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SZEGED
Borzolta a kedélyeket a
SZIN – Az árak, a hangosítás és a fellépők is
kiverték a biztosítékot.
Kilométerekre rezegtek
az ablakok.
uwuwu

Megsiratta az ellopott
olimpiát – A vizes vb bizonyította Magyarország
alkalmasságát. Molnár
Tamás sajnálja az elvesztett lehetőséget.
uwuwu 23. oldal

10. oldal

Csalás a Marson?
Közel kétmilliárd forint uniós
forrást bukhat el Botkáék miatt
a város, és 600 millió forintos
csalás miatt folyik büntetőel
járás ismeretlen tettesek ellen.

3. oldal
Halra, magyar!
Nagy kedvencünket, a halat
ünnepeljük a hétvégi szegedi
fesztiválon, az eseményre a
SZEGEDma Klub is kitelepül.

8. oldal

Megújultunk!

Vadító virágszálak
Tóth Marcell
A Kárpát-medencei Hungarikum
Vetélkedő győztesei Szegedre és
környékére látogattak. A verseny
fődíja egy kétnapos kirándulás
volt, az általános iskolások között
egy gyulai intézmény, a középiskolások kategóriájában pedig egy
székesfehérvári kollégium csapata

győzedelmeskedett a Parlamentben
rendezett döntőben. A diákok az út
során eljutottak a Pick-múzeumba
és a szőregi rózsaföldekre is, ahol
meglepődtek, hogy mennyiféle virágot termesztenek.
Megtudhatták, hogy a Szegedhez
tartozó településről a világ minden
tájára exportálják a növényt Kínától
Franciaországig, habár az orosz em-

Fotó: Gémes Sándor

bargó őket is rosszul érintette. A fiatalokat elkísérték a hungarikumokért felelős államtitkárság munkatársai, valamint Lezsák Sándor, aki
a Déli Szó hetilapunknak beszélt a
mozgalomról s arról, hungarikummá nyilváníthatják-e a közeljövőben
a szőregi rózsát.
Cikkünk a 9. oldalon
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Idén is lesz Tágas Tér Fesztivál

Pótolják a véradást Ruzsán

A szegedi Dugonics tér, a Vértó, az evangélikus templom
melletti tér és Mórahalom is a szeptember 8–10-i Tágas
Tér Fesztivál helyszínei közé tartozik. A cél, hogy a környező civil, egyházi, állami és magánszervek, intézmények, társaságok társadalmi tevékenységét bemutassák.

Véradást tartanak szeptember 7-én, csütörtökön
Ruzsán. A helyi művelődési házba 10 és 14 óra között
várják azokat, akik szeretnék a karjukat nyújtani embertársaik érdekében. Ez alkalommal az elmaradt augusztusi véradást pótolják.

Elsüllyedt
A Szőke Tisza 100 éves
évfordulójáról emlékez
tek meg Szegeden.
Balogh Tamás, a TIT
Hajózástörténeti Egye
sület elnöke előadta a
hajó történetét 1917-től
1977-ig, amikor kivon
ták a vízi úti forgalom
ból a soroksári Duna
-ágban. 1979-ben került
Szegedre, majd 1990-ig
étteremként és bárként
üzemelt. 2000-ig diszkó
volt, majd azt szerették
volna, hogy a tápéi ki
kötő vezére legyen. Ez
nem történt meg, az ál
laga folyamatosan rom
lott, 2012-ben eddig
tisztázatlan körülmé
nyek miatt léket kapott,
és elsüllyedt.

Őszi szegedi állásbörze
Elindult a jelentkezési időszak az SZTE
Őszi Állásbörzére, melyre a Szegedi Tudo
mányegyetem Karrier Irodája ismét várja
kiállító partnereit. A regionális vállalko
zások, országos cégek, munkaerő-köz
vetítők és tanácsadók szeptember 11-ig
jelentkezhetnek a Dél-Alföld legnagyobb
álláskeresési fórumára. Az október 11-i
állásbörzén részt vevő cégek megismer
kedhetnek a szegedi egyetem hallgatói
val, friss diplomásaival, informálhatják
őket álláslehetőségeikről, gyakornoki
programjukról, nyitott pozícióikról.

Megelőzhetők a mustgázos balesetek
Az őszi idő kezdete a szüret, a bortermelés fontos időszaka,
amely egyik jellemző veszélyforrása a mustgáz. Évente csaknem tucatszor riasztják miatta a tűzoltókat, szinte egyetlen
esztendő sem telik el tragédia nélkül. A gáz színtelen,
szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb, és zárt térben
a levegőt kiszorítva, a padló szintjétől tölti fel a helyiséget.
Önmagában nem mérgező, de oxigénhiányos környezetet
hoz létre, ami szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül
akár fulladásos halált okozhat. A balesetek a borospincék
szellőztetésével, illetve szén-dioxid-érzékelők telepítésével megelőzhetőek. Alkalmazható a közismert gyertyás
módszer is. A legegyszerűbb egy lapátra, vagy más kerti
szerszámra helyezett mécsest, gyertyát tartani lábmagasságban. Amennyiben a láng kialszik, azonnal el kell hagyni az
érintett helyiséget.

Falunapokkal vár Deszk
Huszonharmadik alkalommal rendezik meg szeptember 1–3. között a
Deszki Falunapokat, melynek kísérő
rendezvénye lesz a Polgármesterek
XVIII. Nemzetközi Főzőversenye. A
pénteki és szombati programok a
Deszki Szabadidőparkban lesznek,
ezenfelül a Deszki Faluház ad helyet az „Én Deszkem” fotókiállításnak, melynek megnyitójára pénteken
15:45-re várják az érdeklődőket. A
sztárvendég Wolf Kati lesz.

Pótfelvételi
A pótfelvételi eljárásban 316
hallgató került be a Szegedi
Tudományegyetemre. E
hallgatók közül 195-en
nappali tagozaton, 81-en
levelezőn, míg 40-en távoktatási formában tanulnak
majd. A felvettek túlnyomó többsége önköltséges
képzésre jelentkezett, de
az Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar ápolás
mesterszakán államilag támogatott helyekre is kerültek be tanulók.

Beindul az élet

A bordányi Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde a nevelési
évet hat óvodai és egy bölcsődei csoporttal kezdi meg.
A Tücsök minicsoport 18 fővel Rabiné Szabó Ágnes, Ja
kab Anita óvodapedagógusokkal, Kozma Tünde dajká
val és Császár Edina pedagógiai asszisztenssel indítja
az esztendőt. A Süni csoportot 23 fővel Kádár-Németh
Gyuláné, Macsek Istvánné óvodapedagógusok és Illés
Zsuzsanna dajka veszik kezeik alá. A Katica csoportról
17 fővel Mészárosné Gyuris Zsuzsanna és egy új óvo
dapedagógus, illetve Lajkó Csaba Lászlóné Gabriella
dajka, míg a Napsugár csoportról 16 fővel Magyar Ani
kó és egy új óvodapedagógus, továbbá egy szintén új
dajka gondoskodik. A Pillangó csoport 18 főjére Szabó
Katalin és egy új óvodapedagógus, azonfelül Tóthné
Nemes-Nagy Andrea dajka vigyáz, addig a Vuk csoport
22 főjére Papp Gáborné, Tóth Leila, Süli Diana óvoda
pedagógusok és Gyuris Zoltánné dajka óvó tekintete
ügyel majd. A két csoportot mindemellett egy új pe
dagógiai asszisztens munkája segíti.
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Közel kétmilliárd forint uniós forrást bukhat el a megyeszékhely

Egy csaló vezeti a napfény városát?
A projekt kapcsán a Nemzeti
Nyomozó Iroda 600 millió
forintos csalás miatt folytat
büntetőeljárást ismeretlen
tettesek ellen, továbbá
vizsgálatot indított az OLAF
is, azaz az Európai Csalás
Elleni Hivatal a Mars téri
kereskedők bejelentése
alapján. Szabó Bálint szerint
fennáll a veszélye annak,
hogy 1,9 milliárd forint uniós
támogatás visszafizetésével
kár érheti a várost.

Szabálytalanul, hamis adatokat
megadva Botka László Mózes
Ervinnel és a városvezetéssel
karöltve kicsalta az Európai Unió
1,9 milliárd forintos támogatását a
Mars téri piac fejlesztése kapcsán – jelentette ki Szabó Bálint.
A jogász szerint ez a botrány tehet
pontot a 15 éve tartó Botka-korszak végére Szegeden.
Varga Anna
A Mars téri piac bejárata szimbolikusnak is tekinthető Szabó Bálint
jogász, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője szerint, hiszen nagyjából
egyforma távolságra van onnan a
buszpályaudvar és a Csillag börtön.
Emlékeztetett, hogy 2009. november végén, miközben Botka László,
Szeged szocialista polgármestere
meggyújtotta az adventi koszorún
az első gyertyát a Dóm téren, elkezdték a Mars téri piac kereskedői
pavilonjainak dózerolását. – Mindez
a bódék és pavilonok áthelyezése címén karhatalom segítségével valósult meg úgy, hogy az érintettek egy
részét nem is értesítették a bontásról,
mint ahogy a kártalanításuk sem történt meg a mai napig. Kijelenthető,
hogy Botka László és a szegedi városvezetés jogilag, fizikailag és lelkileg átgázolt szegedi kereskedők tucatjain – vélekedett a jogász.
Szabó egy dokumentumot is bemutatott, amelyben az MSZP-s városvezető és Mózes Ervin címzetes főjegyző

Fotó: Kovács Ferenc

Szabó Bálint (lent) szerint Botka egyszerűen átgázolt a kereskedőkön

úgy nyilatkozott 2009 nyarán büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a
Mars téri piac megújítását célzó uniós projektet olyan ingatlanon kívánják megvalósítani, ami per- és igénymentes. Ezzel szemben a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által
felkért jogászcsapat azt állapította
meg 2010-ben, hogy az adott ingatlan nem volt tekinthető igénymentesnek sem a projektjavaslat benyújtásakor, sem pedig a vizsgálat idején, ugyanis perek voltak folyamatban. Azt is leírták a jogászok, hogy
az önkormányzatnak és vezetőjének
tudnia kellett, hogy bírósági eljárás
van folyamatban, ám ennek ellenére benyújtotta a projektjavaslatot, és
elmulasztotta ezt közölni. Az NFÜ
által felkért jogászok úgy összegeztek, hogy a projekt szabályszerű támogathatósága megkérdőjelezhető.
– A 2010-es választások előtt a
szegedi önkormányzat vezetője úgy
hívott le 1,9 milliárd forintnyi európai uniós támogatást, hogy erre lehetősége jogi értelemben nem volt,
s ezt a magyar és az EU-s jogszabályokkal ellentétes módon tette meg.
Ezzel nemcsak jogot sértett, hanem
csalást követett el. Ezek alapján a
dokumentu-

mok alapján kijelenthető, hogy hazánk egyik legnagyobb vidéki városát egy csaló irányítja – közölte
a jogász.
Hozzátette, a projekt kapcsán a
Nemzeti Nyomozó Iroda 600 millió
forintos csalás miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettesek ellen, továbbá vizsgálatot indított az OLAF
is, azaz az Európai Csalás Elleni
Hivatal a Mars téri kereskedők bejelentése alapján. Szabó Bálint szerint fennáll a veszélye annak, hogy
1,9 milliárd forint uniós támogatás
visszafizetésével kár érheti a várost.
A szegedi önkormányzat közleményben reagált, amelyben leszögezi, szabályosan zajlott a piac rekonstrukciója, a beruházást többször is vizsgálták az Európai Unió
és a kormány szervei is. Úgy fogalmaznak, hogy a Mars téri piac területe mindig is az önkormányzat tulajdona volt, ahol a bérlők ideiglenes
jellegű építményeket helyezhettek el
a bérleti szerződés alapján. Ebben az
állt: ha a város az építmények bontását rendeli el, a bérleti szerződés
megszűnik, és a bérlők kötelesek kiürítetten visszaadni a területet.
A városházi közlemény arra nem
tér ki, hogy miként lehetett per- és
igénymentesnek tekinteni a területet, miközben nemcsak nyolc évvel ezelőtt, hanem még most is
folyamatban vannak bírósági
eljárások…
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Balmajális
A Botka által összehívott értel
miségi találkozót a régi május
elsejei ünnepségekhez hasonlí
totta [Kiszelly Zoltán politológus
– a szerk.], amikor nem az volt
a fontos, hogy mi hangzott el,
hanem hogy ki vett részt rajta és
ki nem. A miniszterelnök-jelölt
beszéde nem tartalmazott új
programelemeket, és új nevek
sem kerültek elő” – összegzett a
Magyar Hírlap.

2017. SZEPTEMBER 1.
Még a saját holdudvara sem volt kíváncsi az MSZP miniszterelnök-jelöltjére

Kikosarazta Botkát az értelmiség

Gödör
„A meghívottak negyede jelent
talán meg, ami jelzi, mekkora
gödörből kell kimásznia a szo
cialista pártnak, hogy politikai
tisztességét visszanyerje” – is
merte el még a Népszava is.

Depresszió
„Depressziós, jövőtlen ország –
jellemezte Botka László Magyar
ország helyzetét, bár forrásunk
szerint depressziós és jövőtlen
inkább a szocialista miniszterel
nök-jelölt programismertetése
volt” – írta a PestiSrácok.hu.

Sületlenség
„Súlyos illetlenség elnyújtott,
megismételt és demagóg sület
lenségekkel terhelni a közönsé
get. Mindez a hét végén jutott
eszembe, elmerengvén Botka
László MSZP-s miniszterelnökjelölt ünnepélyesre tervezett
programismertetésén. […] A
szónok szerint, amikor 2020-ban
elapadnak az uniós pénzcsapok,
a Fidesz drasztikus megszorítá
sokba kezd, még vadabb Euró
pa-ellenességbe kapcsol, ezért
kell időben megállítani. Vagyis
Botka is úgy számol: 2020-ban is
Orbán Viktor ül a keverőpultnál.
Akkor most mi van?” – tette fel
a kérdést a Magyar Idők.

Serteperte
„A szegedi találkozó kudarca is
szorosan köthető sajtósához,
Kerényi Györgyhöz, a Gyur
csány-kormány rádiós vezetőjé
hez, aki (Molnár Zsolt MSZP-s
vezető szerint) milliós fizetésért
sertepertél Botka körül, és aki
ből az MSZP-frakciónak, úgy
tudjuk, nagyon elege van” –
vont mérleget az Origo.hu.

Fotó: Gémes Sándor

A vártnál jóval kevesebben jelentek meg a szegedi zárt ajtók mögött

Érdektelenségbe fulladt a Botka
László által Szegedre meghirdetett
értelmiségi találkozó. A meghívottak alig negyede jött el az
MSZP miniszterelnök-jelöltjének
invitálására, helyi pártemberekkel
próbálták feltölteni a padsorokat.
Pintér M. Lajos
Kínos kudarcként vonul be a történelemkönyvekbe a Botka László
által augusztus 26-ára megszervezett félig-meddig titkos, úgynevezett szegedi értelmiségi találkozó.
Akárhogy is igyekezett szépíteni
a dolgot az MSZP, a meghívottak
sorra mondták vissza a részvételt.
Mivel félő volt, hogy az eredetileg kétszáz fősre tervezett rendezvényen negyvenen-ötvenen sem
lesznek, szegedi szocialista önkormányzati képviselőkkel, aktivistákkal, szimpatizánsokkal próbálták
legalább száz körülire feltornászni
a létszámot, így is feltűnő volt azonban az érdektelenség.
Az MSZP korábbi és jelenlegi vezetői közül ott volt a Gellért
Szabadidőközpontban
Molnár
Gyula, Tóbiás József, Mesterházy
Attila és Hiller István. A szocialista belső harcokat és megosztottságot

ugyanakkor jól mutatja, hogy nem
jött el a Botka által korábban árulónak kikiáltott Molnár Zsolt, illetve
Puch László sem, aki állítólag szintén nem szívlel a szegedi polgármester, Kovács László korábbi külügyminiszter pedig egyenesen kijelentette, neki senki sem szólt, az ember pedig „nem megy olyan helyre,
ahová nem hívják”. Érdekesség viszont, hogy a megújulásról oly szívesen szónokló jelölt felsorakoztatta a kitörölhetetlenül rossz emlékű
pártmúlthoz szervesen hozzátartozó
Baja Ferencet és Szekeres Imrét is...
A többi balliberális párt közül
nem képviseltette magát sem az
Együtt, sem a Momentum, sem az
LMP, sem a DK. Egyedül a Párbeszéd
politikusa, Karácsony Gergely tartotta fontosnak, hogy parolázzon
Botkával, aki egyébként ismét bírálta Gyurcsány Ferenc volt kormányfőt. A DK gyorsan vissza is vágott,
miután közölte, tételesen meg tudja
mutatni, hogy az MSZP-s miniszterelnök-jelölt által ismertetett elképzelések régóta az ő programjukban
szerepelnek. Az egyik blog egyenesen úgy fogalmazott, Botka „szó szerint lenyúlta a DK szlogenjét”, miszerint a jövő évi választás tétje Orbán
vagy Európa.

Kigyúrt férfiak társaságában kampányol Botka László
– számolt be róla az országos
média. A Magyar Idők szerint
az MSZP-s politikus egy ideje
csak „riasztó külsejű testőrökkel”, „kigyúrt, inkább az
éjszakai életet idéző figurákkal” megy az emberek közé. A
szegedi találkozóját is kiemelt
biztonsági intézkedésekkel
kísérte, csak a „baráti sajtót”
engedték be.
Mindezzel együtt a szegedi polgármester a 2014-eshez hasonló baloldali összeborulást sürgetett, amit
ezúttal „patrióta demokraták értékközösségeként” határozott meg.
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B. Nagy szerint egyértelmű a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolat

Nem engedünk a kvótaügyben
A magyar kormány elkötelezett,
hogy a választók akaratát érvényesítse, nem engedünk kvótaügyben – szögezte le B. Nagy László
fideszes országgyűlési képviselő.
Hozzátette: az európai terrorcselekmények csak tovább erősítik
a kabinet eltökéltségét és határozottságát.
Varga Anna
Magyarország és Szlovákia az
Európai Bíróságon támadta meg a
menedékkérők elosztását
célzó uniós mechanizmust, és a két tagállam
nem kér a kvótarendszerből. – A magyar
kormány álláspontja határozott, több
éve hangoztatjuk,
hogy a migráció
ve s z é lye z te t i
Európa közbiztonságát,
és már csak

emiatt sem fogadhatjuk el a kötelező betelepítési kvótát – szögezte le B. Nagy László országgyűlési
képviselő.
Álláspontja szerint az Európai
Bí
róság szeptember 6-i döntésének meghozatalakor figyelembe kell
vegye, hogy
soha nem
volt olyan
rossz a biztonsá-

gi helyzet a kontinensen, soha nem
volt olyan erős a terrorveszély, mint
most az illegális migráció következtében. Az egyre szaporodó véres merényletek, erőszakos cselekmények
és a nőkkel szembeni erőszak elharapózása is azt támasztják alá, hogy a
biztonság megteremtésére kell koncentrálnia az uniónak, meg kell védenie saját határait, amit a magyar
kormány évek óta szorgalmaz, sőt:
tevékenyen végez is.
– Éppen ezért támadta meg hazánk a kötelező kvóta bevezetését az
Európai Bíróságon, meg kell ugyanis őriznünk nemzeti szuverenitásunkat. Jogunk van eldönteni, kikkel
szeretnénk együtt élni – hangsúlyozta B. Nagy László. Hozzátette,
Nyugat-Európának fel kell ébrednie, meg kell védenie magát, nehogy késő legyen, mire visszafordulna az igazi keresztény európai
értékekhez.

Fotó: Gémes Sándor

Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője úgy véli, jogunk van eldönteni, kikkel szeretnénk együtt élni

A kínos magyarázkodás sem segít a szocialista politikuson

Botka lebontaná a kerítést
A szegedi polgármester a Reuters
hírügynökségnek azt mondta: ha
rajta múlik, nem is építették volna
meg a déli határzárat.
DSZ
Hiába kezdtek kínos magyarázkodásba a szocialisták, nem tudják
menteni a menthetetlent. Miközben
a brüsszeli nyomással küzdve, az
erősödő európai terrorfenyegetettség árnyékában a magyar kormány
minden erejével, jogi és egyéb eszközökkel a migránsok kötelező betelepítése ellen, illetve a magyarság

biztonságának megóvásért küzd,
Botka László egy nemzetközi hírügynökségnek a kerítés lebontásáról
beszélt.
– Ha úgy teszi fel a kérdést, hogy
megépítettük-e volna a kerítést, határozottan azt mondom, hogy nem
– felelte a Reuters riporterének a
szegedi polgármester, aki arról is
szólt, hogy amennyiben hatalomra kerülnek, „azon leszünk, hogy a
kerítés minél gyorsabban lebontható legyen”.
A kerítésbontó gondolatok persze nem új keletűek. Emlékezetes,
Botka László már 2015-ben, a ha-
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Tomboló terror
Hátulról támadt három járőröző
katonára egy késsel egy 30 éves,
szomáliai származású belga
állampolgár Brüsszel központ
jában, miközben azt kiabálta:
„Allah Akbar!”. A katonák meg
lőtték a férfit, aki a kórházba
szállítása után belehalt sebeibe.
Az Iszlám Állam magára vállal
ta a merényletet. Londonban
szintén késsel támadt egy férfi
a rendőrökre a Buckinghampalotánál. A férfit járőrözők ál
lították meg, és ezután találtak
nála kést. Lefogása közben se
besített meg két rendőrt, akik
könnyebben sérültek meg. A tá
madót letartóztatták, aki a BBC
szerint egy a húszas elején járó
férfi volt.

Valós veszély
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter szerint a
spanyolországi, franciaorszá
gi, németországi, belgiumi és
nagy-britanniai
merényletek
után nem lehet a terrorról távo
li veszélyként beszélni. Ezeknek
a támadásoknak közük volt a
bevándorláshoz, hiszen vagy il
legális bevándorlók követték el,
vagy korábbi bevándorló csalá
dok leszármazottjai. A politikus
kiemelte, Magyarország mindig
azt az álláspontot képviselte,
hogy az európai szabályokat
be kell tartani, illegálisan nem
lehet bejönni az Európai Unió
területére, és, ha valaki mene
kültkérelmet ad be, akkor az
adott uniós tagállam területén
belül kell megvárnia az eljárás
végét.

Növekvő nyomás

Fotó: Gémes Sándor

zánkat sújtó migrációs invázió csúcspontjának „teljesen hasztalannak”
nevezte a déli határzárat, egyúttal
olyan „21. századi vasfüggönynek”
titulálta, melyre feleslegesen dobtak
ki milliárdokat.

Folyamatosan próbálkoznak a
migránsok mind a szerb, mind
a román határon – mondta
Bakondi György. Orbán Viktor
miniszterelnök
belbiztonsági
főtanácsadója hozzátette, Ro
mániába két irányból érkeznek
az illegális bevándorlók: Szerbi
ából és a Fekete-tengeren ke
resztül is. A román parti őrség
nagy számban fog el migránso
kat. Megjegyezte, a szerb–ma
gyar határszakaszon naponta
30–120 migráns próbálkozik a
bejutással.
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Átalakulóban Mórahalom közlekedési rendszere

A régi 55-ös egy szakaszát is megújítják

Fotó: Gémes Sándor

A Szegedi úttól egészen a Honvéd utcáig várhatóak építkezések a főúton

Igazodva az igényekhez úgy újul
meg a régi 55-ös városközponti
része Mórahalmon, hogy a vendéglátóegységek teraszokat is ki
tudnak majd alakítani. Ez azzal
is jár, hogy a kerékpárutat egy
szakaszon az úttestre vezetik ki.
Varga Anna
A homokháti kisvárost elkerülő út
megépítése óta a legtöbb lakossági

kérdés a régi 55-ös, immár 5514-es
út megújításával kapcsolatban érkezik az önkormányzathoz. Nógrádi
Zoltán településvezető a közelmúltban tartott közmeghallgatáson beszámolt arról, hogy sikerült forrásokat szerezniük, így a Szegedi úti
körforgalmi csomóponttól egészen
a Honvéd utcáig felújítják azt: cserélik a szegélyköveket, de az útburkolat, illetve a parkolóhelyek is
megújulnak.

A 20 kilovoltos vezetéket a föld
alá helyezik, s így szép, átlátható lesz
a régi 55-ös és az István király útja.
Nemcsak az útra költenek azonban,
hanem zöldövezeti fejlesztést is végrehajtanak, hogy az egyre szaporodó
turistaházakat is kellőképp védjék a
forgalom keltette zajtól.
A vendéglátóegységek részéről
igényként jelentkezett az utcafronti
teraszok kialakítása is, ám ezt csak
úgy tudják megoldani a Szegedi

úton, ha a kerékpárutat áthelyezik,
kiviszik az úttestre, amivel kapcsolatban Nógrádi Zoltán hangsúlyozta,
hogy elkülönítik a gépjárműforgalomtól, így biztonságban lehet majd
továbbra is biciklizni.
Ha ez a fejlesztés megvalósul, a
jelenlegi vegyes használatú, vagyis
gyalogos és biciklisforgalmat egyaránt lebonyolító részen ki lehet alakítani teraszokat, ami jótékony hatással lesz az idegenforgalomra is.

Rendőrkutyákkal harcolnak a kábítószer-kereskedelemmel szemben

Megtéveszthetetlen orral a csempészek ellen
Egyre többször hallhatunk olyat,
hogy kábítószerkereső-kutyák
segítségével foglalnak le nagy
mennyiségű drogot a határátkelőknél. S habár a kocsisorok között
a tű a szénakazalban esetéhez
hasonlónak tűnhet a csempészek
kiszűrése, a négylábúak szinte
soha nem tévednek.
Megyeri József
A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság munkáját több területen összesen 32 kutya segíti. A
Déli Szó Sipos Istvánnal, a Szegedi

Határrendészeti Kirendeltség kábítószer-kereső kutyavezetőjével
beszélgetett a Röszke-Autópálya
határátkelőnél szerzett tapasztalatairól. A rendőr zászlós 24 éve
kutat kutyákkal személy és teherautókban, valamint autóbuszokon.
– Közös munka ez, egymás nélkül
félkarú óriásnak számítunk. Az állati szimat és a rendőri találékonyság, gyakorlottság vezet a sikerhez
– tette hozzá a zászlós, aki immár
5 éve Dollyval „füleli le” a rosszban
sántikálókat. A tekintélyt parancsoló belga juhász már bizonyította
rátermettségét, hiszen volt olyan év,

amikor összesen 70 kilogrammnyi
kábítószerhez mutatta meg az utat.
A munkára megfelelőnek vélt fiatal kutyák egy két és fél hónapos kiképzésen vesznek részt Dunakeszin.
Elsőként a legkedvesebb játékukat
rejtik el, amit később egy zacskó drog
mellé helyeznek el. A begyakorlás
után már csak a kábítószer marad,
és a játékot utólag adják neki oda.
A drogkereső ebek általában 10 éves
korukig vethetők be, mivel utána
romlani kezd a teljesítményük. A
számokat nézve tehát kijelenthető:
Dolly vélhetően még sok esetben
megteszi, ami tőle telik.

Fotó: Gémes Sándor

MOZAIK
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Rendbe tették a hadisírt

Mórahalom önkormányzata pályá
zati támogatás segítségével újította
fel a helyi temetőben található I. vi
lágháborús hadisírt, ahol a háborús
hős, Nacsa Antal nyugszik. A mintegy
százezer forint összköltségű projekt
a Honvédelmi Minisztérium Had
történeti Intézet és Múzeum támo
gatásával valósult meg. A felújítási
munkák lezajlottak. A város célja a
pályázati programmal összhangban
ébren tartani az I. világháborúval
kapcsolatos társadalmi emlékezetet,
hogy mindez hozzájáruljon a közös
értékeken, történelmen és kultúrán
alapuló magyar és európai identitás
erősítéséhez.
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Morajlás – Ifjúsági fesztivál
A rendezvény a bordányi Faluház parkjában, a
Kulturális és Szabadidős Egyesület, valamint a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat közös szervezésében, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg
szeptember 9-én. A fesztivál teret ad a kistérségben
élő tehetségeknek, hogy megmutathassák tudásukat. A
belépés ingyenes.

Új nyitva tartás

Vonzó Dalí-művek

Szeptember 4-től változik a
Somogyi-könyvtár központi épületének nyitva tartása.
Hétfőn, kedden, szerdán és
pénteken 9 és 19 óra, csütörtökön 13 és 19 óra, míg
szombaton 10 és 16 óra között fogadják a látogatókat.

Szakmai évnyitó

Zarándoklat
Kormányhű,
jobboldali
nyug
díjasok Mária-napi zarándoklatot tartanak szeptember 12-én, 16 órai kezdéssel Szeged rókusi templomkertben, illetve a Szűzanya
szobránál és a Dóm kertben
az ’56-os Pietánál. Céljuk egy
erkölcsi minimum megvalósítása és a gyűlöletkampány
elleni küzdelem.

Konferencia

Lezárt rakpart

Az anyagok felületén
zajló atomi szintű folyamatokat vizsgálták
a héten tartott szegedi
33. Európai Felület
tudományi Konferen
cián. Az előadásokon
be
mutatták a hamarosan nyíló ELI-ALPS lézerközpontot is, melynek működéséhez nagy
reményeket fűznek a
helyi szakemberek.

A hétvégi halfesztivál
előkészületei miatt teljesen lezárták a Huszár
Mátyás Rakpartot, ahol
legközelebb szeptember 4-én, hétfőn reggel 7 órától lehet ismét
közlekedni.

Az új tanévet érintő legfontosabb változásokra, fejlesztésekre, kihívásokra és a kitűzött célokra irányították
a figyelmet a Csongrád megyei Szakmai Tanévnyitó
Konferencián. Az élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozta köszöntőbeszédében Kakas Béla, a
Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. A megye legfontosabb feladatai között említette a terület- és településfejlesztés, gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés kérdéskörét. Hangsúlyozta, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül a munkaerőpiaci egyensúly megteremtéséhez egy képzési paktum járulhat hozzá, amelyben
a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád
Megyei Kormányhivatal ernyőszervezetként áll a rendszerben. Az önkormányzatok, polgármesterek, vállalkozók, munkavállalók pontos információval szolgálnak a munkaerőpiacról, amit alapul véve egy olyan
rendszert állítanak fel, melyben a felnőttképzés célzottan reagál a piaci helyzetre.

Idén ünnepli 10 éves ju
bileumát a szegedi Reök,
mely a kerek évforduló
alkalmából igazi cseme
gékkel kedveskedik lá
togatóinak. A szecesszió
világhírű mestere, Al
phonse Mucha gyönyörű
tárlata után a szürrealiz
mus pápájának, Salvador
Dalínak műveiből nyitot
tak kiállítást a szervezők.
A Dalí-alkotásokra eddig,
szűk egy hónap alatt több
mint 12 ezren voltak kí
váncsiak. Éppen ezért a
Reök úgy döntött, hogy
kivételesen hétfőnként
is nyitva tart, ameddig a
kiállítás látogatható.

Bombariadó

Jövőre ugyanitt!

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki bombákkal
fenyegetőzött a nyáron. Az
elkövető egy szegedi nyilvános fülkéből telefonált a
rendőrségre: a városgazdálkodás összeszedte egy koldus ruháit, aki katonai akadémiát végzett, és két távirányítós bombát helyezett el a
városgazdálkodás területein.
Az állítás valótlan volt.

A Csárdáskirálynő dupla előadásával zárult a
mórahalmi Patkó Lovas
Színház harmadik évada.
Pintér Tibor és társulata,
a Nemzeti Lovas Színház
ezúttal is elvarázsolta a közönséget. A munka azonban nem áll meg: már azon
dolgoznak, hogy jövőre is
hasonló vagy akár még jobb
lovas produkciókat láthassanak a nézők a településen.
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Ételkülönlegességek, sztárfellépők, ejtőernyősök, jótékonysági akciók

Pintér
M.
Lajos
Olasz meló
Magyarul tanul Itália! Nem kicsiny,
gyönyörű nyelvünk indult őseink
nyomán kalandozó hadjáratra, az
Európát fojtogató migrációval kapcsolatos magyar gondolkodás hódít
egyre inkább tért. Persze nem is
csoda, hisz levegő után kapkod az
iszlamizációtól fuldokló NyugatEurópa. Úgy tűnik, az olaszoknál
végleg betelt a pohár. Most már
nem válogatnak az eszközökben,
mert belátták, romlásba sodorják
magukat, ha nem állnak ellen az
áradatnak.
Először a partjaik felé tartó migránsszállító hajókkal szemben
kezdtek végre keménykedni, majd
Rómában vízágyúkkal kergették
szét az egyik pályaudvar környékét
gyakorlatilag elfoglaló migránsokat. Velence polgármestere a sűrűsödő európai terrorcselekmények
láttán odáig ment, hogy felszólította a rendőröket, gondolkodás
nélkül lőjék le azt, aki „Allahu
akbart” kiáltozik.
Az olasz jobboldal megértette, miért harcol Magyarország a kötelező
betelepítés, a kvóták ellen. A jobbközép olasz polgármesterek egyremásra mondják ki: joguk van eldönteni, kivel akarnak együtt élni,
és kivel nem. A baloldali kormány
bevándorlók tízezreit osztaná szét
az önkormányzatok között, a többség azonban fityiszt mutat.
San Germano Vercellese polgármestere bejelentette, pénzbírsággal
sújtja azokat, akik az önkormányzat területén migránsokat akarnának befogadni. Úgy véli ugyanis,
hogy „a menedékkérők elhelyezése
veszélyt jelenthet a közbiztonságra”. Senago vezetője azzal utasította el a migránsok befogadását,
hogy az olaszok lakáshoz juttatását tekinti elsődleges feladatának.
Meg akarnak maradni keresztény
európainak. Az életfunkciók tehát még működnek. A beteg nem
reménytelen.

Halra, magyar, hív a rakpart!
A szőke folyó mindkét oldalát „belakja” a XXI. Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál, a Huszár Mátyásrakpart és az újszegedi Partfürdő
is halfőzőkkel és halkedvelőkkel
népesül be szeptember első
hétvégéjén.
Bartus Bella
Most aztán tényleg sülve-főve együtt
lehetünk, hiszen nagy kedvencünket, a halat ünnepeljük péntektől vasárnapig Szegeden! Ínyencségekkel,
sztárfellépőkkel, ejtőernyősökkel
és jótékonysági akciókkal várja az
érdeklődőket a XXI. Nemzetközi
Tiszai Halfesztivál, Magyarország
egyik legrangosabb gasztronómiai
seregszemléje. A három nap alatt
mindenki megkóstolhatja a hungarikum címet elnyerő tiszai halászlevet, és eldöntheti, melyik
halászcsárda, céges közösség vagy
baráti társaság főzi a legízletesebbet,
a legfinomabbat. A Huszár Mátyás
rakpart és az újszegedi Partfürdő is
benépesül halfőzőkkel, akik „fakanállal és bográccsal felfegyverkezve” küzdenek meg egymással, hogy
elnyerjék a Halfőző Érdemrend
valamelyik fokozatát. A szórakoztató programok kínálatát a nosztalgia jegyében állították össze. A
péntek este sztárvendége az Irigy

Fotó: Gémes Sándor

Lesz minden, mi szem-szájnak ingere: ha teheti, látogasson ki ön is

Hónaljmirigy lesz, a Gera fivérek
szombaton lépnek fel, vasárnap pedig az újvidéki 3+2 zenekar retrókoncertje szórakoztatja majd a nagyérdeműt. A fesztivál fő attrakciója a
Szegedi Nemzeti Színház musical és
klasszikus filmslágerekből összeállított produkciója lesz. Ezenkívül
könnyű- és népzenei koncerteken,
sárkányhajó-fesztiválon, gyermekprogramokon kapcsolódhatnak ki a
résztvevők, és természetesen a tűzijáték sem maradhat el.

Beszélgessünk egy jót a halfesztiválon! Sátrunkat az újszegedi
Partfürdőn verjük fel szeptember
2-án, 9-től 21 óráig ízletes ételkülönlegességekkel – szegedi
halászlével, tiszai keszeggel –, jó
szóval, baráti beszélgetésekkel
és persze közismert, népszerű
vendégekkel várjuk a családokat.

Ifj. Lomnici Zoltán a SZEGEDma Klub következő vendége

Kvótaper és kettős mérce
Szeptember 6-án (szerdán) 18
órakor ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal beszélget Csúri
Ákos a Bistorantban.
DSZ
Szeptember 6-án hirdet ítéletet az
Európai Bíróság a kötelező betelepítési kvótát érintő uniós mechanizmus ellen benyújtott magyar és
szlovák kereset ügyében. Közben
kiderült, Brüsszel nemcsak kettős

mércét alkalmaz a tagállamokkal
szemben, de kettős beszédet is folytat kvótaügyben, és könnyen lehet,
hogy a kvótahatározat ideiglenesnek minősül, azaz bármit mondjon
is a bíróság, nem kell végrehajtani,
miután szeptember 26-át követően
hatályát veszíti. Lesz miről beszélgetni a SZEGEDma Klub szakértő
vendégével, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal szeptember 6-án
18 órakor a Bistorantban (Szeged,
Kelemen u. 7.).

Fotó: Gémes Sándor
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Világszerte csúcsteljesítménynek számítanak a hungarikumok

Családügyi kabinet

Büszkék vagyunk a szőregi rózsára
Erőteljes érdeklődést tapasztal a
fiatalok részéről a hungarikumok
iránt Lezsák Sándor, a Hungarikum
Bizottság tagja. A helyieken múlik,
hogy milyen mértékben képesek
felhasználni a hungarikum címet
saját térségük népszerűsítésében. Elárulta, a szőregi rózsatő
is elnyerheti a címet, mert egy
világszerte ismert termék, amelyre
büszke lehet a magyarság.
Tóth Marcell
– Úgy látom, hogy a hungarikumok
iránti érdeklődés az általános iskola
7. osztályában nagyon erősen jelenik
meg. Ennek kialakulását segítjük különböző értékőrző táborokkal, tanfolyamokkal, helyi kutatások támogatásával – nyilatkozta lapunknak
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja.
– Több mint húsz esztendeje tartottuk az első hungarikum konferenciát. Ezt követően érzékelhetővé vált
a növekedő érdeklődés nem csak a
magyar csúcsteljesítmények, a hungarikumok iránt, hiszen a helyi értékek is egyre nagyobb figyelmet kaptak – fogalmazott az Országgyűlés alelnöke. Azóta ezernél több településen jött létre helyi értéktár bizottság,
pedig nem kötelező megalakítani, s
határon túli közösségek is csatlakoztak a mozgalomhoz.

Lezsák Sándor Rózsavölgyi József önkormányzati képviselővel járta be a földeket

– Egy-egy helyi teljesítményről, amelyre eddig csak legyintettek, kiderült, hogy lehet rá vendéglátást, idegenforgalmat építeni.
Mozgalmunk arról szól, hogy értéket értékesítsünk, s egyben szellemileg is erősödjünk, növekedjen
önbizalmunk. Sikerélményt kell
adnunk, erre van nagy szüksége a
Kárpát-medencei magyarságnak –
magyarázta.
– A hungarikum a magyarság
olyan csúcsteljesítménye, amely világszerte elismert. Lehet kiváló nemzeti érték, de ha világban nem ismert, akkor nem válhat hungarikummá, hanem a következő időszakban
arra kell törekedni, hogy megismerjék minél több országban – definiálta
a hungarikum fogalmát. Ez alapján
akár a világ szinte minden államába

exportált szőregi rózsatő is elnyerhetné a címet, így rákérdeztünk, hogy
mit tehet ezért a helyi közösség. – Első
lépésként fel kell terjeszteni. A szőregi
rózsa eredetvédett, különleges tulajdonságokkal rendelkező, világszerte
ismert növény, így valóban hungarikumnak számít. Reméljük, hamarosan ezt a címet hivatalosan is megadhatjuk – fogalmazott Lezsák Sándor.
Legutoljára a magyar huszár, a
magyar tanya és az erdélyi Torockó
épített öröksége vált hungarikummá
júniusban, ezzel összesen 67-re nőtt
a gyűjteménybe tartozó értékek száma. A bizottság tagja azt szeretné, ha
ez egyben nagyobb állami költségvetési támogatást, reklámlehetőséget,
címerhasználatot és más, termelőket
érintő kedvezményeket jelentene.

Fotó: Gémes Sándor

A Kárpát-medencei Hungarikum Vetélkedő győztesei a Szőreg környéki rózsaföldeken
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A 2018-as Családok Évéhez és
családpolitikai célkitűzéseihez
kapcsolódóan hozta létre a kor
mány a Családügyi Kabinetet.
Ennek feladata a kormányzati
előterjesztések, fejlesztési prog
ramok, szakpolitikai stratégiák,
valamint a központi költségve
tésről szóló törvény tervezeté
nek népesedés- és családpoliti
kai szempontból való vizsgálata
és véleményezése, a családpoli
tikai intézkedések rendszerének
és eredményességének folyama
tos vizsgálata, javaslattétel egyes
népesedéspolitikai szempontból
fontos jelenségek vizsgálatára.
Az elnök az emberi erőforrások
minisztere, Balog Zoltán, tagok:
Semjén Zsolt miniszterelnök-he
lyettes, Lázár János Miniszterel
nökséget vezető miniszter, Varga
Mihály nemzetgazdasági minisz
ter, Trócsányi László igazságügyi
miniszter, illetve Rogán Antal, a
Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter. Állandó jelleg
gel meghívott tag lesz Novák Ka
talin államtitkár.

Milliárdok gyerekekre
Gyermekjóléti és gyermekvé
delmi fejlesztésekre európai
uniós forrásokból 95 milliárdot
fordítanak a következő években
– jelentette be Czibere Károly.
Az államtitkár azt mondta: az
itt felhasznált adóforintok nem
kiadások és költségek, hanem
befektetések, amelyek a jövő
ben meg fognak térülni. Úgy
vélte, jó példákon keresztül
az egész társadalom számára
meg kell mutatni, hogy a gyer
mekvédelem esélyt kínál. Ne
vekhez, arcokhoz kell kötni az
egyes sorsokat, emberi törté
neteket, és igenis tudatosítani
kell mindenkiben, hogy ez nem
egyirányú utca. Jövőre tíz száza
lékkal növelik jövőre a gyerekek
elhelyezéséről döntő szakértői
bizottságok létszámát, emellett
húsz százalékkal a gyámhivatali
ügyintézők számát és harminc
százalékkal a gyermekjogi kép
viselők számát.
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A Partfürdőtől több kilométerre is rezegtek az ablakok, nem lehetett aludni

A szegedi lakók idegein táncolt a SZIN
Csodát műveltek a SZIN hangosítói: a fesztiválozók sokszor nem
hallották az éneket, a basszustól
viszont két kilométerrel odébb
is rezgett az ablak. Az árak és a
fellépők is kiverték a biztosítékot
számos szegedinél.
Szekeres Tamás
„Évről évre rosszabb lesz” – fogalmazta meg számos szegedi a véleményét a Szegedi Ifjúsági Napok
kapcsán. A fesztivál színpadait körbejárva könnyen meg lehetett állapítani: visszaesett a látogatottság
a korábbi évekhez képest. Sokak
szerint ez annak köszönhető, hogy
egyrészt folyamatosan csökken
a SZIN felhozatalának minősége:
nemcsak a nagy külföldi húzónevek
hiányoznak, hanem a magyar fellépők döntő része is az év folyamán
megfordul a városban, nincsenek
meg a közönségcsalogató különleges előadók. Ezzel a jelenséggel
párhuzamosan pedig a résztvevők
zsebét viszont egyre jobban megterheli a rendezvény, mind a belépők,
mind a benti árak terén.
Előzetesen sokan adathalászat miatt aggódtak annak kapcsán, hogy
hozzá kellett járulni a személyes ok-

Fotó: Kovács Ferenc

Aki nem volt ott, az is testközelből érezte a fesztiváli dübörgést

mányok lemásolásához, ám a fesztiválra belépve sem szűntek a gondok: bár örvendetes, hogy a rétegzene
is megjelenik, azonban több színpadon mentek egy idősávban az egy stílust képviselő előadók. Ezenfelül azzal kellett szembesülniük a fesztiválozóknak, hogy néha bántóan rossz
hangosítással dolgozott a SZIN. A
Tankcsapda esetében a basszus egyrészt levitte a közönség fejét, de még
a város másik felén is hallani lehe-

tett, míg az ének és a gitár az első
soroknál alig jutott tovább.
Itt kell kitérni a fesztiválon kívüli véleményekre: Újszeged a hangerőből csak nyitónapon kapott, ám
a SZIN „sötét oldala” megmutatta
magát, az Erzsébet-liget szemétben
úszott a rendezvény második felében.
A Tisza másik oldalán a hangerő tört
magának utat egész két kilométer távolságig. A nagyszínpad előtti is zavaró basszus igen messze ért el, elké-

pesztően sok, ezzel kapcsolatos panaszt kapott a Déli Szó szerkesztősége is. Összesítve elmondható, hogy
a SZIN színvonala évről évre csökken, ennek eredménye a látogatottság visszaesése is, a zenei felhozatal „limonádésodása”, az árak egekbe szökkenése, a szakmai problémák
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a
SZIN az egyik legnagyobb hazai fesztiválból a közepes rendezvények közé csúszott vissza 2017-re.

Több mint ezer fiatal jutott munkatapasztalathoz Csongrád megyében

A nyári munka sikere ösztönzi a diákokat
A kormány a nyári diákmunkaprogramra szánt összeget 300 millió forinttal bővítette, így Csongrád
megyében mintegy 1100 diák
foglalkoztatását tették lehetővé.
Bartus Bella
Várkonyi Enikő, a Szegedi Tu
do
mányegyetem Állam- és Jogtudo
mányi Kar hallgatója egyedülálló és
jó lehetőségnek tartja a nyári diákmunkát, mely biztosítja, hogy a
tanulás mellett saját keresethez jus-

son, ezzel együtt némiképp levegye a
szülei válláról a terhet.
– A fiatalok számára jó lehetőség
a korai munkatapasztalat megszerzésére, ami jelentősen befolyásolhatja a munkakultúra kialakulását is. A
korai sikerélmény ezeket a folyamatokat ösztönzően segíti – tájékoztatta a Déli Szót a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Sajtószolgálata. A
Nemzetgazdasági Minisztérium 300
millió forinttal bővítette a nyári diákmunkaprogramra szánt összeget azzal a céllal, hogy elősegítse a még
szakképzetlen diákok munkához va-

ló jutását. Csongrád megyében a projektnek 85 millió forint központi forrása volt, ami további 32 millióval
bővült, így 1100 fő számára biztosíthatták a munkatapasztalathoz való jutást. A 16–25 év közötti jogviszonnyal rendelkezők önkormányzatoknál, önkormányzati cégeknél
helyezkedhettek el. A jelentkezők
számos munkakörben kipróbálhatták magukat, elláthattak adminisztratív, gyermek- és idősgondozáshoz,
kulturális tevékenységekhez tartozó
feladatokat, valamint különböző fizikai munkákat is.

Fotó: DSZ

HÉT EMBERE
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Melocco Miklós szerint egy emlékmű legyen szép és okos

A dráma semmiképp sem az utcára való
Szeged belvárosában barangolva
Melocco Miklós több alkotásával
találkozhatunk. 1956-os emlékműve a Rerrich Béla téren, Klebelsberg-szobra a Széchenyi téren található. A 82 éves szobrászmester
elnyerte az Érdemes Művész címet
és a Kossuth-díjat is. Nemrég a
SZEGEDma Klub vendége volt.
Tóth Marcell
– Egy ilyen „reakciós” névvel, mint
Melocco, egy ilyen „reakciós” születési hellyel, mint Róma, egy koncepciós perben halálra ítélt édesapával
nem lep meg, hogy kétszer elutasították a jelentkezését a képzőművészeti főiskolára az 1950-es években.
Harmadik próbálkozása után viszont felvették. Mi lehetett az
a momentum, amely miatt
megengedték, hogy önből
művész legyen?
– Enyhült a világ Nagy
Imre után, s megszűnt –
lomhán, egy-két év alatt
– a parancsolt arány a
munkás, a paraszt és az értelmiségi származásúak között. Munkásból kellett a
legtöbb, a többiekből kevesebb,
mert rájöttek, hogy a paraszt az értelmiség, ezért is használták a kulák fogalmát.

Régen az újságírók kiszámolták,
hogy egy 50 disznóból álló konda
kanásza hány adatot tud. Kiderült,
hogy aki az angol nyelv és irodalom
tanára az egyetemen, az körülbelül
hasonló mennyiségű adatot kezel.
– Miért tekinthettek veszélyként a
kommunisták az értelmiségre? 1956ban is rengeteg elítélt került ki az
írók, újságírók, egyetemisták közül.
– Egy halálos ítéletben (az édesapjáéban, Melocco Miklóséban, akit
1950-ben végeztek ki – szerk.) szerepelt az a mondat, hogy „művelt,
tehát veszélyes”. Ez vád volt, mert
őket nehezebb elnyomni. Nem egy

klasszika-filológia tanár fog ökölcsapással leteríteni egy smasszert, de
összeköttetései révén megmenekülhet. Obersovszky Gyulát az 1956os forradalom után halálra ítélték,
de a Nemzetközi PEN Klub azonnal tiltakozott, s a hatalom rögtön
magyarázkodni kezdett. Tudták,
hogy nem jön fegyveres segítség
Nyugatról, nem féltek ettől. „De
hogyan néz ki, ha nem engedünk
adott esetben? Mi rendes emberek vagyunk!” – állították magukról. Ezt a hazugságot nyergelte meg
a PEN Klub, s Obersovszky Gyula
életben maradt. Miután néhány év
börtönt követően szabadon engedték, egy senki által nem vásárolt kis
lap, a Sportfogadás vezetője lett. A
színjátékhoz mindig ragaszkodtak. Nem tudom, hogy miért
pontosan.
– 1956-ban 21 éves volt.
Milyen élményei maradtak
meg a forradalomról?
– Az ember néha hihető akar lenni, s akkor a békében élő emberek számára
egyszerűsíteni kell a múltat,
hogy hihető maradjon. Mert
nem hinné el egy mai fiatal, hogy
valóban gyűlt a papírpénz egy dobozban az utcán. A légnyomástól
betört kirakatból nem hiányzott egy
gyűrű, egy óra sem. Békében
ezt nem lehet elképzelni:
miért ne vinne el egy
órát? Akkor azonban szentséggé vált, hogy
rendeseknek és
tisz-

A szobrászművész azt vallja, a szépség rendkívül nagy teher az alkotó számára

tességeseknek kell maradnunk. Ha
ez az 1956 tovább tart két héttel, akkor talán ez is elzüllik. Mégis október 23-tól november 4-ig olyan
tiszta volt a magyar nép, hogy azt
Szent Imre is megirigyelhette volna.
– Hogyan kívánta mindezt kifejezni
a szegedi 1956-os szobránál?
– A szabadság pillangóját láthatják, ezt 19 ember hordozza a vállán, valós személyekről mintáztam
őket, mert csak így lehet elhinni róluk, hogy nem bábok, hanem valódi emberek. Az alkotáson sokan
szeretnék, ha ez a lepke felrepülne,
mert akkor szép, ha száll. Azonban
nem száll fel, ahogy 56-ban sem
szállt fel. Pedig mi hittünk benne,
mindannyian ezt szerettük volna.
– „A múltat hihetővé tenni” – ebben az emlékműveknek is van szerepük. Önnek is két emlékműve áll
Szegeden. Az egyik egy személynek,
Klebelsberg Kunónak, a másik pedig
egy csoportnak, 1956 forradalmárainak őrzi emlékét, ez utóbbit már említettük. Én úgy hiszem – szigorúan
laikusként –, hogy egy szobor kétféle
lehet. Vagy elmegyünk mellette, s egy
pillantás rengeteg asszociációt vált
ki, vagy meg kell állnunk, s körbe kell
járnunk részleteit megvizsgálva. Ön
mit gondol erről? Milyennek kell lennie egy emlékműnek?
– Egy emlékműnek szépnek és
okosnak kell lennie. Nem lehet benne képzavar. A szép azért nem kihagyható, mert nem szabad, hogy
elrontsa a városrész kinézetét. Jó legyen mellette sétálni, ne rontsa le a
kedvünket! Az, hogy egy-egy részlete nem remekmű, senkit nem érdekel, az egész hatása a fontos. A
dráma nem az utcára való, hanem
a múzeumba vagy valamilyen zárt
helyre: ha valaki borzongani kíván,
menjen oda. A szépség rendkívül
nagy teher annak, aki elgondolja
és csinálja. Sokan berzenkedtek is ellene a 20. században,
azt mondták, „a szépség nem esztétikai kategória”. Persze, mert
nehéz. De legalább
Fotó: Gémes Sándor
legyen kellemes.
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A Brains együttes minden száma koncertre készül

Mindig a színpadon születnek a sikerek
Az élő fellépések adják a Brains
zenekar működésének magját, a
színpadot különleges látványvilággal bővíti ki a zenei fordulatokon átesett csapat. Endrei Dávid
basszusgitárossal és Lukács
Levente billentyűssel a SZIN-en
beszélgettünk.
Szekeres Tamás
– A Brains múltját tekintve hosszas
útkeresést láthatunk. Hogyan lett egy
deszkás HC csapatból elektronikus
zenei előadó?
Endrei Dávid: – Tény, hogy egy régi zenekarról beszélünk a Brains kapcsán, én még a deszkás korszakban is
a banda tagja voltam, akkor kezdődött a hardcore-os, punkos hullám.

Hiteles volt, amit csináltuk, mert az
volt akkor aktuális számunkra. Azt,
hogy elkezdett változni a zenekar, azzal magyaráznám, hogy ahogy telt az
idő, egyre többféle zenét hallgattunk.
Az együttesben mindig is olyan tagokból állt, akik abszolút nyitottak
mindenféle zenei stílusra. Azt gondolom, hogy ettől lett ilyen a zenekar, mint most.
– Ez nyitottság új album készítése
közben is megvolt?
Lukács Levente: – Ha egymás után
meghallgatod az utóbbi öt albumot,
mindegyiken érződik valamilyen kísérletezés mindenféle irányokba.
Zenészként számunkra rendkívül izgalmas, hogy hogyan lehet kísérletezni a különbözőhangzásokkal, főleg élőben
megszólaltatni azokat.

– A tavasszal megjelent „Keep
Burning” lemezt hogy fogadta a közönség?
E. D.: – A koncertek alapján lehet
megítélni, én nem figyelem, hogy a lemezről akár Youtube-on, akár máshol
az interneten mit reagálnak, a koncerteken pedig azt érezni, hogy eléggé rendben van az album.
L. L.: – A Brains minden albumának elkészítésekor a fő szempont az,
hogy koncertekre készülnek a dalok.
Mi koncertszámokat írunk, ha van az
albumon egy-két kicsit nyugisabb dolog, az azért van, mert azt gondoljuk, hogy koncert közben
jólesik egy kis pihenő, legyen
egy nyugis pontja a koncertnek, mert az erősíti a többit.

– A Brains-koncertek sajátossága a
látványos színpadi megjelenés. Miért
döntöttetek úgy, hogy ilyen módon
bővítitek ki a koncerteket?
L. L.: – Minden Brains-lemezhez
készül egy színpadkép, van egy külön stábunk, ami ezzel foglalkozik.
Körülbelül kétévente teljesen megújul a látványvilág a színpadon, ez
nem kis munka. Amíg mi készítjük
a lemezt, addig ők készítik a látványterveket, amikor pedig egy dal kezdi elnyerni a végső formáját, a látványért felelős stáb tagjai demó verzióban már meghallgatják, és az alapján végzik a munkájukat.
E. D.: – Megpróbálunk teljes egészet nyújtani a közönségnek. Maga a
koncert is úgy épül fel, mint egy teljes show: egységként kezeljük a látványt és a zenét.

Fotó: Kovács Ferenc

A banda nemcsak az igényes zenére törekszik, hanem a látványra is nagy hangsúlyt fektet

Színes művészeti seregszemlével csábít a zsidó kulturális fesztivál

A zsinagóga avatása lesz a fénypont
Komoly- és könnyűzenei koncertekkel, képzőművészeti kiállítással csalogat szeptembertől a
XIII. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális
Fesztivál. A programsorozat megnyitóján átadják az új zsinagóga
frissen rekonstruált épületét is.
Bartus Bella
– A fesztivál keretén belül első ízben összekapcsoltuk a nyitórendezvényt egy olyan fényponttal, amire

az elmúlt évtizedekben, sőt az elmúlt évszázadban nem volt példa. A
114 éves szegedi új zsinagóga tavaly
megkezdett felújítási programja a
végéhez ért, így szeptember 3-án ünnepélyes keretek között adhatjuk át
a külsőleg megújult művészeti emléket – mondta el Lednitzky András,
a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. A
megnyitót követően Illényi Katica,
Illényi Csaba és Sárik Péter koncertezik a zsinagógában. Ígéretes
komolyzenei programnak ígérkezik

a Trio Artus hangversenye, melyre
a belépés ingyenes. A könnyűzenei
dallamokra vágyókat pedig Koncz
Zsuzsa és Kern András koncertje
csábítja a fesztiválra. A hagyományokhoz híven ismét hallható lesz a
Szegedi Szimfonikus Zenekar, ezúttal Beethoven-estet tartanak. A város
vonzáskörébe tartozó Szeged Classic
Trió pedig Klebniczki György vezetésével lép fel, míg Csanádi László
orgonaművész hangversenye október 26-án este lesz.

Fotó: Kovács Ferenc
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Balog Árpád nem enged a természetességből és a minőségből

A bor szinte olyan, mint egy időkapszula
Érték és minőség – a hódmezővásárhelyi Balog Árpád a közelmúltban vehette át a Csongrád Megyei
Önkormányzat Alkotói Díját. A Déli
Szónak elmondta, hagyományos
módon készíti el borait, mindig
a természetességet tartja szem
előtt.
Betkó Tamás Dávid
– A Csongrád környékén található
földterület kiváló adottságokkal bír.
A szőlőt Hódmezővásárhelyen dolgozzuk fel, és itt tároljuk. Megfelelő
alázattal értékelhető borokat lehet
készíteni – nyilatkozta Balog Árpád,
kiemelve, a bor szeretetéből kiindulva kezdett el a borászattal foglalkozni. A természetességben hisz, a szőlő
termesztésétől egészen a bor elkészítéséig. Elmondta, a szőlőművelésnél
nem használnak olyan kemikáliát,
amely esetlegesen visszamaradhat a
borban, így mellőzik többek között
a műtrágyát, gyomirtószert, egyéb
felszívódó vegyszereket. A természetben előforduló alapvegyületekkel permeteznek, emellett kézi
munkával ápolják a szőlőt. A szü-

retelést követően a feldolgozást is lógiai” bor, mint a természethű bor.
Ebből kifolyólag is a fogyasztók köhagyományos módon végzik.
– A borok egészségesnek mond- zül sokan nem találkoznak az ő áltahatók abban az esetben, amennyiben la is készített természethű borokkal,
nem tartalmaznak egyéb származé- nem ismerik, miben rejlik a különbkokat. Sokan mondják, hogy a bo- ség, így azt sem tudják, hogy ezeket
miért érdemes keresni.
rászatuk a természetesség irányába
halad, a kép azonban árnyaltabb.
A fogyasztói társadalomban sokak számára a profit az elsődleges. Én pusztán a bor szeretetéből eredően kezdtem ezzel foglalkozni, nem üzleti
megfontolásból – hangsúlyozta. Balog Árpád
elmondta azt is, hogy
a bor egyfajta „időkapszula”, ez a hagyomány, az alapgondolat átadható
a gyermekei számára is, a későbbiekben további
értéket teremtve. Véleménye
szerint a piac
k í n á l at á b a n
jelenleg több
Fotó: Gémes Sándor
az úgynevezett „technoA vásárhelyi borász nem üzleti megfontolásból, hanem szeretetből foglalkozik a szakmával

Fogyatékkal élők bőrébe bújhattak az egészséges fiatalok a nyárzáró fesztiválon
Egy szegedi alapítvány kerekesszékbe ültette a SZIN fiataljait,
megmutatta, milyen hallássérültként, vakként élni. Volt, aki
könnyezve szállt ki, miután kipróbálta, hogy egyes embertársaink
miként élnek.
Tóth Marcell

Fotó: Kovács Ferenc

Ami egy egészséges embernek természetes, az a sérülteknek csak álom marad

Kiköltözött a Szegedi Ifjúsági Na
pokra a Horizont Rehabilitációs
Közhasznú Alapítvány. A szervezet
sérült és beteg emberek számára
nyújt segítséget, hogy egymásnak
tapasztalataikat átadhassák, így támogatva saját hozzátartozóikat is
ápolásukban.
Az alapítvány aktivistái figyelemfelhívó táblákat helyeztek el a SZIN
több pontján, ezeket graffitisek fúj-

ták. Kipróbálhatták a fiatalok, hogy
milyen kerekesszékből italt rendelni
a rendezvényen, vagy éppen vakon
végigmenni a Partfürdőn, s valamit
elkérni. A siketséget füldugóval imitálták, itt egy történetet mutogatott
el nekik valaki, ezt kellett megérteni.
– Először fordult elő velem, hogy
láttam egy fiút, aki a kerekesszékből könnyes szemmel szállt ki, majd
azt mondta, fantasztikus, hogy neki
van lába, s képes járni. Ezért a pillanatokért megéri mindezt csinálni
– mondta Kmetovics Anna, az alapítvány projektvezetője.
Úgy érzi, sokaknak gondolkodásmódját sikerült megváltoztatni
a programnak köszönhetően, hiszen
bárki kerülhet hasonló élethelyzetbe egy váratlan, súlyos betegség következtében.
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Érvényes: szeptember 2-től szeptember 8-ig

HOROSZKÓP
Anyagi helyzete alakulhat egészen másképp,
mint ahogy azt gondolta. Ez nem feltétlenül jelent rosszat, de ne nagyon siessen a helyzet megítélésével! Már csak azért
se, mert a hét közepére egészen biztosan jobb passzba kerül. Visszatér a
derűlátása és a hite.

KOS

(03.21. -04.20.)

Bátran újítson! A hét közepén készüljön fel, hogy
a munkahelyén jövés-menés lehet! Nincs mitől
félnie. Tudatosítsa önmagában, hogy milyen hasznos „fogaskerék”! A hétvégét lehetőleg a barátaival és a hobbijával töltse! Csak olyasmit csináljon,
amiben igazán örömét leli.

BIKA (04.21. - 05.20.)

A hét közepén egy barát vagy ismerős hozhat vidámságot az életedbe. Ne nevesse ki! Vigyázzon,
mert félreértheti azt, hogy min derül! Hétvégén pihenje ki a hét fáradalmait! Nyugodtan legyen passzív, lustálkodjon! Válasszon olyan programot, amely megnyugtatja és kikapcsolja!

IKREK (05.21. - 06.21.)

A hét közepén ne bánja, ha kicsit csendesebb,
eseménytelenebb napok következnek. Ezzel előre
„pihenhet” a hétvégére, mert nagy pörgés és sok élmény várja. Minden
jól alakul, kivéve, ha elkezd a jövő miatt aggódni. Ne tegye! Elronthatja az
egész hétvégét, ha gondolatban előrefut.

RÁK (06.22-07.22.)

Nagyon biztatóan indul a hét. Jogosan reménykedhet a folyamatos anyagi gyarapodásban. A
javuló tendencia nem áll meg. Ne csodálkozzon, hiszen megdolgozott
érte! Gondoljon vissza, mennyi mindent tett, és hányszor továbbment,
amikor mások megtorpantak!

OROSZLÁN

(07. 23. - 08 23.)

A hét közepén pihenhet kicsit. Meglehetősen
eseménytelen napok következnek, de a hétvége
közeledtével ismét felgyorsulnak az események körülötte. Először a pénzére kell vigyáznia, majd arra, hogy képes-e kikapcsolni a „mindenkinek
meg kell felelni” programot?
SZŰZ (08.24. - 09.23.)

Az legyen a kiindulópont, hogy ön úgy jó, ahogy
van, és akinek ez nem tetszik, azzal nincs semmi
dolga. Ha nem így gondol magára, akkor valóban rosszul fogja érezni
magát a bőrében. A hétvége hangulata is összefügg ezzel.
MÉRLEG (09.24-10.23.)

Egészségével kellene foglalkozni, például a bőre
védelmével. Ugye nem megy ki a napra fényvédő
krém nélkül? És ápolja, és utána is? A hét végén nagy szüksége lesz a
türelmére. Valószínűleg olyan emberrel akad össze, aki próbára fog tenni.
Lehet, hogy buta, de az is lehet, hogy csak úgy tesz. Ne menjen „lépre”!
SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

Remek hangulatban indul ez a hét. A közérzete
és az anyagi helyzete is kirobbanóan jó lesz,
de ne bízza el magát! Másnap rossz hírt kaphat a családtól, vagy egy
ingatlanügy nem úgy alakul, ahogy szerette volna. Mielõtt kétségbeesne,
próbáljon meg szakembertől tanácsot kérni.
NYILAS

(11.23. - 12.21.)

A hét elején minden terve kedvezően alakul. Ha
most indul szabadságra, akkor az is nagyon jó
lesz. Amennyiben még nem, akkor tervezgesse, foglalkozzon az utazás
gondolatával! Arra ügyeljen csak, hogy kinek mesél minderről! Nem kell
dicsekednie.
BAK

(12.22. - 01.20.)

A hét első napján még minden szempontból
kirobbanó formában lesz, de másnaptól kicsit
lelassulhat. Ezért jobb, ha a fontosabb tárgyalásokat, intéznivalókat hétfőre időzíti. Ráadásul keddtől nagyon kell vigyáznia a pénzére. Ha nem
óvatos, komoly veszteség érheti.

VÍZÖNTŐ

(01.21. - 02.20.)

Készüljön fel rá, hogy megoszthatja a környezetét. Ne legyen, nem lehet cél, hogy mindenkinek
tetsszen. Hét közepén minden kritika és vélemény ellenére erősítse meg
az önbizalmát. A hétvégén érdemes lenne elutaznia. Utazhat külföldre
vagy vidékre.
HALAK (02.21. - 03 20.)

Orvosi és gyógyszertári ügyelet
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

Terjesztés
SZEGED

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
0662/314-116-os telefonszámon!

Déli Szó – közéleti hetilap
Kiadó: Napfénymédia és Marketing Kft., 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 5. • Felelős
kiadó: Pintér M. Lajos ügyvezető igazgató • Szerkesztőségi és postacím: 6725
Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. • E-mail: deliszomagazin@gmail.com • Telefon:
62/314-116 • Főszerkesztő: Pintér M. Lajos • Hirdetésfelvétel: Busáné Bitó Erika
(62/314-116) • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói
Kft., Veszprém • Terjeszti: Dobber Lapterjesztő Kft., 5630 Békés, Rózsa u. 9.
• Azonosítószám: ISSN 2060-5900 • Példányszám: 90.000 • Meg nem rendelt
kéziratot nem közlünk, nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. • A hirdetések
tartalmáért nem vállalunk felelősséget. • A Déli Szó hetilap bármely részének
másolásával és a lap terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva!
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Világbajnokságon bizonyított a szegedi gépírólány

A bűnmegelőzésért

Melanie fokozza a sebességet
Horvát Melanie, „Magyarország
2014. évi ifjúsági gépíróbajnoka”
idén gépírásból a 36., szövegszerkesztésből a 44. helyezést
szerezte meg a berlini gyors- és
gépíró világbajnokságon. A vajdasági származású lány a Szegedi
Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán szerette meg
a vakon gépelést.
Tóth Marcell
Gépírásból 36. helyet, szövegszerkesztésből a 44.-et szerezte meg
Horvát Melanie a Berlinben, az 51.
Intersteno kongresszus részeként
megrendezett gyors- és gépíró világbajnokságon. Rengeteget gyakorol, hogy tudását fejlessze, versenytársaihoz képest viszont hátránya,
hogy nem használ rövidítéseket,
azonban ezen a szokásán nem is
kíván változtatni.
– Sokszor láttam filmekben,
hogy vakon kezelik a klaviatúrát,
ami nagyon vonzó volt számomra
mindig is – mondta a Déli Szónak.
2011 szeptemberétől valósíthatta meg álmát, amikor felvették a
Szegedi Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karára. Ugyanis a
jogi asszisztensek tantárgyai között
szerepelt a gépírás is. Kevesebb mint
három hónap alatt sikerült elsajátítania az alapokat. Innentől kezdve a sebességfokozásra helyezte a hangsúly
metronóm használatával, majd más
speciális eszközök igénybevételével.
Egyetemi oktatója biztatta először, hogy induljon versenyeken is.
A megmérettetéseken több nyelven
kell gépelni, de ehhez nem kell ismerni mind a 17-et, ezért Horvát
Melanie csak mosolyogni szokott,
amikor megkérdezik, hogy beszéli-e az összeset. Már első, 2012-es
versenyén elnyerte a „Felsőoktatási
intézmények legjobb gépírója” címet, nemzetközi szinten a legjobb eredménye az internetes versenyen elért 4. helyezés, valamint
a világbajnokságon megszerzett
26. hely.
– Felemelő érzés, amikor a
sípszó hallatára 50-60 ember

egyszerre kezd el gépelni. Igazából
ezt az érzést nem lehet szavakba foglalni, meg kell tapasztalni – fogalmazott a fiatal lány. Berlinben az
összesen 500 résztvevő közül gépírásból felnőtt kategóriában 110 versenyző indult, szövegszerkesztésből
107. A gépírás versenyszámában elért eredményével elégedett. – Mivel
sok versenyző rövidítéseket
használ gépelés közben,
én pedig tisztán gépelek, vagyis minden
egyes karaktert leütök, ezért várható volt, hogy a 30.
és 40. hely között
fogok végezni.
A gépírólány
már előretekint.
– A következő
világbajnokságot Szardínián
rendezik meg
2019-ben, ami-
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re már most megkezdtem a felkészülést. Határozott célom, hogy addig további sikeres eredményeket érjek el a gépírás területén, valamint
a számomra még új versenyszámokban, mint a szövegszerkesztés és a
beszédíró gépírás is – zárta szavait
Horvát Melanie.

A különböző módszerek is
mertetésével, gyakorlatokkal,
képzésekkel és közösségi ren
dezvények által megvalósított
„Generációk Biztonsága” című
projekttel a bűnmegelőzés fon
tosságára irányították a szak
emberek a figyelmet. A pályá
zó Bűnmegelőzési és Oktatási
Szolgáltató Központ Egyesület
vezetője, Kispéter Andrea el
mondta, sikeres bűnmegelőzési
tevékenységet csak társadalmi
együttműködéssel lehet végez
ni. Ebben partnerük volt többek
között a Csongrád Megyei Rend
őr-főkapitányság, a Szegedi Va
daspark, a Szegedi Tankerületi
Központ és az ÁGOTA Alapítvány
is. A résztvevők együtt tehettek
egy lépést a biztonságos életvi
tel kialakítása felé.

Vizslák és koraszülöttek
Közel 100 ezer forint gyűlt össze
a szegedi Kastélykert fogadó
ban, ahol a négylábúak a jó ügy
érdekében vetődtek a vadakra.
A II. OVK CACIT Délvidéki Kupa
Vizslaversenynek idén 21 indu
lója volt. – A vízi-mezei verseny
teljesítése komoly erőfeszítést
igényelt, mely során a kutya ki
képzettsége számított – mondta
el a Déli Szónak Vörös László, az
esemény szervezője. A záróren
dezvényen, a jótékonysági vad
elhozó versenyen a jelentkezők
nevezési díjaikkal támogathatták
a Szegedi Újszülött Életmentő
Alapítványt. Összesen 98 ezer fo
rint gyűlt össze a jótékony célra.

Fotó: DSZ
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Féltve őrzött titoknak számítanak a hagyományos családi receptek

A halászlé igazi hungarikum
Szeged és egyben Magyarország
egyik védjegye a halászlé. Ennek
tiszteletére, valamint a magyar
konyha népszerűsítése céljából
hétvégén tartják a XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivált.

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

Kiss Ervin
A magyaros ételkülönlegesség szegedi halászlé
néven szerepel a Csongrád
Megyei Értéktárban, hungarikummá viszont tiszai halászléként nyilvánították. Nemcsak
Magyarországon, de az egész
Kárpát-medencében ismert, és egyben egyedi ízvilága miatt közkedvelt
étel. A halakban gazdag ennivaló
elengedhetetlen adaléka a paprika.
A magyar néprajzi irodalom egyenlőségjelet tesz a halászlé és a halpaprikás közé. Herman Ottó korábban
azt állította, hogy a jó halászlé elkészítéséhez sok kecsege, elég ponty
és kevés harcsa kell. A Tisza-parti
különlegesség többféle halból ké-

szül, amiket
átnyomk odnak
egy szitán, így a lé besűrűsödik,
majd ezután ebbe főzik bele a halhúst. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
halászlét készíteni és enni külön
„nemzeti ügy”, mivel ez egyben
hazánk egyik védjegye. A magyar
konyha meghatározó étele, amit a
karácsonyi ünnepek során a tradícióknak megfelelően fogyasztunk.

Hungarikumként
tovább öregbíti a
magyar gasztrokultúra hírét, mely méltán
híres az egész világon. A
szegedi halászlé elkészítéséről
szóló hagyományos családi receptek féltve őrzött titkoknak számítanak. Egyes vélemények szerint
kizárólag pontyból érdemes készíteni, míg például csukát és süllőt
csak kiegészítőként kell hozzáadni.
A makói hagyma jellegzetes ízeket biztosít, így egyedi ételről beszélhetünk. Elkészítéséhez a Tisza
mentén többnyire a lefelé szűkülő
bográcsokat használják.

Magyar áldozatai is vannak az extrém szelfizésnek

Hány lájkot ér meg egy veszélyes fénykép?
Az önmagunkról készített fotók,
vagyis a szelfik töretlen népszerűségnek örvendenek a közösségi
oldalakon. Ez a legegyszerűbb
módja annak, hogy közöljük tartózkodási helyünket, élményünket
ismerőseinkkel, követőinkkel.
Betkó Tamás Dávid
Nem is gondolnánk, a lájkok halmozása azonban könnyen átcsaphat felelőtlen magatartásba, ugyanis sokan
minél veszélyesebb helyen igyekszenek pózolni. A világ számos országában követelt már halálos áldozatokat
ez az őrült hóbort, egy ártatlannak
tűnő fénykép mögött azonban több
is rejtőzhet. Tóth Tamás pedagógus
„Selfie” című vándor fotókiállítá-

sával kívánja felhívni a figyelmet,
hogy a retusált, mosolygós arcok
mögötti világ közel sem ennyire
gondtalan. – Folyamatosan várjuk
a pozitív megerősítéseket, többen a
közösségi média felületeit használják erre a célra. Többek között csak
azért vásárolnak meg egy ruhát,
vagy utaznak el egy szép helyre,
hogy azt az élményt, fotót megoszthassák másokkal, cserébe pedig
várják a visszajelzéseket.
Ennek a magatartásnak a hátterében több minden állhat, ilyen például az ingerszegény magánélet, így
ők az interneten keresztül várják
a visszacsatolást – emelte ki a Déli
Szónak Tóth Tamás, hozzáfűzve, a
szelfizésben is határok megtartása
az elsődleges.

Fotó: Kovács Ferenc

A télen Szegeden is kiállítással hívták fel a figyelmet az elővigyázatosságra
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Ingatlan
Szegeden, a Párizsi körúton eladó egy
32 nm2-es, egyszobás lakás. Egyetemistáknak ideális! Érd.: 30/527-2431
Ruzsán magánház eladó, kétszobás,
gázfűtéses, fürdőszobás, 1290 szög öl területen. Érd.: 0630/477-3167
Röszkén, a falu központjában, háromszobás, nagykonyhás ház eladó, vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas melléképületekkel. Érd.: 0620/317-94-79

Jármű
Kiváló Opel Astra gépjármű akár mozgáskorlátozottnak- eladó. Tel:
62/315-450

Vegyes
Szekrénysor, kétajtós, közép színárnyalatú megkímélt állapotban eladó 20 ezer
forintért. Érd: 0670/542-48-28
Sajtostallér sütő eladó 5 ezer forintért
(nem elektromos). Érd: 0670/542-48-28
Frissítő lávaköves masszázs Szegeden! www.silence-massage.webnode.hu
Jó állapotban lévő akusztikus gitár eladó Hmvhelyen. Tel: 0630/214-39-19
Ápolási ágy, gurítható, állítható fejrésszel, kapaszkodóval, matraccal eladó.
Érd.: 0630/603-52-81
Különböző méretű vascsövek, üvegezett
vas ajtó eladó Tel.: 06/62 746 646, 06/30
69 19 394
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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. szeptember 6-áig az elérhető
ségek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesz
tőségünkben vehetők át.
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A pedagógusok felkészülten várták az évkezdést, a szegedi intézmények felfrissültek

Újra gyermekzsivajtól hangosak az iskolák
Közel tizenhétezer diáknak csengettek be a Szegedi Tankerületi
Központ intézményeiben. Valamennyi iskola „felfrissülve” várta
a diákokat szeptember elsején.
Betkó Tamás Dávid
A 2017/18-as tanítási év jól előkészített tanév – mondta el a Déli Szónak
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató. – Az intézményekkel megfelelő működési mechanizmusban, partneri kapcsolatban tudtuk előkészíteni az új tanévet. A nyár
folyamán sikerült teljesíteni azokat
a karbantartási, felújítási teendőket
is, amelyek lehetővé tették mindazt, hogy rendezett, megújult környezetben kezdhették meg a diákok
a pedagógusokkal a munkát. Közel
harmincezer négyzetméternyi felület festése, mázolása, tisztasági meszelése valósult meg, továbbá a szükséges egyéb karbantartási munkálatokat is elvégeztek a tankerület mind
a negyvenegy intézményében. A pedagógusok és az intézményvezetők
is felkészülten kezdték meg a számos újdonságot tartogató tanévet,
ilyen többek között a pedagógustársadalmat érintő béremelés, pótlék-

Fotó: Gémes Sándor

Komoly előkészületeket végeztek a nyáron annak érdekében, hogy zavartalanul kezdődhessen a tanév

változás – nyilatkozta Plesovszkiné
Ujfaluczki Judit.
A tankerületi igazgató kiemelte, a
tankönyvek szállítása már kialakult,
ütemezett rendben történt, közvetlenül a Kello Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. szállította ki az iskolákhoz egy

előzetesen összeállított ütemterv
alapján. Az intézményvezetők segítségével figyelemmel kísérték a folyamatot, hogy gördülékenyen, problémamentesen megérkezhessenek a
tankönyvek, amelyeket az idei tanévben a kormány döntése szerint már

nemcsak az alsósok, hanem az 5–9.
osztályosok is térítésmentesen kaptak. – Tovább erősödött az a szándék, hogy az iskolai költségek viseléséből az állam igyekszik átvállalni, könnyítve ezzel a családok terheit
– tette hozzá a tankerületi igazgató.

A szegedi családok helyett a közétkeztetést biztosító vállalkozást segíti a baloldal

Amit a kormány ad, azt Botka László elveszi
Az ingyenes étkeztetés kormányzati kiterjesztése jelentős anyagi
terhet vesz le a szegedi családok
válláról is.
DSZ
Haág Zalán önkormányzati képviselő (KDNP), az oktatási bizottság
tagja elmondta: az Orbán-kormány
intézkedéseinek köszönhetően Sze
geden a bölcsődések közel 80 szá
zaléka s az óvodások háromnegyede ingyenesen étkezik az intézményekben. Országos szinten 2010 óta

29 milliárdról 74 milliárd forintra
emelkedett az erre fordítható költségvetési forrás, tehát két és félszeresére nőtt az MSZP-kormány
utolsó évéhez képest. Frakciótársa,
Hüvös László kiemeli: míg a korábbi
időszakban 92 ezer gyermek részesülhetett csak ingyenes étkezésben,
ma már 318 ezer gyermek számára
biztosított a térítésmentes napi háromszori étkezés a tanítási napokon
hazánkban.
– Az ingyenes étkeztetés kiterjesztése jelentős anyagi terhet vesz le a
nehezebb helyzetben lévő családok

válláról, ami Szegeden csak az állami és önkormányzati intézményeket
tekintve is több mint ötezer gyermek
ingyenes étkezését teszi lehetővé, és
közel 2100 gyermek étkezhet féláron
– mondja Haág Zalán. Miközben a
kormány politikájának következtében jelentősen bővül a gyermekétkeztetés támogatása, Szegeden a
kedvezményben nem részesülő családoktól az MSZP-s közgyűlési többség több pénzt szed be, mint korábban bármikor. – Így Botka László előterjesztésére januártól öt százalékkal
drágulni fog az étkezési díj, ezzel lé-

nyegesen többe kerül az étkezés térítési díja, mint a hasonló nagyságrendű Debrecenben, Kecskeméten vagy
Botka szülővárosában, Szolnokon.
Például egy óvodás Kecskeméten
havi szinten közel 2500 forinttal étkezhet olcsóbban, mint Szegeden, a
középiskolások esetében pedig még
ennél is nagyobb a különbség – a
szegedi diákok kárára. Sajnálatos,
hogy a Botka László vezette baloldal a gyerekek, a családok helyett a
közétkeztetést biztosító vállalkozás
érdekeit képviseli az újabb áremeléssel – zárja Haág Zalán.
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Zentai siker

A gyermekek is citerázhatnak
A nyár után is bőséggel számíthatnak rendezvényre az ásotthalmiak.
Összeállításunkban mutatjuk,
milyen események várhatóak az
ősz elején a nagyközségben.
Megyeri József
Szeptember 2-án az Ásotthalmi
Népdalkör népzenei találkozót rendez, amelyen fellép a
Hajdújárási Rekötye Népdalkör,
a Kelebiai Daloskör, a királyhalmi Pirospántlika népdalénekes
gyermek csoport, a Mórahalmi
Parasztkórus, a Zákányszéki
Parasztkórus, az Ásotthalmi Ci
terakör és az Ásotthalmi Népdalkör.
A találkozónak a művelődési ház ad
otthont.
Nyárzáró programoké lesz a főszerep az ásotthalmi külterületi közösségi házakban. Szeptember
2-án Nyárbúcsúztató Családi Napot
rendez az Unióban a Tanyákért
Egyesület a gátsori közösségi háznál. Vidám hangulatú tanyasi aka-

dályversenyre várják a családokat
délelőtt 10 órától.
A kissori közösségi háznál
szeptember 23-án tartják a Kissor
Napját. 11 órakor nyitják meg az
eseményt, majd Szent Gellért-áldást
adnak. 13 órától a színpadi fellépők következnek, 15 órától pedig
traktorversennyel folytatódik a
rendezvény, melyet az Ásotthalom
Kissorért Egyesület szervez.
Ősztől ismét várja klubjaiba az érdeklődőket a művelődési ház. Új foglalkozás a gyermek citerakör, melyre
várják a jelentkező kicsiket. Márki
József vezetésével hétfőnként tartják a citerapróbákat. Kéthetente baba-mama klub is lesz. Az első alkalomra szeptember 15-én kerül sor,
ekkor Zümmögő címmel komplex baba-mama foglalkozás várható
Huszák-Moldvai Tünde gyógypedagógus vezetésével. A nyári szünet
után ismét hetente tartja majd összejöveteleit a Borostyán Nyugdíjas
Klub, az Ásotthalmi Népdalkör és
az Ásotthalmi Citera Kör is.

Fotó: Kovács Ferenc

Augusztus 20. után sem áll meg az élet

Megújulnak Pusztamérges balesetveszélyes járdái
A település több mint 23 millió
forint pályázati forrást nyert el a
korszerűsítésre.
Kiss Ervin
Két felújítási programjával is sikeresen pályázott Pusztamérges
község a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt tenderén.
Ennek köszönhetően belterületi
járdák újultak és újulnak meg a
településen – tájékoztatott Papp
Sándor polgármester. Mint megtudtuk, mindkét nyertes pályázat
esetében 85 százalékos támogatáshoz jut Pusztamérges, melyhez 15
százaléknyi önerőt kell biztosítani,
ami azt jelenti, hogy a több mint
23 millió forintnyi pályázati forrás összesen 27,5 millió forintnyi
fejlesztést tesz lehetővé. A Szent
István utca térburkolata előrelátha-

Fotó: Pusztamérgesi önkormányzat

tólag szeptember végére újul meg.
A Szent István utcában a Petőfi
utca sarkától a Fő utca kereszteződéséig betonjárda épül, az utca
többi részén kiselemes, szürke térburkolatot tesznek le. Korszerűsítik
a Petőfi utca, illetve a Rákóczi utca

már meglévő, de elöregedett és összetöredezett járdáját. Ezek a munkálatok az időjárás függvényében
jövő tavasszal valósulhatnak meg.
A polgármester kiemelte, a lakosok
nagy örömmel fogadták a régóta
várt beruházásokat.

A Zentai Magyar Kamaraszínház
Lúdas Matyi-előadása nyerte el a
legjobb mesejáték rendezéséért
járó díjat Szarvason a VI. Magyar
Teátrum Nyári Fesztiválon – számol be róla a joreggeltvajdasag.
com internetes portál. A rangos
seregszemlét hatodik éve rendezik meg a Szarvasi Vízi Színházban. A Zentai Magyar Kamaraszínház rendre bemutatkozik
legújabb produkcióival. Idén a
László Sándor által rendezett Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című
darabjával a legjobb mesejáték
rendezése díját érdemelte ki a
társulat.
„Három évvel ezelőtt a kamaraszínház Szabó Magda: Sziget-kék
című gyerekelőadását különdíjjal, majd egy évre rá Lázár Ervin:
A legkisebb boszorkány című
előadását a legötletesebb kosztümért járó díjjal jutalmazták. A
tavalyi évben a Zentai Magyar
Kamaraszínház Oscar Wilde: A
csillagfiú című mesejátékáért és
kitartó színjátszói tevékenységéért az V. Magyar Teátrum Nyári
Fesztiválon A magyarságtudat
és a magyar nyelv megőrzéséért
díját nyerte el. A legjobb rendezésért járó díj László Sándor
színvonalas munkája mellett a
színtársulatot is dicséri, hiszen
játékukkal olyan hangulatot varázsolnak minden alkalommal a
színpadra, mely szórakoztatja a
felnőtteket és gyermekeket egyaránt. A kamaraszínház a nyári
fesztiválok után újult erővel készül a következő évadra, mely
nagyon különlegesnek ígérkezik,
hisz a vendégszereplések mellett
olyan előadások lesznek, melyben minden kedves néző megtalálja a kedvére valót.”
Forrás: joreggeltvajdasag.com
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Hat év közös munkája ért be a csehországi világbajnokságon

A fájdalom sem fogott ki Birkás Balázson
A 2014-es ifjúsági világbajnokságon aratott sikert követően a felnőttek között is vb-aranyat szerzett
a DÉMÁSZ Szegedi VE kajakosa,
Birkás Balázs.
Vajgely Pál
A szegedi sprinter a honvédos
Balaska Márkkal alkotott párosa
roppant magabiztosan ért fel a világ tetejére a közel sem ideális körülmények között megrendezett K2200-as fináléban a Racicében lezajlott kajak-kenu világbajnokságon. A
szakadó esőben valóságos ágyúként
lőtték ki magukat a rajtgépből, ahonnan egy pillanatig sem volt kérdés a
győzelmük: a futamot végig vezetve utasították maguk mögé a teljes
mezőnyt. – 2012 óta folyamatosan
megyünk párost a világversenyeken
Márkkal. Voltak ugyan hullámvölgyeink, de mindketten láttuk a lehetőséget a párosban. Mindig a ma-

ximalizmusra törekedtünk, de idén
sikerült megcsinálnunk egy olyan
pályát, amibe nem tudunk belekötni – mondta a Déli Szónak Birkás
Balázs. Az időeredmény tökéletesen
alátámasztja a 21 éves kajakos szavait, hiszen míg 2015-ben ugyanezen
a helyszínen 33.15-ös idővel végeztek, addig most 30.91-et repesztettek,
azaz mintegy 10 százalékot javítottak idejükön. – Hittünk magunkban,
tudtuk, hogy mire vagyunk képesek,
és legyőztük a világcsúcstartó szerb
párost is. Az elmúlt években ugyan
jól rajtoltunk, de nem volt végsebességünk, a táv felénél el tudtak kúszni
tőlünk. Idén ez jelentette a különbséget, átléptük ezt a határt. Szegediként
végig élveztem a klub támogatását,
nagyon örülök annak, hogy a belém
fektetett bizalmat viszonozni tudtam
ezzel az eredménnyel, ez tölt fel engem energiával – tette hozzá Birkás
Balázs, akit egy deréksérülés is hátráltatott, de mint hozzáfűzte, az ezzel

Fotó: MTI

Az U23-asok után a felnőttek között is világbajnok lett a szegedi sprinter (jobbra)

járó fájdalmat sikerült kizárnia a versenyek során, viszont az edzéseken
többször is zavarta. A szezon ezzel
még nem ért véget számára, hiszen

szeptember első hétvégéjén a magyar bajnokságon vesz részt, majd
egy németországi, meghívásos versenyen áll rajthoz.

Csapatban került a világ tetejére a szegedi kajakos kiválóság

Medveczky Erika két aranyérmet nyert
Pályafutása során eddigi egyéni
számokban szerzett két világbajnoki címet a DÉMÁSZ Szegedi VE
kajakosa, Medveczky Erika, most
azonban csapathajókban diadalmaskodott.
Vajgely Pál
Ugyan szerdán még komoly betegséggel küzdött a DÉMÁSZ Szegedi
VE kajakosa, de Medveczky Erika
talpra tudott állni ebből, és a hétvége
mindkét napján egy-egy aranyérem
került a nyakába a Csehországban
megrendezett
világbajnokságon.
Párosban 1000 méteren, a négyesben pedig 500 méteren ülhetett fel a
trónra a szegedi sportoló, aki így elégedetten tekintett vissza a Racicében
történtekre, még ha maradt is benne
hiányérzet. – Nem gondoltam vol-

Fotó: MTI

Minden veszni látszott, de Medveczky (jobbról a második) mégis nyerni tudott

na, hogy így sikerül, szerdán romba
dőlni látszott az egész éves munkám.
Melegíteni sem tudtam, de az orvosi stáb segítségével kilábaltam a vírusos gyomorfertőzésből. Szerettem
volna egyesben is megmutatni, hogy

mit tudok egy vb-döntőben, ez most
sajnos nem sikerült – értékelte a
nemrég lezajlott világbajnokságot
Medveczky Erika.
Az immáron négyszeres világbajnok
kajakos hozzátette: nem tud válasz-

tani a most megszerzett két aranya
közül, ezt ahhoz a szituációhoz hasonlította, mint amikor egy édesanyától azt kérdezik, melyik gyermekét szereti jobban. – Egyéni
számban nyertem már vb-t, de ez
most más volt, hiszen csapathajóban diadalmaskodtam. Jó érzés úgy
győzni, hogy másoknak is örömet
okozol, a lányok pedig maximálisan kitartottak mellettem a betegségem alatt is – mondta a Déli Szónak
Medveczky Erika.
Kitért rá, bár rendszerint elfárad egy
világesemény után, most a csehországi négy napot követően mégis
úgy érezte magát, mintha két héten keresztül folyamatosan versenyzett volna. – Elképesztő lelki és fizikai hullámvasút volt ez a négy nap,
még nem tudom, merre van az előre – zárta Medveczky Erika.
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Szegediekkel a soraiban rajtol a selejtezőben az U21-es válogatott

A koncentráció lesz a kulcs a játék során
Szeptember 5-én Málta ellen kezd
a magyar U21-es labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezőkben: a keretbe három szegedi
labdarúgó is meghívót kapott.
Vajgely Pál
Kijelölte a Málta elleni Európabajnoki selejtezős keretét Michael
Boris, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője: a
csapatban három, Szegedről indult
labdarúgó kapott szerepet. Kecskés
Ákos egyike a csapat három légiósának, a védő a lengyel Termalicához
szerződött kölcsönbe a nyár folyamán, legutóbb pedig akkor került a
hírekbe, amikor a Lech Poznan ellen egy fejpárbaj során felszakadt a
szemöldöke, ám ő ennek ellenére
is folytatni akarta a játékot. – Úgy
gondolom, sikerült stabilizálni a helyemet új csapatomban. Öt öltéssel
kellett összevarrni a szemöldökömet, majd a válogatott orvosai vették ki a varratot – tért ki sérülésére Kecskés Ákos, aki a Málta elleni meccsről elmondta, a legfontosabb az lesz, hogy ne kapkodjanak,
és stabilak maradjanak. – Ma már
nemzetközi szinten mindenki ellen

komolyan kell készülni, nem lehet
senkit sem lebecsülni. Leszűkült a
mezőny, minden országban vannak jól játszó légiósok – összegzett
a Termalica légiósa.
Újból meghívót kapott a Vasas védője, Szivacski Donát is, aki szintén
kiemelte: fontos lesz a Málta elleni rajt. – Ugyanakkor semmiképp

nem könnyű a feladat, mert a belgák
éppen hogy nyerni tudtak ellenük.
Nagy előnyünk lehet, hogy sokat játszottunk már együtt, bár most más
taktikát alkalmazunk. Valószínűleg
Málta védekezni fog, és a kontrákra alapoz, így biztos, hogy sokat
jelentene, ha korán gólt szereznénk
– tekintett az első, Gyirmóton ese-

dékes meccsre a szegedi labdarúgó. Szintén a csapattal tart majd a
nyáron az Újpesthez került támadó,
Zsótér Donát is: a Kispesttel az elmúlt idényben bajnoki címet nyert
futballista eddig a lilák mindegyik
bajnokiján szerepet kapott, és éppen
volt klubja ellen gólt is szerzett. A
Magyarország – Málta U21-es Ebselejtezőt szeptember 5-én, 17 órától játsszák.

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Kötelező győzelemmel számolnak Málta ellen az U21-esek

Az EYOF után az Európa-bajnokságon is érmet szereztek női U17-es kézilabdásaink

Fájó, de a norvégok nevettek a végén
Két szegedi lány is szerepet kapott
a szlovákiai női U17-es Európabajnokságban bronzérmet szerző
magyar női kézilabda-válogatottban.
Vajgely Pál
Harmadik helyen végzett a
Szlovákiában megrendezett U17es Európa-bajnokságban a magyar
női válogatott, amelynek tagja volt
az egyaránt a Nemzeti Kézilabda
Akadémiában játszó, Szegedről
indult Kovács Noémi és Simon
Armilla. A lányok az elődöntőig re-

mekül meneteltek, ám ott a norvégok
ellen alulmaradtak, majd a franciák
ellen megszerezték a bronzérmet, így
az EYOF-on kiérdemelt aranyérem
után ismét a dobogóra állhatott az
együttes. – Az EYOF-győztes csapatban nem szerepeltem, ezért hatalmas
öröm volt, amikor Bohus Bea három
nappal az indulás előtt közölte velem, hogy utazom az Eb-re. Tudtuk,
hogy nehéz lesz újra aranyat nyerni. Fájó volt a norvégok elleni vereség, több felkészülési meccsen is
viszonylag simán legyőztük őket –
értékelt Kovács Noémi. Csapattársa,
Simon Armilla hozzátette, két fontos

Fotó: DSZ

világversenyen is szerepelhettek, ami
ritkán adatik meg, címeres mezben
játszani pedig minden korosztályban
óriási dolog, így elégedettek lehet-

nek a harmadik hellyel. Mindkét lány
szeretne élvonalbeli felnőttjátékossá
válni, és minél többször újra a válogatottban szerepelni.
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Csongrád megyei derbi az OB I-ben

Erősítés

Sorsoltak a férfi vízilabda OB I-ben, az október 4-én
induló bajnokság 16 csapatát ezúttal is két nyolcasra
osztották, a csoportok első négy helyezettje a felsőházban, az 5–8. helyezettek pedig az alsóházban folytatják
a középszakaszban. A ContiTech Szeged Diapolo a B
csoportba került, ahol az Eger, az OSC, a Miskolc, a
Honvéd, a Pécs, a Tatabánya és a Szentes lesz az ellenfele.

A 125 első osztályú
meccsel rendelkező szerb
Marko Dinjar igazolt a
Szeged 2011-Grosics
Akadémia csapatába. A
31 éves focista és a klub
kétéves szerződést kötött.

Fodor-dupla a megyei rangadón

Elrajtolt a Pick Szeged
Véget ért a felkészülési idő
szak a MOL-Pick Szeged férfi
kézilabda-csapata
számára:
Juan Carlos Pastor tanítványai
szerdán már bajnoki mérkő
zést vívtak a Cegléddel, ahol
bemutatkozhatott a gárda két
új igazolása, az orosz irányító,
Dmitry Zhitnikov, valamint az
izlandi szélső, Stefan Sigur
mannsson. Az újszegedi sport
csarnokban egy könnyed, 16
gólos sikerrel (34-18) nyitották
az idényt a Tisza-partiak, a ma
gabiztos győzelemből Balogh
Zsolt tíz góllal vette ki a részét.
A találkozó előtt emlékeztek
meg a klubot 22 éven át szol
gáló, napokban elhunyt gyú
róról, Pióker Sándorról. A Pick
szeptember elsején 18 órától
az Egert fogadja, majd hat nap
pal később a Tatabánya látogat
az újszegedi sportcsarnokba.

A megye hétvégi labdarúgó-kínálata
NB II: Szombat 18.00: Nyíregyháza
Spartacus – Szeged 2011-Grosics
Akadémia. • NB III Közép csoport:
Szombat 17.30: Szekszárdi UFC – Makói
FC, Szentlőrinc SE – Mórahalom VSE,
Hódmezővásárhelyi FC – FC Dabas,
Vecsési FC – SZEOL SC. • Megye I.: Péntek
16.30: Szentesi Kinizsi SZITE – Ujszegedi
TC. 19.00: FK 1899 Szeged – Csongrád
TSE. Szombat 16.30: Hódmezővásárhelyi
FC II. – Ásotthalmi TE, Algyő SK –
Foliaplast-Bordány SK, Zsombó SE –
Szegedi VSE, Kiskundorozsmai ESK –
Deszk SC. Vasárnap 16.30: Sándorfalva SK
– Szőregi RSE. • Megye II.: Szombat 16.00:
Röszke – Apátfalva. 16.30: St. Mihály
FC – Móravárosi Kinizsi, Tömörkény –
Balástya, Üllés – Székkutas, Mindszent
– Csengele, Makó II. – Nagymágocs.

Vasárnap 16.30: SZVSE II. – Kiszombor,
Csanytelek – Csanádpalota. • Megye III.
Homokháti csoport: Szombat 16.30:
Zákányszék – Kistelek, Dóc – Algyő II.,
Csongrád II. – Zsombó II. Vasárnap
16.30: Bordány II. – Sándorfalva II.,
Pusztamérges – Ruzsa, Ásotthalom II. –
Mórahalom II. • Megye III. Tisza-Maros
csoport: Szombat 14.30: Csongrád III. –
Szikáncs. 16.30: Baks – Nagylak, Szegvár –
Kübekháza, Pitvaros – Földeák, GyálarétLS 2015 – Baktó-Petőfitelep. Vasárnap
16.30: Fábiánsebestyén – Mártély.
A SZEGEDma.hu online közvetítései: Péntek 19.00: FK 1899 Szeged
– Csongrád. Szombat 16.30: Algyő –
Bordány, 18.00: Nyíregyháza – Szeged
2011.

Magabiztos győzelmet aratott az NB III Közép csoportjának
elmúlt hétvégi rangadóján a Mórahalom VSE labdarúgócsapata, miután 3–0-ra legyőzte a Hódmezővásárhelyi FC-t. A
homokháti együttes régóta várt erre a sikerre, hiszen legutóbb 2014 márciusában tudta megverni a HFC-t tétmérkőzésen, az idei szezon első sikeréből pedig alaposan kivette
a részét a csapat 21 éves játékosa, Fodor Ádám, aki a harmadik és a nyolcvanhatodik percben is betalált. – Az volt
a taktikánk, hogy a szélen törjük fel a Hódmezővásárhely
védelmét, ez sikerült is, hiszen az első két gólunk az oldalról
érkező beadásból született. Más elképzeléssel futballozunk,
mint tavaly, ennek is köszönhető, hogy többet odakerülök
a kapuhoz – értékelte a rangadón aratott győzelmet Fodor
Ádám. Megjegyezte, nagy szerepe volt sikerükben annak,
hogy a legjobbkor vették be ellenfelük kapuját, hiszen a
meccs legelejét követően még közvetlenül a szünet előtt is
sikerült gólt szerezniük, így kétgólos előnnyel fordulhattak.
A három pont megszerzéséhez arra is szükségük volt, hogy
a második félidőben szervezett védekezést mutassanak
be. Tavasszal egészen az utolsó fordulóig kellett izgulnia a
mórahalmiaknak, hogy sikerül-e kivívniuk a bent maradást
az NB III-ban, ezt viszont idén mindenképpen elkerülné a
csapat. – A tavalyi volt a tanulóévünk, amikor sok, értékes
tapasztalatot szereztünk, bízom benne, hogy idén idegenben is jobb teljesítményre leszünk képesek. Alig változott
a csapatunk, ismerjük egymás gondolatait is, ez is segít
nekünk az idei szezonban – zárta Fodor Ádám.
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DÉLI SZÓ 
Molnár Tamás szerint meghalhat a szegedi úszósport

Ezüstös gyémánt

Megsiratta az ellopott olimpiát
Mint az 1984-es klasszis sportolóktól, így Magyarországtól is elvették
a bizonyítás lehetőségét azzal,
hogy vissza kellett lépni a 2024-es
olimpiai pályázattól – véli Molnár
Tamás. A háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó azért dolgozik,
hogy újra eredményes csapat
legyen Szegeden, ám ehhez több
modern uszodára és stabil anyagi
háttérre van szükség.
Vajgely Pál
Sportos témával folytatódott a
SZEGEDma Klub, a harmadik esten a vizes világbajnokság és azon
belül is a vízilabda játszotta a főszerepet. A szegedi háromszoros olimpiai bajnok center, Molnár Tamás úgy
kezdte, a magyar férfiválogatott nem
elveszítette, hanem nem nyerte meg
a budapesti finálét a horvátok ellen.
Ugyanakkor nem maradt arany nélkül a magyar póló, hiszen a masters
világbajnokságon a Millennium, korábbi olimpiai bajnokokat felvonultató csapata győzni tudott. A gárda tagja volt az est másik vendége,
a szintén olimpiai bajnok Varga Zsolt,
a Ferencváros vezetőedzője, aki elmondta, minden méter fájt a felkészülése kezdetén, de a siker érdeké-

ben ez megérte.„Papeszt”, ugyan kérlelte Kemény Dénes, hogy minél többet menjen be centerbe, csak annyit
tudott rá válaszolni: ha sikerül felérnie, be fog menni. A sikerrel megrendezett vizes vb kapcsán újból
felmerült az év elején „meggyilkolt”
álom: képes lenne-e Magyarország
egy olimpia megrendezésére? Varga
Zsolt dühösen fogadta a döntést, míg
Molnár Tamás ahhoz hasonlította a
szituációt, mint amikor 1984-ben politikai döntéssel elvették kiváló sportolóinktól a Los Angeles-i ötkarikás
játékokon való szereplés lehetőségét.
– Esélyt sem kaptunk arra, hogy megmutassuk, mire lennénk képesek.
Fantasztikus volt a vizes vb három
hete – fogalmazott a klasszis center,
aki élete egyik legjobb döntésének
tartja, hogy visszatért Szegedre.
– Ha az emberek megtalálják a
számításukat és motivációjukat, akkor többségük Szegeden szívesebben élne, mint Budapesten. Ehhez
azonban még sok mindennek kell
változnia – tért ki arra, miért döntött úgy, hogy szülővárosában próbálja meg életben tartani a vízilabdát. A
ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapatának ügyvezetőjeként
is dolgozó Molnár Tamás a klubnál
bekövetkezett nyári változásokról kifejtette: azzal, hogy marad a 16 csapatos OB I, a magyar játékosok is
jelentősen megdrágulnak. A három
évvel ezelőtti, ötödik helyen végzett
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csapat fele akkora költségvetéssel dolgozott, mint a legutóbb hetedikként
befutott együttes, ezért úgy gondolták, inkább a szegedi fiataloknak adnak lehetőséget. Partnerek lennének
abban, ha egy olyan támogató jelentkezne a csapat mellé, aki egy olyan
erős gárdát akarna létrehozni, mint a
most épülő Ferencváros. Ennek kapcsán Varga Zsolt hozzáfűzte, öt éve a
megszűnés széléről vették át a Fradi
vezetését, szerinte a magyar vízilabda
érdeke, hogy újra tényező legyen a
honi bajnokságban a Szeged.
Addig azonban az egyik legfontosabb feladat, hogy megfelelő körülmények között készülhessen az
együttes. Folyamatban van az újszegedi sportuszoda felújítása, amelynek
kapcsán megjegyezte: ha ezt a beruházást nem sikerül kivitelezni, akkor
ki kell jelenteni, a szegedi úszósport
meghalt. – Elsírom magam a hódmezővásárhelyi uszodát látva. Úgy gondolom, elvárható lenne, hogy Szeged
város vezetése komolyabb erőforrásokhoz nyúljon az uszoda érdekében.
Az újszegedi sportuszoda élettartamát most meghosszabbítjuk, de remélhetőleg nem azt a kérdést fogja feltenni az első ember, aki felújítás után belép, hogy hova költötték
el azt a több százmillió forintot –
fejezte ki reményeit Molnár Tamás.

Márton Anita ezüstérmet szer
zett az atlétikai Gyémánt Ligasorozat zürichi döntőjében.
A szegedi súlylökő 18.26-os
dobással kezdte a londoni vi
lágbajnoksághoz
hasonlóan
nyirkos, esős időben megren
dezett versenyt. Ennél nagyob
bat csak a világbajnoki arany
érmet szerző, kínai versenyző,
Kung Li-csiao tudott felmutat
ni, igaz, több mint fél méterrel
lökött nagyobbat mindenkinél.
Hat kísérletéből ötször is 19
méter fölé jutott, fölényét jól
jelzi, hogy bármelyik lökésével
megnyerte volna a versenyt.
Mindeközben Márton Anitát
az orosz Julija Leancsuk is meg
előzte idei legjobbjával, ám a
magyar atléta az ötödik soro
zatban egy 18.54-es lökéssel
visszavette a második helyet,
amit sikerült is megtartania. Az
olimpiai bronz- és vb-ezüstér
mes szegedi súlylökő 25 pont
tal első helyen zárt a Gyémánt
Liga-sorozat selejtezőjében.

Pofonparti
Rég nem látott nagyszabású
eseményt rendezett a Boxvilág
Ökölvívó SE és a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség: a szegedi Móra Ferenc Múzeum
előtti téren megrendezett nemzetközi gálán az U22-es és az
elit válogatott tagjai osztották a
pofonokat, így a román, szerb és
orosz bokszolók mellett szorítóba lépett az ifjúsági Eb-győztes
Gálos Roland, az egyaránt Ebbronzérmes Virban Gábor és
Csóka Nándor. A közönségben
nem kisebb neveket láthattunk,
mint az ökölvívó szövetség elnöke, Erdei Zsolt vagy az olimpiai
bajnok Gedó György – München
bajnokával hamarosan interjút olvashatnak lapunkban és
a SZEGEDma.hu hírportálon
is. A Boxvilág öklözői mellett a
Szeged Box Club versenyzői is a
kötelek közé álltak, a nívós gálát
követően pedig azon dolgoznak,
hogy a szeptembertől esedéke,
magyar bajnokságokon érjenek
el minél szebb eredményt.
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