – mondta 
Csurgó Edit, a Csongrád megyei 
igazgatóság adóügyi igazgatóhe
lyettese. Mindezt játékos formá
ban teszi meg a NAV. Kvízt lehet 
kitölteni a most fennállásuk év
fordulóit ünneplő szervezeteik
ről. A családokra is gondolnak, a 
gyermekek NAV-os „ninós” autót 
készíthetnek.

Kitelepült a hivatal

Fotó: Kovács Ferenc

Fesztiválvárossá vált Szeged

A balhés bulikezdés után visszatért a pezsgő 
élet Szegedre a nyár hajrájában, augusztus 23. és 
26. közt megtelik a Partfürdő bulizó fiatalokkal 
a Szegedi Ifjúsági Napok koncertprogramjának 
idejére. Idén is változatos zenei kínálattal ér-
kezik a nyárzáró fesztivál, a rockzene kedvelőit 
többek közt a Kies, a Depresszió, a Tankcsapda, 
a Leander Kills, az Ørdøg és a Fish! fellépései 
várják, a 60-as évek vintage rockját a Middlemist 
Red és az Ivan & the Parazol hozza el, de a hip 
hop vonal is képviselteti magát az Akkezdet Phiai 
és a Bëlga képében. Az alternatív zenei palettát a 
Kiscsillag, a 30Y, a Vad Fruttik, a Hiperkarma és 
az Esti Kornél gazdagítja, az elektronikus zenei 
világot lemezlovasok sokasága mellett a Brains és 
a Cloud9+ testesíti meg, a táncolós-folkos han-
gulatot pedig a Csík zenekar és a Gypo Circus 
biztosítja. A fesztivál kettősége, hogy a Szurdi 
Zsolt-színpad által számos helyi zenekar kap fel-
lépési lehetőséget, mint a Dungaree, a Handout, 
a Tha Shoudras, míg a nemzetközi felhozatalra 
sem lehet panasz az idei SZIN-en: Enter Shikari, 
Russkaja és Inna a sztárfellépők között, de termé-
szetesen nem maradnak el a nagy hazai fesztivál-
zenekarok sem, mint például a Wellhello, a Halott 
Pénz vagy a Punnany Massif. 
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Az első halbicska Tisza Lajos megrendelésére készült 

Barantások, lovas hagyományőrzők, táltos dobosok a IV. Ősök Napján

Szegedi kisbicskások a Tisza-parton 

Bugacon mutatkozott be Belső-Ázsia 

A Sziráki család a 19. század 
során ismertté tette Szegedet. A 
halbicska magyar nemzeti érték
nek számít, ezért megőrzése az 
utókor számára különösen fontos 
és nemes feladat. 

kiSS ervin 

Bálint Sándor európai hírű néprajz-
kutató szerint a szegedi késes ipar a 
18. század során futott fel, melyhez 
céhszabadalmat 1835-ben szereztek 
a helyi mesterek. A legismertebb cé-
hes közülük Sziráki Mátyás volt, aki 
1825-ben nyitotta meg a műhelyét, 
de az egész vállalkozást a fia, Sziráki 
József tette országos hírűvé. A le-
gendák szerint Tisza Lajos rendelte 
meg az akkori korszak első halbics-
káját, ami hal formájú és gyöngyház 
nyelű volt. Kisiparosként különböző 
nemzetközi versenyeken díjazták 
Sziráki új termékét, sőt 1897-ben 
a brüsszeli világkiállításon bronz 

plakettet nyert. Őt követte Sziráki 
János, aki a századfordulón megren-
dezett párizsi világkiállításon kü-
lön elismerésben részesült. Inasként 
sok olyan szakember teljesített a 
Sziráki-műhelyben munkát, akik 
később szintén szép szakmai kar-
riert jártak be. Mikszáth Kálmán, 
Pósa Lajos és Tömörkény István 
figyelmét külön is fölkeltették az 
új halbicskák. A termék nyele hal 
alakú, gyöngyházzal készül. Vannak 
kisebb formátumú remekművek is, 
azonban azok egyenes kinézetűek, 
nélkülözik az ívelt nyelet. Sokszor 
ékszerként használták fel a mini-
atűr halbicskákat, melyek egyfajta 
presztízst szintén szimbolizáltak. A 
20. század elején rendkívül keresett 
és népszerű terméknek számított. 
A Csongrád Megyei Értéktár így 
fogalmaz: „A bicska fő részei: a nyél 
és a vas, azaz a penge. A nyél belső, 
vasból vagy rézből való lemezeinek 
neve platina. A nyél két végén a 

pengét a nyélhez pecsétvas szorítja, 
ezt a pakni, bakni borítja. A nyélben 
acélrugó van a platinák közé szo-
rítva, ezen fordul a penge. A pen-
gének éle vagy foka és tompa széle, 
háta van. A penge oldalán található, 
félhold alakú bemet szés, amely a 
kinyitását könnyíti meg, a köröm-

nyitó. A mester névjegye általában 
a penge nyélhez illeszkedő, négy-
szögletes részén, a tálungon szere-
pelt”. Mivel szeptember első hétvé-
géjén lesz a XXI. Nemzetközi Tiszai 
Halfesztivál, így mindenki előkeres-
heti nagyszülei halbicskáját a finom 
szegedi halászlé elkészítéséhez.

Tíz évvel ezelőtt Kazahsztánban 
tartották meg az első modernkori 
Kurultájt – Magyar Törzsi Gyűlést, 
melyen Bíró András Zsolt és csa
pata is részt vett. Idén Bugacon az 
Ősök Napját ünnepelték. 

kiSS ervin 

Az első, Kazahsztánban rendezett 
Kurultájt a kazak média nagyfo-
kú érdeklődése kísérte. 2007-
ben a szervezők megállapodtak 
abban, hogy a 2008-as gyűlést 
Magyarországon tartják, és azóta ez 
így van, hogy minden második év-
ben Bíró András Zsolték szervezé-
sében országunk ad otthont ennek a 
sikeres eseménynek, 2011 óta pedig 
a páratlan években Ősök Napját 
tartanak. 

Az idei Ősök Napja óriási siker-
rel zárult, már-már megközelítet-

te a Magyar Törzsi Gyűlés látoga-
tottságát. A IV. Ősök Napján igen 
népszerűek voltak a különböző ha-
gyományőrző versenyek, melyekre 
rendkívül sokan neveztek. A lova-
sok és íjászok szintén kitettek magu-
kért, amit az évről évre tapasztalható 
minőségi és mennyiségbeli növeke-
dés bizonyít. Az elmúlt esztendők-
ben ennek köszönhetően a tradici-
onális nemzetközi sportversenyeken 
a magyarok rendre jó teljesítményt 
nyújtottak. A népzenei felhozatal 
mellett a táltos-dobos koncertek is 
sok érdeklődött vonzottak. A bugaci 
kézműves kirakodóvásár a Kárpát-
medence egyik legnagyobb piacának 
számít. A rendezvényre kilátogatók 
jól érezték magukat, senki se ment 
haza keserű szájízzel. A törzsi gyűlé-
sen ezúttal is felléptek a felföldi ba-
rantások, illetve több száz lovas és 
több ezer gyalogos hagyományőrző. 

KIKAPCSOLÓ

Aki még nem látott ilyet, az se búsuljon: a bicskát a halfesztiválon is megtaláljuk

Fotó: Csongrád Megyei Értéktár

Fotó: DSZ

Az Ősök Napja nagy sikert aratott, senki nem ment haza kellemes élmények nélkül
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Játsszon velünk fürdőbelépőkért!
Déli Szó hetilapunk játékra hívja kedves olvasóit. Skandi típusú keresztrejtvényünk helyes meg
fejtői között két darab két személy részére szóló belépőt sorsolunk ki a Szent Erzsébet Mórahal
mi Gyógyfürdőbe. A megfejtéseket e-mailben a deliszojatek@gmail.com e-mail címre vagy postai 
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2017. augusztus 30-áig az elérhető
ségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesz
tőségünkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Szegeden, a Párizsi körúton eladó egy 
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemis-
táknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Szeged belvárosában 17 négyzetmé-
teres üzlethelyiség, iroda kiadó. Tel.: 
0630/625-55-31 

Idős méhésznek jogosítvánnyal mé-
hészkedésébe besegítek, átvenném. cu-
mamorratio@gmail.com Szeged Postafi-
ók 2030
ha nincs hozzátartozód, szeretettel 
ápollak-gondozlak. Kórházi tapasztala-
tom van. Tel.:0662/275-254

eladók, elcserélhető Skoda Octavia mo-
torblokkok, Komár kismotorok. cuma-
morratio@gmail.com Szeged Postafiók 
2030
Ford escort 1.3 CL, fehér, 1994-es, két 
éves műszakival eladó Tel: 0620/989-
83-42

Frissítő, relaxáló svédmasszázs Sze-
ged! www.silence-massage.webnode.hu
airsoft játékfegyver póttárral, ru-
házat, 1 pár 45-ös korcsolya eladó. 
Tel.:0630/716-79-33
eladó 1db L-GO 3 kerekű elektromos 
moped, 1 db lemez fegyverszekrény. Tel.: 
0630/716-79-33
Méhészetet, felszereléseket, szerszámo-
kat gépeket vennék. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
előszobafal kalaptartóval, hat réz akasz-
tóval, új állapotban Szegeden eladó. Ára: 
5000 Ft. Tel.: 0620/573-58-12
hibátlan, nagyon szép sarok bárpult 
szekrényekkel együtt a belvárosban el-
adóvá vált költözés miatt. 80 ezer forint. 
Tel.: 0630/206-27-86
Konkrét ötleteket várok a legális, gyors 
meggazdagodáshoz. cumamorratio@
gmail.com Szeged Postafiók 2030
160×200 cm-es nagy matrac helyhi-
ány miatt eladó. 15 ezer forint. Tel: 
0630/206-27-86
zepter légterápia készülék áron alul el-
adó. 12 ezer forint. Tel.: 0630/206-27-86
Régi, de üzemképes mélyhűtőrészes 
kombi hűtőszekrényt, hűtőládát elfogad-
nék. cumamorratio@gmail.com Szeged 
Postafiók 2030

INGATLAN

MuNKA

JÁRMŰ

VEGYES
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A szeptember 1jei tanévkezdés 
sok ezer óvodás és iskoláskorú 
gyermeket érint Szegeden. A 
Fidesz–KDNPkormány segíteni 
igyekszik családoknak és peda
gógusoknak egyaránt. 

DSz

– Országosan több mint 1 mil-
lió gyerek kap ingyen tankönyvet, 
a tankönyvellátás az 1-9. évfolya-
mon már ingyenes. Az intézkedés 
több mint 15 ezer olyan gyermeket 
érint, aki szegedi intézményekben 
tanul. Ezzel a családok gyermeken-
ként akár 16 ezer forintot is megta-
karítanak – mondja Haág Zalán, a 
KDNP szegedi elnöke, a városi ok-

tatási bizottság tagja. – A tanköny-
vek kiszállítása már meg is történt 
az iskolákba – teszi hozzá a szak-
bizottság másik kereszténydemok-
rata tagja,  Hüvös László. A „civil-
ben” pedagógus városatya kiemeli: 
szeptembertől a differenciáltan ad-
ható béremeléssel és az osztályfő-
nöki, valamint a munkaközösség-
vezetői pótlékok emelésével nő a 
többletmunkát végző pedagógu-
sok anyagi elismerése. 
Az osztályfőnökök és munkaközös-
ség-vezetők pótléka az eddigi öss-
zegnek akár a háromszorosát is el-
érheti a következő hónaptól kezd-
ve. A pedagógusok bére 2013 és 
2017 között átlagosan 50 százalék-
kal emelkedett. A béremelés iskolai 

tanárokon, tanítókon kívül érinti az 
óvónőket, az óvodapedagógusokat, 
a logopédusokat, a fejlesztő peda-
gógusokat, a felsőfokú végzettségű 
bölcsődei nevelőket, valamint a te-
rületi gyermekvédelmi szakszolgá-
latnál dolgozó örökbefogadási ta-
nácsadókat is.

Mivel sok családnak fokozott 
anyagi megterhelést jelent az isko-
lakezdéshez szükséges tanszerek be-
szerzése, a kormány a szeptemberi 
családi pótlék korábbi folyósításá-
ról döntött. 

– Augusztusban a családok a hó-
nap elején és a hónap végén is kap-
nak családi pótlékot, így segítve a 
taneszközök megvásárlását – emlé-
keztet Haág Zalán. 

Gyermekenként tizenhatezer forintot is megtakaríthatnak a szegedi családok

A szegedi tankerületben is készülnek a iskolakezdésre

Már csak pár nap, és becsengetnek
Véget ért a nyár: szeptember else
jén elindul a 2017/18as tanév. A 
Szegedi Tankerületi Központban 
közel 17 ezer diák kezdi meg 
tanulmányait.

megyeri JózSef

A Szegedi Tankerületi Központ 
a Déli Szó érdeklődésére közöl-
te, hogy a tavalyi évhez hasonló-
an alakul a gyermekek létszáma. A 
mintegy 17 ezer diák a Szegedi, a 
Kisteleki és a Mórahalmi Járás 40 
intézményében kezdi meg tanulmá-
nyait. Lapunk azt is megtudta, a tan-
könyvcsomagok érkezése augusztus-
ban folyamatosan zajlik, így a meg-
rendelt tankönyveket szeptemberre 
megkapják az oktatási intézmények.   
Az első hosszabb pihenőre október 
végéig kell várniuk a tanulóknak, 
ugyanis az őszi szünetet október 30. 
és november 3. között tartják. A téli 
szünidő hivatalosan december 27. és 
2018. január 2. között lesz, azonban 
az ünnepek miatt december 23-tól, 
szombattól pihenhetnek a gyerekek.  
A tavaszi szünetet március 29. 
és április 3. közöttre tűzték ki. A 
tanév június 15-én, pénteken zá-
rul, de az iskolák ettől eltérhet-
nek az egyedi tanrendjük alapján. 

Az idei tanévkezdés több szem-
pontból is rendhagyónak minő-
sül. A kormány döntése értelmé-
ben ugyanis már nemcsak az alsó 
tagozatosok, hanem az 5–9. osztá-
lyos fiatalok is ingyen kapják a tan-
könyveket. Ezenkívül augusztusban 

dupla családi pótlék érkezik a csalá-
dokhoz, amivel szintén a minél gör-
dülékenyebb beiskolázást segítik elő.  
Czibere Károly szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkóztatásért fele-
lős államtitkár lapunknak adott in-
terjújában a közelmúltban úgy fo-

galmazott: a cél, hogy egy háztar-
tásnak se okozzon gondot a tanítta-
tás, valamint az, hogy ne az anyagi 
körülmények határozzák meg, hogy 
egy gyermek milyen iskolai végzett-
séget szerez, és hogyan boldogul a 
későbbiekben, az életben.

Most még a pihenésé a főszerep, de hamarosan felkerül az iskolatáska a diákok vállára

Fotó: Gémes Sándor

OKTATÁS

Fotó: DSZ
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A Riparia Természetbarátok 
Egyesülete és a Palics-Ludas 
Közvállalat együttműködésében 
idén nyáron is megszervezték a 
hagyományos ökológiai és ma
dárvédelmi oktatótábort a Luda
si-tó partján. Három évtized óta 
él a hagyomány.
„Nagy volt a porverés, a TV-stá
bok szinte naponta váltogatták 
egymást. A legtöbb panasz is 
emiatt volt, mert blokkolták és 
akadályozták a munkát. Nehe
zen tudtuk megértetni vendége
inkkel, hogy a program és napi 
feladatok mellett ugyanolyan 
fontos a tábor puszta léte, a nyi
tás, a rezsim rábólintása és a har
sányan világító zöld fény, amely 
utat nyitott az addig romlottnak 
tartott és tiltott nyugati eszmék 
és viselkedési formák irányába. 
A résztvevőket persze nem ter
helte semmiféle ideológia, nem 
tanultak a gimiben marxizmust, 
így nem is értettek semmit az 
egészből. (...)
Megtört a jég, és lett folytatás. A 
következő évben létrejött az Et
nokamp, és az ideológiamentes 
táborok lassan teret hódítottak 
országszerte. Abban az évben 
indult a kutatótábor is, mely 
megszakítás nélkül azóta is mű
ködik. Felépült a kutatóház és a 
madárvárta. A polgárháborús 
évek kivételével rendszeresen 
ellátogatnak hozzánk a külföldi 
fiatalok is akik Észak-Bácska vé
dett területein segítik értékeink 
megőrzését.
Nyáron tábor az egész világ. Nél
külük üresek lennének a júliusi 
esték, elmaradna a találkozások 
öröme, a lobbanó szerelmek tit
ka, az időtálló barátságok bizal
ma, a búcsú könnyes íze, amikor 
már csak a tekintetek beszélnek. 
Jövőre, ugyanitt.”
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Tábor a világ

Előnyös az egymásra utaltság
Kübekházától a szerb határig építenek utat 

Megint belecsapnak a lecsóba Deszken

Fergeteges hangulat, magyaros 
ízek és több tucat polgármester 
várja a látogatókat Deszken szep
tember első hétvégéjén. 

kiSS ervin 

Tizennyolcadjára tartják meg 
a Deszki Falunapokon a polgár-
mesterek főzőversenyét. Általában 
csaknem félszáz polgármester szo-
kott nevezni, nemcsak belföldről, 
hanem a határon túlról is. A ver-
senyzők három kategóriában in-
dulhatnak, ezek a marhapörkölt, 
birkapörkölt és az egyéb. Algyő te-
lepülés minden évben 40–50 kiló 

halat készít el, és oszt szét a je-
lenlévők között. Maga a főzőver-
seny szeptember 2-án, szombaton 
11 órakor húsosztással indul, majd 
az eredményhirdetésre valamikor 
délután öt óra tájékán kerül sor. 
Nádas György humorista és Király 
László polgármester a rendezvény 
házigazdáiként bíznak az esemény 
sikeres lebonyolításában. A szerve-
zők mintegy 400 fős főzőgárdával, 
valamint 600–800 fős érdeklődő 
közönséggel számolnak, mely az 
esti koncertekre akár elérheti az 
1500–2000 embert is. Többek kö-
zött fellép Wolf Kati és az MC 
Hawer & Tekknő és DJ Iglódi is. Újból kiderül, ki főz a legjobban

Fotó: Gémes Sándor

Jövő év őszére épülhet meg 
Kübekházától a szerbiai Rábé 
irányába az államhatárig vezető 
út. Molnár Róbert polgármester 
hangsúlyozta, érdemes lenne egy 
határátkelőt is építeni, a környék
beli településeknek ugyanis csak 
az összeköttetések jelenthetnek 
kitörési pontot.

varga anna

Harangszó hallatszik a kübekházi 
határban, látni a templom tornyát is, 
ám a román oldalra 70, míg Szerbia 
felé 50 kilométert kell megtenni 
a legközelebb faluig. – Kübekháza 
egyedülálló geopolitikai helyzet-
ben van, hiszen a szerbiai Rábé 
és a romániai Óbéba egyaránt 
közelebb helyezkedik el hozzá, 
mint bármely magyar telepü-
lés – magyarázta a Déli Szónak 
Molnár Róbert kübeki polgármes-
ter. A Magyar Közlönyben jelent 
meg nemrég, hogy nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentő-
ségű beruházásnak minősítette a 
kormány a Kübekházáról a szerbiai 
Rábé irányába az államhatárig ve-
zető út nyomvonalának kijelölését, 
s a tervek szerint 2018 őszére meg 
is építik azt. A gazdálkodók nem 
fogadták kitörő örömmel, hogy a 

földjüket kettészeli majd egy út, ám 
végül sikerült mindenkivel meg-
egyezni. Közmeghallgatásokon a 
lakosok is a megnövekvő belterületi 
forgalom miatt aggodalmaskodtak, 
ám az előzetes kalkulációk szerint 
kezdetekben napi szinten 60–80 au-
tóról lehet szó, ami nem fog nagy 
terhet jelenteni a településnek. – A 
határ menti kapcsolatok erősítését 
támogatja az Európai Unió, meg 
kell érteni, hogy egymásra vagyunk 
utalva. A határ mellett vagyunk, s 
nehézkesek a gazdasági kapcso-

lataink, ha nincs átjárás – hangsú-
lyozta Molnár Róbert.

Az önkormányzat egyébként saját 
költségén már évekkel ezelőtt elké-
szíttette a Kübekháza és a románi-
ai Óbéba közötti út építési engedé-
lyes terveit, melyeket átadtak a kor-
mánynak, ám a fejlesztés várat ma-
gára. A románok egyébként már a 
hármashatárig elkészítettek egy utat, 
és a kübekházi polgármesteri szerint 
egy átkelőt lenne érdemes építeni, 

ami összekötné a három orszá-
got. Mint mondta, hosszú tá-

von ez szolgálná a települé-
sek érdekét.

Eddig egy évben csak egyszer nyitották meg a három ország határait

Fotó: Gémes Sándor
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A jövő generációjának kapusait segítené Bazsó János

Bodó Richárdnak elege van a második helyből, letaszítaná a trónról a Veszprémet

Elbúcsúzott a labdarúgástól az üllési legenda

Aranyéremre hajt az összeszokott Pick

Tizenhét éven keresztül szolgálta 
az üllési labdarúgócsapatot Bazsó 
János: a kapus számára a me
gyekettő rajtja jelentette az aktív 
pályafutástól való búcsút.

vaJgely Pál 

A Csongrád megyei II. osztály nyi-
tófordulójában zárta le pályafutását 
Bazsó János, az Üllési ISE 41 esz-
tendős kapusa, aki 36 éven át tar-
tó karrierjéből 17-et az Üllésnél töl-
tött. A Balástya elleni találkozó előtt 
a klub elnöksége adta át ajándékát, 
majd öt perc elteltével utoljára hagy-
ta el a pályát a hálóőr, aki így kapott 
gól nélkül búcsúzhatott el a nagypá-
lyás futballtól. – A korom, a térd-
sérülésem, a szemem romlása miatt 
döntöttem így, bár a csapattársak azt 
mondták, régen sem láttam a labdát 
– indokolta döntését Bazsó János, 
aki 2000 óta csak egyetlen szezon 
erejéig hagyta el az üllési csapatot.

Mint azt a Déli Szónak elmondta, 
pályafutása során mindig a társaság 
miatt választott csapatot, a kapuba 
pedig egy sérülés miatt került, hiszen 
ugyan balhátvédként kezdte, ám ak-
kori, szegedi csapatában be kellett 
valakinek állnia a kapuba, aztán ott 
ragadt, egészen 36 éven keresztül. – 
Nem látok nagy örömöt már a labda-
rúgásban. Régen voltak kiemelkedő 
játékosok, de mára a spanyol stílus 
miatt szinte élvezhetetlen lett szá-
momra a játék. Kapusedzőként még 
vállalnék szerepet, de csak az után-
pótlásban – részletezte jövőbeni ter-
veit Bazsó János.

A nagypályás labdarúgásban 
ugyan nem láthatjuk többet védeni, 
de a sporttól nem szakad el teljesen: 
várhatóan az üllési csapat meccseit 
szurkolóként látogatni fogja a jövő-
ben, emellett pedig kollégáival a te-
kesport felé fordult egy ismerőse ha-
tására. A búcsú mindenesetre szép-
re sikerült, hiszen az Üllés az utolsó 

hét percben lőtt két góllal megfordí-
totta, és megnyerte a meccset. – Ma 
már szerencsére nem úgy van, hogy 
ha nem találkozok valakivel szemé-

lyesen, akkor megszakad vele a kap-
csolat, ily módon együtt maradok 
a korábbi csapattársakkal is – zárta 
Bazsó János.

Augusztus harmincadikán meg
kezdődik az új idény a MOLPick 
Szeged számára. A felkészülési 
időszak hajrájában a csapat át
lövőjét kérdeztük az előttünk álló 
szezonról.

vaJgely Pál

A már-már szokásos, kopaoniki ma-
gaslati edzőtáborral kezdődött meg 
a MOL-Pick Szeged férfi kézilabda-
csapatának felkészülése. Az erőnléti 
foglalkozásokat követően a felkészü-
lési mérkőzéseken jól teljesített Juan 
Carlos Pastor együttese: az ausztriai 
tornán például kilenc góllal, 34-25-
re győzte le azt a Zágrábot, amellyel 
majd a Bajnokok Ligája csoportkö-
rében közel egy hónap múlva újból 
összecsap. – Meglepődtünk, hogy 
ilyen jól jött ki a lépés, alig hibáz-

tunk, stabilak voltunk hátul, ez pedig 
könnyítette a dolgunkat támadásban 
is. Örültünk, hogy egy BL-résztvevő 
csapat ellen ilyen játékra voltunk ké-
pesek – összegezte a Bärnbachban 

aratott győzelmet a meccsen hat gólt 
szerző Bodó Richárd.

Az átlövő hozzátette, ugyan re-
mek tornákon vettek részt, de min-
denki a bajnoki rajt lázában ég. A 

Pick augusztus 30-án a Cegléd el-
len kezdi a bajnokságot, majd az el-
ső nemzetközi mérkőzés szeptem-
ber 17-én a francia Nantes ottho-
nában vár a szegediekre. A csapat 
kerete közel sem olyan mértékben 
vál tozott, mint egy éve: ezúttal két 
új játékos érkezett, így egy összeszo-
kottabb gárda futhat ki a pályára. – 
A tavalyi év nehéz volt, de rengete-
get tanultam Juan Carlos Pastortól. 
Mostanra a pályán és azon kívül is 
jobban érzem magam, a védeke-
zésben is egyre több szerepet ka-
pok, aminek örülök, hiszen minél 
több időt szeretnék a pályán tölteni 
– fogalmazott a balátlövő. A célokkal 
kapcsolatban elmondta: ugyan idén 
sem zártak rossz szezont, de jövő 
tavasszal akkor lenne elégedett, ha 
valamelyik sorozatban aranyérmet 
akasztanának a nyakukba. 

Fotó: Gémes Sándor

A védekezésből is kivenné a részét a szegediek remek átlövője

A Balástya ellen állt utoljára gólvonal elé, meg is nyerték a meccset

Fotó: Gémes Sándor

SPORT
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A Budakalász vezéreként nyert masters világbajnoki címet az egykori szegedi Drávucz Rita

Még mindig megy a góllövés a világbajnoknak

A tenger adott erőt Novoszáth Melindának

SPORT

A korábban egy szezont Szegeden 
is vízilabdázó Drávucz Rita szerint 
bár a sebességük kissé megko
pott, a technikai tudásuk nem 
veszett el.

Dorogi láSzló

A női 30+ kategóriában indu-
ló Budakalász veretlenül szerez-
te meg az aranyérmet a budapes-
ti masters világbajnokság női vízi-
labdatornáján. Drávucz Ritáéknak 
az amerikai Olympic Club ellen 
aratott 13–10-es győzelemmel si-
került megszerezni a legfényesebb 
érmet, de hogy milyen kiegyenlí-
tett volt a mezőny, az a tény is jól 
jelzi, hogy döntetlennel „csak” má-
sodik, vereség esetén pedig a har-
madik helyen végzett volna a ma-
gyar gárda a körmérkőzéses rend-
szerben.  – Nem sok minden válto-
zott azon kívül, hogy picit lassabbak 
lettünk, ugyanolyan jó volt együtt 
játszani a lányokkal, mint régen, a 
labdát pedig még mindig le tudjuk 

kezelni, és gólokat is tudunk sze-
rezni. Fontos kiemelnem, hogy el-
képesztően jó volt ilyen közönség 
előtt játszani újra, mert az ilyen ver-

senyeket meghatározza, 
hogy milyen hangulat 

uralkodik a lelátón. 
Nagyon szere-

tünk játsza-

ni, de egy ilyen jó publikum nélkül 
teljesen más lenne, és persze az is 
lökést adott, hogy a lelátón ott ülhet-
tek a barátok és a család is – mondta 
a Déli Szónak Montreal 2005-ös vi-
lágbajnoka, akit arról is megkérdez-
tünk, hogyan készültek a megméret-
tetésre. – A közösségi médián keresz-
tül kezdett el szerveződni a csapat, 
én áprilisban kaptam egy megkere-

sést, de akkor még nem 
vállaltam el. 

Aztán a III. kerületi TVE csapatá-
nál ismét elkezdtem edzeni, mérkő-
zéseket játszani, és így hozta magát, 
hogy részt vegyek a masters világ-
bajnokságon. Heti két edzéssel ké-
szültünk, ami talán kevesebb, mint 
amit a többi részt vevő csapat elvég-
zett, ráadásul voltak olyan ellenfele-
ink, akik már hosszabb ideje együtt 
vannak. Jó lenne ezután a világbaj-
nokság után is egyszer-kétszer öss-
zejönni, hiszen nagyon szeretjük ezt 
a játékot, és mindig öröm, ha vízi-

labdázhatunk – tette hozzá az 
átlövő.

Junior Európabajnoki címet nyert Franciaországban a szegedi úszó

Fotó: Magyar Vízilabda Szövetség

Franciaországban rendezték meg 
a nyílt vízi úszók junior Európa
bajnokságát, amelyről Novoszáth 
Melinda aranyéremmel térhetett 
haza.

vaJgely Pál

Olimpiai számban nyert Európa-
bajnokságot a juniorok között 
Novoszáth Melinda. A 10 kilomé-
teres távon a cél előtt robbantott iga-
zán a szegedi úszó, akinek magasabb 
tempóját már nem tudták követni a 
riválisok, így végül elsőként ért cél-
ba. – Először versenyezhettem nyílt 
vízi úszásnál tengeren. Az edzése-
ket követően volt lehetőség búvár-
kodásra, már ekkor éreztem, hogy jó 
versenyem lesz. Imádom a tengert, 
a viadal során többször eszembe ju-

tott, mennyire jó érzés, hogy a ten-
gerben úszhatok – fogalmazott a 
Déli Szónak Novoszáth Melinda, 
aki a hazai rendezésű világbaj-
nokságon a felnőttek között 
állt rajthoz: a vegyes váltó-
val 5 kilométeren hetedik, 
szintén ezen a távon egyé-
niben pedig 28. helyen zárt. 
– Különleges élményt adott 
a magyar vb, fantasztikus 
volt a rendezés. Nehéz ver-
seny volt, tapasztalt úszókkal 
kellett felvennünk a versenyt. 
A váltóban elért eredményre 
büszke vagyok, egyéniben saj-
nos nem tudtam véghezvinni a 
taktikámat. Értékes tapasztala-
tokat szereztem, ami sokat segí-
tett a junior Eb-n is – nyilatkoz-
ta Novoszáth Melinda.

Fotó: Magyar Úszó Szövetség



          2017. AUGUSZTUS 25.22 SPORT

Augusztus 26-án 17.45-től a SunCity Triathlon Team 
egy közös, nyílt edzést rendez az újszegedi ligetben. Az 
ingyenes rendezvényen 3 kilométert tehetnek meg a 
résztvevők, akik megtippelhetik saját idejüket, a legjobb 
tippelők ajándékot kapnak. A közösen megtett kilométe-
rekkel a Fuss a szegedi Gyermeksebészetért nevű kezde-
ményezést is segíthetik a mozogni vágyók.

Jótékonysági futás a Ligetben Lilov távozott Csehországban az érmekért

Szerdán a parakenuversenyekkel kezdődött meg az idei ka-
jak-kenu világbajnokságon. A vasárnapig tartó eseménynek 
a csehországi Racice ad otthont, és több szegedi versenyző 
is elindul. Az év kiemelt viadalán a Démász Szeged VE-t 
öten is képviselik, miután sikerrel vívták meg a válogató 
versenyeket. Két parasportoló, a KL2 200 méteren induló 
Varga Katalin mellett a KL1 és VL1 200 méteren induló 
Suba Róbert vesz részt a Tisza-partiaktól a vb-n. A szegedi 
klub versenyzői közül a legkeményebb program Medveczky 
Erikára vár: az ezer méter egyéniben az előző két vb-n ara-
nyat szerzett kajakos ezúttal három számban kvalifikálta 
magát, így egyéniben és négyesben 500 méteren, míg páros-
ban 1000 méteren versenyezhet. Az Európa-bajnokságon 
két aranyérmet szerzett Nádas Bence, aki ugyanabban a két 
számban indul Racicében is, mint amelyekben Plovdivban 
a legjobbnak bizonyult: K2 500 méteren az újpesti Tótka 
Sándorral párban szerepel, valamint az olimpiai számnak 
számító K4 500 méteres hajóban is ott lesz a szegediek ver-
senyzője. A felnőtt Európa-bajnok, juniorok között világbaj-
nok Birkás Balázs is ott lesz természetesen Csehországban: 
a fiatal sprinter a Honvédot képviselő Balaska Márkkal ül 
egy hajóba a K2 200 méteres számban. A parakenusok dön-
tőit pénteken 15.30-tól rendezik, majd szombaton 10.35-től 
következnek a további finálék. A vb zárónapján, vasárnap 
10 órától szoríthatunk az A döntőkbe jutott magyar és 
remélhetőleg szegedi egységeknek, az eseményről mindkét 
nap 10 órától az M4 Sport élő közvetítéssel jelentkezik.

Veretlenül nyerte meg az Orosházán megrendezett OXXO Energy Kupát a PC Trade Sze
ged KKSE női kézilabdacsapata. Bakó Botond együttese a csoportkör során két, a szege
diekhez hasonlóan az NB I/B Keleti csoportjában szereplő együttest, a Szent István SE-t 
és a Hódmezővásárhelyt győzte le, majd az elődöntőben a Nyugati csoportot képviselő 
Szombathelyet verte. A fináléban a házigazda Orosháza ellenében egy izgalmas mérkő
zésen egy góllal nyert az SZKKSE, amely ezzel tavalyhoz hasonlóan idén is tornagyőztes 
lett. A klub ificsapata is részt vett a korosztályos felkészülési tornán, ahol ötödik helyen 
zárt, miután a felnőttekhez hasonlóan a Szent István SE-t és az Orosházát is legyőzte.

Nem maradt a Naturtex-
SZTE-Szedeáknál a tava-
lyi negyedik légiós kosa-
ras: a bolgár Ivan Lilov az 
újonc Debrecen ajánlatát 
fogadta el. Pótlásáról még 
nincs döntés.

Homokháti torna A hétvége megyei fociprogramja
Második alkalommal ren-
dezik meg a Homokháti 
Ifjúsági Focikupát Zákány-
széken. A mérkőzéseknek 
a helyi sportcsarnok ad 
otthont szeptember 9-én, 
szombaton. A megméret-
tetésre szeptember 2-ig 
várják a szervezők hatfős 
vegyes csapatok jelentkezé-
sét. Fontos, hogy legalább 
két-két, a 14. életévét be-
töltött lány és fiú is szere-
peljen egy csapatban, és az 
egyenlő esélyek érdekében 
maximum két igazolt lab-
darúgó erősítheti a beneve-
zett gárdát. 

Az NB II 6. fordulójában: augusztus 27., vasárnap 
17.30-kor a Szeged 2011-Grosics Akadémia a Budaörsöt 
fogadja Gyulán.
Az NB III harmadik fordulójában: augusztus 26., szom-
bat 17.30: Mórahalom-Hódmezővásárhely, Makó-
Szentlőrinc. Augusztus 27., vasárnap 17.30: SZEOL 
SC-Paksi FC II. (SZVSE-stadion).
A Csongrád megyei I. osztály 2. fordulójában: au-
gusztus 27., szombat 17.00: SZVSE-FK Szeged, UTC-
Zsombó, Ásotthalom-Sándorfalva, Deszk-Tiszasziget, 
Kiskundorozsma-Csongrád. Augusztus 27., vasárnap 
17.00: Bordány-Szentes, Szőreg-Algyő. A Csongrád 
megyei II. osztály 2. fordulójában: augusztus 26., szom-
bat, 16.00: Röszke-Nagymágocs. 17.00: Székkutas-
Mindszent, Csanádpalota-Üllés, Balástya-Csanytelek, 
Kiszombor-St. Mihály, Apátfalva-SZVSE II. Augusztus 
27., vasárnap, 17.00: Csengele-Makói FC II., Móravárosi 
Kinizsi-Tömörkény.

Megvédte címét az SZKKSE
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Belevaló, bevállalós srácokat keres Erdei Zsolt

A gép előtt ülnek a jövő bajnokai
Bronzok Zalából

Zalaegerszegen rendezték meg 
a magyar korosztályos tenisz
bajnokságot, amelyről két 
bronzéremmel térhetett haza 
a szegedi Gellért SE. A szege
di fiatalok hosszú utat tettek 
meg az érmek reményében, a 
16 éves lányok csapatversenyé
ben a Zádori Réka, Lehoczky 
Anna összetételű csapat szer
zett bronzérmet, köszönhetően 
Anna remek küzdeni tudásának 
is. A 12 éves leányok között is 
a Tiszapartjára került a bronz
érem. A Major Stella, Kisczakó 
Eszter, Zádori Petra alkotta egy
ség számára nem sokon múlt, 
hogy még fényesebb éremmel 
gazdagodjon, azonban Fortuna 
nem fogadta kegyeibe a sze
gedieket. A klub a 16 éves fiúk 
mezőnyében is elindult a verse
nyen, ahol Ruzsity Dávid és Sza
kács Olivér képviselte a Gellért 
SE-t, ők negyedikként zárták a 
zalai bajnokságot. Ennek kö
szönhetően a Gellért SE lett a 
bajnokság legeredményesebb 
klubja a régió csapatai közül. A 
játékosok eredményes felkészí
tését három edző, Trója Tibor, 
Ajkay Norbert és Fricska Fanni 
munkája szolgálta.

Ebsiker
Harmadik helyen végzett a 
magyar női U17-es kézilabda-
válogatott a Szlovákiában meg-
rendezett, korosztályos Európa-
bajnokságon. Bohus Beáta szö-
vetségi edző csapatában két sze-
gedi születésű fiatal, az egyaránt 
a Nemzeti Kézilabda Akadémia 
csapatában játszó Kovács 
Noémi és Simon Armilla kapott 
helyet. A csapat a csoportkört 
hibátlanul teljesítette, miután 
Montenegrót, Horvátországot 
és Dániát is legyőzte, majd a 
középdöntőben sem szenve-
dett vereséget – az elődöntőben 
azonban a későbbi Eb-győztes 
Norvégia már nagy falatnak 
bizonyult. A bronzmeccsen a 
lányok a franciákat magabizto-
san, 32–18-ra verték meg, így 
éremmel térhettek haza északi 
szomszédjainktól.

SPORT

Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség nemrégiben kine
vezett elnöke változásokat sürget, 
hogy a sportág ismét vonzó legyen 
a sportolni vágyó fiatalok körében. 
Szegeden beszélgettünk a közön
ség egykori nagy kedvencével.

Dorogi láSzló

– Több mint húsz évig töltötte be 
Csötönyi Sándor a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség elnöki posztját. Azt lehe-
tett hallani, azért van szükség a váltás-
ra, mert a magyar ökölvívásnak meg 
kell újulnia. Önt áprilisban nevezték 
ki a posztra, hogy látja, milyen vál-
tozásokra van szükség?

– Elsősorban rendet kell rakni a 
fejekben, és azt szeretném, hogy ha 
egy irányba húznák a lovak azt a bizo-
nyos szekeret, ne pedig többfelé, mert 
akkor nem nagyon mozdul semerre. 
Az elsődleges feladatom, hogy próbál-
jak az emberek között békét terem-
teni. Szerintem elég jó úton járunk, 
igaz, hogy ez a pár hónap még nem 
volt elég semmire.

– Két éve hagyott fel a profi ököl-
vívással, gondolt arra, hogy egyszer 
ilyen fontos pozíciót tölt be a magyar 
bokszéletben? 

– Nem születtem elnöknek, 
ugyanakkor remélem, hogy majd 
azzá válok. Remélem, hogy sikerül 
majd beletanulnom, és az a tiszte-
let, amit mindenkinek megadok, elég 
lesz ahhoz, hogy tényleg össze tud-
juk tartani a magyar ökölvívó-társa-
dalmat. Nekünk most mindenekelőtt 
összefogásra van szükségünk.

– Említette, hogy viszony-
lag rövid idő telt el a kine-
vezése óta, milyen lépéseket 
tett meg a szövetség az ön 
irányításával eddig annak 
érdekében, hogy ismét 
versenyképes sportág 
legyen az ökölvívás 
Magyarországon?

– Olyan 
ökölvívó bran-
det szeret-

nénk kialakítani, hogy a boksz a gye-
rekek körében minél népszerűbb le-
gyen. Ehhez többet kell szerepelnünk 
az újságokban, meg kell változtatnunk 
a kommunikációnkat. Ennek érdeké-
ben már megújult a weboldalunk, és a 
Facebookon is szeretnénk erősebben 
jelen lenni. Még több hírt kell közve-
títenünk ahhoz, hogy minél jobban 
megismertessük szeretett sportágun-
kat. Be kell kerülnünk a televízióba, 
közvetítésekre van szükség, szponzo-
rokra, akiket be kell vonni, hogy tá-
mogassák az ökölvívást. Az eddig el-
telt rövid idő ellenére azt gondolom, 
hogy nem állunk rosszul.

– Nagy a lemaradása a magyar ököl-
vívásnak a nemzetközi elithez képest?

– Figyelemmel kell követnünk, 
hogy a nemzetközi porondon ho-
gyan változik a bokszélet, a ponto-
zás, a bíráskodás és így tovább. Ezzel 
lépést kell tartanunk, követnünk kell 
az előttünk haladókat, akik pillanat-
nyilag fényévekkel járnak előttünk. Ez 

a távolság azonban nem behozhatat-
lan, néhány éven belül komoly csa-
patot lehetne kiállítani magyar szin-
ten is, ám ahhoz meg kell találnunk 
azokat a gyerekeket, akik most jelen 
pillanatban nem bokszmeccsekre jár-
nak, hanem otthon ülnek, és éppen 
számítógépeznek.

– Ha már a gyerekeket említette – 
beszéljünk bármilyen sportágról – a 
legfontosabb talán az utánpótlás kér-
dése. Lesznek-e olyanok, akik tovább 
viszik a tradíciókat?

– Meg kell találnunk azokat a 
gyerekeket, akik lehet, hogy mosta-
nában születnek, de akikkel hosszú 
távon célt érhetünk, és meg tudjuk 
ismételni a régi szép eredményeket. 
Nekünk olyan gyerekek kellenek, akik 
belevalóak, bevállalósak, ehhez pedig 
minél több sráccal kell megismertet-
ni az ökölvívást.

– Hogyan lehet közelebb hozni, 
vonzóvá tenni a fiatalok számára a 
sportágat?

– Nagyon fontos a gyerekek tobor-
zása. Azok a tapasztalataim, hogy ál-
talában annak van a legnagyobb ha-
tása, ha személyesen látogatok el az 
iskolákba, különböző helyszínek-
re. Mivel csak nemrégiben hagytam 
abba az ökölvívást, még ismernek a 
srácok, tudják, hogy világbajnok vol-
tam. Hosszú éveken keresztül tartoz-
tam a világ élvonalába, de én is elin-
dultam valahonnan, én is voltam kis-
gyerek, én is voltam szegény család 

tagja, ugyanakkor az ökölví-
vásnak köszönhetően 

ki tudtam nőni ma-
gam, és ezzel pél-

daként szol-
gálhatok a 

gyerekek 
előtt.

Fotó: Gémes Sándor
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