
Újdonságokkal készül 2018-
ra a Szegedi Nemzeti Színház, 
ahol a rendszerváltás utóéle-
tét is a világot jelentő deszkák-
ra viszik.

13. oldal

Karácsony Gergely mellett dön
tött az MSZP és a DK, aki ko
ráb ban utalt arra, hogy a háta 
közepére sem kívánja a minisz-
terelnökjelöltséget.

2. oldal

Erős január

Összefogás?

Betkó tamás DáviD

Beköszöntött a tél, ezért bármikor 
meglephetnek bennünket az égiek 
egy kiadós havazással. A szánkózás 
és a hóember építés mellett azonban 
nem árt tudni, hogy ki miért felelős, 
azaz kinek honnan kell eltakaríta-
nia a havat. A Déli Szó megtudta, 

Szegeden már bevetésre készen vár-
ják a téli csapadékot a hókotrók, 
azonban a járdákat, közterületeket, 
közutakat és parkolókat mind-mind 
másnak kell rendben tartania. A 
járdaszakaszok tisztítása és síkos-
ság mentesítése egyértelműen a 
lakosok feladata, és fontos megje-
gyezni, hogy ne sóval próbáljuk ezt 

megtenni, hanem inkább homokot, 
hamut, vagy egyéb őrleményt, anya-
got használjunk a cél érdekében. 
Cikkünkből kiderül, kihez kell for-
dulni akkor, ha mondjuk egy parko-
ló, vagy egy főútvonal használhatat-
lan az ott hagyott hó miatt. 

Fenyőláz – Közvetlenül 
az ünnepek előtt állíta-
nak a szegediek kará-
csonyfát. Mind válasz-
tékban, mind árban 
nagy a szélsőség.

5. oldaluwuwu

SZEGED

 VIII. évfolyam 26. szám    
 2017. december 21.

Cikkünk a 10. oldalon

 18. oldaluwuwu

Új lendület – Rovó 
László lehet jövő nyár-
tól a szegedi egyetem 
új rektora, aki tovább 
fejlesztené az universi-
tas munkáját.

Mindenki sepregessen 
a saját háza táján

Tisztelt Olvasóink!
Déli Szó hetilapunk legkö-
zelebb 2018. január 12-én, 
pénteken jelenik meg. Ol-
vasson bennünket 2018
ban is, hogy időben értesül-
jön a térség friss híreiről!

Fotó: Gémes Sándor
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Hosszú hónapok után végre egyet érthetnek valamiben

Karácsony mellett dönthet az MSZP és a DK

Külön listával vág neki az MSZP 
és a Demokratikus Koalíció is a 
tavaszi választásnak, de mindkét 
párt támogatja, hogy Karácsony 
Gergely legyen a közös miniszter-
elnök-jelölt – úgy tudjuk, a Magyar 
Nemzet által már ismertetett for-
gatókönyvben egyeztek meg végül 
december 19-én a baloldalon. 

DsZ

A Magyar Nemzet azt írja, a megál-
lapodás szerint Karácsony Gergely 
így nem szerepelne egyetlen listán 
sem – az Országgyűlésbe „egyszerű 
képviselőként” úgysem akar beülni 
–, de a kampány arca lenne. Abban 
is sikerült végül egyezségre jutni-
uk, hogy a 106 egyéni választóke-
rületet hogyan osszák fel egymás 
között, vagyis melyik körzetben ki 
induljon. Ezt az elképzelést a két 
párt tárgyalódelegációja már lénye-
gében elfogadta, az MSZP és a DK 
elnöksége is napirendjére veszi. A 
végleges döntéshez ugyanis ezek-
nek a testületeknek a jóváhagyá-
sa is kell. A két párt érdemben 
október eleje óta tárgyal, mióta 
Botka László visszalépett az MSZP 
miniszterelnök-jelölti posztjáról, 
ám konszenzus nem volt. A meg-
egyezést végül Karácsony Gergely 
megjelenése idézte elő. A mosta-
ni egyezség egyébként azt jelenti, 
hogy a szocialistáknak és Gyurcsány 
Ferencéknek is kellett engedniük. 
Az MSZP ugyanis korábban ragasz-

kodott volna a közös listához, ebből 
kellett hátralépnie, a DK pedig nem 
akart közös miniszterelnök-jelöltet, 
ők ebben a kérdésben adták fel az 
eddigi álláspontjukat.

Először tagadás, majd 
beismerés
Karácsony Gergely körül egyébként 
a közelmúltban kiszivárogtatott, 
titokban készült hangfelvétel nagy 
port kavart, amelyen úgy fogalmaz: 
„a f…ért hagytam magam rábe-
szélni a miniszterelnök-jelöltség-
re…”. A Heti Válasznak elmond-
ta, meg van győződve róla, hogy 
az Együtt-től került ki a hangfel-
vétel, s hozzátette, ha Együtt-PM 
koalícióra került volna sor, min-
denképp újra Fidesz kétharmados 
győzelem lenne, ezért pártolt át az 
MSZP-hez. Azóta kiderült, hogy 
Berkecz Balázs, az Együtt elnökségi 
tagja készítette a felvételt, de azt 
állítja, a terjesztéshez nincs köze.  
A Pesti Srácok pedig azt írja, hogy 
Karácsony elárulta: hónapokkal 
ezelőtt is kapott már felkérést az 
MSZP részéről, akkor azonban nem 
kívánt részt venni Botka megbuk-
tatásában. A beismerés annak fé-
nyében érdekes, hogy két nappal 
az MSZP programbemutató nagy-
gyűlése előtt, december 7-én még 
mindent tagadott az ATV Egyenes 
Beszéd című műsorában, és cáfol-
ta, hogy az MSZP és a Párbeszéd 
közös miniszterelnök-jelöltjeként ül 
már a stúdióban. Azt sem ismerte 

el, hogy korábban tárgyalt erről a 
szocialistákkal.

Gyurcsány az igazi vezér?
A Fidesz szerint ma is Gyurcsány 
Ferenc az igazi vezér a baloldalon, 
mert minden az ő érdekei szerint, az 
általa diktált ütemben alakul. Ennek 
kapcsán Halász János szóvivő kifej-
tette: mindez csak azt mutatja, hogy 
a baloldalon tényleg semmi nem 
változik, hiszen ugyanazok a ha-

talmi érdekek érvényesülnek, mint 
2010 előtt, és azok akarnak hata-
lomra jutni, akik egyszer már tönk-
retették az országot. – Emellett a DK 
a brüsszeli bevándorláspárti politika 
nyílt támogatója, ezért veszélyez-
teti a magyar emberek biztonsá-
gát is. A kötelező kvóta hívei, ezért 
ha Gyurcsányékon múlna, akkor 
Magyarországon is megkezdődne a 
migránsok betelepítése – hívta még 
fel a figyelmet a frakció szóvivője. 

Karácsony Gergely (jobbról harmadik) először tagadta, majd beismerte, hogy tárgyalt a szocialistákkal a miniszterelnök-jelöltségről
Fotó: MTI

A Fidesz szerint még mindig úgy táncol a baloldal, ahogy Gyurcsány fütyül
Fotó: Gémes Sándor
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A kereszténység a világ legüldözöttebb vallása

Terjedőben a Jézus nélküli karácsony
A nyugati világban „hódít” a ka-
rácsony politikai korrekté tétele: 
ezúttal egy dán iskola döntött úgy, 
hogy a sokszínű diákságra való 
tekintettel lefújja a tradicionális 
karácsonyi ünnepségét – olvasha-
tó a Magyar Idők cikkében. 

DsZ

A lap azt írja: az utóbbi években 
bevált jelenség lett, hogy az utcai 
ünnepségek egyszerűen mellőzik 
az angol „Christmas” szót, és in-
kább „Winter Wonderland”, azaz 
téli csodavilág néven működnek, 
illetve egyre több nemzetközi rep-
teret találunk karácsonyfák és ün-
nepi dekoráció nélkül. Dánia egyik, 
Græsted nevű kisvárosának iskolá-
jában idén a multikulturális gyakor-
lat és a muszlim diákok miatt marad 
el a tradicionális karácsonyi ün-
nepség. A legnagyobb visszhangot 
mégis az anglikán egyház ünnepi 
reklámjának tilalma kapta, amelyet 
2015-ben azért nem játszottak a brit 
mozikban, nehogy azt a más vallású 
vagy vallás nélküli kisebbségek sér-
tőnek tartsák. Szerencsére ellentétes 
irányban is találunk törekvéseket, 
Donald Trump amerikai elnöknek 
például nem titkolt szándéka újra 

divatba hozni a karácsonyt. – Mi 
újra kimondjuk majd, hogy boldog 
karácsonyt! – fogalmazott koráb-
ban a republikánus elnök. Sajnos 
egyre inkább bebizonyosodik, hogy 

a keresztények világszerte egyre na-
gyobb veszélyben vannak, és az, 
hogy a világ legüldözöttebb vallá-
sának a kereszténység tekinthető. 
Legutóbb egy pakisztáni keresztény 

templomban robbantotta fel magát 
egy öngyilkos merénylő, aminek 
következtében kilenc ember halt 
meg.  Az Iszlám Állam magára vál-
lalta a támadást. 

Az illegális bevándorlásnak köszönhetően egyre inkább háttérbe szorulnak keresztény értékeink
Fotó: Kovács Ferenc

A kormányzati támogatásoknak köszönhető a fellendülés

Egyre több magyar építkezik
Több mint 11 300 lakóépület 
kapott építési engedélyt az év 
első tíz hónapjában a statisztikai 
hivatal évközi adatai szerint. Ez 
11 százalékkal több, mint az előző 
év azonos időszakában, amikor 
valamivel több, mint tízezer 
lakóépületre kaptak engedélyt az 
építtetők. 

DsZ

A Magyar Idők cikke szerint, a la-
kásépítéseket ösztönző kormányzati 
intézkedések hatására először 2016 

márciusában lépte át az új lakó-
épületekre megszerzett engedélyek 
száma az ezret. Az idei csúcs ebből a 
szempontból májusban volt, amikor 
csaknem 1500 lakóépület kivitele-
zése kapott zöld jelzést a hatóságok-
tól, de a legfrissebb, októberi adat 
is mintegy 1100 épület engedélyét 
jelzi. Ha az épülő lakásszámot néz-
zük, az év első három negyedévé-
ben az egy évvel korábbihoz képest 
harmadával több, összesen mintegy 
28 400 otthon kapott zöld jelzést. 
Ebben az összevetésben is 2015-
ről 2016-ra volt erőteljes a kiugrás, 

amikor két és félszeresére emelke-
dett az engedélyezett újlakás-szám. 
Mindezek nyomán a 2017. január–
szeptemberi időszakban csaknem 
nyolcezer lakás épült meg, felével 
több, mint 2016 ugyanezen idő-
szakában. Ez előrevetíti, hogy az 
új lakások száma 2012-t követően 
idén újra át fogja lépni a tízezret, 
sőt az építkezések időzítése alapján 
akár 15 ezer lakás is elkészülhet. A 
nemzetgazdasági tárca szerint min-
denesetre akár a 30 ezret is megkö-
zelítheti az átadott lakások száma a 
következő években.

Fotó: DSZ
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Falukarácsonyt tartanak Röszkén
December 22-én, pénteken 17 órakor Falukarácsonyt 
rendeznek Röszkén. A Szent Antal téren ekkor gyújtják 
meg a negyedik gyertyát a település adventi koszorúján.  
Az eseményen mindenkinek meleg teával és forralt bor-
ral kedveskednek. 

Domaszéki hulladékszállítás
A 2018. január elsején, hétfőn esedékes kommunális és 
szelektív szemétszállítást a következő pénteken, azaz 
5-én végzi el a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 
Kérik, hogy a lakosok ennek megfelelően helyezzék ki 
ingatlanjaik elé a hulladékgyűjtő edényeiket.

Elismerés
Kitüntetést vehetett át 
Ferenczi Ferenc, Tiszasziget 
polgármestere a tömeges 
bevándorlás okozta vál-
sághelyzetben kiemelke-
dő határvédelmi felada-
tok végzéséért, valamint a 
honvédség részére nyújtott 
önzetlen segítségért. A te-
lepülés első emberének 
Huszár János altábornagy, 
a HM Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnoka 
adta át Székesfehérváron az 
elismerést.

Évértékelés
Ebben az évben is szá-
mos feladat várt a Sze
gedi Ví zimentő és Tűz-
oltó Szakszolgálatra. Az 
idei évértékelőn részt 
vett B. Nagy László fi de
szes or szág gyűlési kép
vi selő is, aki el is me rően 
be szélt a szervezet mun-
kájáról. Mint elmondta, 
hatalmas felelősség, 
hogy a tagok a szabad-
idejüket feláldozva segí-
tenek embertársainkon 
a mentéseknél. Hozzá-
tette, a szervezet esz-
közállománya jelentős 
fejlődésen ment keresz-
tül, megalapozva ezzel 
a még hatékonyabb fel-
adatellátást, segítve a 
hivatásos szervek mun-
káját is. 

Csokigyűjtés

Összesen 3500 tábla csokoládé gyűlt össze a szegedi 
Karitáció Alapítvány bohócdoktorainak jótékonysági 
csokigyűjtő felhívására, amelyre az ország szinte min-
den pontjáról érkezett felajánlás. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is adakozásra buzdította a közhasznú 
alapítvány a segíteni szándékozókat. Gyermekek, csa-
ládok, cégek, közösségek is csokigyűjtésbe kezdtek. Az 
édesség nagy részét a hátrányos helyzetű és rászoruló 
gyermekek még az ünnepek előtt megkapták, míg a 
bohócdoktorok a karácsonyi és az év elejei vizitek al-
kalmával osztják a csokikat azoknak a kis betegeknek, 
akik egészségi állapotuk miatt a kórházakban kényte-
lenek az ünnep körüli időszakot tölteni. Az alapítvány 
örömmel látta, hogy az idei kampány országossá bő-
vült. Érkezett adomány mások mellett Pécsről, Pápá-
ról, Paksról, Szolnokról, Budapestről, Debrecenből, 
Makóról, Békéscsabáról, Győrből és Szegedről is.

Tájékozódjon, mielőtt útnak indul 

Intenzív forgalom várható Röszkén és Csanádpalotán, egé-
szen január közepéig. Karácsonyig a kilépő oldali forgalom 
növekszik meg a két átkelőhelyen, míg az ünnep után mind-
két irányban jelentős torlódások alakulhatnak ki. A Szegedi 
Határrendészeti Kirendeltség – együttműködve más rendőri 
szervekkel és a pénzügyőrökkel – arra törekszik, hogy a for-
galom a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Ha indokolt, a 
szolgálatot úgy szervezik, hogy az átkelő mindkét irányban 
teljes kapacitással működhessen. Amennyiben Röszke kilépő 
oldalán torlódás alakul ki, a rendőrök Tompa felé terelnek. 
Ez az átkelőhely mellett a Röszke Közúti Határátkelőhely, 
valamint a tiszaszigeti és az ásotthalmi átkelőhely vehető 
igénybe naponta 7 és 19 óra között.  Románia irányába az 
utazók elhagyhatják az országot Csanádpalotánál, torlódás 
esetén Nagylaknál és Kiszombornál is.

Ünnepvárás Ásotthalmon
Csodálatos közösségi eseménnyé vált a 
harmadik adventi gyertyagyújtás az eső 
ellenére Ásotthalmon. A régi karácsonyok 
hangulatát idézve a művelődési házba szo-
rultak a résztvevők. A Kiss Ferenc Általá-
nos Iskola 4. és 5. osztályosai, énekkara és 
a Tölgyfa Óvoda nagycsoportosai műsorral 
készültek. Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella, az 
iskola igazgatója után Toroczkai László pol-
gármester köszöntötte a lakosokat. A mű-
sor utáni jótékonysági vásáron az óvodai 
játékeszközök fejlesztését támogathatták 
az adakozók.

Karácsonyi osztás
Folyamatosan érkeztek a csa-
ládok a Vi dámabb Életért A la-
pítvány által szervezett, az An-
gyali.hu, a Mátrix Köz hasz nú 
A la pítvány és az Orpheus Ál-
latvédő Egyesület közös jó-
tékonysági programjára Kis kun-
do rozsmán. Gyümölcs, tartós 
é lel miszer, játék, édesség, ruha, 
cipő és könyv várta a rászoru-
lókat. Jól jött a segítség az idő-
seknek és az egye dül ál lóknak is.
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Az utolsó pillanatokban vásárol fenyőt a szegediek többsége

Zsebbe nyúlós lehet, ha nagyot választunk
Kettő és húszezer forintot is elkölt-
hetünk karácsonyfára Szegeden. 
A megyeszékhelyen több helyen 
is beszerezhetünk fenyőt, és úgy 
tűnik, sokan az utolsó napokra 
hagyják a vásárlást. 

megyeri JóZsef

A napokban tettünk egy nagy sé-
tát a városban, és meg-meg álltunk 
azokon a helyeken, ahol fenyőt árul-
nak. Általánosságban elmondható, 
hogy a luc a legolcsóbb, amit akár 
2 ezer forintért már beszerezhe-
tünk. Ennyi pénzért természetesen 
egy kicsi, 40–50 centimétereset 
kapunk, de ez is elég lehet arra, 
hogy karácsonyi hangulatot vará-
zsoljon otthonunkba. Egy másfél 
méteres példányért már 3500 fo-
rintot kell fizetnünk, egy három 
méteresért pedig akár 8 ezret is 
elkérhetnek. - Az ezüstfenyők már 
a középkategóriába tartoznak, eze-
ket a legtöbb helyen 4 és 10 ezer 
forint között hirdetik – tudtuk meg 
a Dorozsmai úton, az Izabella-híd 
lábánál, ahonnan az igazán nagy 
fákat már elvitték, így jellemzően a 
4-5 ezer forintos darabok maradtak.  
A legdrágábbnak évek óta a nord-
mann számít. Ez a fajta olyan 5 ezer 

forinttól indul, és az 5 méternél na-
gyobbakat akár 20 ezer forint felett 
is hirdethetik. Igaz, ennyiért már 
egy „égimeszelőt” kapunk, amit la-
kásba szinte nem is, csak az udva-
ron lehet felállítani. Az árusok úgy 

látják, még mindig nagy a választék 
a piacon, ami azt jelenti, hogy a 
szegediek többsége az utolsó pilla-
natokban kapkod a tűlevelűek után. 
Természetesen az egyéb kiegészítők, 
mint az adventi koszorúk és asztali 

díszek iránt is nagy a kereslet, kis 
szerencsével és odafigyeléssel akár 
pár száz forinttal szebbé tehetjük 
ezekkel az otthonunkat, és hango-
lódhatunk velük az előttünk álló 
néhány békés, szeretetteljes napra.

A legnagyobbakat már elvitték, de azért még van miből válogatni
Fotó: Gémes Sándor

Kétmilliós jutalmat kapott az államtól Antal Róbert

A Kanári-szigetekre utazik a megtaláló
Gombát keresni indult, végül 
csiperke helyett műkincset talált 
Szeged határában, az erdőben 
Antal Róbert.

körmenDi gáBor

A megtalált lábvért bekerült a Móra 
Ferenc Múzeum gyűjteményébe, 
ahol megkezdték a tárgy restaurá-
lását a munkatársak. A megtalá-
lót most jutalomban részesítették 
Szegeden: Latorcai Csaba társadal-
mi és örökségvédelmi ügyekért, 
valamint kiemelt kulturális beru-

házásokért felelős helyettes állam-
titkár adta át az elismerést és a vele 
járó pénzjutalmat. Latorcai Csaba 
szerint ezreket is csalogathat az ér-
tékes lelet Szegedre, köszönhetően 
a becsületes megtalálónak. Antal 
Róbert, a kincs megtalálója elmond-
ta, kezdetben nem is sejtette, mi-
lyen felbecsülhetetlen eszmei értékű 
kincsre bukkant, majd miután ké-
miai tesztnek vetette alá a lábvértet, 
már tudta, hogy értékes darabra 
lelt. A műtárgy megtalálásáért és 
leadásáért kapott 2 millió forintból 
a Kanári-szigetekre is ellátogat.Latorcai Csaba adta át Antal Róbertnek az állam ajándékát

Fotó: Kovács Ferenc
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B. Nagy László: az ellenzék hetente változtat az álláspontján

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

– Egyetért Kövér Lászlóval, aki azt 
mondta Szegeden, hogy nem szeretné, 
ha kiesne a Parlamentből az MSZP? 
Hát nem az a cél? 

– Magyarországon a demokra-
tikus államberendezkedés minden 
szinten jelen van és működik annak 
ellenére, hogy a baloldal minden le-
hetséges fórumon a jobboldali kor-
mányzatot antidemokratikusnak, és 
diktatórikusnak tünteti fel. A rend-
szerváltás azért történt, hogy több-
pártrendszer jöjjön létre, aminek az 
alapeleme a szólásszabadság és több-
színű politikai paletta. Legyen bár tá-
vol a mi értékrendünktől más párto-
ké, a lényeg az, hogy minél többféle 
nézet kapjon teret a nyilvánosságban, 
a közéletben. Kövér László házelnök 
úr erre az alapigazságra mutatott rá. 
Bár mi nem értünk egyet az ellen-
zéki pártok, például az MSZP alap-
értékeivel, kritikával illetjük eddigi 
tevékenységét, megkérdőjelezzük a 
szándékaikat, de mivel demokráci-
ában élünk a jelenlétük szükséges. 
A hazai politikai élet eléggé színes, 
sokféle párt próbál most, a választási 
kampányban erőt mutatni. A való-

di erő azonban magán a választáson 
mutatkozik meg. Az ellenzék jelen-
leg ott tart, hogy hetente jelöl meg új 
miniszterelnök jelölteket, új válasz-
tási koalíciókat, összefogásról beszél-
nek. A néhány nappal ezelőtti, soly-
mári választáson aratott Fidesz győ-
zelem az összefogásban induló bal-
oldali és liberális erőkkel szemben 
egyértelműen igazolta a valós támo-
gatottságukat. Én úgy vélem, az em-
berek nem annak hisznek, amit pró-
bálnak velük elhitetni, hanem a sa-
ját életkörülményeik javulásának, az 
őket körülvevő biztonságnak, a sta-
bil gazdasági környezetnek, a növe-
kedő béreknek és a csökkenő adók-
nak. Bíznak a jelenlegi kormányban 
és nekünk ezt a bizalmat kell erősíteni 
a választási küzdelemben is. Ebben 
számítunk az Önök segítségére is! 
– Facebook üzenetben gratulált dr. 
Rovó Lászlónak, az egyetem új rek
torának. Mit kell tudni a professzor
ról, mit vár tőle Ön? 

– A rektorválasztás is egy de-
mokratikus döntéshozatal. A rekto-
ri megbízatásra pályázók az egye-
tem szenátusi ülésén ismertették 
programjaikat, majd a testület tagjai 
egy fordulóban, abszolút többséggel 
választották rektorjelöltnek dr. Rovó 
Lászlót. Ezt a választási eredményt a 
fenntartó minisztériumnak kell to-
vábbítani, a megbízást pedig Áder 
János köztársasági elnöktől vehe-
ti át. Úgy hiszem az új rektor sze-

mélyében kiváló vezetőt kapott a 
Szegedi Tudományegyetem. A Fül-
Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 
Klinika tanszékvezető egyetemi ta-
nára kutatói tevékenységéért, va-
lamint a gyógyítás területén vég-
zett példaértékű munkájáért 2014-
ben magas rangú állami kitünte-
tést kapott, a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztjének polgári tagozata 
elismerést. Én biztos vagyok abban, 
hogy pályázati programjának nagy-
arányú szenátusi támogatása határo-
zott, és megalapozott fejlesztési ter-
veinek köszönhető. Az egyetem fej-
lődésének záloga, hogy mennyire ké-
pes a tudomány és a nemzetgazdaság 
érdekeit összhangba hozni, a kép-

zésszerkezetet a piaci viszonyokhoz 
illeszteni. A magyar kormány soha 
nem látott fejlesztési támogatást jut-
tatott a szegedi egyetemnek, amely 
úgy hiszem, lendületet adhat a ter-
vezett változásoknak. Persze problé-
mákkal is meg kell küzdenie az új ve-
zetőnek, mint például a klinikai köz-
pont fenntartásával, működtetésével 
kapcsolatos teendők, vagy olyan ki-
hívásokkal, mint a Felsőoktatási-
Ipari Együttműködési Központ és a 
jövendőbeli Science Park szerepének 
meghatározása. De ismerve a pro-
fesszor úr elképzeléseit, úgy hiszem, 
vezetésével új fejezet és nagy előre-
lépések sorozata kezdődik a szege-
di egyetem életében. 

Fotó: Gémes Sándor

www.facebook.com/bnagylaszlo

Megújult fürdőben csobbanhatnak
Akár a medencékben is ünnepelhetünk Mórahalmon

Új fürdőt hoz a Jézuska karácsony-
ra. Mórahalmon ugyanis december 
22-én átadják a Szent Erzsébet 
Gyógyfürdő teljesen megújult 
főépületét, amely ünnepi fénybe 
öltöztetve hívogatja vendégeit az 
ünnepek alatt hosszabbított nyitva 
tartással.

DSZ

A mórahalmi fürdő egyik legjelen-
tősebb látogatóbarát fejlesztése zaj-

lott, amely tavasszal vette kezdetét. 
A FERROÉP ZRT. kivitelezésében 
megvalósuló beruházás az eredeti 
határidő szerint karácsonyra el is 
készült. A látogatóbarát fejlesztés so-
rán újjászületett az egész fürdő, lehe-
tővé téve a fürdővendégek fogadási 
feltételeinek javítását és elősegítve 
a pénztárak illetve beléptető kapuk 
kapacitásnövelését. Az új fogadó-
csarnokban leegyszerűsödött belép-
tetés, bővült az öltözőkabinok és a 
ruhatárak száma, valamint a háttér-

iroda helyiségek mellett helyet ka-
pott egy büfé és egy üvegetetős belső 
díszkert is. A hi-tech üvegszerkezetű 
építészeti megoldásnak köszönhető-
en az új szerkezet mögött megma-
radt a fürdő logójában is szereplő to-
rony karaktere, emellett egy nagyon 
világos, átlátható és impozáns teret 
alakítottak ki a vendégek fogadásá-
ra. Az ünnepélyes átadásra decem-
ber 22-én, 16 óra 30 perckor kerül 
sor a Mórahalmi Városkarácsony 
programsorozatának részeként. A 

megnyitón forró teával és forralt 
borral várják a vendégeket, akik az 
átadási ünnepséget követően este tíz 
óráig ingyenesen fürdőzhetnek, va-
lamint ünnepélyesen felkapcsolják a 
fürdő új díszvilágítását is. További jó 
hír, hogy a létesítmény idén egyetlen 
napra sem zár be, sőt, december 21-
től egészen január 13-ig hosszabbít-
ott nyitva tartással egészen este tíz 
óráig nyitva tart. Az újévben tehát 
megújult fürdővel és óriási akciók-
kal találkozhatunk.
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Zákányszék ajándéka
A zákányszéki önkormányzat az idén 
is gondolt a nagycsaládosokra, az 
egyedülállókra és a szociális támoga-
tásban részesülőkre karácsony előtt. 
A mezőőrök, a tanyagondnokok és 
a polgárőrök segítségével négyszáz 
háztartásba szállítottak csomagokat, 
amelyekben liszt, cukor, citromlé, 
szaloncukor, keksz, májkrém, tea, 
narancs, tészta és homoktövis is volt, 
3 ezer forint értékben. Matuszka An-
tal polgármester, aki maga is részt 
vett a kézbesítésben elmondta, hogy 
a képviselőtestület fontosnak tartja, 
hogy minden lakónak békében, nyu-
galomban teljenek a napjai az ünne-
pek alatt.

Pályaválasztás
A szakmák világába kalauzolták az 5-7. osztályos ta-
nulókat a közelmúltban Bordányban. A diákok a falu-
házban, a könyvtárban, a pékségben, a Vadgesztenye 
Ifjúsági szálláshelyen, az ISZEK-ben és a polgármesteri 
hivatalban ismerkedhettek meg több foglalkozással. A 
8. osztályosok Szegeden, az Ifjúsági Házban vettek részt 
pályaválasztási napon.

Téli szünet

Módosul az Ásotthalmi Pe-
tőfi Sándor Könyvtári In-
formációs és Közösségi Hely 
nyitva tartása. December 
23-tól 26-ig, és 29-től janu-
ár 1-ig zárva lesznek. 27-én, 
28-án és január 2-án 8-tól 
12-ig látogatható a könyvtár. 

A papucsért

Alapítványt hoztak létre a 
szegedi papucs hagyomá-
nyainak folytatására, a 
szervezet kezdeményez-
te, hogy a páratlan láb-
beli felkerüljön az UNES-
CO Szellemi Kulturális 
Örökség listára. Bárkányi 
Ildikó néprajzkutató, az 
alapítvány kuratóriumi 
tagja elmondta, segíteni 
szeretnék a szegedi pa-
pucskészítés tudásának 
ápolását és továbbadá-
sát, itthon és külföldön is 
népszerűsíteni a lábbelit. 
Szeretnének létrehozni 
egy helybeliek és turisták 
számára is látogatható 
gyűjteményt és látvány-
műhelyt is.

Zárt ajtók
Igazgatási szünet mi-
att zárva tart az Üllési 
Polgármesteri Hivatal 
december 27. és 29. 
között – írja az Üllési 
Körkép. Az újévben el-
sőként január 3-án, szer-
dán, a megszokott ügy-
félfogadási időben várják 
a lakosokat a településen.

Strandbelépők
Kedvez a látogatóknak a 
Szent Erzsébet Mórahalmi 
Gyógyfürdő. A decem-
ber 23-án lejáró, fel nem 
használt fürdőbelépőket, 
bérleteket vagy egyéb ked-
vezményre jogosító jegyeket 
nem érdemes kidobni, mert 
december 24-én és 25-én, 
valamint 2018. április 9-27. 
között lehetőséget biztosíta-
nak azok beváltására.

A legjobb 100
Megújult formában jelent meg idén a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara „Top 100 – Csongrád 
megye gazdasága 2017” című kiadványa, amelyet ez-
úttal a Délmagyarországot kiadó Lapcom Zrt. közre-
működésével adott ki a gazdasági önkormányzat. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága, valamint a Központi Statisztikai 
Hivatal által készített elemzések mellett interjúk, ri-
portok gazdagítják a kiadványt. Nemesi Pál, a kamara 
elnöke kifejtette, a megye fejlődési üteme szerényebb, 
mint az országos adat. Ezért cégek külön-külön kifej-
tett erőfeszítéseit, egyéni teljesítményeket minél job-
ban össze kell hangolni, egy irányba kell „állítani”. 
Elmondta, hogy készül a megye gazdasági jövőképét 
felvázoló kamarai szakmai anyag, ami egy formáló-
dó módszertan, és nem akarja megmondani felülről 
a biztos megoldást. Ezzel együtt kellenek az ágazati 
példaképek, és jobban ki kell használni a Szegedi 
Tudományegyetemben rejlő tudáspotenciált is.

Petőfi emlékére

Az Üllési Írói Klub követke-
ző találkozóját január 8-án, 
hétfőn 15 óra 30 perctől 
tartja a Déryné Kulturális 
Központban. A tagok Petőfi 
Sándor születésnapja előtt 
tisztelegve felolvasó estet tar-
tanak, valamint saját írásaik-
ból is ízelítőt adnak az érdek-
lődő közönségnek. Mindenkit 
szeretettel várnak.

Segítségnyújtás
Huszonöt nagycsa-
lád kapott élelmiszert 
Ásotthalmon, ahol ezen 
kívül negyvennégy nagy-
családban élő gyermek-
nek, valamint kilencven-
hat óvodásnak játékot 
adott át Toroczkai László 
polgármester. A több 
százezer forint értékű 
adomány az önkormány-
zatnak, a Vitézi Rendnek, 
helyi vállalkozóknak, va-
lamint a szeretetszolgá-
latnak köszönhető.

Véradás Tápén
Az év végén is szervez vér-
adást a Szegedi Regionális 
Vér ellátó Központ. De cem-
ber 29-én, pénteken 10 és 12 
óra között Tápén, a Heller 
Ödön Művelődési Házban 
segíthetünk embertársain-
kon. Arcképes igazolvány, 
lakcímkártya és TAJ-szám 
szükséges.
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Karácsonyi műsorral készültek a Szegedi Vakok Otthonában

Ünnepi hangulatot varázsoltak
Az intézmény falait a karácsonyi 
készülődés varázsa járta át. Vers-
sel, énekszóval, műsorral kedves-
kedtek társaiknak – vendégekkel 
kiegészülve – az otthon lakói.

Betkó tamás DáviD

A Csongrád Megyei Napsugár 
Otthon Szegedi Vakok Otthonában 
fontosnak tartják, hogy az intéz-
mény falain belül együtt, közös-
ségben ünnepeljék a karácsonyt, az 
otthon lakói és a munkatársak fel-
töltődjenek ünnepi hangulattal.
B. Nagy László fideszes országgyűlé-
si képviselő köszöntőjében kiemelte, 
különösen fontos szerepet tölt be 
a karácsonyi műsor, a kedvesség 
egy olyan intézményben, amelynek 
lakói közül sokan nem tölthetik 
az ünnepeket szeretteik körében. 
Elismerés illeti a munkatársakat és a 
vezetőket is, akik boldog pillanato-
kat szerezve mindezt lehetővé teszik 
az itt élőknek.
Kerepeczki Magdolna igazgató is-
mertette, fejlesztésekben is bővel-
kedett a 2017-es év, egy pályázat 
keretében megújult az intézmény. 

Padlást szigeteltek, a hőközpontot 
újították fel, a főépületben a nyí-
lászárókat cserélték ki. Ezt megelő-
zően többek között kibővítették az 
étkezőt, lakó- és nővérszobát ala-
kítottak ki. Mint elmondta, ahhoz, 

hogy mindezt véghez vihessék, nagy 
összefogásra volt szükség a lakók, a 
hozzátartozók és a munkatársak ré-
széről is. Az intézmény célja tovább-
ra is az, hogy a lehető legmagasabb 
színvonalon lássák el feladatukat, 

köreikben valódi otthonra találhas-
sanak a lakók. A műsor kellemes 
hangulatot teremtett az intézmény-
ben, még Békés megyéből is érkez-
tek vendégek, hogy dalba öntött 
szeretetet adjanak át.

Rendkívül fontos az ünnepség azoknak, akik nem lehetnek otthon karácsonykor – véli B. Nagy László
Fotó: Kovács Ferenc

A szép ünnep mindenkinek jár

Télikabátból több is lehetett volna
Ruhával és meleg étellel ked-
veskedtek a hajléktalanoknak 
és a rászorulóknak az ünnepek 
alkalmából Szegeden.

megyeri JóZsef

Mandász Kriszta és Nemes Ágnes 
neve már nem ismeretlen a szegedi-
eknek – ők azok, akik időről-időre 
gyűjtést szerveznek a fedél nélkü-
liek javára a városban. Karácsony 
előtt ismét a Bertalan-híd lábánál 
várták a felajánlásokat, hogy szebbé 
tegyék az utcán élők és a rászorulók 
ünnepét. – Az akció sikerességét mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy 
nem tudtunk mindenkinek télika-

bátot adni, mert többen jöttek el, 
mint amennyi összegyűlt – mondta 
a Déli Szónak Mandász Kriszta. A 
meleg holmikon túl gőzölgő papri-
kás krumplit is osztottak a híd alatt. 
Összesen negyven adag fogyott el, 
amit az egyik helyi étterem jóvol-
tából falatozhattak a megjelentek. 
A megmaradt ruhadarabokat a sze-
gedi sürgősségi osztálynak, a gyer-
mekholmikat az anyaotthonnak 
ajándékozzák. 
A szervezők nem sokáig tétlenked-
nek: december 30-án, szombaton 
kenyérrel és virslivel lepik meg a 
hajléktalanokat, kvázi egy kis szil-
veszteri bulit tartanak a Szegedi 
Máltai Csoportnál.Ami valakinek selejt, az másnak a túlélést jelentheti

Fotó: DSZ
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Kinek és hol kötelessége havat lapátolnia Szegeden?

Mindenki takarítson a saját háza táján
Nem árt tisztában lenni a leg-
alapvetőbb tudnivalókkal: ki, hol, 
melyik terület rendben tartásáért 
felel Szegeden.

Betkó tamás DáviD

– Az érvényben lévő  jogszabá-
lyok  szerint a magánházakhoz 
kapcsolódó járdák és zöldterüle-
tek takarítása a ház tulajdonosá-
nak, bérlőjének, vagy üzemeltető-
jének a kötelezettsége egészen az 
útpadkáig. A feladatok közé tar-
tozik például ősszel a falevelek 
össze gyűjtése, télen a hó eltakarí-
tása és a járda síkosság mentesíté-
se is – mondta el Makrai László, 
a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója. Megjegyezte, környezetünk 
megóvása érdekében a zöldfelület-
tel kapcsolódó járdarészeken érde-
sítő anyaggal, például homokkal, 
hamuval, zeolitőrleménnyel tegyék 
biztonságosabbá a járdaszakaszt, 

ugyanis a tömény só károsíthat-
ja a növényvilágot, a földbe jutva 
az élővilágot. Vagy alkalmazhat-
nak kalcium-kloridot, a köztere-
ket, díszburkolatokat is ezzel tartják 
csúszásmentesen a városban – tette 
hozzá. Makrai László kifejtette, a 
szegedi közterületek, közutak tisz-

tán tartásában a Szegedi Kör nye-
zet gaz dálkodási Nonprofit Kft. 
240 kilométerért, a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. a saját szakaszaiért, 
a Szegedi Közlekedési Társaság a 
parkolókért felel. 
A Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. már bevetésre ké-

szen várja a havazást: tizenkettő 
nagy- és tíz kisgépük, valamint öt 
rakodógépük van. Ezek jellemző-
en multifunkciós eszközök, nyá-
ron fűnyírásra, hulladékszállításra 
használják őket, majd ősszel tech-
nikailag felkészítik az eszközöket a 
hókotrásra, szórásra.

Sót ne, de homokot és hamut használjunk a járdán a csúszásveszély csökkentése miatt
Fotó: Gémes Sándor

Mereven kezelhették a bankok a problémát

Milyen kölcsönök vezettek a csődhöz?
Ismét tanúmeghallgatással foly-
tatódott a Szeviép-ügy tárgyalása 
a Szegedi Törvényszéken, ezúttal 
azt a személyt hallgatták ki, aki 
a cég úgynevezett csődegyezségi 
javaslatát készítette el.

Bartus Bella

Görög Tibor tanú elmondása sze-
rint cége, a QM Consulting Kft. 
még 2010-ben készítetett egy össze-
függő csődegyezségi javaslatot, 
amely a jövőbeni kilátásokat vázolta 
fel a már bajban lévő vállalatnak. 
Vallomásában kitért arra is, misze-
rint nemcsak a leányvállalatoknak 
adott kölcsönök vezettek a csődhöz. 
Véleménye szerint azért nem jött 
létre a csődegyezség, mert a ban-
kok mereven kezelték a problémát. 
Hozzátette, a fokozatosan növek-

vő cégek irányítása pedig néhány 
ember kezében összpontosult, akik 
nem tudták átlatni azt megfelelően. 
Mint korábban megírtuk, még 2015 
áprilisában emeltek vádat a három 
volt Szeviép-vezér ellen „különösen 
jelentős mértékű tényleges vagyon-
csökkenést eredményező csődbűn-
tett” vádjával. Az elsőrendű vádlott 
O. Józsefre, a másodrendű vádlott, 
B. Sándorra és a harmadrendű vád-
lottra, P. Lászlóra az ügyben eljáró 
ügyész letöltendő szabadságvesz-
tést, illetve további büntetéseket és 
intézkedéseket indítványozott. Bár 
másfél milliárd eltüntetésével vá-
dolják az egykori Szeviép-vezéreket, 
a felszámolási eljárás során hozzá-
vetőlegesen 6 milliárd 500 millió 
forint hitelezői igényt jelentettek be. 
A következő tárgyalást az ügyben 
jövő márciusban tartják.Márciusban újabb fejlemények várhatók az ügyben

Fotó: Kovács Ferenc
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A beszédkészségével jutott Európa elitjébe
Szegeden is egyre többen fektetnek hangsúlyt az önfejlesztésre

Hosszú út volt, sok áldozattal, 
rengeteg energia és időráfordítás-
sal, nem kevés megpróbáltatással 
járt – emelte ki a magát immáron 
Európa legjobb hat előadója között 
tudható Gyimesi László.

Betkó tamás DáviD

– Tizennyolc ország több száz ver-
senyzője közül végül a legjobb hat 
finalista közé kerülni és több mint 
négyszáz ember előtt a döntőben elő-
adni elképesztő élmény volt – mond-
ta a közelmúltban Csehországban 
rendezett nemzetközi kommuniká-
ciós versenyt követően a szegedi elő-
adó. A Toastmasters International ál-
tal életre hívott eseményen elért si-
keréről Gyimesi László ismertet-
te, előbb győzött a helyi versenyen, 
Szegeden, majd a budapesti or-
szágos döntőben a tizenhat hazai 
Toastmasters Klub győztese között 
bizonyított. A magyar első helyezett 
a bécsi rendezésű magyar, osztrák és 
horvát közös döntő megnyerésével 
kvalifikálta magát a Brnoban rende-
zett Európa-bajnoki fináléba, ahol ki-
válóan teljesítve jutott be a legvég-
ső döntőbe, Európa legjobb hat elő-
adója közé.

– Ez egy szubjektív „sport”, a bí-
rák a beszéd ívét, a hangsúlyt, a test-
beszédet és a közönséggel teremtett 
kapcsolatot is figyelembe veszik ér-
tékeléskor, az általuk adott pontszá-
mok összesítése után rajzolódik ki 
egy verseny végső sorrendje – fejtet-
te ki, hozzátéve, egy jó előadó kariz-
matikus, képes érzelmi hullámvasút-
ra ültetni a közönséget. A nemzet-
közi verseny angol nyelven zajlott. 
Gyimesi László szerint, ha valakinek 
akcentusa van, az nem feltétlen jelent 
hátrányt, bár a szép kiejtés megala-
pozhatja az előadás sikerét.

– Két évvel ezelőtt lehettem ré-
szese a fővárosi Toastmasters Klub 
egyik alapítójának, Németh Zoltán 

előadásának, ő hívta fel a figyelmem 
erre a szervezetre. Rövidesen ezt kö-
vetően, 2015-ben  Szegeden  is meg-
alakult a helyi klub, melynek a kez-
detektől tagja vagyok. Heti rendsze-
rességgel járunk össze az Agórában, 
mintegy harminc regisztrált klubta-
gunk van. Előre összeállított beszédet 
és rögtönzött szituációkat is gyako-
rolunk, így serkentve egymást a be-
szédkészség fejlesztésére, a lámpaláz 
leküzdésére. Későbbi terveink között 
szerepel az angol nyelvű klubunk el-
indítása is – tette hozzá. 

A szegedi előadó 
már a tavaszi athé-
ni kontinensvia-
dalra koncent-

rál, ahonnan a győztes továbbjut az 
az Amerikában kiírt világbajnok-
ságra. – Az európai színtéren szer-
zett tapasztalataimat kamatoztatva 
készülök a világversenyre inspirá-
ló beszéddel, ezt a kategóriát érzem 
leginkább magaménak – emelte ki. 
A Déli Szónak elmondta, cégveze-
tőként fontosnak tartja, hogy a ví-
zióját megfelelő módon kommuni-
kálja a munkatársak felé. Szerinte a 
motivációs és az inspirációs beszéd-
készség szintén egy vezető kommu-
nikációs repertoárját kell képeznie, 
elsősorban ezért fordít figyelmet az 

önfejlesztésre.

HÉT EMBERE

Tizennyolc ország versenyzői közül a fináléba jutott a szegedi Gyimesi László
Fotó: DSZ
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Mikor érek már a végére? – aggó-
dott az öreg tanár. Rohannak a na-
pok, és még össze kell raknia, hogy 
mit hozott 2017. Évről évre megírta 
a magánkrónikát. Sosem nyúlt át a 
munka az új évre, a tartozást sem 
szabad soha átvinni, mondogatta.

Nyugtalan, türelmetlen ember hí-
rében állt, pedig – micsoda paradoxon 
– a türelmes munka volt az eszménye. 
Mindig arra intette diákjait. Egykor 
felfedezte Ancsel Éva Hogyan kell ha-
rangot önteni című remekét, ezt az-
tán minden új osztálya előtt fölolvas-
ta. Megállt a katedra szélén – akkor 
az osztálytermekben még volt kated-

ra –, szembenézett a társasággal, s 
belekezdett: „Harangot csak egyféle-
képpen lehet önteni. Csak úgy, ahogy 
Borisz, dehogy Borisz – Boriszka te-
szi az Andrej Rubljovban.”

Mi az a Rubljov? – kérdezte egy-
szer a tudálékos elsőpados –. Film 
az ikonfestőről, válaszolta. Nem igen 
hitte, hogy a gyerek rohan majd a 
moziba. A cinikus kamaszok néme-
lyike vigyorgott. Ő folytatta az olva-
sást. Elért a végéhez: „Harangot ko-
molyan kell önteni, hiszen nem kö-
zönséges használatra szolgál, hanem 
az lesz a dolga, hogy közös gyakor-
latra szólítsa az embereket. ... Ha a 

harang megkondul, és mindenki uj-
jong, akkor az, aki öntötte, lehetőleg 
az emberek szemétől távol zokogjon, 
amiért nem tökéletes a hangja, mi-
velhogy nincs tökéletes harang.” Volt, 
hogy a hátsó alakzatból itt már el-
fojtott röhögés hallatszott. Nem törő-
dött vele. Annak a néhánynak szán-
ta a tanmesét, aki értette.

A kilencvenes években a szeri 
puszta földjéből előkerült az Árpád-
kori bronzöntő műhely maradványa. 
A legteljesebb, amit az országban föl-
leltek. Csakhogy a harangöntő gödör-
ben lelt öntőforma darabokban volt. 
Nem úgy tűnt, hogy valaha is ki le-

het önteni az egykori harangot. Akkor 
jött egy restaurátor, Glattfelder Lúcia. 
Emberfeletti munkával rekonstruál-
ta: 2118 töredékből rakta össze! És 
később, a második öntésre megszü-
letett az ősi harang megszólalni ké-
pes mása. Ez a történet a tanár ket-
tes számú példabeszéde lett.

Csak legyen időm befejezni az 
idei számvetést – sóhajt most az 
öreg. Tényleg, valamennyiünknek 
el kellene készülnünk ezzel. Nem 
ússzuk meg.

Várkonyi Balázs: 2118 töredék

Az év végén is fejet hajtottak a névadó előtt

Gregor József előtt tiszteleg az iskola

A Szegedi Gregor József Általános 
Iskola 2008-ban vette fel a művész 
nevét. Az intézmény fontos felada-
tának tekinti a névadó hagyatéká-
nak ápolását, ezért decemberben 
könyv-örökbefogadással tisztelgett 
Szeged díszpolgára előtt.

DsZ

A könyv-örökbefogadással az a 
Somogyi-könyvtár célja, hogy szoro-

sabb kapcsolat alakuljon ki a város, a 
civil szervezetek, közéleti személyi-
ségek, vállalkozók és a könyvtár kö-
zött. Ennek hagyománya 2003-ban 
kezdődött el, amikor Gregor József 
fogadta örökbe Liszt Ferenc: „Revive 
Szegedin” című kéz iratos kottáját. Az 
iskola a névadás közelgő tizedik év-
fordulója kapcsán döntött úgy, hogy 
folytatja a nemes szándékot. Büszkék 
arra, hogy először fogad örökbe tes-
tület könyvet, valamint arra, hogy 

Gregorné Dr. Takács Mária, Gregor 
József özvegye is részt vett az esemé-
nyen. A Vaszy-hagyatékban sikerült 
találni megfelelő dokumentumokat, 
amelyek azért is értékesek, mert 
Vaszy Viktor hívta Gregor Józsefet 
Szegedre.  Gregor egyik legkedve-
sebb szerepe Verdi Falstaffjának 
címszerepe volt. Ehhez kapcsolódó-
an választották  a Falstaff 1973-as 
bemutatójának füzetét, és a Szegedi 
Szín ház 1973/74-es műsorfüzetét. 

A könyvtár ajánlat-csomagjában 
sze repel még  Verdi Falstaffjának 
szö vegkönyve, továbbá  Mozart 
Varázsfuvolájának 1964. február 
8-i plakátja és a  Nemzeti Színház 
1963/64-es műsorfüzete. Ezt az elő-
adást szintén Vaszy vezényelte, ahol 
Gregor fiatal művészként második 
őrtállóként  szerepelt. A „csomag” 
utolsó darabja Verdi Don Carlos 
című operájának műsorfüzete, ame-
lyet Gregor rendezett 2003-ban. 

Fontos, hogy a tanulók minél inkább megismerjék a művész munkásságát
Fotó: DSZ
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A rendszerváltás utóéletét is színpadra viszik a Szegedi Nemzeti Színházban

Színvonalas januári programot ígérnek
Erős januári folytatást vázoltak 
fel a színházbarátoknak, több új 
darabot mutatnak be Szegeden.

Betkó tamás DáviD

– A dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház és Művészetek Háza ven-
dégjátékával állítjuk színpadra ja-
nuárban a Rák Jóska, dán királyfit, 
Háy János a rendszerváltás 25. év-
fordulójára írt darabját – emelte ki 
Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti 
Színház főigazgatója. A darabban 
a rendszerváltás zűrös és zavaros 
hónapjait dolgozzák fel egy távo-
li magyar falu mindennapi életét 
bemutatva. A világon legtöbbet 
játszott operát is megtekinthetik a 
szegediek, ugyanis a januári műsort 
Bizet Carmenje is színesíti. A fran-
cia nyelven elhangzó mű címsze-
repében Gaál-Wéber Ildikó mellett 
Laczák Boglárkát láthatják a nézők.
A Kisszínházban mutatják be a 
MASZK Egyesület szervezésé-
ben az  Átriumklorid  című mű-
vet, amelyben öt különböző élet-
korú pár történetét tárja a nézők 
elé Bíró Krisztina és Hevér Gábor. 
Parti Nagy Lajos szövege öt tel-
jesen független történetet mesél 
el. Januárban Arany János balla-

dáit is színpadra állítják külön-
leges köntösben, a Fool Moon a 
capella kíséretében, Kováts Kriszta 
énekével, szájdobbal és grafikai il-

lusztrációval. Az  Arany-óra  című 
produkció ötvözi a koncertet, az 
irodalmat, a színházat és a képző-
művészetet. Az újévben a Szegedi 

Szimfonikus Zenekar koncerttel 
köszönti a közönséget Toronykőy 
Attila rendezésében, teret adva a 
szóló produkcióknak.

A Szegedi Nemzeti Színház idén is bővelkedett bemutatókban. Képünkön a Tél című darab egyik jelenete
Fotó: Kovács Ferenc

A két világháború közötti munkába lapozhatunk bele

Gazdag múlttal rendelkezik a szegedi bíróság
A Szegedi Ítélőtábla dísztermében 
dedikálta „A Szegedi Királyi Ítélő-
tábla története 1921-1938 között” 
című kötetét dr. Antal Tamás.

DsZ

Az Országos Bírósági Hivatal kez-
deményezésére és támogatásával 
országszerte zajlik a bíróság törté-
netének feldolgozása. E program ke-
retében jelent meg a közelmúltban 
a Szegedi Ítélőtábla jogelődjének, a 
Szegedi Királyi Ítélőtáblának tevé-
kenységét bemutató harmadik kötet. 

Ebben a szerző, dr. Antal Tamás, a 
Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának docense 
a Szegedi Királyi Ítélőtábla 1921 és 
1938 közötti munkájával foglalkozik. 
A rendkívül értékes dokumentu-
mokat tartalmazó, hatalmas kutató-
munkával elkészült kötet máris nagy 
sikert aratott. Az ítélőtábla vezetése 
lehetőséget biztosított arra is, hogy 
a táblabíróság épületében dedikál-
hassa könyvét a szerző. A rendez-
vény házigazdája dr. Hámori Attila, 
a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, 
a könyvsorozat szerkesztője volt.A hatalmas kutatómunkával készült kötet máris nagy sikert aratott

Fotó: DSZ
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SzegeD

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

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

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

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

S.O.S LELKISEGÉLY 
SZOLGÁLAT: A megye egész 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 23-től december 29-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.)

A legmeredekebb témákat 
is meg tudja beszélni part-
nerével, és meg fog lepődni, 
hogy párja mennyire em-

patikusan fog viszonyulni a mondan-
dójához. Mindez annak az eredménye, 
hogy lelkileg maximálisan egymásra tud-
nak hangolódni, szinte olvasnak egymás 
gondolataiban. 

A következő napok nagyon 
jó alkalmakat kínálnak arra, 
hogy gyermekeivel foglal-
kozzon egy kicsit többet, 

mint máskor. Olyan jól egymásra tudnak 
hangolódni, használja ki az ünnep adta 
szabadságot. Szerelmi élete is virágzik, 
s ez azt jelenti, hogy kedvesével nagyon 
egymásra hangolódnak, lelkileg. 

Nem lesz kedve és energiája 
sem ahhoz, hogy kinyilvá-
nítsa a véleményét. Azért 
vigyázzon arra, hogy telje-

sen ne fojtsa el mindazt, amit mondani 
szeretne, ne „nyelje le”, mert ennek akár 
könnyen lehet testi tünet a következmé-
nye. Ilyenkor szokott fellépni a torokfá-
jás, rekedtség, torokgyulladás panasza.

Az utóbbi időben sem ked-
ve, sem ideje nem volt arra, 
hogy megbeszéljék nézetel-
téréseiket partnerével. Így 

azok a lelkük mélyében munkáltak, el-
lentéteket szítva önök között. A szeretet 
ünnepe alkalmat ad a beszélgetésre. Most 
meg lesz a lehetősége arra, hogy rendezze 
ezeket a közös ügyeket. 

Nagyon fontos, hogy  kielé-
gítő anyagi háttere legyen, 
hiszen ezen az életterületen 
keresztül méri le önmagát is. 

Vagyis, ha rosszul mennek munkahelyi, 
pénzügyi dolgai, akkor hajlamos azt hin-
ni, hogy értéktelen ember. Szerencsére ez 
a lehetőség most nem áll fenn. Boldogan 
várhatja az ünnepeket.

Szerelmi életében ezen a hé-
ten feszültségek várhatóak, 
és bizony előfordulhat, hogy 
néhány „nagyjelenet” is le-

játszódik. Mindez a feszültség most arra 
vezethető vissza, hogy úgy érezheti, hogy 
kedvese ki szeretne önből kényszeríteni 
olyan tulajdonságokat, amelyeket nem 
tart sajátjának. 

Jobb hozzáállása lehet most, 
ha átgondolt, határozott, 
még akkor is, ha nagyon 
bízik az érzéseiben. Most 

nem a hirtelen döntéseké, megérzéseké 
a döntő szó, hanem az átgondolt tetteké. 
Ha követi ezt az irányvonalat, akkor je-
lentős sikerekben lehet része, és valóban 
sokat profitálhat ebből az időszakból.

Határozottan körvonala-
zódhat, hogy mit is szeret-
ne, sőt az is, hogy miként 
fogja elérni céljait. A jóté-

kony változás egy szép érzelem hatásá-
ra érkezik el, mégpedig egy romantikus 
szerelem képében. Ez a gyengéd érzés 
inspiráló hatással lesz önre, és most meg-
mutathatja, hogy tehetséges ember. 

Most van itt az ideje annak, 
hogy sportoljon, jól kifá-
rassza magát, és valamilyen 
fizikai tevékenységben is 

kipróbálja az erejét. A szexualitásban is 
megnövekedhet a mennyiségi és a mi-
nőségi igénye is, és szerencséje van, ha 
ezt állandó kapcsolatában meg tudja élni. 
Karácsonyra hívja össze barátait!

Munkahelyén és magán-
életben is rendeződnek az 
erőviszonyok.  Még azokkal 
is békét köthet, akikkel már 

régi konfliktusai, rendezetlen ügyei vol-
tak. A szerelemben nagyon szép időszak 
következik. Érdemes azonban elgondol-
kodnia azon, hogy az új szerelem felelős-
séggel és kötöttségekkel is járhat.  

Ez az időszak olyan lehet, 
amire később is szívesen 
gondol vissza – bár igazából 
nem történik semmi emlí-

tésre méltó a karácsonyi vacsorától és a 
szilveszteri bulitól eltekintve, ahol kelle-
mesen telik az idő, és igazán boldognak 
érzi magát! Pénz állhat a házhoz, még-
pedig nem is kevés, ezért dupla az öröm! 

Előfordulhat, hogy rá-
jön,  valahol egyenlőtlen a 
mérleg, vagyis többet kap 
valakitől, mint amit nyújta-

ni tud neki, vagy pedig éppen ön az, aki 
túl sok energiát fektet egy kapcsolatba, 
amit a másik észre sem vesz. Így az év 
végén érdemes ezt átgondolni, és annak 
alapján cselekedni.
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Mindennapi hősök küzdenek a betegek gyógyulásáért

Élet klinikák háromszögében, reményszigeten
Réges-rég volt, a karácsonyt várta, 
amikor először kórházba került. 
Aztán sok idő telt el betegség 
nélkül. Most is karácsonyra vár, 
betegen, de már megtanult küzde-
ni. Volt, ami megtanítsa…

várkonyi BaláZs

Amikor a szegedi vasútállomáson 
meglátta a lánya szemét, mindent 
kiolvasott belőle. Az imént érkezett, 
a vonat begördült, leszállt, légszomj 
kapta el, csak állt a peronon, úgy 
érezte, mozdulni se képes. Lánya ol-
vasott a tehetetlenségéből, kimond-
ta a vezényszót: irány az SBO! Ezt 
a három betűt pár hónappal előtte 
ismerte meg. Vasárnap volt, elkapta 
a fájdalom. Orvos barátját hívta, 
az röviden csak annyit mondott: 
klinika, SBO. Vagyis Sürgősségi 
Betegellátó Osztály. Irányt vett, meg-
érkezett. Felvételi pult, adatrögzítés, 
majd vár, mint mindenki. Mentősök 
beteget hoznak. Elsőbbségük van, 
érthető. Fájdalommal küszködő fi-
atal nő következik, majd egy lába 
törött fiú. Végül rá is sor kerül. 
Az ifjú orvos alapos, tetőtől talpig 

vizsgálja, faggatja, gyanúja támad, 
ultrahangra küldi. Az közel van, 
odaút lábon, kísérettel, majd viss-
za. Ekkor utoljára a saját lábán. 
Később összegzi a történteket, így: 
Van valami egészen abszurd annak 
a pillanatnak az érkezésében, ami-
kor az ember ráébred, mostantól 
nem a maga ura. Amikor tudatja 
vele a műtősruhát viselő, szép arcú 
nő, hogy már le sem szállhat a vizs-
gálóágyról. Ettől fogva mindenhová 
viszik, gurítják. Újabb vizsgálat, a 
ct-laborban megerősítik az ultra-
hang adta gyanút. Újabb start, be-
zsilipelés. Kódra nyílik az ajtó. Piros 
zóna. Nem jó jel – gondolja, ám 
azért nem lehet olyan nagy a baj. 
Dehogynem! Tappancsok a mell-
kason, jelfogók a karon, mutatóuj-
jon, a karba tű, csöpög az infúziós 
oldat. Gépek zümmögnek. Három 
ágy, köztük függöny, balról férfi-
hang, jobbról csönd. Vizsgálatok. 
Konzílium. Később mentős csapat 
érkezik. Hipermodern guruló ágy-
ra emelik át, jelfogók cserélve, a 
fix helyett mobil eszközök kerülnek 
rá, egy rejtélyes rendeltetésű pa-
lack mellette, a feje fölött monitor. 

A mentőautó szirénázva indul, és 
mily különös, két perc sem telik el, 
máris megérkeznek. Megtudja, hol 
van. Egy klinikán, légvonalban tán 
hatszáz méterre a sürgősségi osz-
tálytól. Csodálkozik, ilyen közelre 
kellett különleges óvintézkedések 
közepette mentővel hozni? A gya-
núból bizonyosság lesz: megnyug-
tató hangú doktor tudatja, fizikai 
munkát már soha az életben nem 
végezhet, kerülnie kell a legkisebb 
megerőltetést is. Számítógéphez jut, 
beüti a kór latin nevét, s megjelenik 
a képernyőn négy vészterhes szó: 
„Időzített bomba a testben.” Két 
hónap sem telik el, és megszületik 
az újabb diagnózis. A még ross-
zabb. Kezelések sora. Küzdelem, 
fájdalom, mellékhatások. Jó fél év, 
mire az első biztató jel megjön. 
Már három klinikához kötődik az 
élete, hol az egyikben, hol a másik-
ban kötelező kontroll. Tekintélyes 
professzor ismerőse kérdi, kik a 
kezelőorvosai. Három klinika, há-
rom név. A legjobb kezekbe kerül-
tél – mondja az idős prof, pedig 
messze, a fővárosban praktizál, de 
nem olyan hatalmas ez a szakma, 

hogy ne tudnának egymásról. A 
fehér köpenyek mögött már ő is 
megismerte orvosban is, nővérben 
is az embert. Nem ír hálálkodó 
levelet, a gazsulálás nem kenyere. 
A gesztusaiból úgyis kiolvassák a 
köszönetet. Csak elkötelezett embe-
rekkel találkozott. Szerencséje volt? 
Lehet. Él. Reményszigeten. Erőt 
merít, például az élményből, ami a 
sürgősségin érte: kis dráma zajlik, 
sietve betolnak egy vizsgálóasztalt, 
rajta idős asszony, fehérruhások te-
remnek elő, kézfertőtlenítés, kesz-
tyűk, maszkok fel, félórás küzdelem 
kezdődik – egy életért. A vezető 
orvos kilép a függöny mögül, vér-
rel áztatott textilt fog, egy edénybe 
dobja, vissza a beteghez. Intubálás, 
a fültanú csak ezt éri a sok vezény-
szóból. Dermedten figyel, úgy érzi, 
ez félelmetes. De mégis, hálás, hogy 
tanult valamit vészhelyzetről, csa-
patmunkáról, helytállásról, aminek 
hangjai a fehér függönyön átjöttek. 
És tudja, hogy az egészségügy min-
den meglévő baja ellenére ez a fon-
tos: a példa. Az, ahogy akkor, ott az 
örök szolgálatosok egy ember életét 
megmentették.

Példát vehetünk az egészségügyi dolgozók mindennapjaiból
Fotó: Gémes Sándor
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Mintegy száz kilogramm csokoládét gyűjtött a kormányhivatal

Ezer gyermek ünnepét tették boldogabbá
Még november végén hirdette 
meg a Karitáció Alapítvány az 
adventi csokigyűjtő akcióját azzal 
a szándékkal, hogy bohócdoktorai 
tevékenységét segítse. 

DsZ

Több szervezettel közösen megál-
modott céljuk az volt, hogy mint-
egy ezer gyermek ünnepét tegyék 
boldogabbá a december 15-ig meg-
hirdetett akcióval. Ehhez járult 
hozzá holnap a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 93 kilogramm 

édességgel.  A hivatal minden szer-
vezeti egysége csatlakozott a fel-
híváshoz. Heteken át gyűjtötték a 
szegedi, Rákóczi téri épület portá-
ján a csokoládét. A figyelemfelhívó 
„gyűjtőpont” különösen eredmé-
nyesen működött, mert nem csak az 
állami tisztviselők, hanem az ügy-
felek is szép számmal adtak csoko-
ládét. Az elmúlt időszakban össze-
gyűjtött édességet – az ügyfelek és 
a hivatal közös ajándékát december 
15-én, adta át az alapítvány elnö-
kének, Wéhli Márknak dr. Juhász 
Tünde kormánymegbízott Heteken át érkezett az édesség a felajánlóktól

Fotó: Kovács Ferenc

Megnyitott a szegedi Starbucks

A szegedi Árkád bevásárlóközpont-
ban megnyílt Magyarország 20. 
Starbucks kávézója, amely „harma-
dik helyévé” szeretne válni az otthon 
és a munkahely mellett, teret adva a 
közös tanulásoknak, az üzleti és ba-
ráti találkozóknak. A világ legismer-
tebb kávézólánca 2010 óta van jelen 
a magyar piacon, ám eddig csak a 
fővárosiaknak jutott a Starbucks él-
ményből. Az egyetemvárosra annak 
pezsgő kulturális és felsőoktatási éle-

te miatt esett a márka közép-európai 
vezetőinek a választása. Az új kávézó 
200 négyzetméteres, így több mint 
80 vendég fér el egyszerre a kényel-
mes székeken, fotelekben és ülőgar-
nitúrákon. A márka számára az is 
fontos, hogy részt vegyen a helyiek 
mindennapjaiban. A szegedi adventi 
vásáron a baptista szeretetszolgá-
lattal együttműködve a Starbucks 
baristái forró csokival lepik meg az 
adományozókat.

Karácsonykor ÁllatSTOP!

Az ajándékba megvásárolt élő állatok 
az ünnepek után sok esetben unott 
teherként az utcára kerülnek. Az 
advent előtti vásárlási dömpingben 
sokan szeretteik számára élő állatok 
megvásárlásában gondolkodnak. 
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő 
Egyesület vezetője elmondta, hogy 
a házi kedvencek felelős tartásához 

megfelelő tartási hely, gondozásuk-
hoz anyagi fedezet, megfelelő menn-
yiségű szabadidő szükséges. Az ál-
latvédők tapasztalata az, hogy az 
ünnepekre kapott élő ajándékok az 
ünnepek után gyakran unott teherré 
válnak. A kellemetlen helyzet meg-
előzésére a tudatos vásárlói szokások 
érvényesítése a megoldás.
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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 emailben a deliszojatek@gmail.com email címre vagy postai 
úton a 6725 Szeged, Szentháromság u. 77. fsz. 4. címre várjuk 2018. január 10ig az elérhetőségek 
megadásával. A nyerteseket emailben vagy telefonon értesítjük. A belépőjegyek szerkesztősé-
günkben vehetők át.

KIKAPCSOLÓ

Szeged-Tarjánban 53m2-es, 2 szobás, 
erkélyes lakás eladó. Csendes utca, jó 
közlekedés. Érd: +36-70/504-42-44

Kiváló opel astra gépjármű -akár moz-
gáskorlátozottnak- eladó. Tel: 62/315-
450
Női Schwinn Csepel kerékpár felújított 
állapotban eladó. Tel: 0630/473-78-37

Terem kiadó - oktatás, előadás, Szeged 
Kárász utca 11. Tel: 0630/726-10-63
Drapp színű cserépkályhacsempe és sa-
mott tégla eladó.  Tel: 0662/436-384
Térkő, tartály (szürke 10×20×6 cm 
raklapon / 640 l-es), 160×4 mm-es KG 
cső eladó. Tel: 0620/543-20-60,  gyfbj@
invitel.hu
www.pontvonal.hu - Egyedi grafika - 
Design – Rajzoktatás. Van képem hoz-
zád! Tel: 0620/214-07-25
Különlegesen szép, kéményes gázkan-
dalló eladó. Tel: 0630/473-78-35
Szobakerékpár kedvezményesen el-
adó. Ár: 5 ezer Ft. Tel: 0662/434-970, 
0662/436-147
Vasanyag, üvegezett vasajtó, szagelszí-
vó, üvegezett dohányzóasztal eladó. Érd: 
0630/691-93-94, 0662/746-646
Keveset használt Hajdu Energomat au-
tomata mosógép Újszegeden eladó. Tel: 
0630/473-78-35
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

INGATLAN

JÁRMŰ

VEGYES

SZEGED

Ingyenes apróhirdetés a Déli 
Szóban! Közöljük az Ön fel-
hívását is, aminek maximum 
terjedelme 70 karakter lehet. 
Várjuk hirdetményeiket a deli-
szomagazin@gmail.com e-mail 
címre minden héten kedden 12 
óráig. 90 ezres példányszámban 
Szegeden, illetve a környék 18 
településén! Ingatlan, jármű, 
vegyes, munka – bármilyen 
hirdetést szívesen fogadunk. 
Használja ezt ki, és induljon a 
cserebere.

Ingyenes apróhirdetés!
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A professzort támogatta a hallgatói önkormányzat is

Rovó László lett az SZTE rektorjelöltje
A Szegedi Tudományegyetem 
52 fős szavazati jogkörrel bíró sze-
nátusában 41-en támogatták Rovó 
Lászlót, az SZTE Fül-Orr-Gégészeti 
és Fej-Nyaksebészeti Klinika 52 
éves tanszékvezető egyetemi 
tanárát.

Betkó tamás DáviD

A Szegedi Tudományegyetem Sze-
ná tusa december 18-i rendes ülésén 
tűzte napirendre az egyetem rek-
torjelöltjének megválasztását. Rovó 
László pályázata egy fordulóban, 
nagy arányban nyerte el a szenátus 
tagjainak bizalmát. Ezt követően az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
vizsgálja a szavazás szabályosságát, 
majd ha mindent rendben talál-
tak, akkor terjesztik fel a jelöltet a 
köztársasági elnöknek. Pozitív elbí-
rálás esetén 2018. július 1-től négy 
évre veheti át Rovó László az egye-
tem vezetését. A jelenlegi rektor, 
Szabó Gábor megbízatása június 
30-án lejár, s mivel már eddig két 
ciklusban is elnyerte a bizalmat, 
így ő már többször nem indulha-
tott a pozícióért. Rovó László az 
eredményhirdetést követően úgy 
fogalmazott, a nagyarányú támo-
gatottság nemcsak személyének, 

hanem elsősorban a programjának 
szól.  Elmondta, az egyetem elkö-
vetkező négy évének fő feladata egy 
új struktúra kialakítása, amely a 
várható fejlesztésekre épül.  Célja, 
hogy a Szegedi Tudományegyetem 

nagyot lépjen előre hazai és nem-
zetközi viszonylatban egyaránt. 
Szerinte a jelenkor hallgatói a jövő 
reménységei, éppen ezért kiemel-
ten fontos a fiatalok támogatása. 
A rektori székért Rovó László mel-

lett indult még Máté-Tóth András, 
az SZTE BTK Vallástudományi 
Tanszékének alapító professzora és 
vezetője, valamint Gulyás László, a 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
professzora.

Pozitív elbírálás esetén 2018. július 1-től négy évre veheti át Rovó László az egyetem vezetését

Fotó: Kovács Ferenc

Továbbra is a legzöldebb magyarországi egyetem az SZTE 

A GreenMetric 2017-es világrang-
sorában az SZTE 88. lett, és a tava-
lyi 107. helyről úgy lépett előrébb, 
hogy egyetlen év alatt több mint 
100 intézménnyel több töltötte ki a 
zöld kérdőívet. Az SZTE az európai 
green-listán a 42., Magyarorszá-
gon őrzi pozícióját: a legzöldebb 
hazai egyetem.

DsZ

A kezdetek óta a zöld egyetemek 
élbolyába tartozik az SZTE, ami 
az európai rangsor 42. helyét sze-
rezte meg. Előtte – az Isztambuli 
Egyetemet kivéve – csak nyugat-e-
urópai intézmények találhatóak. A 

zöld kérdőív hat témaköre öt éve 
változatlan: elhelyezkedés és infra-
struktúra, energia és klímaváltozás, 
hulladék-, vízgazdálkodás, közleke-
dés, oktatás. Ezek közül a legna-
gyobb (21%) súlyú az energia és 
klímaváltozással, a legkisebb (10%) 
jelentőségű a vízgazdálkodással 
kapcsolatos kérdéskör. Az SZTE 
kategóriánkénti eredményei meg-
mutatják, hogy jelenleg a hulladék-
gazdálkodásban a legjobb, hiszen a 
megszerezhető pontszámok 87%-át 
begyűjtötte, ugyanakkor leginkább 
javítania a környezettudatosság ok-
tatásbeli megjelenítésén lehetne, 
ami megadja a jövőbemutató zöld 
feladatot. Csak a nyugati intézmények előzik meg a szegedi universitast

Fotó: Gémes Sándor
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Új szuperautók a megyében
Minőségi előrelépést jelent a rendőrök számára a beruházás

Még hatékonyabban láthatja el 
feladatát a rendőrség Csongrád 
megyében, az újonnan átadott 82 
szolgálati járműnek köszönhetően.

Betkó tamás DáviD

A terepjárótól a sportautóig számos 
típusú gépjárművet vehettek birtok-
ba a Csongrád megyei rendőrök a 
Szegeden tartott hivatalos átadáson. 
Piros Attila, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője 
hangsúlyozta, a szolgálat maradék-
talan ellátásához nélkülözhetetlen 

a megfelelő infrastruktúra, techni-
kai háttér megléte. – A Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság a kor-
mány által, a Belügyminisztérium és 
az Országos Rendőr-főkapitányság 
jóváhagyása után összesen 82 új tí-
pusú, nagy teljesítményű, környe-
zetbarát járművel gazdagodott. A 
fejlesztés túlmutat az amortizációs 
cserén, valódi minőségi előrelépést 
jelent a rendőrség számára. Az új 
autókat az elkövetkező napokban 
a rendőrkapitányságok birtokba ve-
szik, hogy szolgálják a közrendet 
a megye valamennyi településén – 

emelte ki Piros Attila. A dandártá-
bornok elmondta, 82 új autó érke-
zett, ettől néhánnyal kevesebb régi 
járművet kell visszaszolgáltatniuk a 
központnak. Az új járműveket B. 
Nagy László fideszes országgyűlési 
képviselő, Juhász Tünde kormány-
megbízott, Kakas Béla, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke, továbbá 
számos Csongrád megyei település 
polgármestere is megtekintette. Az 
autók kulcsát jelképesen a szegedi, 
a hódmezővásárhelyi, a makói, a 
szentesi, a csongrádi és a kisteleki 
kapitányság vezetője vette át.

Összesen 82 négykerekűvel erősítik meg a rendőri szolgálatot
Fotó: Kovács Ferenc

Több mint tíz kilogrammos segélycsomagokat osztottak

A téli hideg hónapokban kiemelt 
fontossággal bír a segítségnyújtás. 
Ennek apropóján osztottak csom-
atokat Mórahalmon.

DsZ

Mórahalmon, a Tanyai Idősek 
Klubjában 39 rászoruló vehetett át 
egyenként 11 kg-os segélycsomagot. 

A tartós élelmiszert a Mórahalmi 
Járás közigazgatási területén élők 
körében, az arra jogosultaknak osz-
tották. Elsőbbséget élveztek többek 
között azon családok, melyek in-
tézményi étkezésben nem részesülő, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult, legfeljebb három 
éves korú gyermeket nevelnek, il-
letve azok a várandós anyák, akik 

háztartásában aktív korú ellátásra 
jogosult személy él. A segélycsoma-
gok átadásából B. Nagy László fide-
szes országgyűlési képviselő is kivet-
te a részét. A Rászoruló Személyeket 
Támogató Operatív Program kere-
tében megvalósuló segélycsomagok 
kiosztását a Homokháti Szociális 
Központ koordinálja a forrás kime-
rüléséig, 2023-ig.

2010. május 26-án fogadta 
el nagy többséggel a magyar 
Országgyűlés a kettős állam-
polgárságról szóló törvényt, a 
közelmúltban pedig letette ál-
lampolgársági esküjét az egymil-
liomodik külhoni magyar. Lajkó 
Miklós és családja Gunarason él-
nek. A honosítási okiratot Áder 
János, Magyarország köztársasá-
gi elnöke adta át nekik a buda-
pesti Sándor-palotában. – Már 
évekkel ezelőtt terveztük, hogy 
kérelmezni fogjuk a magyar ál-
lampolgárságot, de valahogy 
mindig elvesztünk a papírok út-
vesztőjében és ráhagytuk. Majd, 
amikor a feleségem újra állapo-
tos lett, akkor azért maradt ann-
yiban a dolog. De sosem álltunk 
el attól, hogy mi is magyar állam-
polgárok legyünk – mesélte Laj-
kó Miklós a joreggeltvajdasag.
hu-nak. A portálnak azt mondta, 
nem is sejtették, hogy ők lesz-
nek az egymilliomodik külho-
ni magyar állampolgárok, és a 
könnyeiket sem tudták visszat-
artani akkor, amikor Áder János 
felolvasta Miklós önéletrajzát. 
– Én eddig is magyarnak tartot-
tam magam, de ez megerősített 
benne, mert végre el vagyunk 
ismerve. Most nagyon boldogok 
vagyunk, és úgy érezzük, hogy 
energiát kaptunk ahhoz, hogy 
tovább műveljük azokat a föl-
deket, amiket az őseinktől örö-
költünk. És nem, még véletlenül 
sem fordult meg a fejünkben az, 
hogy elmenjünk innen Vajdaság-
ból. A faluban mindenki gratulál 
nekünk és büszkék arra, hogy 
Gunaras hírét messzire vittük – 
érzékenyült el a családfő. 
Forrás: joreggeltvajdasag.com

Egymillió magyar
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Bizonyos feltételekkel kétkerekűre pattanhatunk télen is

A hidegben is hű társunk lehet a kerékpár

A tél beköszöntével – csakúgy, 
mint a személygépjárművek eseté-
ben – ajánlott a biciklit is felké-
szíteni a megváltozott időjárási 
körülményekhez igazodva, illetve 
a kerékpárosoknak sem árt alkal-
mazkodniuk a hideghez.

Betkó tamás DáviD

Szegeden sokan pattannak nyeregbe 
nap mint nap, járnak kerékpárral is-
kolába, dolgozni, vagy szolgál mun-
kaeszközükként a kétkerekű jármű. 
– A közhiedelemmel ellentétben a 
téli kerékpározás egészséges, a bicik-
lis nem fagy rá a járművére – emelte 
ki kérdésünkre válaszolva ifj. Csüllög 
Imre, a Magyar Kerékpárosklub 
szegedi területi szervezetének tag-
ja. Elmondta, a kerékpárok láncát 
télen célszerű gyakrabban olajozni, 
amennyiben a havas-sós latyak rára-

kódott a járműre menet közben, ak-
kor azt langyos vízzel kell leöblíteni 
hazaérkezés után. Mivel az utak csú-
szósabbak lehetnek, a tapadás nö-
velése érdekében a gumik nyomása 
csökkenthető, az ülést pedig ajánlott 
lejjebb ereszteni a súlypont alacso-
nyabbra helyezése végett. Így nehe-
zebb lesz tekerni a kerékpárt, viszont 
a sebességünket a csúszós utakon 
egyébként is jobb, ha mérsékeljük. 

Megfelelő öltözködéssel és veze-
tési technikával nagyon hidegben és 
még havas, jeges úton is lehet bicikliz-
ni, más kérdés, hogy szánunk-e időt 
a körülményes öltözködésre. A 20-30 
centis friss hóban már nem célsze-
rű bringázni, mert nehéz a közegel-
lenállás miatt, ónos esőnél ajánlott 
a kétkerekűt félretenni biztonságunk 
érdekében. Tapasztalatai szerint év-
ről évre javul a hóeltakarítás helyzete 
a városban, a főbb kerékpáros útvo-

nalakat igyekeznek gyorsan járható-
vá tenni. A mellékutcákban és a kül-
területi kerékpárutakon viszont csak 
a fölmelegedés és a Nap segít, ezért 
ezeken a helyeken a havas, jégbor-
dás felületekkel számolni kell. Ködös 
időben nem árt a fokozott elővigyá-
zatosság.

 – Megfelelően erős fényű világí-
tást kell használni. Amikor nagy köd 
van, de már világos, akkor nem a fény, 
hanem a kontraszt hiányzik. Ilyenkor 
pedig az élénk színű ruhadarab, látha-
tósági mellény, vagy fényvisszaverős 
bokapánt segíthet láthatóságunk ja-
vításán. Utóbbi alacsonyabban van, 
így a ködlámpák fényében jobban lát-
szódhat. Ezek a láthatósági tippek a 
havazásban is segítenek. Külterületen 
– korlátozott látási viszonyok között 
– a láthatósági ruházat viselése kö-
telező – hangsúlyozta. Megtudtuk, 
a télies útviszonyoknál ügyelni kell 

a hirtelen irányváltás és fékezés el-
kerülésére.

A friss hó az utakon hangszigete-
lő hatást vált ki, ezért később hall-
juk meg, ha egy gépjármű közeledik. 
Nemcsak a mi fékutunk nő meg, ha-
nem a többi járműé is, ezért ezzel szá-
molni kell a forgalomban a sebesség 
megválasztásánál. Az a manőver, ami 
nyáron még gond nélkül kivitelezhe-
tő, nem biztos, hogy télen is az. Az 
autók szélvédői sokszor lejegesednek, 
bepárásodnak, így előfordulhat, hogy 
a vezetők nem látnak ki rendesen raj-
tuk. Olvadáskor a letakarított útfe-
lületekre is ráfagyhat az olvadékvíz, 
emiatt és az útburkolati jelek miatt is 
eltérően csúszhatnak az úttest külön-
böző részei. Ijf. Csüllög Imre megje-
gyezte, amikor a szabadban lezárjuk 
a kerékpárunkat, akkor a zárat kulcs-
lyukkal lefelé hagyjuk ott, mert így 
nem folyik és fagy bele a víz.

Sokan nem gondolnák, de a bringáknak is szükségük van a törődésre
Fotó: Gémes Sándor
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Tizenkét ország hetven klubja versenyzett 

Két napig keresték a gyenge pontokat
A szegedi Fekete Harcos Önvé-
delmi Sportegyesület is részt 
vett azon a kempo bajnokságon, 
amelyen több mint 620 versenyző 
mérte össze tudását. A Tisza-parti-
ak azonban remekül vették az aka-
dályok, több arany és ezüstérem is 
született.

DsZ

Újabb rangos küzdősport eseményt 
tartottak hazánkban, december-
ben a United World  Sport Kempo 
Federation égisze alatt rendez-

ték meg az első Kempo Európa 
Bajnokságot,  amely egyben a 22. 
Hanshi kupa is volt. Összesen ti-
zenkét ország hetven klubja és hat-
százhúsz versenyzője mérte össze 
tudását.  A verseny grandiózusságát 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy megállás nélkül hat páston 
folytak a küzdelmek tizenkét órán 
át, két napon keresztül. A techni-
kai számoktól kezdve a full kontakt 
meccsekig  bezárólag kiemelkedő-
en színvonalas és profi minőségű 
küzdelmek alakultak ki a harcosok 
között. 

A 2017-es év utolsó NBII-es 
bajnoki mérkőzésén a Szegedi 
Röplabda Sportegyesület felnőtt 
női csapata a Közgáz SC csapatát 
fogadta a hattyas sori SZTE Sport-
központ Labdás Tornateremben.

DsZ

A mérkőzést a vendégcsapat kezd-
te, a szegediek a játszma legelején 
rögtön elhúztak 7:1-re, azonban a 
kezdeti megilletődöttségén hamar 
túltette magát a budapesti együt-
tes, és 11:10-re felzárkóztak. Sőt, 
13:14-es állásnál a vezetést is át-
vette a Közgáz SC, de Molnár Dóra 
blokkjainak és ütéseinek köszönhe-
tően nem tudtak előnyhöz jutni. A 
szett végéhez érve újra jobban kon-
centrált a hazai csapat, és Kovács-
Fiskus Fanni pontjainak köszön-
hetően megszerezte a vezetést a 
Szegedi RSE. A második játékrészt 
a budapestiek kezdték jobban, de a 
kezdeti pontatlanságokat követően 
egalizálni tudtak a szegedi lányok. 
Ezután fej-fej mellett haladtak a 
csapatok 14:14-ig, majd zsinórban 
hat pontot szerezve elléptek a haza-
iak, és előnyüket megtartva szerez-
ték meg az újabb szettgyőzelmet. 
A harmadik játszma ismét vendég 

pontokkal kezdődött, 5:8-as hazai 
időkérést követően lassan felzár-
kóztak a szegediek. A szett közepén 
szinte felváltva estek a pontok, de 
20:19-nél sikerült átvenniük a ve-
zetést Kádár Grétáéknak, és ezt 
követően már nem engedték ki a 
kezükből a mérkőzést, megszerez-
ve ezzel a tizedik győzelmüket a 
szezonban.
Az eredményeknek köszönhetően 
tovább sűrűsödött az NBII közép-
magyarországi csoportjának élme-
zőnye. A Szegedi RSE és az UTE 
U21 csapata azonos pontszámmal, 
egy ponttal lemaradva követi a je-
lenlegi listavezető, de riválisaihoz 
képest egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszó HÉP-Röpke SE-t. A csapat 
következő mérkőzését január 6-án, 
szombaton a budapesti Palota RSC 
otthonában tartják.

Győzelemmel zárta az évet a szegedi csapat

Az összes játszmát hozták a röpis lányok

Volt, amikor vezettek a vendégek, de nem tudtak előnyt kiépíteni

Fotó: Kocsis Alíz

Szegedi RSE – Közgáz SC

3:0

(25:19;

25:18;

25:21)

Fekete Harcos Önvédelmi SE Szeged versenyzőinek eredményei
Edzők: Hebők Zoltán, Czeglédy Attila

Nagy Fruzsina (korosztály:school girl/haladó)
48 kg Gi Submission: Európa-bajnoki 1. helyezés
48 kg NoGi Submission: Európa-bajnoki 1. helyezés

Herman Krisztofer (korosztály:kadett/mester)
63 kg Gi Submission: Európa-bajnoki 2. helyezés
63 kg Knock-down: Európa-bajnoki 2. helyezés

Kucsora Máté (school boy/kezdő)
66 kg Gi Submission: Európa-bajnoki 2. helyezés

Egyed Norbert (felnőtt)
77 kg Gi Submission: tisztességes helytállás
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A Sportkoalíció, a Naturtex Kft., és 
a SunCity Triatlon Team Egyesület 
összefogásából 481 ezer forint 
felajánlást sikerült összegyűjteni 
a közel egy hónapig tartó, és de-
cember 15-én lezárt „ALUDJ JÓL”, 
1párna=1álom jótékonysági akció 
keretében. 

DsZ

Az akció zárására a Naturtex-SZTE-
Szedeák – Egis Körmend kosár-
labda mérkőzés félidejében került 
sor. Ez az összeg a NATURTEX 
Kft. felajánlásának köszönhetően 
962 darab kispárnára lesz elegen-
dő, ugyanis a cég azt vállalta, hogy 
az akció időszakában kiemelt ked-
vezményt biztosít a civil szervezet 
számára a kispárnák megvásárlásá-
ra. - Először is szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek, aki felajánlást 
tett, vagy akár közreműködött az 

esemény népszerűsítésében, és a 
NATURTEX Kft-nek, hogy a kezde-
ményezésünket támogatta - mondta 
Balla Attila, a Sportkoalíció elnöke. 
Ez a közel ezer új párna, nagyság-
rendileg 10-12 szegedi óvoda teljes 

létszámát tekintve lesz elegendő a 
komplett kispárnák cseréjére. A tel-
jes befolyt összegből a Sportkoalíció 
és az SCTT Egyesület megvásárolja 
a kispárnákat, és legkésőbb 2018. 
február 15-ig eljuttatja a szegedi 

óvodákba. Azt, hogy mely ovik kap-
ják az új párnákat, a Szeged Megyei 
Jogú Város Óvodák Igazgatóságával 
együtt választják ki az alapján, ahol 
a legnagyobb szükség van a fel-
ajánlásra. Mint ismert, több szegedi 
sportoló kiválóságot is felkértek a 
jótékonysági akcióhoz nagykövet-
ként. - Nekik is köszönjük a munká-
jukat, és hálával tartozunk, amiért a 
nevükkel fémjelezve vihettük siker-
re a kezdeményezésünket. Kiemelt 
köszönet illeti Márton Anita olim-
piai bronzérmes súlylökőt, Kárász 
Anna kajak világbajnokot, Dr. 
Molnár Tamás olimpiai bajnokun-
kat, Juhos Leventét, a Szedeák vá-
logatott kosárlabdázóját, Bonifert 
Domonkost, a Szedeák ügyveze-
tőjét, Major Endre paralimpikon 
asztaliteniszezőt, Birkás Balázs ka-
jak világbajnokot, valamint Gábe 
Tamást, az SCTT elnökét – fejezte 
ki háláját Balla Attila.

Közel ezer szegedi ovis feje alá kerülhet új kispárna 

Világbajnokok is összefogtak a gyerekekért

Csaknem félmillió forintnyi felajánlás érkezett a gyerekek javára
Fotó: Kovács Ferenc
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Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben 

Gazdag, Boldog Újévet kíván

szerkesztősége

a és a
SZEGEDSzegedMA


