
Poénoktól és egy kis szexdisz-
kurzustól sem volt mentes a 
Rádió 1 szegedi kitelepülése. 
A dómnál, több száz fős kö-
zönség előtt mutatkoztak be 
Balázsék.

10. oldal

Csók útján is elkapható az a 
fertőzés, ami Szegeden is fel-
ütötte a fejét. Fájó következ-
ménye lehet a pusziknak.

16. oldal

Mintegy ezer gyermek kapott 
Mikuláscsomagot a Mátrix 
Közhasznú Alapítvány jóvoltá-
ból.

15. oldal

Hatalmas Radió1 buli

Új betegség terjed

Ezer ajándék Betkó tamás DáviD

B. Nagy László fideszes országgyű-
lési képviselő szerint a városhoz 
méltó fejlődési pályára állhat Szeged 
a kormány támogatása mellett. 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) által 33 
milliárdot, míg a Modern Városok 

Programban (MVP) akár 70 mil-
liárdot is fordíthat a város fejlesz-
tésekre.  A százmilliárd forintos 
forrásból olyan jelentős beruházá-
sok valósulhatnak meg, amelyek 
hosszú évtizedeken keresztül meg-
határozhatják a megyeszékhely jö-
vőjét. A megye fejlesztési biztosa 
elmondta, a projektek egyben a 
térség fejlődését is megalapozzák. 

Az elkövetkező időszakban meg-
újulhat a Széchenyi tér és a Mars 
tér. Épülhet többek között egy új 
kézilabdacsarnok és egy atlétikai 
centrum is. Óvodák, bölcsődék és 
orvosi rendelők infrastrukturális 
fejlesztését is tervezik a Tisza-parti 
városban.

Gagyiparádé – Ihatat-
lan bor, gyomorégető 
étel és átlagon aluli 
minőség borzolja a 
kedélyeket a szegedi 
karácsonyi vásárban.

9. oldaluwuwu

Százmilliárd 
érkezik Szegedre

SZEGED

 VIII. évfolyam 24. szám    
 2017. december 8.

Fotó: Gémes Sándor

Cikkünk a 5. oldalon

 10. oldaluwuwu

Bilincs és korona – 
Nem modell, hanem 
rendőr lesz Szeged 
Szépe, aki attól sem 
retten el, hogy kemé-
nyen földhöz vágják.
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Soros-katonák a magyar emberek ellen
Boszorkányüldözést végez az Európai Parlament hazánk ellen

Sorost lassan már többen képvi-
selik az EP bizottsága előtt, mint 
Magyarországot. Merthogy a LIBE-
bizottság több Soros-embert hívott 
oda. A Helsinki Bizottság mellett 
a bevándorláspárti spekuláns egy 
másik katonája is meghívót kapott.

DsZ

Mint arról az Origo beszámolt, az 
Európai Parlament LIBE néven futó 
bizottsága csütörtökön tárgyalta a 

jogállamiság magyarországi helyze-
tét. Kovács Zoltán kormányszóvivő 
előzetesen úgy nyilatkozott, hogy 
kevésbé meghallgatásra, sokkal in-
kább boszorkányüldözésre számí-
tanak. A szóhasználatot legalábbis 
indokolja, hogy az eseményre meg-
hívót kapott Soros György civil-
hálózatának az egyik legfontosabb 
entitása, a Helsinki Bizottság ma-
gyarországi szervezete is. A Helsinki 
azonban nem egymagában árválko-
dik a Soros-fiókák padján, hanem 

Polyák Gábor, a Mérték médiaelem-
ző műhely vezetőjének társaságá-
ban, aki legalább azt már tudja, mi-
lyen érzés Sorostól pénzt kapni. A 
Nyílt Társadalom Alapítvány 2009 
és 2015 között ugyanis mintegy 109 
millió forintot folyósított a Mérték 
bankszámlájára. 

Polyákék mélyen beágyazódtak 
a Soros-birodalomba, dolgoznak 
a TASZ-szal, a CEU-nak hívott 
Soros-egyetemmel, az Átlátszóval 
és természetesen az EKINT-tel is. 

Meghívták még Bayer Juditot is, aki a 
LIBE számára már készített egy mé-
diajelentést, amelyet a magyar kor-
mány ellen használtak fel a nyáron. 

De a szakértők között van 
Bajomi-Lázár Péter is, aki azzal 
hívta fel a figyelmet magára, hogy 
egy konferencián afelett sajnálko-
zott, hogy Bayer Zsolt jobbolda-
li publicista még életben van. A 
LIBE-meghallgatás lapzártánk után 
ért véget, a történtekről később szá-
molunk be. 

Hiába fordul ellenünk az Európai Parlament, a kormány kiáll amellett, hogy nem fogadunk be illegális bevándorlókat
Fotó: DSZ

Ultramodern stúdiót épített az Echo TV

A hír és háttér televíziózás vezető 
csatornájává akar válni a megújult 
Echo TV – írja az origo.hu. Szikszai 
Péter vezérigazgató-helyettes sze-
rint az új stúdióban akár az új Star 
Wars filmet is le lehetne forgatni.

DsZ

Az Echo TV nem csak igazodási 
pont akar lenni, hanem hivatkozási 

alap is az egész sajtóban. A csa-
torna az egész országban fogható, 
de már több, határon túli magyar 
településen is bekerült a szolgál-
tatók előfizetési csomagjába, pél-
dául Szlovákiában, Szerbiában és 
Erdélyben nagyjából 20 ezer háztar-
tásban elérhető. A fő profil továbbra 
is a politika, a hír és a hírháttér, de 
helyet kapnak közéleti, kulturális és 
sport műsorok is. Továbbra is órán-

ként hangoznak el hírek a csatornán, 
de mostantól a véleményműsorokon 
lesz a hangsúly. 

Kilenc új műsor indult, a vezető 
arc Bayer Zsolt, aki heti három mű-
sorban is látható. A főműsorok este 
9 órakor kezdődnek. Az új székház 
díszletein és az arculaton két világ-
színvonalú magyar cég dolgozott, a 
székházban 5 stúdió van, amiből je-
lenleg hármat használ az Echo TV. 

A híradó stúdiója száz négyzetmé-
ter, ami kiemelkedő a magyar mé-
diában. A négyszáz négyzetméteres 
produkciós stúdióban 15 különböző 
műsor készül. Az újításokat decem-
ber 4-től már láthatják, ha az Echo 
TV-re kapcsolnak. – Az új stúdió-
ban akár az új Star Wars filmet is 
le lehetne forgatni – jelentette ki a 
fejlesztés kapcsán Szikszai Péter ve-
zérigazgató-helyettes.
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Teljes képzavar a baloldalon

Minden eddigi rekord megdőlt

Fejtörést okoz a közös jelöltek állítása

Fontosnak tartották a magyarok a nemzeti konzultációt

Szürreális – így lehet jellemezni 
azt a komikumot, amely jelenleg 
a baloldal – mint kiderült – nem 
létező összefogását jelenti.

DsZ

A napokban Harangozó Tamás, az 
MSZP országgyűlési képviselője egy 
televízió műsorban hangsúlyozta, a 
hatályos választási rendszerben el-

lenzéki együttműködés nélkül nincs 
érdemi esélyük a kormányváltásra. 
Szerinte az ellenzéknek közös mi-
niszterelnök-jelöltet, közös listát kel-
lene felállítania, holott jelenleg a 106 
egyéni jelöltről sem tudtak megál-
lapodni. Úgy tartja, amit az ellen-
zék folytat, az egy roncsderbire ha-
sonlít: egyes pártok folyamatos vé-
leményváltoztatását, cicaharcát teszi 
ki. Azon versenyeznek, ki hívhatja 

magát a választás után a baloldal ve-
zető erejének, márpedig ez felelőtlen 
hozzáállás. Majd hirtelen betoppant 
a stúdióba – eredetileg a műsorve-
zető következő beszélgetőpartnere – 
Juhász Péter, az Együtt elnöke, aki 
az „Új Pólus” névre keresztelt öss-
zefogásában hisz, noha kezdemé-
nyezése eddig csupán az Együtt és 
a Párbeszéd Magyarországért egyes-
ségét takarja. Juhász szerint, habár 

MSZP-s körökben beszélnek arról, 
hogy Botka László ajánlatot tett az 
Együtt pártjának is a közös lista fel-
állítására, hozzájuk nem érkezett le-
vél. Harangozó Tamás viszont állítot-
ta, az MSZP kipostázta a megkeresé-
seket valamennyi ellenzéki pártnak. 
Ekkor már Juhász Péter pontosított: 
levelet ugyan kaptak, együttműkö-
désre vonatkozó konkrétumokat vi-
szont az nem tartalmazott.

Lezárult a legsikeresebb nemzeti 
konzultáció az előző héten – 
mondta Kovács Zoltán kormány-
szóvivő.

mti

Kovács Zoltán kifejtette, a meg-
hosszabbított határidőig 2 332 755 

kérdőív érkezett vissza, amelyek kö-
zül 2 154 264-et nyomtatott formá-
ban, további 178 491-et pedig az in-
terneten töltöttek ki a Soros-tervről 
szóló nemzeti konzultáción. A kor-
mányszóvivő ismételten köszöne-
tet mondott a konzultáció minden 
részvevőjének, továbbá hangsúlyoz-
ta, a részvételi számok is azt tükrö-

zik, hogy olyan nemzeti ügyről volt 
szó, amely a jövőben is meghatároz-
za Magyarország és az Európai Unió 
sorsát. A kérdőívek tartalmi feldolgo-
zása a következő napokban szintén 
befejeződhet. Hozzátette, a Soros-
szervezetek, illetve a Soros-terv kivi-
telezése kapcsán teljesen egyértelmű. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy Soros 

György „maga is bekapcsolódott a 
kampányba” egy vidéki hálózat ki-
építésének szándékával, melynek se-
gítségével irodákat nyitnának váro-
sokban. A kormányszóvivő szerint a 
milliárdos ezen lépésének ugyancsak 
az a célja, hogy megváltoztassa a ma-
gyar kormány bevándorláspolitiká-
ját, illetve megbuktassa a kabinetet.

Fotó: Gémes Sándor

Közelednek a választások, de még mindig nincs megoldás. Szegeden is tanácstalanok a baloldali politikusok

Szegeden is áll a bál

Nincs megegyezés az MSZP és a DK között 
Szegeden. Ujhelyi Istvánék Brüsszelből 
üzengettek Gyurcsányéknak: nem adják 
a helyet, mindkét helyi körzet ellenzéki 
képviselő-jelöltjét az MSZP állítaná ki.

Bomlásnak indult a Jobbik?
A közelmúltban Morvai Krisztina EP-kép-
viselő bejelentette: 2019 után kiszáll a 
politikából. Úgy fogalmazott, Vona Gábor 
politikai helyezkedésének köszönhetően 
a Jobbik eltávolodott a korábbi értékrend-
jétől. A párt jelenlegi nézeteivel, baloldali 
közeledésével már nem tud azonosulni. 
Emellett a Jobbik ellen az Állami Szám-
vevőszék is vizsgálódik, így lehet, hogy a 
választási indulásuk is kétséges lehet.
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Luca-napi szokások Alsóvároson
December 9-én, szombaton 10 és 13 óra között a Luca-
napi szokásokról emlékeznek meg a szegedi Napsugaras 
Tájházban. Többek között luca-búza ültetés, lucababa 
varrás, mécses készítés, lucapogácsa készítés és tyúkvar-
rás is lesz a nap folyamán.

Februárban választ Vásárhely
Hódmezővásárhely választási bizottsága február 25-re 
tűzte ki a polgármester-választást – adta hírül a hodme-
zovasarhely.hu. Mint azt megírtuk, a közelmúltban, 73 
éves korában érte a halál a város korábbi polgármesterét, 
Almási Istvánt, aki 2012 óta irányította a települést.

Gyertyagyújtás
December 10-én 16 órakor 
Zákányszéken is meggyújt-
ják a második gyertyát. A 
lángot a helyi intézmény-
vezetők lobbantják fel. 
Köszöntőt mond Csótiné 
Ördög Edit, műsort ad-
nak a Zákányszéki Manó-
kert Óvoda kis pajtásai és 
a Zákányszéki Általános 
Iskola tanulói. A díszvendég 
a Mikulás lesz. A tavalyi si-
kereken felbuzdulva ismét 
várják a mézeskalácsból ké-
szült alkotásokat.

Véradások
Több véradást is szervez 
a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szer-
vezete. December 12-
én, kedden 10 és 13 óra 
között Domaszéken, a 
Sárkányhegyi Közösségi 
Házban nyújthatják kar-
jukat azok, akik segíteni 
szeretnének embertár-
saikon. December 14-
én, csütörtökön 12 és 17 
óra között Ásotthalmon, 
a Művelődési Házban, 
míg 17-én, vasárnap 13 
és 15 óra között Szent-
mihályon, a Móricz 
Zsigmond Művelődési 
Házban lesz véradás. 
Személyigazolványt, 
lakcímigazoló kártyát és 
TAJ-kártyát mindenki vi-
gyen magával. 

A jövőről

A szegedi ELI szuperlézer központ jövőjéről tárgyalt 
Brüsszelben Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal elnöke. A megbeszélések 
egyik eredménye, hogy az Európai Unió támogatásával 
jön létre a szegedi szuperlézert is magában foglaló Eu-
rópai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium. Pálinkás Jó-
zsef elmondta: ha az ELI megszerzi az ERIC minősítést, 
az a külső felhasználók bekapcsolódását is meg könnyíti 
a rendkívül költséges infrastruktúra hosszú távú fenn-
tartásába. Ennek része, hogy az új létesítménynek 
jelentős hozzáadott értéket kell biztosítania az uniós 
kutatói közösség számára, előre egyeztetett szabályok 
szerint hozzáférést biztosítva a kutatóknak. A lézerköz-
pont 2014-2020 között a legnagyobb – 85 százalékban 
uniós forrásból megvalósuló – kutatási célú beruházás 
Magyarországon, amely elsősorban attoszekundumos 
lézerimpulzusok előállítására szakosodik.

Milliókat nyert Pusztamérges

Pusztamérges közfoglalkoztatási programja is elnyerte a 
Belügyminisztérium Start Plusz díját. A díjazottak egyen-
ként 7 millió forintot fordíthatnak a programok fejlesz-
tésére. Az önkormányzat 2014 márciusában kezdett me-
zőgazdasági programba a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása keretein belül. Ma már 2,5 hektár területen 
folyik a termelés, öntözőrendszer segítségével. Többféle 
zöldségnövényt termelnek ökogazdálkodással. A zöldségek 
az önkormányzat által működtetett konyhára kerülnek, a 
felesleget rászorulók részére osztják ki, illetve vetőmagként 
is hasznosítják, például a burgonyát, kukoricát, tököt. Idén 
fóliasátrat építettek, hogy saját nevelésű palántákat ültethes-
senek szabadföldbe. Várhatóan rövidesen termőre fordul a 
homoktövis ültetvény is, melynek termését a 2016-ban be-
üzemelt fagyasztókamrába szállítják további feldolgozásig.

Eredményes polgárőrök
Országos fórumon értékelte az elmúlt év 
migráció területén elért eredményeit az 
Országos Polgárőr Szövetség Határvédel-
mi Polgárőr Tagozata Mórahalmon. Dr. 
Túrós András, az OPSZ elnöke összefog-
lalta az országos szövetség támogatását 
és tevékenységeit, amelyet a települési 
polgárőr szervezeteknek nyújtottak. Dr. 
Papp Károly országos rendőrfőkapitány 
pedig bemutatta a rendőrség erőfeszí-
téseit, amellyel a migrációt igyekeznek 
visszaszorítani. A fórumon összesen 20 
polgárőr munkáját köszönték meg.

Ásotthalmi adományok
Az ásotthalmi önkormányzat 
adománygyűjtést szervez, amely 
során játékot, háztartási eszközt, 
bútort, édességet és tartós élel-
miszert várnak a lakosoktól. A 
felajánlásokat a helyi művelődési 
házban lehet átadni. A nagyköz-
ségben december 22-én tartanak 
szeretetvendégséggel egybekötött 
ünnepséget – ekkor osztják szét 
az összegyűjtött adományokat a 
rászorulóknak. 
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Mintegy százmilliárd érkezik Szegedre
B. Nagy László szerint nagyot léphet előre a város

A városhoz méltó fejlődési pályára 
állhat Szeged kormányzati támo-
gatással – mondta el B. Nagy Lász-
ló fideszes országgyűlési képvise-
lő, ismertetve, óvodák, bölcsődék 
és orvosi rendelők infrastrukturális 
fejlesztése is a projektek részét 
képezik a megyeszékhelyen.

Betkó tamás DáviD

Emellett még számos beruházás 
megvalósulhat a közeljövőben, így 
épülhet egy új kézilabdacsarnok és 
„visszanyerheti” a második világ-
háború előtti arculatát a Széchenyi 
tér. A megye fejlesztési biztosa 2017 
harmadik negyedévének főbb pá-
lyázati tudnivalóit foglalta össze 
sajtótájékoztatóján. Ismertette, a 
2014-2020-as fejlesztési ciklus vala-

mennyi pályázati kiírása már meg-
jelent Magyarországon. A kormány 
célkitűzése, hogy hazánk valamenn-
yi rendelkezésére álló uniós forrást 
felhasználja. B. Nagy László sze-
rint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP), vala-
mint a Modern Városok Programban 
(MVP) megvalósuló szegedi pro-
jektek a városhoz méltó fejlődési 
pályát biztosítanak, nagyot léphet 
előre Szeged és a régió az elkövet-
kező időszakban. Mint elmondta, a 
TOP keretében a megyében eddig 
251 pályázat részesült pozitív elbírá-
lásban, mintegy 45 milliárd forintot 
kitevő hazai és uniós társfinanszí-
rozásban. Szeged jelen pillanatban 
13,5 milliárd forint lekötött támo-
gatással rendelkezik. – Ebből a for-
rásból megvalósulhat többek között 

kilenc óvoda, bölcsőde fejlesztése, 
összesen tizennégy óvoda, bölcsőde, 
általános iskola energetikai korsze-
rűsítése. Mintegy 3 milliárd forint-
ból újulhat meg az újszegedi liget, 
az Odessza lakópark és Belső-Tarján 
környezete, az összegből a kijelölt 
területek zöldfelületi rehabilitációjá-
ra kerül sor. Tartalmazza több mint 
félmilliárd forintból négy orvosi 
rendelő infrastrukturális fejleszté-
sét, valamint több mint hétszáz mil-
lióból a szociális ellátás feltétele is 
javulhat a városban – emelte ki. A 
szegedi fejlesztések másik pillére a 
Modern Városok Program (MVP), 
amely az ország legnagyobb fejlesz-
tési programjává nőtte ki magát. 
Hazánk huszonhárom megyei jogú 
városában mintegy 3400 milliárdnyi 
forrásból 260 projektet foglal ma-

gába, jelentős részben hazai finan-
szírozásban. Szegeden 16 projekten 
dolgoznak, néhány fontosabb lehet 
ezek közül a Belvárosi-híd rekonst-
rukciója, a Széchenyi tér és a Mars 
tér megújítása, fedett uszoda építése 
az Etelka soron, új déli Tisza-híd 
létesítése Makó és Szeged közötti 
vasúti közlekedés fejlesztésével, egy 
szabadtéri atlétikai centrum kivite-
lezése, továbbá az ELI közelében egy 
ipari park is épülhet. Megjegyezte, a 
Dugonics tértől a műjégpályáig 9,4 
milliárdból újulhat meg a villamos-
vonal, valamint járműveket is vásá-
rolnak. B. Nagy László még elmond-
ta, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program által 33 milli-
árdot, míg a Modern Városok 
Programban akár 70 milliárdot is 
fordíthat Szeged fejlesztésekre.

Évtizedeket meghatározó beruházásokról beszélt az országgyűlési képviselő
Fotó: Gémes Sándor
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Februárban lesz a bemutató Bordányban
Sztárszereposztással érkezik a Csárdáskirálynő!

Eddig még a Bordányban nem 
látott nagyszabású darabot, a 
Csárdáskirálynő című nagyope-
rettet mutatja be a Pesti Művész 
Színház a Faluházban. 

DSZ

A Bordányi Színházi Esték ren-
dezvény már idén decemberben 
megkezdődik, elsőként az Asszony 
körbejár című két felvonásos, közel 
három órás bohózatot mutatják be 
a Homokhátság szívének is neve-
zett településen december 18-án. 
Februárban pedig érkezik Kálmán 
Imre-Békeffi István nagyszabású 
Csárdáskirálynő című operettje. A 
művet több mint 100 évvel ezelőtt 
állították színpadra, de azóta a világ 
szinte minden pontján énekelték 
már az operett dallamait. A történet 

fő szerelmi szálában Edvin herceg 
rajong Szilviáért, a pesti Orfeum 
primadonnájáért, de a társadalmi 
különbség elválasztja őket, a család 
ellenzi ezt a kapcsolatot, s mást jelöl 
ki a számára arának. Az eljegyzés 
mégis balul sül el, hiszen Stázi sem 
rajong a frigyért. Az igazi bonyo-
dalmak csak ezután kezdődnek. 
A Csárdáskirálynő dallamai közt 
olyan slágerek hallhatók, mint „A 
lányok, a lányok, a lányok angya-
lok…”, a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp 
kis szád…”, vagy az „Álom, álom, 
édes álom…” A közönség a vár-
va várt darabot nagyszerű szerep-
osztásban tekintheti meg, ugyanis 
Cecília hercegnő  Kalocsai Zsuzsa, 
míg a  herceg Harsányi Gábor lesz. 
A mű rendezője pedig nem más, 
mint Halasi Imre, a Jászai Mari-
díjas, Érdemes Művész. December 18.-án tekinthetik meg a faluházban a Kálmán Imre darabot

Fotó: DSZ

A képviselő válaszol

B. Nagy László országgyűlési 
képviselő a Déli Szó hasábjain 
válaszol néhány kérdésre, melyek 
a választókerületi fórumokon, a 
Facebook-oldalán keresztül vagy 
a mindennapi ügyintézés közben 
merültek fel. 

DSZ

– Hogyan értékeli a Nemzeti 
Konzultáció sikerét? 

Nagyon fontos volt a kormány 
számára az a megerősítés, amelyet 
a Soros-tervről indított Nemzeti 
konzultáció által kapott az állam-
polgároktól. Több okból is értékes 
a lakosság minden eddigi konzul-
tációt felülmúló véleményformá-
lása. Egyrészt azért, mert manap-
ság sokat hallani az érvet: felesleges 
Magyarországnak tiltakoznia, hiszen 
a migránsok nem itt akarnak letele-
pedni. Nos, ha a Soros-terv megva-
lósul, az egy felső korlát nélküli be-
telepítési kvóta elfogadását jelentené 
– tehát nagyon fontos ennek a hatá-
rozott elutasítása. Nem beszélve ar-
ról, hogy Soros György bekapcsoló-
dott a magyar politikába egy vidéki 

hálózat kiépítésével, amelynek a fel-
adata a bevándorlás előkészítése és 
a jelenlegi kormány megbuktatása. 
Brüsszel is minden jogi eszközt latba 
vet annak érdekében, hogy megtörje 
a migránsok betelepítését akadályo-
zó, határozott magyar ellenállást. A 
több mint 2 millió 300 ezer visszak-
üldött kérdőív arról tanúskodik, hogy 
kormányunk valóban a magyar em-
berek érdekeit képviseli az unióban, 
amikor tiltakozik az illegális beván-
dorlók szétosztása és kényszerbete-
lepítése ellen. Köszönöm a Csongrád 
megye déli határán élőknek, a ho-
mokhátsági és szegedi lakosságnak, 
hogy határozottan megerősítették a 
kormányt a kérdőív visszaküldésével!
– Jut ideje a pihenésre az év végén? 
Hogy ünnepli a karácsonyt?

Minden évben nagyon várom a 
karácsonyt, mert év közben kevés idő 
jut a szeretteimre. Ebben a felfoko-
zott politikai küzdelemben különö-
sen értékes lesz számomra a néhány 
napnyi elcsendesedés. A parlament 
idén december 15–ig ülésezik, utá-
na a választókerületem ünnepségeit 

látogatom sorra. Zsombón már meg-
gyújtottuk az első adventi gyertyát, 
ami nagy megtiszteltetés volt a szá-
momra. Onnan származom, ott gye-
rekeskedtem, semmihez sem hason-
lítható élmény a térség országgyű-
lési képviselőjeként megjelenni ott. 
Természetesen minden homokhát-
sági településre örömmel megyek a 
következő hetekben, mert ez az ün-
nep legalább annyira a közösségeké, 
mint a családoké. A hónap végét az-
tán otthon töltöm. Amikor még a 

saját gyermekeim voltak kicsik, ne-
kik akartunk minél nagyobb örömet 
okozni, ma már az unokánk van a 
készülődés középpontjában. Szokás 
szerint idén is Szőregen gyűlünk öss-
ze. A feleségem remek háziasszony, 
hetekig készülődik: díszíti a lakást, 
vásárol, süt-főz. Az ajándékvásár-
lásnál a legfontosabb szempont ná-
lunk, hogy örömet okozzunk. Idén 
arra fordítjuk a legnagyobb gondot, 
hogy kitaláljuk, vajon minek is örül-
ne az unokánk a legjobban.

Fotó: Gémes Sándor

www.facebook.com/bnagylaszlo
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Aknafedlapok cseréje
A Dózsa György utcában elhelyez-
kedő aknafedlapok cseréjét végez-
teti a Szegedi Vízmű Zrt., alvállal-
kozó bevonásával. A munkálatok 
időtartama alatt a Dózsa György 
utcában útszűkületekre és sebes-
ségkorlátozásra kell felkészülni 
(pontszerű terület-korlátozások 
a forgalmi sávokban), ezért az ott 
közlekedőktől fokozott figyelmet 
kérnek. A munkavégzés várhatóan 
december 15-ig, péntekig tart. A 
munkálatok az ivóvíz szolgáltatás-
ban nem okoznak fennakadást. Ha 
Önnek is van közlekedési informá-
ciója, ne tartsa magában, értesítse 
szerkesztőségünket!

Sötétségbe borul Szeged
Folytatódik a villamoshálózat átépítése a középfeszült-
ségű és a kisfeszültségű vezetékszakaszokon december-
ben Szegeden.  A tervszerű beavatkozások biztonságos 
elvégzése miatt rövid időre szükséges az egyes hálózati 
szakaszok kikapcsolása. A munkák idején időszakos 
áramszünet lesz, ami több utcát érint. Erről a szolgáltató 
előzetesen tájékoztatta az érintetteket.

Házszentelések

2018 januárjában megkez-
dődnek a házszentelések 
Zákányszéken. Az első alka-
lom január 3-án lesz, Makra 
Ignác kerületében. A menet-
rend a település honlapján, a 
www. zakanyszek.hu oldalon 
tekinthető meg.

Marika néni

Kilencvenedik születés-
napját ünnepelte a zá-
kányszéki Tanács István-
né Marika néni. Ebből az 
alkalomból köszöntötte 
otthonában Matuszka 
Antal, a település pol-
gármestere. A jubileum 
alkalmából a születés-
napos két lánya, vejei, 
négy unokája és négy 
dédunokája is részt vett 
az ünnepségen. Marika 
néni a zakanyszek.hu-
nak azt mondta, még 
nem tudja, mi a hosszú 
élet titka, de ha megéli a 
száz évet, akkor elmond-
ja, mi az. További sok 
boldogságot kíván a Déli 
Szó szerkesztősége!

Lakossági fórum
December 8-án, pénteken 
17 órától lakossági fóru-
mot tartanak Zsombón. 
A Polgármesteri Hivatal 
tanácstermébe a település 
arculati kézikönyvének 
elfogadás előtti tervis-
mertetésre, tájékoztatásra 
várják a helyieket.

Családi Nap

Családi Napra készül a bor-
dányi Nefelejcs Nyugdíjas 
Klub a december 12-i, keddi 
foglalkozásán. Az alkalom 
egyben a névnapok közös 
megünneplését, egy kis év-
értékelést és karácsonyi elő-
zetest is jelent majd a részt-
vevők számára. Az összejö-
vetelt 14 órától tartják a he-
lyi Faluház és Könyvtárban.

A mosoly a tét! 
A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor 
Csapata egész évben segíti a kórházak gyógyító mun-
káját. A hangsúly ilyenkor az infúzió, a gyógyszer-
pumpa helyett néhány pillanatig a játéké és a kacagásé. 
A gyógyuló kicsiknek az élménypedagógiai módsze-
rek bizonyítottan segíteni tudják a betegség tényének 
feldolgozását, és segíthet a gyógyuláshoz vezető út 
meglelésében is. A bohócdoktorok tevékenysége az 
ünnepek alatt sem szünetel. Szülőkkel, nagyszülőkkel 
és cégekkel közösen kezdtek csokigyűjtésbe, hogy az 
egész országban közös erővel tudjanak ajándékozni. 
Az adományokat az alapítvány szegedi irodájába le-
het eljuttatni. A felajánlók az édesség mellé egy szép 
üzenetet, egy rajzot, egy verset is mellékelhetnek, me-
lyet a bohócdoktorok a vizitek alkalmával eljuttatják. 
Boltosokat, pedagógusokat, cégeket is keresnek, akik 
az ott helyben, az összegyűjtött tábla csokikat gyűj-
tőpontként a központba segítenek juttatni. Bővebb 
információ a www.karitacio.hu-n.

Hulladékszállítás

Január 1-jén külterületen 
és belterületen is elmarad a 
kommunális hulladékgyűjtés 
Zsombón, mivel a Négyforrás 
Nonprofit Kft. ezen a napon 
nem dolgozik. Ezáltal a ja-
nuári kommunális hulladék-
gyűjtés időpontja január 8-ra 
módosul. Az év első szelektív 
hulladékgyűjtését január 2-án 
tartják.

Bordányi vásár
A Bordányi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat 
idén kilencedik alkalom-
mal rendezi meg a jóté-
konysági karácsonyi vá-
sárt. A helyszín az utób-
bi évekhez hasonlóan a 
Szent István tér, ahol az 
általános iskola és helyi 
civil szervezetek várják 
a vendégeket adventi rá-
hangolódásra. A vásár 
december 24-ig tart. 

Börtönkoncert
Tizenharmadik alkalom-
mal adnak Adventi Hang-
versenyt ajándékba a szegedi 
Csillagbörtön dísztermé-
ben a Király – König Péter 
Zeneiskola művésztanárai 
december 12-én, 16 órá-
tól az intézettel kapcsolatot 
tartó társszervek képvise-
lőinek, a dolgozóknak és a 
fogvatartottaknak.
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Szükséges a vízgazdálkodás javítása
Rengeteg pénzzel támogatják az ország déli részét

Javítják a vízgazdálkodást a ho-
mokhátságon. Több mint 6 millió 
eurót szánnak a beruházásra.

Bartus Bella

– Magyarország vízhiánnyal sújtott 
térségében, a Duna-Tisza közi ho-
mokhátságon szükség van a víz-
gazdálkodás javítására – mondta B. 
Nagy László országgyűlési képvi-
selő a „Vízpótlás és a határ-men-
ti vízgyűjtők vízgazdálkodásának 
infrastrukturális fejlesztése” projekt 
nyitó rendezvényén. Kiemelte, a tér-
ségben alapvető fontosságú a felszí-
ni vízkészletre alapozott vízpótlás 
megteremtése, hiszen jelenleg nincs 
elegendő vízforrás a mezőgazdaság 
és gyümölcstermesztés felvirágoz-
tatásához. Az Interreg-IPA CBC 
Magyarország-Szerbia program ke-
retén belül a szakemberek közös 
erőfeszítéseket tesznek a vizek jó 
állapotának megőrzéséért, valamint 

a vízhiány okozta károk csökken-
téséért. Több mint 6 millió eurós 
összköltségvetéssel valósulhat meg 
a projekt, amely a Tisza folyó hasz-
nosítható vízkészletére alapozva 
oldhatja meg a térség vízpótlását. 
A kivitelezés során szivattyútelep, 

illetve szivattyúállás is épül, vala-
mint csatorna-fejlesztések és mű-
tárgy építések valósulnak meg. 
A tervezési terület az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság Algyői 
belvízrendszerét érinti. A vízkész-
letekkel való közös és komplex 

szemléletű gazdálkodás a határ 
menti térség szakemberei számára 
vízmennyi ség és vízminőség szem-
pontjából is kiemelten fontos, így a 
beruházás befejezése körülbelül két 
és fél év múlva, azaz 2020 májusára 
várható.

További tartományokkal kezdeményeznének együttműködést

A biogazdaság felé nyit Csongrád megye
A közelmúltban ötödik alkalommal 
rendezték meg a lengyelországi 
Łódźban a nemzetközi biogazda-
sági konferenciát. A háromnapos 
nagyszabású fórumon Csongrád 
megyét – Łódź Vajdaság testvér-
megyéjét – Kakas Béla, a Csong-
rád Megyei Közgyűlés elnöke 
képviselte. 

DsZ

Az elnök előadásában bemutatta 
a megye adottságait, és ismertette 
elkötelezettségét a biogondolkodás 
vonatkozásában a mezőgazdasá-
gi termeléstől kezdve a megúju-
ló energiaforrások hasznosításáig. 
Emellett szándéknyilatkozatot írt 
alá a partnerség erősítéséről, va-
lamint annak Vajdaság és Temes, 
illetve Arad megye irányába tör-
ténő kiterjesztéséről. Kakas Béla 

Csongrád megyét az Európai Unió 
délkeleti kapujaként mutatta be elő-
adásában a fórum résztvevőinek. 
Kiemelte az agrárium szerepét, a 
prémium minőségű helyi termé-
keket, és felvázolta a biogazdaság 
perspektíváit. Kitért rá, milyen le-
hetőségeket nyújt, hogy hazánkban 
itt a legmagasabb a napsütéses órák 
száma, de a napenergia hasznosítá-
sa mellett a geotermikus energiára 
épülő beruházásokat, fejlesztéseket 
is ismertette. Külön érdekességként 
bevezette a szakembereket a szá-
mítógép vezérelte üvegházas bio-
paradicsomtermelés rejtelmeibe is. 
Maga a gondolatiság tetten érhe-
tő a Csongrád megyei Terület- és 
Településfejlesztési Program (TOP) 
fejlesztéseiben, így többek között 
az energetikai jellegű beruházá-
sok, a napelemes fűtéskorszerűsítés 
támogatásában. Kakas Béla ismertette a térség adottságait és jövőbeli terveit

Fotó: DSZ

Jelenleg nincs elég vizünk a mezőgazdaság felvirágoztatásához – mondta B. Nagy László
Fotó: Kovács Ferenc
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Bankkártyával is válthatunk menetjegyet
Tesztüzemben az új tömegközlekedési fejlesztés

A bankkártyás jegyvásárlás gyors, 
egyszerű és hatékony – ismertet-
ték az illetékesek a Szegedi Köz-
lekedési Társaság egyik villamo-
sán, amelyen már üzemel az első 
érintéses bankkártyával működő 
fedélzeti jegykiadó automata.

Betkó tamás DáviD

A PayPass-os fizetés piaci trend, idei 
adatok szerint már a használatban 
lévő kártyák túlnyomó része ilyen 
típusú. A szegedi tömegközlekedési 
eszközökön vásárolt jegyek aránya 
pedig évről évre növekszik az elő-
vételben megvásároltak kárára, a 
technikai fejlesztés így indokolttá 
vált. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi 
Közlekedési Társaság ügyvezető 
igazgatója a gyakorlatban mutatta 
meg az új automata működését.

A felszerelt érintőképernyős jegy-
kiadón csupán ki kell választani a 
megvásárolni kívánt jegy típusát 
(menetjegy, 24 órás jegy, vagy 72 
órás jegy), megadni a darabszámot, 
majd az arra alkalmas bankkártya 
odaérintését követően a kezünkbe 
is vehetjük a jegyünket.

– Hatvannapos próba-
üzem vette kezdetét, amely-
nek ideje alatt folyamatosan 
szerelik fel a kollégák az új 
jegykiadó gépeket a mint-
egy kétszáz, Szeged belvá-
rosában futó tömegközle-
kedési eszközre, ideértve 
a trolikat és az autóbu-
szokat is – mondta Majó-
Petri Zoltán, kiemelve, a 
kéthónapos próbaidősza-
kot követően a városi köz-
gyűlés dönt az új automa-
ták végleges bevezetésé-
nek időpontjáról.

Közel tízezer forintos lila Matrioska baba a karácsonyi vásár „sztárja”

Gagyiparádé az idei karácsonyi vásáron
Rendkívül gyenge a felhozatal a 
szegedi karácsonyi vásáron, a 
forralt bor drága és ihatatlan, csak 
a fények szépek.

körmenDi GáBor

A Dóm téren megkóstoltuk az áfo-
nyás forralt bort, melyből 2dl 600, 
3dl pedig 900 forint, és az első korty 
után öntöttük ki az egészet. Az ecet 
finom nedű ahhoz képest, amit mi 
itt forralt bor címszó alatt kaptunk. 
Unottan kiszolgáló csinos fiatal lány-
kák mérték a portékát, de nagyon lé-
lektelenül. Pár lépésre innen egy csi-
petnyi Oroszországgal találkoztunk. 

Barna Zsolt standjánál 9800 forintért 
kapható lila és piros Matrioska babá-
kat találtunk. – Szépen fogy a fababa, 
a legnagyobbakat már el is adtuk 
Én már 11 éve árulok itt a Dóm té-
ren karácsony előtt – mondta Zsolt. 
A férfi nem egyedül fagyoskodik a 
Dóm előtt, Dávid Zsolt pedagógus 
baráti alapon segít neki, aki kémia-
biológia szakos tanár Szegeden, a 
Tömörkény István Gimnáziumban. 
Megkóstoltuk továbbá az 1400 fo-
rintos sült kolbászt is, de jóllakottság 
helyett gyomorégés lett a jutalmunk. 
A fények szépek esténként, de az 
ételek és az italok minősége igencsak 
közepes alatti és drága az idén. Sok pénz és silány minőség jellemzi az adventi forgatagot

Fotó: Körmendi Gábor

Ha beválik, akkor a jövőben véglegessé válhat a kártyás fizetés

Fotó: Kovács Ferenc
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Szimonetta bilincsre cseréli a koronát
Rendőrnek tanul Szeged Szépe

Kékegyi Szimonetta, azaz Szeged 
Szépe december kilencedikén 
átadja koronáját és címét egy új 
szépségnek, aki egy évig viselheti 
majd azt. A leköszönő szépség egy 
napját követtük végig. Kiderült, 
nem modell lesz, hanem rendőr 
lesz, ezért bilincsre cseréli a 
koronát.

körmenDi GáBor

A 22 éves lánnyal a szegedi ren-
dészeti szakközépiskolában, testne-
velés órán találkoztunk. A koráb-
bi válogatott sportoló keményen 
melegített és hatalmas válldobások 
után csak úgy nyekkent a földön, 
de ez neki egy cseppet sem fájt, sőt, 
élvezte, hogy akkorákat csattan a 
szőnyegen. – Már gyermekkorom-
ban ez volt a vágyam. Érettségi 
után elkezdtem az egyetemet, de 
otthagytam, mert felerősödött 
bennem a vágy, hogy rendőr le-
hessek – mesélte Szimonetta, aki 
szeptemberben kezdi meg ilyen 
irányú tanulmányait. Társai elfo-
gadták a beépített szépséget, aki 
Békéscsabáról költözött Szegedre. 
Tesi óra után bepillantottunk a 

rendőri intézkedés nevezetű órájára 
is, ahol a bilincselés és az igazolta-
tás „művészetét” oktatták. Kiderült, 
Szimonetta nem csak szép, de kellő 
fizikummal is megáldott lány, csak 
úgy csattogott a bilincs a kezében. 
Utunk a suliból egy rendhagyó fo-
tózásra vezetett a Forrás gyógy-
fürdőbe, ahol bikiniben mutatta 

meg testét. – Nagyon szeretem, ha 
fotóznak, ilyenkor tudok kitelje-
sedni. Tisztában vagyok azonban 
azzal, hogy a szépségből nem le-
het egy életen keresztül megélni.  
A leköszönő szépségkirálynő ma-
gánéletébe is beavatott minket. – 
Egy 13 évvel idősebb férfi a sze-
relmem, már másfél éve együtt va-

gyunk. Ő már szeretné megkérni 
a kezem, de ilyen fiatalon én még 
nem érzem magam erre felkészült-
nek – mesélte. – Most úgy érzem, 
teljesen rendben van az életem, és 
számomra az a legfontosabb, hogy 
szeretteim egészségesek legyenek, 
és a családom a lehető legboldogab-
ban éljen – tette hozzá.

A 22 éves lánynak évek óta az az álma, hogy a köz védelmét szolgálja
Fotó: Körmendi Gábor

A Dóm téren szórakoztattak a rádiózás fenegyerekei

Hatalmas bulit csaptak Balázsék a Dóm téren
Beszólásokkal tarkított, hanghi-
bában és játékokban gazdag volt 
a Rádió1 szegedi kitelepülése. A 
rádióállomás a 87,9 Mhz-n érhető 
el a napfény városában.

körmenDi GáBor

Délután ötkor több százan várták 
a Dóm téren a magyar rádiózás 
három fenegyerekét, Sebestyén 
Balázst, Rákóczi Ferit és Vadon 
Janit. Utóbbi egyébként vonattal 
utazott Szegedre, és egy örűltnek 
tűnő rajongója is vele utazott. A 
Dóm tornyából hallatszó harang-
szóhoz hozzá is fűzte, hogy haran-

goztak a konkurenciának. Balázst 
sem kellett félteni. A rendkívüli 
délutáni adás tehát ugyanolyan csí-
pősre sikeredett, mint azt reggel 
már megszokhattuk tőlük. Feri volt 
a közönség riporter, aki találomra 
szólította meg az üvegstúdió előtt 
táborozó hallgatókat. Egy nyugdí-
jas - ötvenedik házassági évforduló 
előtt álló házaspárral többek között 
a szex fontosságát taglalták. Nem 
volt rossz buli, hiszen többen érté-
kes nyereményeket, olajsütőt, mik-
rohullámú sütőt és bögréket nyertek 
a fiúktól élő adásban. A helyszínről 
mi is több ízben jelentkeztünk be a 
Facebook oldalunkon.Több százan várták a Dómnál a Radió1 sztárjait

Fotó: Kovács Ferenc
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Egy édesanya is lehet fitt
Egyre többen változtatnak életmódjukon

A szegedi hölgyek, édesanyák kö-
rében is kezd előtérbe helyeződni 
az egészséges életmód, táplálko-
zás. A hétköznapok során – ki-ki 
lehetőségeihez mérten – igyekszik 
változtatni korábbi rutinján.

Betkó tamás DáviD

– Manapság nagyon sok lehetőség 
áll a nők számára, hogy fiatalok, 
fittek maradjanak – mondta el kér-
désünkre válaszolva  Szabóné Papp 
Emőke, a szegedi Fittanyuka Menü 
& Sütibár megálmodója. Kifejtette, 
más életritmusban éljük minden-
napjainkat, mint sok-sok évvel ez-
előtt, a gyermekvállalás időpontja 
kitolódott, a társadalom részéről 
is nagyobb az elvárás, hogy egy 
nő ápolt, csinos, fiatalos maradjon, 
ennek kialakulásában a médiának, 
közösségi médiának hatalmas sze-
repe van.

Véleménye szerint ennek jó és 
rossz oldala is van. A pozitívum, 
hogy egészséges életmóddal nem-
csak egészségesek lehetünk, hanem 
az öregedési folyamatokat is las-
síthatjuk. Negatívumként elmond-
ta, nem tartja helyesnek, hogy egy 
anyuka a szülés után néhány héttel 
máris vissza akarja nyerni a szülés 
előtti alakját, ugyanis a szervezet-
nek megvan a maga ritmusa, nem 
szabad semmit siettetni, mert töb-
bet ártunk vele.

– Ami finom, az most már egész-
séges is. Ez a mottónk, ugyanis ezzel 
azt a tévhitet szeretnénk eloszlatni az 
emberek fejében, hogy ami egészsé-
gesebb étel, az nem nyújt olyan él-
vezeti értéket, mint a finom, de ke-
vésbé egészséges ételek vagy sütemé-
nyek. Sokan még ebben a tévhitben 
élnek, habár manapság már egyre 

több ember nyit az egészségtudatos 
életmód felé – fejtette ki Szabóné 
Papp Emőke, akit elmondása szerint 
mindig is érdekelt az egészséges élet-
mód, életében a fordulópont tíz év-
vel ezelőtt érkezett el kislánya szüle-
tését követően. Megjegyezte, amint 
anyuka lett, még több időt fordított 
a főzésre. Az egészséges alapanyago-
kat és azok szervezetünkre gyakorolt 
hatását már ismerte, lelkesen kísérle-
tezett ki új étel- és süteményrecepte-
ket. – Foglalkozom életmódtanács-
adással, menükoordinációval, amely 
segítség lehet olyan személyek szá-
mára, akik szeretnének egészségtu-
datos életmódra váltani, vagy fogy-
ni, fittebbek lenni, vagy akár ételal-
lergiában szenvednek és nem tudják 
hirtelen, hogy milyet ételeket is fo-
gyasszanak. Mindezt úgy, hogy köz-
ben élvezzék az ízeket és ne azt érez-
zék, hogy lemondanak a finomsá-
gokról – tette hozzá.

Megtudtuk, a mai trend a „tisz-
ta” ételek irányába mutat. Sokan ke-
rülik már a finomított alapanyago-
kat: a fehér lisztet, fehér cukrot, fi-
nomított olajat, tartósítószereket, 
ízfokozókat és azokat a terméke-
ket, amelyek ezekből készülnek. 
Megfigyelhetően sokan térnek át a 
vegán, állati termékektől mentes éte-
lekre is. Külföldön szintén népsze-
rű az „eat clean mozgalom”, amely 
már hazánkban is egyre több kö-
vetővel bír.

– Elsősorban azt tanácsolnám 
azoknak, akik úgy döntenek, változ-
tatnak életmódjukon, hogy iktassák 
ki a finomított alapanyagokat, utá-
na pedig csökkentsék az állati ere-
detű fehérjék, termékek fogyasztását 
– emelte ki. Szabóné Papp Emőke 
hangsúlyozta, több zöldséget, teljes 
értékű, magas ásványianyag-tartal-
mú gabonát is érdemes fogyasztani, 
ilyen lehet a zabpehely, köles, qui-
noa, tönköly. Szintén fontos a folya-
dékfogyasztás, pontosabban a tiszta 
víz bevitt mennyiségének emelése. 
Szerinte ez már elég ahhoz, hogy a 
szervezet fellégezzen és hatékonyab-
ban, egészségesebben működjön.

Szabóné Papp Emőke szerint fontos, hogy egy nő a lehető legtovább ápolt, csinos és fiatalos maradjon
Fotó: DSZ

Keresse a

hírportálon
SzegedMA
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Apa, mi állatok vagyunk? – kér-
dezte váratlanul a kislány, nem, 
mondta az apja, nem vagyunk ál-
latok, de miért is lennénk, hát azért, 
folytatta a gyermek, mert amikor „ki-
csi” voltam – így a hároméves! –, és 
fájt a fülem, te elvittél az állator-
voshoz.

Akkor hosszasan megvitatták, 
hogy hová is vitte szülője a fülfájós 
gyermeket, de hiába, a kislány fejé-
ben ott a gondolatzárvány: egy kép 
a sosem volt vizitről s a nem létező 
állatorvosról. A valóság, vagyis a fül-
kezelés az „emberorvosnál”, törölve. 
Az mi? – jön a rutinszerű kérdés, 

ha nem ismert dologba botlik gyer-
meked, és ha te sem tudsz a számá-
ra is érthető feleletet adni, előkapod 
a leghülyébb választ: az bizony va-
lami. Mire ő: Ja? Jelentsen ez a „ja” 
bármit, akár azt is, hogy érti, pedig 
dehogy. Ám ezzel a világ újabb ér-
telmetlenségét könyveli el magában. 
De a dolognak itt nincs vége. Sőt, ez 
a kezdet: az értelmezési gyakorlatsor 
legeleje. És minél többet megért majd, 
annál kevésbé látja át az egészet. A 
részletekben már így-úgy eligazodik, 
később még inkább, de a legnagyobb 
feladvánnyal egy életen át birkózhat. 
Rés a teljességen: tökéletes nincs. A 

gyermekvilág az ismerethiányt fantá-
ziával tölti ki, az öregek kétségeit pe-
dig hitük oszlatja. Persze, a képzelet 
kiteljesedésének igazi kora – az élet-
út legeleje és legvége.

Réges-régi képet rögzít az emlé-
kezet. A Londoni körút sarkán vé-
kony, középkorú asszony áll. Fekete 
haját szél repteti. Égő szemeit az út-
kereszteződésre szegezi. Úgy halla-
ni, Máriának hívják, de lehet, hogy 
nem, csak az biztos, hogy esik vagy 
fúj, ott van akkor is, áll a járdaszé-
len. Kitárja karját. Áldást oszt. Ritka 
ajándék ez, oltalmazó útravaló indu-
lónak, érkezőnek, ismeretlentől isme-

retlennek, felnőtt testében élő gyer-
meklélektől. Mindenki siet, minden-
ki rója a köreit, Máriának ez a vál-
lalt útja. Neki így teljes a szolgálat. 
Emlékszel, a karácsonyt vártuk. Az 
agyadba égett az ott hallott mondat. 
Csak azt nem értem – szólt gúnyos 
vigyorral egy bőrkötényes szaki, mi-
közben az asszonyra mutatott –, hogy 
mi a jó ebben neki.

Különös: az akkor kicsi fiad pon-
tosan értette.

Várkonyi Balázs: Gyermeklélekkel

A gyógyászatban is hasznosak lehetnek a friss felfedezések

A baktériumok lehetnek a barátaink is
Idősebb Duda Ernő szegedi 
professzor a feje tetejére állít 
mindent: az emberi szervezetről 
eddig rengeteg dolgot tévesen 
gondoltunk. Egy különleges és új 
tudományággal, a mikrobiommal 
ismertette meg a szegedieket.

tóth marcell

– Többségünk úgy áll hozzá a bak-
tériumokhoz: minél hamarabb el-
pusztítjuk őket, annál jobb! De a 
baktériumok nem mindig így vé-
lekednek rólunk – izgalmas té-
máról beszélt id. Duda Ernő a 
Pedagógiai Esték rendezvényén az 
IH Rendezvényközpontban. Az 
utóbbi évszázadokban a kórokozó 
baktériumokkal foglalkoztak, ezeket 
lehetett szaporítani a laboratóriu-
mokban. A Déli Szónak elmondta, 
egy alig néhány éves tudományág, 
a mikrobiomok vizsgálata azonban 
teljesen új eredményekhez vezetett. 
Kiderült, ötven-százszor annyi bak-
térium van, mint eddig sejtettük. 
Másfajta baktériumok élnek külön-
böző testrészeinken, a homlokun-
kon lévők jobban hasonlítanak egy 
másik ember homlokán lévőre, mint 
a hátunkon „lakókra”. Egy-egy halá-
los betegséget okozó baktérium is lé-
tezhet úgy a szervezetünkben, hogy 
nem okoz veszélyt addig, amíg nem 

szaporodik el nagyon. Azaz pont az 
a jó, ha sokféle baktérium él velünk.  
A tudósok rájöttek, a baktériumok 
kommunikálnak egymással, a ha-
sonlóak pedig szövetséget alkotnak, 

hogy kiszorítsák a vetélytársakat, el-
érjék szaporodásuk megakadályozá-
sát. Duda szerint ez a gyógyászatban 
is használható lesz, ha a „jó” bakté-
riumok üzenő molekuláinak segít-

ségével elhitetjük „rossz társaikkal”, 
hogy ne sokasodjanak.  Kezet mosni 
azért nem árt: a velünk élő bakté-
riumok ismernek minket, az újak 
viszont veszélyesek lehetnek ránk.

Duda Ernő elmondta, ötven-százszor annyi baktérium van mint eddig sejtettük
Fotó: Gémes Sándor
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Adventi ablakokat nyit a Katolikus Ház
Az emberi kapcsolatokra és az istenkeresésre helyezik a hangsúlyt

Elérkezett Advent, a Karácsonyra 
való készülődés és várakozás 
ideje.

Bartus Bella

Adventi ablakokat nyitott a Katolikus 
Ház a Dugonics téren ahová idén is 
várják az érdeklődőket.

– Évről évre lehetőségünk van ar-
ra, hogy megálljunk, elcsendesed-
jünk és lelkünk dolgaival foglalkoz-
zunk a rohanó mindennapok köze-
pette – emeli ki a szegedi Katolikus 
Ház sajtóanyagában. Ebben a ké-
szülődésben szeretnének inspiráci-
ót adni, immár harmadik alkalom-
mal megszervezett adventi program-
jukkal. December 3. és 24. között 
ismét adventi naptárrá alakulnak a 
Katolikus Ház ablakai. 

Az idei ablakkalendárium az út-
keresés és az ezt segítő Kresz táblák 
köré épül, az emberi kapcsolatok és 
az istenkeresés nyelvére fordítva le 
a mindennapokból jól ismert köz-
lekedési táblákat. A Katolikus Ház 
homlokzati ablakain felvillanó napi 
mottó és képes üzenet értékes tar-
talommal tölti meg az ünnepi ké-
szülődés pillanatait.Napi mottó és képes üzenet is segít az ünnepre hangolódásban

Fotó: Kovács Ferenc

Sok rajongó már november elején megvette a jegyeket

A szegediek is Star Wars-lázban égnek!
Már csak néhány nap maradt a 
premierig. A legnagyobb rajongók 
már kíváncsian várják hőseik 
sorsának alakulását.

tóth marcell

Hazánkban december 14-én – az 
Egyesült Államokban 15-én – mu-
tatják be a következő Star Wars 
filmet, Az utolsó Jediket. Az alkotást 
rajongók tízmilliói várják – Szeged 
sem kivétel. – Kíváncsi vagyok, 
hogy az Utolsó Jedikben több lesz-e 
az eredeti ötlet, mint az Ébredő 
erőben. Természetesen nagyon vá-
rom, hogy milyen irányba megy 

tovább a sztori, főleg Kylo Ren sor-
sának alakulása érdekel. Még a régi 
kánonban se igazán láttunk hozzá 
hasonló figurát: egy bizonytalan, a 
képességeit nem uraló sötét tanít-
ványt – fogalmazott Szűcs Balázs, 
aki éppen jegyért indult. 17-én va-
sárnap nézi meg a filmet, mert ak-
kor ér rá minden barátja. Szabó Éva, 
a Belvárosi Mozi vezetője szerint 
is érdemes időben bebiztosítani a 
helyünket. Ők már november eleje 
óta árusítják a jegyeket. Az eladások 
alapján premier előtti vetítésre telt-
házat prognosztizál, de nem zárja 
ki, hogy ez akár heteken keresztül 
megmaradhat. Hamarosan fellélegezhetnek Az utolsó Jedikre várók

Fotó: Illusztráció
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Déli Szó – közéleti hetilap

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 terü-
letéről ingyenesen hívható telefon-
szám: 06/80-820-111

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

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

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

KIKAPCSOLÓ

A Déli Szó legfrissebb számát minden héten pénteken, szom-
baton és vasárnap terjesztjük. Amennyiben nem kapja meg az 
újságot, kérjük, jelezze neve és címe megadásával hétköznap 
8 és 16 óra között a 0662/314-116-os telefonszámon!

SZEGED

Terjesztés

H O R O S Z K Ó P
Érvényes: december 9-től december 15-ig

  KOS (03.21.-04.20.)

BIKA (04.21. - 05.20.)

IKREK (05.21. - 06.21.)

RÁK (06.22-07.22)

OROSZLÁN (07. 23. - 08 23.)

SZŰZ (08.24. - 09.23.)

MÉRLEG (09.24-10.23.)

SKORPIÓ (10.24. - 11.22.)

NYILAS (11.23. - 12.21.)

BAK (12.22. - 01.20.)

VÍZÖNTŐ (01.21. - 02.20.)

HALAK (02.21. - 03 20.)

Törekedjen arra, hogy a 
munkájában jobban ki-
használja tudását és kreati-
vitását, legyen kitartóbb és 

alaposabb. Ezekben a napokban több 
érdekes ajánlatot is kaphat. Magánélete 
eléggé kaotikus, a szerelmi életében tör-
ténnek olyan események, melyeken érde-
mes lenne elgondolkodnia.

A szinglik nagy terveket 
szövögetnek, különösen ér-
zelmi, párkapcsolati életü-
ket illetően. Szeretnék, ha 

pozitív irányba változnának szívügyeik, 
és mindent meg is fognak tenni, hogy 
párra leljenek. Az elkötelezettek elmé-
lyíthetik kapcsolatukat, sok romantikával 
fűszerezhetik a mindennapokat.

A szokásosnál nagyobb 
késztetést érezhet az álmai 
megvalósítására. Gyakran 
kerülhet a valóságtól elru-

gaszkodott hangulatba. A hét végétől 
könnyebben megy majd a kommuniká-
ció olyanokkal is, akikkel eddig nem ta-
lálta a közös hangot. Érdekes emberekkel 
találkozhat.

A szívügyeket illetően ko-
moly izgalmakat tartogat ez 
a hét. Jelentős beszélgeté-
sekre kerülhet sor a párjá-

val, és csak az Ön döntésén múlik, hogy 
mekkora részt vállal a közösen kitűzött 
célok eléréséhez vezető úton. Bizonyos 
dolgok lezárásának viszont eljött az ideje, 
ezért ezeket ne halogassa.

Legyen körültekintőbb és 
megfontoltabb a párkap-
csolatában. Ne viselkedjen 
meggondolatlanul, ne ke-

ressen mellékvágányokat, és ne tegyen 
olyan dolgokat vagy kijelentéseket, ame-
lyeket később könnyen megbánhat. A 
párjukat még keresők elriaszthatják ma-
guk mellől az új szerelem lehetőségét.

A szokásosnál nagyobb 
késztetést érezhet az álmai 
megvalósítására. A hét kö-
zepén gyakran kerülhet a 

valóságtól elrugaszkodott hangulatba. 
A közepétől könnyebben megy majd a 
kommunikáció azokkal az emberekkel 
is, akikkel eddig nem igazán találta meg 
a közös hangot. 

Ezekben a napokban bármit 
megcsinálhat, amit el akar 
végezni, annak nem lesz 
akadálya. Ha mégis más-

képp alakulnak a dolgok, mint ahogy el-
tervezte, akkor sem esik kétségbe, hiszen 
született optimista. A kommunikációját 
kissé kiegyensúlyozottabbá kellene ten-
nie a mostaninál. 

Nehéz pillanatokra lehet 
számítani ezekben a napok-
ban, ez a lelki megpróbálta-
tások mellett fizikai problé-

mákban is jelentkezhet. Hajlamos arra, 
hogy magába fojtsa a problémáit, holott 
ez nem tesz jót az Ön egészségének. Ha 
rosszkedvű és nyűgös, az árt az érzelmi 
életének is. 

Nagyszerű lehetőségek 
adódhatnak ezen a héten. 
Egzisztenciális és pénzügyi 
gondjai most rendeződ-

hetnek. A szokásosnál is jobban vágyik 
majd a természet közelségére, meghitt, 
hangulatos, baráti beszélgetésekre. Ha 
teheti, utazzon el, töltse az év végét új 
vidékeken. 

Felpörögnek az események. 
Megeshet, hogy majd szét-
veti a méreg, de ne feled-
je: az idegesség csak arra 

jó, hogy magát bosszantsa. A karrierje 
emelkedő tendenciát mutat. Munkájával 
kapcsolatban új fejleményekre számíthat, 
vegye ezeket komolyan, mert soha nem 
látott lehetőségek jöhetnek.

Örömteli időszak várha-
tó, úgy érzi, most minden 
életterületen nagyot tud al-
kotni. Szüksége lesz rejtett 

képességeire is, hiszen több olyan feladat-
tal kell megbirkóznia, melyek nagyfokú 
kreativitást igényelnek. Számítson arra, 
hogy az elvárások is magasak lesznek, de 
végül sikerrel veszi az akadályokat. 

Nehezen találja a helyét a 
héten, párkapcsolatában is 
inkább a rosszat és az aka-
dályokat keresi, mintsem 

az együttműködést. A lelki válságon és 
a problémákon megfelelő kommuni-
kációval gyorsabban túltehetné magát. 
Könnyen elképzelhető, hogy a múltjából 
bukkan fel valaki.



15DÉLI SZÓ  KIKAPCSOLÓ

Télköszöntés

A Szegedi Vadaspark a ren-
dezvényei előtt sokszor figyeli 
aggódva az időjárás jelentése-
ket, csak ne legyen rossz idő. 
Most azonban a csapadék egy 
formájának még örülnének is, 
hiszen mi más teremthetne 
kellemesebb hangulatot egy 
téli eseményhez, mint a hó-
szállingózás. Az időjárás elő-
rejelzések szerint pedig akár 
fehér is lehet a vadaspark tél-
köszöntő rendezvénye decem-
ber 10-én, amelyben persze 
nem a hó jelentené a fő attrak-
ciót. Látványetetések, közös 
madáretető készítés, valamint 
forró csoki és tea is várja az-
nap a látogatókat. A progra-
mok 10 órakor kezdődnek és 
15.30 percig tartanak. Lesz 
kézműves foglalkozás, pingvin 
és szibériai tigris etetés, fóka-
torna, valamint melegkedvelő 
állatokkal, például kígyókkal és 
háromöves tatuval is testközeli 
kapcsolatba lehet kerülni a ter-
ráriumházban. Mindezek alap-
ján érdemes lesz jól felöltözni, 
és ellátogatni a vadasparkba. 
Sőt, ha, elég hó lesz, akár még 
szánkót is lehet vinni!

Ajándékozás mindenek felett: az érzelmek győztek
Fotó: Kovács Ferenc

Boldog pillanatok a múzeum előtti téren

Ezer gyermeknek szereztek örömöt
Elutasítással indult, végül hatal-
mas siker lett a Mátrix Közhasznú 
Alapítvány hagyományos mikulás-
csomag-osztása.

Betkó tamás DáviD

A Mátrix Közhasznú Alapítvány, a 
Karitáció Alapítvány és az Angyali.
hu csapata ezer rászoruló gyermeket 
ajándékozott meg mikuláscsomaggal 
Szegeden. A tonnányi finomsággal 
érkező nagyszakállú és krampuszai 
vasárnap a Móra-múzeum előtt lep-
ték meg őket.

Szállingózó hóesésben órákon át, 
kígyózó sorokban járultak a Mi ku-

lás elé a gyermekek. Rácz Anett, 
a Mátrix Közhasznú Alapítvány veze-
tője hangsúlyozta, a szegénység viss-
zaszorítása kapcsán fontosnak tart-
ja a közösség megoldó erejét, a pél-
damutatást, az élményteremtést. A 
program előkészületeiben a védő-
női hálózat, a gyermekjóléti szolgá-
lat segédkezett, a gördülékeny lebo-
nyolításért tucatnyi segítő, önkéntes 
vette ki a részét. Az elnök azt is el-
mondta, eredetileg nem a múzeum 
előtti térre tervezték az ajándékozást.

– Nehéz sorból származó 
gyermekeknek osztot-
tunk csomagokat. 
Idén mindezt 

nem tehettük a szegedi karácsonyi 
helyszíneken, az elutasítással nem 
adatott meg nekik az az élmény, 
hogy a karácsonyi forgatagban lel-
jék örömüket az ajándékban – emel-
te ki Rácz Anett. Véleménye szerint 
időben jelezték részvételi szándéku-
kat a Szegedi Karácsonyi Hetek szer-
vezőinek. Megkeresésünkre Németh 
István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. 
ügyvezető igazgatója azt mondta, az 
alapítvány későn, már a teljes prog-
ram összeállítása után jelezte hely-
igényét. A túlzsúfoltság elkerülése ér-

dekében már nem tudtak szá-
mukra helyet biztosítani 

a belvárosi karácsonyi 
helyszíneken.

Ingyenes apróhirdetés a Déli 
Szóban! Közöljük az Ön fel-
hívását is, aminek maximum 
terjedelme 70 karakter le-
het. Várjuk hirdetményeiket 
a deliszomagazin@gmail.
com e-mail címre minden hé-
ten kedden 12 óráig. 90 ezres 
példányszámban Szegeden, 
illetve a környék 18 települé-
sén! Ingatlan, jármű, vegyes, 
munka – bármilyen hirdetést 
szívesen fogadunk. Használja 
ezt ki, és induljon a csere-be-
re. Bővebben a 17. oldalon.

Ingyenes apróhirdetés!
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Vigyázzon, kit csókol meg!

Új betegség terjed Szegeden
Akár hányás és hasmenés is lehet 
a kellemes pillanatok vége.

Bartus Bella

A vírusos gyomor-bélhurut extrém 
elszaporodására hívta fel lapunk fi-
gyelmét Kass Ferenc újszegedi há-
ziorvos.  – Ez a fajta megbetegedés 
csak a nyári hónapokban jelentke-
zett Szegeden, mára már egész évben 
fennálló problémát jelent. Csak a 
mai napon három fiatal jelentkezett 
ezzel a problémával, ami november-
ben szokatlan – mondta el a lelki-
ismeretes szakember.  A betegség 
terjedéséhez elég, ha valaki bevásár-
lásközben egy vírussal szennyezett 
tárgyat megfog, ösztönös mozdu-
lattal megdörgöli a szemét, onnan 
a vírus bejut a könnycsatornába, 
majd a garatba, ahonnan egyenes út 
vezet a gyomorba és bélcsatornába – 
tudtuk meg. – Gyakorlatilag csókkal 
3 másodperc alatt ellehet kapni a 
kellemetlen tünetekkel járó megbe-
tegedést – folytatta Kass Ferenc, aki 
szerint mégis a csókbetegség, vagyis 
az Epstein-Barr nevű vírus a legve-

szélyesebb, ami akár halálhoz is ve-
zethet. Cseppfertőzéssel, azon belül 
is főleg nyállal terjed, ugyanakkor 
a vírusnak nincs szüksége az ajkak 
fizikai találkozására, terjedéséhez 
bőven elég egy elmosatlan pohár 
vagy evőeszköz is. 

– Mandulagyulladással, magas 
lázzal, valamint máj és lép meg-
nagyobbodással jár. Egy fertőzött 
három éves gyermek mája gyakorla-
tilag egy 30 éve alkoholizáló ember 
tönkrement májára hasonlíthat – 
mesélt az orvosok számára is sok-

szor ijesztő tünetekről. Nem olyan 
gyakori, mégis a legalattomosabb 
megbetegedés az ajakherpesz, amely 
szintén csókolózással terjed, viszont 
csak arra hajlamos vagy legyöngült 
immunrendszerűeknél üti fel a fejét 
időszakosan.

Akár három másodperc alatt elkaphatjuk az új nyavalyát
Fotó: Illusztráció

Csendes és békés figyelemfelhívást tartottak Szegeden

Mécsesek égtek a megkínzott állatokért
A szervezők felhívták a figyelmet, 
hogy bár létezik Magyarországon 
állatvédelmi törvény, sok esetben 
ezt nem tartják, vagy tartatják 
be. Erre hívták fel a figyelmet a 
megmozdulással.

Betkó tamás DáviD

A szegedi flashmobot az Országos 
Állatvédelmi Alapítvány kezde-
ményezte. Részükről úgy vélik, a 
bírói gyakorlat is azt mutatja, az 
állatkínzók nem kapnak megfelelő 
büntetést tettük elkövetéséért. Az 
esemény további célkitűzése volt 
ráirányítani a figyelmet az ivarta-
lanítás fontosságára, tájékoztatni a 
megjelenteket. A szervezők szerint 

az állatok védelme érdekében széles 
társadalmi összefogásra van szük-
ség, mert e nélkül nem, vagy csak 
nagyon lassan indulhatnak el po-
zitív változások.A figyelemfelhívó 
akcióra minden állatbarátot, állat-
védelmi szervezetet vártak, hiszen 
csak így érhető el, hogy a törvény-
alkotók és döntéshozók ne hagyják 
figyelmen kívül az állatkínzás létező 
jelenségét, továbbá problémaként 
merül fel a rengeteg elhagyott ál-
lat, valamint az ivartalanítás eddig 
megoldatlan ügye is. A december-
ben Szegeden tartott csendes és bé-
kés megmozdulás résztvevői egy-
egy mécsest helyeztek el egy hatal-
mas szívet formázva a Széchenyi tér 
városházával szemközti oldalán.Még mindig nem büntetik kellőképpen az állatok bántalmazását hazánkban

Fotó: Gémes Sándor
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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. december 13-ig az elérhetősé-
gek megadásával. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztő-
ségünkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

a belváros szívében felújított, földszinti, 
udvari csendes lakás kiadó. Hálószoba, 
nappali konyhával, és fürdőszoba. 37 
négyzetméter.   Közös költség 3300 Ft/ 
hó, padlófűtés, nagyon alacsony rezsi. 
Minden közel, kiváló lakóközösség. Tel: 
0630-206-27-86
a belvároshoz nagyon közel, a Csong-
rádi sgt. elején, a Török Csongor által 
tervezett ház 3. emeletén 38 négyzet-
méteres lakás kiadó. Bolt, buszmegálló 
közvetlen közelben. A padlófűtés miatt 
alacsony a rezsi. Tel: 0630-206-27-86

Vállalok kisebb asztalos-, lakatos ill. 
ezermester jellegű munkákat. tel.: 
0620/544-9906

olajfestmények (3db) dekoratív kivitel-
be, keretezve, kedvező áron eladó. Nyolc 
közül választhatsz! Érd: 0620/430-52-86
Munkásnadrág melles, kantáros nagyon 
jó minőségű 100% pamut, vadonatúj 
csomagolásban féláron eladó Szegeden. 
Érd: 0630-206-27-86
gyere a Tear Smile-be fogfehérítésre, fog 
ékszer felrakásra Szegeden, az Auchan-
ban. Az üzlet december 6-án nyitott, 
nyitási akció – 50 %. Tel: 0630/316-56-
66, 0670/371-73-90
hintaszék vesszőből fonott tökéletes hi-
bátlan állapotban helyhiány miatt Szege-
den eladó. Érd: 0620/430-52-86
három részes szekrénysor: kétajtós, 
vitrines fiókos, polcos, közepes színár-
nyalatú megkímélt állapotban Szegeden 
eladó. Érd:  0670/542-48-28
golden Sport szobakerékpár, kijelző: 
idő, sebesség, távolság, kalória, pulzus, 
scan, odometer, 8 sebesség fokozattal. 
Ülés állítás, pedál szíjakkal, kézpulzus 
mérés, kitűnő állapotban eladó. Irányár: 
16 000 Ft. Érd: 0630/425-91-35
Whirlpool hűtőszekrény 114×55 cm-es, 
1 ajtós eladó. Tel: 0630/473-91-28
hajszárító búra eladó. Érdeklődni: 
0662/434-872, 0670/572-81-03
Tüzelőnek régi, nagy konyhabútor, fa-
létra 1000 forint/db áron elvihető. Tel: 
0630/286-90-34
Terem kiadó -oktatás, előadás, Szeged 
Kárász utca 11. Tel:30/7261063
hagyományos parketta rakása 2000Ft/
m2, csiszolása 3× lakkozva 3300 Ft/
m2, laminált parketta rakása 1000 Ft/
m2, PVC padló ragasztása 900 Ft/m2, 
szőnyegpadló ragasztása 900 Ft/m2, alj-
zatkiegyenlités 500 Ft/m2. Elérhetőség: 
0630/216-57-42, E-mail: mesarosga-
bor75@gmail.com
Jó állapotban lévő, akusztikus gitár el-
adó Hódmezővásárhelyen. Érdeklődni a 
0630/214-3919-es telefonszámon lehet.

INGATLAN

MUNKA

VEGYES
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Még Amerikában is az SZTE-ről olvasnak! 

Ismét öregbítették az egyetem hírnevét
Címlapján ajánlja az Amerikai 
Kémiai Társaság neves szak-
folyóiratának november 30-án 
közzétett száma Czakó Gábor, az 
SZTE Kémiai Intézet adjunktusa 
és Szabó István, az SZTE korábbi 
munkatársa cikkét. 

DsZ

A publikáció a szerzők elmúlt évek-
ben elért komoly hazai és nemzetkö-
zi visszhangot kiváltó eredményeit 
emeli reflektorfénybe, így például: 
egy új reakcióút felfedezését vagy a 
kísérletek minden korábbinál pon-
tosabb modellezését. Czakó Gábor 
egyik legújabb kutatási eredményét 
2017 szeptemberében közölte a 
rangos Nature Chemistry folyóirat. 
Miért éppen úgy zajlik le a kémiai 
folyamat, ahogyan? Ez és a reakci-
ók dinamikája érdekli az elméleti 
kémiával foglalkozó Czakó Gábor 
Junior Prima-díjas vegyészt. A 
Szegedi Tudományegyetem Fizikai 
Kémiai és Anyagtudományi Tanszék 
adjunktusa, az MTA Kémiai Osztály 
legifjabb „nagydoktora” és Szabó 
István, az SZTE korábbi munka-
társa az Amerikai Kémiai Társaság 
neves szakfolyóiratának legújabb 
számában összefoglaló cikket pub-
likált, amelyet az újság a címlapján 
emelt ki. Ez a publikáció a szer-
zők elmúlt években elért komoly 
hazai és nemzetközi visszhangot 

kiváltó eredményeit emeli reflek-
torfénybe. Az újság főszerkesztő-
jének felkérésére írt közlemény a 
szerzők olyan jelentős eredményeit 

foglalja össze, amelyeket korábban 
a Nature Communications és a 
Nature Chemistry folyóirat is kö-
zölt. A felkérés kiemelkedő nemzet-

közi elismerést jelent a Czakó Gábor 
vezetésével a szegedi egyetemen 
működő Elméleti Reakciódinamika 
Kutatócsoport számára.

A felkérés kiemelkedő nemzetközi elismerést jelent a felsőoktatási intézmény számára

Fotó: Gémes Sándor

A Szegedi Tudományegyetem új eljárásokon dolgozhat

A tumor korai felismerésében lépnének előre
Hazánkban az újonnan diagnosz-
tizált rosszindulatú daganatos 
megbetegedések száma évente az 
50 ezret is meghaladja, és 30-33 
ezer beteg halálát okozza a rák.

DsZ

Magyarországon a tumorok kezelé-
sének közvetlen költségei évi több 
mint félmilliárd euróra rúgnak, míg 

a közvetett költségek ennek több-
szörösét teszik ki a korai halál okán 
kieső termelés, a korai nyugdíja-
zás, a táppénz és a páciensek roko-
nainál jelentkező időkiesés miatt. 
A Szegedi Tudományegyetem tá-
jékoztatása szerint ezen jelentősen 
változtathatnak olyan modern és 
költséghatékony technológiák, ame-
lyek a tumor korai felismerésére 
és személyre szabott kezelésére fó-

kuszálnak. Egy pályázaton elnyert 
1,498 milliárd forinttal támogatott 
projektben olyan költséghatékonyan 
működő rendszert hoznak létre, 
amely egyszerű vérminta alapján 
segíti a tumorok korai felismeré-
sét, valamint a megfelelő kezelési 
mód kiválasztását. Az Enterprise 
Communications Magyarország 
Kft. a Szegedi Tudományegyetem 
több intézetének kutatóival együtt-

működve egy komplex tumor di-
agnosztikai rendszer fejlesztésébe 
kezdenek. 
A kutatási eredmények egy része 
az oktatásban hasznosul, más része 
a projektbe épül be. Az elméleti 
kutatási eredmények felhasználását 
követően létrejövő új eljárások, új 
szoftveres megoldások és új diag-
nosztikai eszköz rendszer prototí-
pusát képezik.
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Maróti Róbert történelmet írt
Országos Rubik-rekordot döntött az üllési fiatal

Az üllési származású versenyző 
rövid időn belül újfent beírta magát 
a magyar Rubik-kockások történe-
lemkönyvébe.

Betkó tamás DáviD

Egy Pécsett rendezett országos meg-
mérettetésen döntötte meg a 4×4×4-
es versenyszám magyar rekordját. 
Mint elmondta, az előző rekord 
29.22 másodperc volt, míg ő leg-
utóbb 26.98 másodperc alatt vará-
zsolta egyszínűre a kockát. A rekord 
azért is értékes számára, mert ez 
az időeredmény még a korábban, a 

gyakorlása során rakott eredménye-
inél is gyorsabb volt. Maróti Róbert 
néhány hete a 3×3×3-as kocka át-
lagkirakási rekordját is megdöntöt-
te a fővárosban, 8.49 másodperces 
átlagot produkált. Az addigi rekor-
dot Bózsing Hunor tartotta 8.51 
másodperccel.

Az üllési fiatal korábban elmond-
ta, mindössze 11 éves volt, amikor 
megismerkedett a bűvös kocká-
val, a szülei ajándékozták meg ve-
le. Kezdetben – mint sokan mások 
– még nem tudta kirakni teljesen, 
először csak egy, majd két oldal tel-
jesítéséig jutott el. Később az inter-

neten fellelhető útmutatások alapján 
rövid időn belül elsajátította a kirakás 
alapmetódusát. A versenyző kitért rá, 
a kíváncsisága sarkallta arra, hogy 
mérje időeredményeit, az első kira-
kásai mintegy három és fél percet vet-
tek igénybe. Az egyik videómegosztó 
oldalon talált rá korábbi versenyeken 
készült felvételekre, amelyek hatásá-
ra eldöntötte, komolyabban szeretne 
foglalkozni újdonsült hobbijával. Az 
első, 2008-ban teljesített sikeres ki-
rakását követően négy év elteltével 
vett részt az első megmérettetésén. 
Ha így folytatja, hamarosan újra be-
számolhatunk eredményeiről.

Sikert sikerre halmoz a fiatalember, a bűvös kocka mágusa
Fotó: Gémes Sándor

Advent első vasárnapja összehozta a lakosokat

Az idősebb korosztálynak ked-
veskedtek, majd közösségben 
gyújtották meg az első adventi 
gyertyát Zsombón.

Betkó tamás DáviD

A Csongrád megyei településen is 
már a karácsonyi készülődés je-
gyében telnek a napok, hétvégék. 
December 3-án, vasárnap kora dél-
után az idősebbeknek kedveztek, 

a helyi nagycsaládosok egyesülete 
szervezésében köszöntötték a te-
lepülés 60 év feletti lakosait. Az 
eseményen, majd a későbbi gyer-
tyagyújtáson is részt vett a térség 
országgyűlési képviselője.
– Zsombói származásom révén kü-
lönös örömmel tölt el látni azt az 
összefogást, amely az adventi idő-
szakban is jellemzi a települést. Az 
idősebb generáció köszöntése és az 
első adventi gyertya meggyújtása 

valódi közösségi programot jelen-
tett a helyieknek, erősítette a tele-
pülési összetartozást – mondta el B. 
Nagy László fideszes országgyűlési 
képviselő, megyei fejlesztési biztos, 
aki az első adventi gyertyát Kispéter 
Gábor alpolgármesterrel együtt 
gyújtotta meg. A községben decem-
ber 10-én, vasárnap a második gyer-
tya meggyújtása előtt a Szivárvány 
Zsombói Nagycsaládos Egyesület 
tart karácsonyi ünnepséget.

Az ablakunkon való kitekintés 
pillanatában már tudjuk, nem-
csak a nyár, de az ősz is elmúlt. 
Hideg, fagyos reggelek köszön-
tenek ránk, és tudjuk, itt a tél, 
mely számos gonddal tarkítja 
múló életünket. Igen, tudjuk na-
gyon jól, elmúlik hamarosan ez 
az év is, majd egy újabb köszönt 
ránk a Teremtő Isten jóvoltából. 
Hogy készülünk-e valamiképpen 
erre, nem tudni, de ami biztos és 
változhatatlan, az az elmúlás, és 
vele a számadás gondolata – írja 
a joreggeltvajdasag.com. Még-
is reménységgel teli, ahogyan 
azt a svéd írónő, Selma Lagerlöf 
fogalmazta meg: „Hamarosan 
felvirrad az újév első reggele, és 
ilyenkor az emberek, amikor fel-
ébrednek, arra gondolnak, hogy 
vajon mit hoz nekik a jövő, mit 
várnak tőle, mit szeretnének el-
érni, miben reménykednek. De 
én ezen a reggelen azt akarnám 
üzenni nekik, hogy ne szerelmi 
boldogságot vagy sikert, vagy 
gazdagságot, vagy hatalmat, 
vagy hosszú életet vagy éppen 
jó egészséget kívánjanak maguk-
nak. Azt szeretném, ha összekul-
csolnák kezüket, és gondolatban 
egyetlen fohászt fogalmaznának 
meg: Istenem, mielőtt eljön az 
aratás ideje, engedd megérle-
lődni a lelkem!” Ha mérlegelünk, 
az mindig eredményt is hoz. Meg 
lehet tapasztalni, hogy az elmú-
lás, a maga számadásával, el tud 
vezetni az újrakezdés útjához. 
Nem más ez, mint Isten gazdag 
áldása és ajándéka, amely min-
denkié lehet. Csak le kell ülni, 
mérlegelni, számot adni. Hagyni, 
hogy elmúljon, és újrakezdeni! 
Istennel, a Teremtővel.
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Elmúlás és újrakezdés
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Diákzaklatás

A Szegedi Járási és Nyomozó 
Ügyészség vádat emelt azzal az 
egyetemi oktató férfival szem-
ben, aki előbb baráti viszonyba 
került a tanulóval, majd miután 
ezen túli közeledését a sértett 
visszautasította, zaklatta őt – áll 
a Csongrád Megyei Főügyészség 
sajtóközleményében. Közöttük 
tavaly szeptemberben baráti 
kapcsolat alakult ki. Ennek során 
idén januárban a vádlott kül-
földre utazott, ahová a sértettet 
is elhívta. Az út során a tanár 
több alkalommal is közeledni 
próbált felé, aki azonban ezt 
visszautasította és közölte, hogy 
tiszteli őt és barátjaként szereti, 
de közelebbi kapcsolatot nem 
kíván vele létesíteni. Ez után köl-
csönös üzenetváltások kezdőd-
tek közöttük, melynek során a 
férfi közölte, hogy lőfegyvert fog 
szerezni, öngyilkos lesz amiatt, 
hogy nem alakult ki szorosabb 
viszony közöttük. Több üzenet-
ben leírta kiszemeltjének, hogy 
milyen fontos számára és hogy 
mivel ez nem teljesedhet be, vé-
get vet életének. A tanuló nem 
válaszolt az üzenetekre, ezért 
a vádlott üzenetei egyre szá-
monkérőbbek lettek, illetőleg 
szeretett volna a sértettel közös 
programokat, találkozásokat, 
testi érintkezést. A sértett erre 
kitérő válaszokat adott, közöl-
te, hogy barátnője van. A férfi 
több alkalommal számon kérte 
a sértettet, hogy nem beszélget-
het vele, illetve nem ígérte meg, 
hogy több időt töltenek együtt. 
A tanuló attól félve, hogy a férfi 
később még az oktatója lehet, a 
közeledését elhárította ugyan, 
de beszélgetésekben részt vett. 
Végül zaklatás vétsége miatt jog-
hatályos magánindítványt ter-
jesztett elő. Továbbá a vádlott 
februárban egy személygépko-
csival Szegeden, az ingatlanjá-
hoz közel úgy parkolt, hogy az 
édesanyja nevére szóló mozgás-
korlátozott parkolási igazolványt 
a műszerfal tetején jól láthatóan 
elhelyezte. A vádlott azonban 
ekkor nem szállította őt. A járá-
si ügyészség a vádlottat zaklatás 
vétségével és közokirat-hamisí-
tás bűntettével vádolja.

Kinek van elsőbbsége?
Kerékpárosok kontra autósok

Lassan minden ötödik szegedi 
kerékpárral közlekedik, holott a 
kétezres évek elején alig volt erre 
példa. Ennek ellenére továbbra 
is éles a helyzet az autósok és a 
biciklisek között.

Bartus Bella

Ifjabb Csüllög Imre a Magyar 
Kerékpárosklub szegedi tagja la-
punknak elmondta, sok a kerékpá-
ros létesítmény, azonban működé-
si elvük és minőségük már eléggé 
problémás. A városban komoly té-
nyező a bicikli használata, ez magá-
ban rejti a lehetőségét annak, hogy 
kerékpárosbarát településsé váljon. 
Kiemelte, az egész várost átjárhatóvá 
kell tenni a gyors, a kényelmes, és 
biztonságos közlekedés érdekében. 
Van, ahol elég forgalmat csillapítani, 
mint a 30-as zónákban, vagy gya-
logos-kerékpáros övezetet kijelölni. 
– Sajnos sok helyen elkülönítették 
a biciklizőket, felvezették őket a jár-
dára. Mára kiderült, ezek a létesít-
mények nem biztonságosak, így a 
jövőben igény lesz a kiváltásukra 

is. Több fejlesztésre lesz szükség, 
egy részük már tervezés alatt áll. 
A szegedi közgyűlés által a nemré-
giben elfogadott Kerékpárforgalmi 
Hálózati Terv részletesen foglalkozik 
a kerékpározással és sok megoldási 
lehetőséget kínál a jövőre nézve – 
tette hozzá. Egy szegedi kerékpá-
ros a Déli Szónak elmondta mit lát 
legnagyobb problémának. – Helyi 
szinten a látszólag nagyon kiépítet-
tek utakat, amik változatos jellegűek. 
A Csongrádi sugárúti kerékpárútra 
nem mernék kimenni egy 10 éves 
gyerekkel, mert veszélyes az autók 
közt szlalomozni. A felújítási mun-
kálatoknál sem figyelnek a kétkere-
kűvel közlekedőkre – fogalmazott a 
férfi. Hangsúlyozta, nem az a prob-
léma, hogy képzetlenek a kerékpá-
rosok, hiszen az autós az autóban 
még tudja a szabályt, de kerékpáron 
már korlátozottan, gyalogosan pe-
dig totálisan elfelejti azt. Véleménye 
szerint a biciklisek úgy közleked-
nek, ahogy kedvük szottyan. – Nem 
figyelnek a környezetükre, nem 
néznek körül mielőtt elfordulnak – 
fogalmazta meg problémáját a fel-

háborodott autós. Ifj. Csüllög Imre 
nem tenne különbséget autósok és 
kerékpárosok között. Mivel sokakat 
érint a téma, ezért a feszültség egyik 
okának a megkülönböztetést tartja. 
Azt mondja, az egzisztenciáját féltő, 
a belső feszültségekkel küzdő tár-
sadalomban könnyen megindulhat 
a bűnbakképzés, az ellenségkeresés. 
– Az a biciklis, aki ma bevágott elém 
az lehet, a kollégám sógora, aki előző 
nap még autóval vitte a gyerekeket az 
óvodába. A közlekedésben minden-
ki részt vesz valamiképpen – fogal-
mazott. Véleménye szerint inkább 
olyan intézkedéseket kellene hozni, 
amelyek nem nehezítik meg a bicik-
lisek mindennapjait.  Rendszeres és 
most is aktuális probléma, hogy a 
városi rendezvényeknél nem közlik 
előre a lezárásokat, terelőutakat sem 
jelölnek ki, így sok bringázó sze-
gedi és turista keveredik bosszantó 
helyzetbe. Több balesetet okoznak 
az elavult elkülönített kerékpárutak, 
melyeknél a házfalak, a növények, a 
parkoló autók eltakarják a közleke-
dőket egymás elől, és így túl későn 
veszik észre egymást. 

Bringások és autósok sokszor ujjal mutogatnak egymásra, holott mindenki felelős a közlekedésért

Fotó: Gémes Sándor
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Az aszály jelentheti a legnagyobb fenyegetést
A klímaváltozás nem csak negatív hatással jár

Rövidesen elkészül az a klíma-
stratégiai dokumentum, amely 
Csongrád megye klímavédelmi 
törekvéseit és javaslatait tartal-
mazza.

Betkó tamás DáviD

A stratégia készítőinek képvisele-
tében Gulyás Ágnes, a Szegedi 
Tudományegyetem Éghajlattani és 
Tájföldrajzi Tanszék tanszékvezető-
helyettese elmondta, a decemberben 
Szegeden tartott Csongrád Megyei 
Éghajlatváltozási Platformon olyan 
speciális igényű társadalmi csopor-
tok képviselői, különböző tudomá-
nyok és szakterületek, illetve a gaz-
dasági élet szereplői osztották meg 
javaslataikat, amelyek a napi tevé-
kenységük során szerzett tapaszta-
lataikkal hozzájárulhatnak a megyei 
stratégia megalkotásához. A plat-
form szakmai álláspontjának kiala-
kítását követően a Csongrád Megyei 
Közgyűlés a stratégiát társadalmi 
egyeztetésre bocsátja.

– A klímaváltozás hatásai vala-
mennyi országrészt érintik, ugyan-
akkor a dél-alföldi megyéket hangsú-
lyosabban, itt a napsütéses órák szá-
ma magasabb, az éves szinten lehulló 
csapadékmennyiség alacsonyabb az 
országos átlagnál. A klímaváltozás-
nak a mezőgazdaság az egyik leg-
inkább kitett gazdasági ágazat, itt 
érzékelhető legerőteljesebben an-
nak hatása. Fontos, hogy minél ha-
tékonyabb technológiákat alkalmaz-
zunk, olyan környezetbarát energi-
ákra építsük a mezőgazdasági tevé-
kenységet, amely nem terheli tovább 
a légkört, mérsékelhető ezáltal töb-
bek között a szén-dioxid-kibocsátás 
is. A megye megújuló energiakészlete 
potenciális lehetőséget rejt magában 
– emelte ki a tanszékvezető-helyet-
tes. Az egyetemi adjunktus szerint 
a klímaváltozásnak nem csak árny-
oldala van, mivel innovatív megol-
dások kidolgozására, alkalmazására 
ösztönöz.

Szarka Béla, a szegedi Ga bo na ku-
ta tó Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-

tója elmondta, a klímát kutató szer-
vezetek a mezőgazdaságot látják az 
egyik legjelentősebb szennyezőnek, 
ugyanakkor a klímaváltozás egyik 
kárvallottjának is. – Az éghajlatvál-
tozás legnyilvánvalóbb jelei egyrészt 
a hőmérséklet, másrészt a csapadék-
viszonyok megváltozása. Az eddigi 
ismereteink szerint nem a lehulló 
csapadék összmennyisége változik 
meg, hanem annak eloszlása. Azaz, 
például ha télen esik több csapa-
dék a korábbiakhoz képest, akkor 
a nyári időszak szárazabbá és mele-
gebbé válik. Ez természetesen káro-
san érinti a növényeket. Elsősorban 
növénynemesítéssel foglalkozunk, 
a szárazsághoz való alkalmazko-
dás az egyik legfontosabb tényező 
– fejtette ki Szarka Béla. Az MTA 
Regionális Kutatások Központja, 
Alföldi Tudományos Osztályának 
tudományos főmunkatársa a 
Szegeden tartott Csongrád Megyei 
Éghajlatváltozási Platformon ismer-
tette, korábban is vettek már részt 
olyan projektben, amely szorosan 

kapcsolódik a klímaváltozás elleni 
küzdelemhez, létrehozták a Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszert (NATéR). – A lehető-
ségeinkhez mérten mindent meg 
kell tenni a klímaváltozással szem-
beni alkalmazkodás terén. A haté-
konyabb fellépést szolgálja a megyei, 
majd később a települési stratégiai 
dokumentumok megléte – mond-
ta el Hoyk Edit, aki szerint a klí-
maváltozás a mezőgazdaságot érzé-
kenyen érinti. Csongrád megyében 
a legszembetűnőbb hatása a vízhi-
ány, az aszályos, hőhullámos időszak 
hosszának kitolódása lehet.

A Csongrád Megyei Ön kor-
mány zat a megyei dokumentum 
kidolgozására és a platform életre 
hívására és működtetésére száz szá-
zalékban finanszírozottan 30 mil-
lió forint támogatásban részesült a 
Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében. A 
KEHOP-1.2.0-15-2016-00003 pro-
jekt a tervek szerint jövőre, 2018 
tavaszán zárul.

A dél-alföldi megyék a legveszélyeztetettebbek a klímaváltozás hatásainak tekintetében
Fotó: Kovács Ferenc
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Több mint ezren álltak rajthoz Szegeden

A hóesés sem tántorította el a futókat
Két sikeres év után idén harmad-
szor is megrendezték az immár 
hagyományosnak nevezhető Sze-
gedi Jótékonysági Félmaratont.

Betkó tamás DáviD

A futóesemény 2017-ben a dél-ma-
gyarországi régióból az Olimpiai 
Ötpróba Programba bekerült két 
verseny egyike. A szegedi kiírásra 
mintegy kilencszáz előnevezés érke-
zett, majd a helyszínen még százöt-
ven fő regisztrált, hogy nekivághas-
son a Szegedi Tudományegyetem 
Sportközpontjától induló kihívás-
nak. A félmaratoni távon húsz négy-
fős csapat indult a váltóversenyen. 
Külön versenyszámban indulhat-

tak a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói, továbbá az egészségügyi 
intézmények dolgozói számára is 
készültek váltóversennyel. Az egyé-
ni résztvevők hat, tíz és huszonegy 
kilométeres távon tehették próbára 
erejüket. A félmaratoni, huszon-
egy kilométeres táv volt a legnép-
szerűbb, mintegy négyszázan in-
dultak rajta. A versenyre befolyt 
nevezési díjakból és felajánlások-
ból minden évben egy helyi ala-
pítványt támogatnak a szervezők. 
A   ProgRun Rendezvényszervező 
Iroda és a Pulzus Szeged Futóklub 
Sport Egyesület az idei évben a 
„Gyermeksebészet a műtétre váró 
gyermekekért” alapítvány munkájá-
nak segítését tűzte ki célul. Hat, tíz és huszonegy kilométert futhattak az indulók

Fotó: Gémes Sándor

Új konditerem épült Tiszaszigeten. 
A sportlétesítmény iránt már a 
környező településekről is érdek-
lődtek. 

DsZ

– Egy pályázati forrásnak köszön-
hetően tudtuk kialakítani ezt a 
konditermet. A településünk köz-
pontjában van egy művelődési 
ház, amely 320 négyzetméter alap-
területű, ebből a konditerem 160 
négyzetmétert foglal el. Ebből 50 
az öltözők és a közlekedő részt 
takarja, 110 négyzetméter pedig 
maga a konditerem. Az építésre 
kaptunk pénzt, a gépeket egyelő-
re ingyenesen kölcsönkaptuk egy 
szegedi magánszemélytől. Az átadó 
ünnepségre elég sokan eljöttek a 
faluból – nyilatkozta a Déli Szónak 
Ferenczi Ferenc. A község polgár-
mestere hozzátette, a terem délutá-
nonként 16 órától 20 óráig üzemel, 
míg szombaton 9 órától 12 óráig 
várja a vendégeket, de egyre több 
az igény arra, hogy hétköznapon-
ként, délelőtt is nyitva tartsanak. A 

politikus várakozásai szerint sokan 
fognak járni a konditerembe, amely 
használatáról már a szomszé-
dos településekről is érdeklődtek. 
Novemberben ingyenesen vehették 
igénybe a konditerem szolgáltatá-
sait, december elsejétől a tiszaszi-

geti, állandó lakhellyel rendelkezők 
számára három-, míg másoknak 
négyezer forintba kerül a havi bér-
let, amelyeket a polgármesteri hi-
vatalban lehet megvásárolni. Az új 
létesítményben minden fontos és 
népszerű gép megtalálható, s mint 

Ferenczi Ferenc elmondta, ő maga 
is hetente két-három alkalommal 
igénybe veszi a KondiSziget szol-
gáltatásait. Igény szerint külön 
edzéstervet is állítanak össze az 
érdeklődők, valamint minden kor-
osztály számára.

KondiSziget a neve az új létesítménynek

Együtt erősíthetnek a településen élők

Ferenczi Ferenc polgármester (képünkön) maga is igénybe veszi a terem szolgáltatásait
Fotó: DSZ
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Három éves szerződést írt alá Mirko Alilovic 

A legfőbb riválisból erősít a MOL-PICK Szeged
A Veszprém horvát válogatott kézi-
se, Mirko Alilovic a Pick Szeged-
hez igazol.

DsZ

A veszprémiek jelenlegi kapusai kö-
zül Alilovic szerződése jövő nyáron 
lejár, a Pick Szeged jelentette be, 
hogy 2018-tól három évig őket erő-
síti majd. A szegedi csapat hivatalos 
honlapján közölte, a horvát kapus 
nagy erőssége lehet a gárdának. 
Szögi Nándor, a MOL-PICK Szeged 
igazgatója kifejtette, Mirko Alilovic 

számára szimpatikus volt az a terv, 
amelyet felvázoltak, így örömmel 
írta alá szerződését. Ugyancsak friss 
hír, miszerint 2018. július 1-től a 
Telekom Veszprém férfi kézilab-
dacsapatában folytatja pályafutását 
a kapus Sterbik Árpád, aki jelen-
leg a Bajnokok Ligája-címvédő RK 
Vardar játékosa. 
A 38 éves, magyar származású, 
szerb és spanyol állampolgár Sterbik 
2001 és 2004 között már szerepelt 
a bakonyi klubban, a veszprémiek 
színeiben lett nemzetközi szinten 
elismert kapus.A horvát kapus nagy erőssége lehet a Tisza-partiaknak

Fotó: MTI

Nagy Péter a 10. helyen végzett 
összetettben a plusz 105 kilogram-
mos kategóriában a súlyemelő-vi-
lágbajnokság utolsó napján, a ma-
gyar idő szerint szerda hajnalban 
rendezett versenyen az egyesült 
államokbeli Anaheimben.

mti

A Szegedi EAC 31 éves emelője 
szakításban a 183 és a 188 kilóval 
is gond nélkül megbirkózott, a 192-
vel ezúttal nem bírt. A fogásne-
mi sorrendben így kilencedik lett. 
Lökésben is az első két gyakorlata 
volt sikeres, 219, majd 226 kilón, 
viszont a 233-ra már nem maradt 
ereje. Ebben a fogásnemben is ki-
lencedikként végzett, összetettben 
pedig tizedik lett 414 kilogrammal. 
– Kihoztam magamból, amit ma 
lehetett, nagyon erős volt a mezőny. 
A tizedik hely reális, talán nyol-
cadik lehettem volna, ha nekem 
minden összejön, a többiek pedig 
hibáznak - nyilatkozta Nagy Péter 
a verseny után. Gyurkovics Ferenc 
szövetségi kapitány úgy fogalma-
zott, le a kalappal mindkét magyar 
emelő előtt. – Peti, és előtte Magát 
Krisztina is, a helyzetből kihozta a 
maximumot. Egyfelől a helyezésük-

nek örülök, másfelől egyértelmű, 
hogy a két nap nagyon kevés volt 
az akklimatizálódáshoz. Ráadásul 
ólomsúlyúakról van szó, nem rájuk 
méretezték a repülőgép üléseit, a 
versenyen az izmaik nem úgy mű-
ködtek, ahogyan kell - summázott a 
szakvezető.  A kategória világbajno-

ka - címét megvédve - a grúz Lasa 
Talakadze, a tavalyi riói olimpia 
aranyérmese lett, aki előbb szakí-
tásban 217-ről 220 kilogrammra 
javította saját világrekordját, majd 
a második fogásnemben bebizto-
sította sikerét úgy, hogy a 257 kiló 
kilökésével összetett világcsúcsát 

is módosította 473-ról 477 kilo-
grammra. A vb másik magyar sze-
replője, a Nagy Péter előtt az an-
aheimi vb délutáni programjában 
fellépő Magát Krisztina a nők plusz 
90 kilogrammos súlycsoportjában 
összetettben és a két fogásnemben 
is nyolcadik lett.

Ismét remekelt a szegedi Nagy Péter!

Ereje teljében teljesített a súlyemelő

A sportoló úgy érzi, kihozta magából azt, amit lehetett

Fotó: MTI/AP
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