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Megelevenedett a középkor 

alsóvároson
Az 1456-os, török felett aratott diadalra 
idén is korabeli zenés-táncos bemutatók-
kal, illetve természetesen csatajelene-
tekkel emlékeztek Szeged-Alsóvároson, 
a VII. Nándorfehérvári Emléknapokon.
Az Országgyűlés 2011-ben a nándorfehérvári győzelem 555. 
évfordulója tiszteletére július 22-ét a nándorfehérvári diadal 
emléknapjává nyilvánította. E nap nem csupán a magyar 
nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresz-
tény világ összességének az emléknapja. A szegedi ferences 
kolostor szomszédságában kicsik és nagyok egyaránt be-
kapcsolódhattak a színes programok sorába, hiszen el lehe-
tett sajátítani a kardvívás csínját-bínját, apródiskola, kard- 
és íjjáték, valamint lovagi torna is várta az érdeklődőket. A 
családi napon reneszánsz táncokban is gyönyörködhettek a 
Mátyás térre kilátogatók, a középkori zenét kedvelőket pedig 
koncertekkel várták. Idén először a Kárpát-medencén túlról, 
Lengyelországból is érkezett fellépő csoport. Egy alkalmi 
újság cikkeit böngészve a mai kor nyelvén íródott, részint 
humoros cikkek segítségével egyfajta időutazáson át a 15. 
századba repülhettek vissza a résztvevők.

Összeállításunk a 6. oldalon.

A nagy társadalmi felháborodást kiváltó emberölések után rendre megerősöd-
nek azok a vélemények, amelyek a halálbüntetés visszaállítását szorgalmazzák.  
Magyarországon ma nincs reális lehetőség e kérdésről érdemben egyeztetni.
Egyes brutális bűncselek-
mények hatására a köz-
hangulat ismét a kivég-
zések felé fordul. Így volt 
ez az olaszliszkai ügyben, 
mikor a lányai szeme lát-
tára lincseltek meg egy 
apát vagy a makói esetnél, 
amikor egy lányt erőszakol-
tak meg, s gyújtottak fel, 
illetve az ismert veszprémi 
kézilabdázó, Marian Cozma 
megölésénél is. A pécsi 
rendőrségi pszichológus, 
Bándy Kata meggyilkolását 
követően sem történt ez 
másként 2012 júliusában.
Az ilyen esetek sajnálatos 
velejárója, hogy a politika 
szinte minden oldala pró-
bál saját magának előnyt 

kovácsolni a történtek-
ből. A radikálisok ismét a 
cigánybűnözés kártyáját 
veszik elő, kísérőként a 
törvények szigorítását húz-
zák mellé, jelen esetben 
a halálbüntetést. A másik 
oldalon felbukkannak a 
rasszista vádak és – szin-
tén helytelen módon – kí-
sérőkártyaként az elkenés, 
az általánosítás kerül az 
asztalra.
Magyarország több olyan 
nemzetközi egyezményt 
ratifikált, amelyek tiltják 
a halálbüntetést. A halál-
büntetés eltörlését tartal-
mazó egyik nemzetközi 
szerződés az 1950-ben 
kelt római egyezmény és 

különösen az 1983-ban 
elfogadott 6. kiegészítő 
jegyzőkönyv. A másik do-
kumentum a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, illetve 
annak 2. jegyzőkönyve, 
amelyet a magyar parla-
ment 1995-ben fogadott 
el. De ide tartozik az Euró-
pai Unió Alapjogi Chartá-
ja, amely kimondja, hogy 
senkit sem lehet halálra 
ítélni vagy kivégezni. (Itt 
zárójelben jegyezhetjük 
meg, hogy a kutatások 
alapján az emberek 60-70 
százaléka elfogadhatónak 
tartaná a halálbüntetést.)
Az 1960-as évek-
ben egyébként évente 

átlagosan 8, a 70-es, 80-
as években évi 3 kivég-
zés történt hazánkban. Az 
utolsó magyarországi ki-
végzést 1988. július 14-én 
hajtották végre: a 27 éves 
Vadász Ernőt akasztották 
fel különös kegyetlenség-
gel elkövetett emberölés 
miatt. Az Alkotmánybíró-
ság 1990-ben kimondta: a 
halálbüntetés alkotmány-
ellenes, ezért megsem-
misítette az ezzel kapcso-
latos rendelkezéseket. 
A – többször módosított 
– 1978-as Btk. ma is ha-
tályos, az új januárban lép 
hatályba.

Cikkeink a 4-5. oldalon.

A bőr nem felejt – a napozás árnyoldalai
A tűző napon szerzett barnaságnak komoly ára lehet a szakember szerint.  >>
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Idén sem adják alább a SZIN-vonalat
Fantasztikus hazai és külföldi előadók érkeznek a Partfürdőre.  >>

3. oldal

Kispiac Szentmihályon, szabadidőpark Móravároson
Nagyszabású fejlesztések indultak Szeged több városrészében.  >>

érmekért harcolnak

londonban a szegediek 
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok magyar részt-
vevőinek listáján számos szegedi, illetve 
Csongrád megyei kötődésű sportoló is talál-
ható. Közöttük többen is éremesélyesek, s 
akadnak, akik címvédésre készülnek.
Két olimpiai bajnoki címvédő található a 158 fős magyar csapat 
szegedi és megyei kötődésű sportolói között: a kajakos Douchev-
Janics Natasa háromszoros győztesként (2004: K1 500 m, K2 
500 m; 2008: K2 500 m, párosban Kovács Katalinnal), Vajda 
Attila pekingi bajnokként (C1 1000 m) áll majd rajthoz az etoni 
evezőspályán. Előbbi augusztus 7-én kettesben 500 méteren 
selejtez a 9-i döntőre, majd 10-én egyesben 200-on a másna-
pi fináléra, a magyar egység egyetlen kenusa pedig augusztus 
6-án húzza az első métereket előfutamában az augusztus 8-i 
döntőért, majd ugyancsak 10-én száll hajóba a 200-as távon, a 
végső futam e számban is 11-én lesz. Kétségtelenül ők az első 
számú (arany)éremesélyesek a Csongrád megyei egyéni indulók 
közül. Rajtuk kívül külön szurkolhatunk az úszóknak, a súlyeme-
lőknek, a kézilabdásoknak és a vízilabdásoknak is.

Olimpiai összeállításunk a 7. oldalon.

akasztani pedig
nem lehet!
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A tűző napon szerzett barnaságnak komoly ára lehet, a bőr korai öregedése mellett az UV-sugárzás rákkeltő hatását azonban nem 
veszik eléggé komolyan az emberek. A szegedi bőrklinikán egyre több bőrdaganatot diagnosztizálnak és kezelnek, s a betegek 
között jelentősen nőtt a fiatalok száma. 
A túlzásba vitt napozás 
ártalmaira hosszú évek 
óta felhívják a figyelmet a 
szakemberek, s közismert 
tény, hogy a bolygónkat 
védő ózonréteg egyre vé-
konyodik, így bőrünk is 
egyre nagyobb sugárzás-
nak van kitéve. Megfelelő 
védelem mellett természe-
tesen lehet napozni, ám 
Oláh Judit, a Szegedi Tudo-
mányegyetem ÁOK Szent-
Györgyi Albert Klinikai 
Központ Bőrgyógyászati 
és Allergológiai Klinika 
egyetemi docense azt ja-
vasolja, hogy alacsony fak-
torszám védőkrémeket fe-
lejtsük el. „Egyáltalán nem 
biztos, hogy a napvédő 
krémek árfekvése tükrözi 

a minőséget, de az álta-
lánosságban elmondható, 
hogy amit a gyógyszertá-
rakban tartanak, egyfajta 
biztosíték, hogy a termék 
hatékonysága megegye-
zik azzal, ami rá van írva. 
Az UV-A és UV-B sugárzás 
ellen egyaránt védelmet 
nyújtó krémek preferálan-
dók, illetve érdemes tudni, 
hogy a kémiai fényvédőt is 
tartalmazó termékek drá-
gábbak, ám sokkal gazda-
ságosabbak, jóval kisebb 
mennyiséget és jóval rit-
kábban kell alkalmazni, 
mint a fizikai fényvédők-
ből” – magyarázta.
A gyerekek bőre véko-
nyabb és érzékenyebb, így 
nekik mindig a kifejezetten 

gyerekeknek kifejlesztett 
készítmények közül kell vá-
lasztani. „Ha egy átlagos 
nyári napon leviszik sétálni 
vagy játszótérre a gyere-
ket, a 40 faktoros krém 
megfelelő, de ha vízparton 
vannak, akkor minden-
képpen az 50+ fényvédő 
faktorúakat kell használni. 
Nagyon fontos, hogy a gye-
rekekre is sapkát kell adni, 
illetve napszemüveget, 
mert a nap hatása nem-
csak a bőrt érinti, hanem 
az egész szervezetet” – 
hangsúlyozta.
Akik munkájuk miatt 
egész évben folyamatosan 
kint vannak a szabadban, 
azoknak a bőre alkalmaz-
kodik a krónikus napfény-

hez, automatikus megvas-
tagszik a hámrétegük. A 
bőrgyógyász elmondta, a 
durva, cserzett bőr jobban 
visszaveri a fénysugara-
kat, a szervezet egyfaj-
ta mechanikai védelmet 
épít ki az évek alatt. Ettől 
függetlenül nekik is lehet 
bőrdaganatuk, de más tí-
pusú, mint azoknak, akik 
csak időnként mennek ki 
a napra.
„A napégésért felelős 
UV-B elsősorban a hám-
eredetű daganatok, így az 
úgynevezett bazalioma és 
spinalioma kialakulásáért 
felelős. A barnulást előse-
gítő UV-A felelős leginkább 
azért, hogy feltöredeznek 
a kötőszöveti rostok, tehát 

aki nagyon sokat napozik, 
idő ellőtt elkezd ráncosodni, 
illetve bizonyos mutációk 
következtében létrejönnek 
elsősorban a festékes bőr-
daganatok. A festékes bőr-
daganatok kialakulásában 
a teljes UV-spektrum szere-
pet játszik, de az UV-A-nak 
nagy jelentősége van” – 
hangsúlyozta Oláh Judit.
A bőrgyógyász azt is java-
solja, akiknek 20-30 anya-
jegynél több van a bőrükön 
vagy szabálytalan formá-
júak, azok évente járjanak 
szakorvoshoz szűrésre. 
Évente egy alkalommal 
azoknak is érdemes felke-
resniük egy bőrgyógyászt, 
akik folyamatosan kint 
dolgoznak a napon.

Oláh Judit daganatos be-
tegeket lát el a klinikán, s 
azt tapasztalja, hogy sok a 
fiatal, legutóbb egy tízéves 
kisfiúnál diagnosztizáltak 
melanómát. „Míg régeb-
ben húsz év alatt volt 2-3 
tizenéves betegünk volt, 
most két év alatt diagnosz-
tizálunk ennyit” – jegyezte 
meg. Az évek óta folyó 
felvilágosító kampánynak 
köszönhetően egyre több 
korai stádiumú betege-
ket diagnosztizálnak, de 
az elmúlt harminc évben 
gyakorlatilag hatszorosá-
ra nőtt a szegedi klinikán 
kezelt bőrrákos betegek 
száma.
 

Varga Anna

Fotó: Gémes Sándor

a bőr 
nem felejt –
a napozás 
árnyoldalai

modern sugárterápiás eszköz  
az szte onkoterápiás klinikán
A tervek szerint szeptembertől már a betegellátásban használhatják Szegeden azt a berendezést, mellyel az eddigieknél 
több páciens magasabb színvonalú gyógyítása válik lehetővé.

2012. július 30-án zárul 
a Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudo-
mányi Kar Onkoterápiás 
Klinikája és Temesvár 
Megyei Jogú Város Sür-
gősségi Klinikai Kórháza 
fejlesztési kooperációja, 
mely a Magyarország–Ro-
mánia Határon Átnyúló 
Együttműködési Prog-
ram 2007–2013 felhívás 
keretei között valósult 
meg. A projekt során el-
ért eredményeket a felek 
július 13-án Szegeden te-
kintették át ünnepélyes 
zárókonferencia kereté-
ben.
Az „Egymást kiegészítő 
sugárterápiás fejlesztés 
az SZTE Onkoterápiás Kli-
nikáján és a Temesvári 
Területi Kórházban” című, 
HURO/0802/112_AF kód-
számú pályázatban 2010 
szeptemberében elnyert 2 
millió euró támogatásból 
mindkét partner fejlesztet-
te a betegellátó infrastruk-
túráját. Ezzel megterem-
tették a feltételeit annak, 

hogy a határ mentén élő, 
korszerű sugárkezeléssel 
jó eséllyel kezelhető da-
ganatos betegek számá-
ra a speciális technikát 
igénylő, a térségben eddig 
egyáltalán nem vagy korlá-
tozottan elérhető kezelési 
formák (IMRT, konformális 
besugárzás, teljes test-
besugárzás, szterotaxia) 
elérhetők legyenek. Sze-
geden egy új besugárzó 
bunker építésével, új su-
gárterápiás kezelőeszköz, 
egy lineáris gyorsító be-
szerzésével és onkológiai 
kezelési protokollok meg-
alkotása révén évi mintegy 
700 beteg részesülhet 
olyan, az eddigieknél lé-
nyegesen hatékonyabb, 
kevesebb mellékhatás-
sal járó ellátásban, amely 
jobb gyógyulási esélyeket 
és életminőséget kínál.
Mint megtudtuk, Temes-
váron már lezárult a beru-
házás, melynek révén mo-
dernizálták, fejlesztették 
a meglévő eszközparkot. 
Szegeden megtörtént a 

lineáris gyorsító beszer-
zése, a telepítés és a be-
üzemelés viszont még je-
lenleg is folyamatban van. 
Kahán Zsuzsanna szegedi 
projektvezető közölte: az 
új besugárzókészülék egy 
olyan modern gyorsító, 
mely további fejleszté-
sekre is alkalmas lesz. A 
tervek szerint legkésőbb 
szeptembertől a minden-
napi betegellátásban is al-
kalmazzák már az eszközt. 
Az SZTE Onkoterápiás Kli-
nika tanszékvezető egye-
temi tanára kiemelte: a 
berendezés nemcsak nö-
veli az intézmény kapaci-
tását, de az eddigieknél 
több beteg magasabb 
színvonalú, hatékonyabb, 
kevesebb mellékhatást ki-
váltó kezelését is lehetővé 
teszi. A nagy kapacitású 
készülék olyan különleges 
besugárzási módszerekre 
nyújt majd lehetőséget, 
melyeket Szegeden eddig 
nem alkalmazhattak. Más-
részt mind a kezelők, mind 
az ellátottak számára biz-

tonságot nyújt, hiszen a 
jelenleg használt berende-
zések 7-8 évesek, s egyre 
többször hibásodnak meg.
A klinika pácienseinek 
száma egyébiránt évről 
évre növekszik, hiszen a 
daganatos betegségek 
egyre eredményesebben 
kezelhetők, egyre hosz-
szabb ideig élhetnek ezek-
kel a betegek. Ráadásul 
az egészségügyi átszerve-
zések következtében az 
SZTE Onkoterápiás Klinika 
új feladatokat is kapott, 

új területek lakosságának 
gyógyszeres és sugár-
terápiás kezelését kell 
elvégeznie, ezért is volt 
különösképpen örömteli a 
most zárult uniós projekt 
– foglalta össze Kahán 
Zsuzsanna.
Dema Sorin, a temesvári 
kórház sugárterápiás osz-
tályának vezetője, a romá-
niai projektvezető szintén 
örvendetesnek nevezte, 
hogy az általuk kezelt be-
tegek gyógyítása jelentő-
sen hatékonyabbá válhat 

a megvalósult eszközfej-
lesztéseknek köszönhe-
tően. A programot megva-
lósító szegedi klinika és 
temesvári kórház egyéb-
ként hosszú távú együtt-
működést alakítottak 
ki, hogy összehangoltan 
működtethessék a most 
létrejött határon átnyúló 
egészségügyi infrastruktú-
rát, melyet az érintett ha-
tár menti megyék magyar 
és román lakosai könnyeb-
ben, kevesebb utazással 
érnek el. (x)

Jelen sajtómegjelenés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Fotó: Gémes Sándor



3

Augusztus 20-án adhatják át az új kispiacot és biciklitárolókat Szentmihályon. A város-
rész új főteret is kap majd. Móravároson pedig nagyszabású fejlesztés vette kezdetét.

Tombol a nyár, ez a szabad-
ságok időszaka, ám nem 
minden szegedi önkor-
mányzati képviselő hasz-
nálja ki külföldi utazásra, 
lazításra, feltöltődésre 
ezeket a heteket. Nógrádi 
Tibor választókörzetében 
éppen most gyorsultak fel 
a munkálatok, számos be-
ruházással, fejlesztéssel 
teszik könnyebbé és sok-
színűbbé a lakosság életét 
Móravároson, Szentmihá-
lyon és Kecskéstelepen is. 
Elárulta: a hetekben végre 
zöld lámpát kapott a Móra 
Balázs Sport- és Szabad-
időpark beruházása, kö-
vetkezhet a megvalósítás 
szakasza, melynek végén 
nemcsak Móraváros, de 
egész Szeged egy valódi 
gyöngyszemmel lesz gaz-
dagabb. „A forrásoldalt 

immár biztosan látjuk, a 
megfelelő összegek ren-
delkezésre állnak, most 
háztartásról háztartásra 
járom a környéket, s át-
beszélem az emberekkel, 
pontosan mi is valósul 
meg, illetve milyen bizton-
sági intézkedésekre lesz 
szükség a Cserepes sori 
szegregátum közelsége 
miatt. Állami támogatás-
ból végre felépülhet egy 
móravárosi kultúrház, ami 
eddig nagyon hiányzott, 
emellett pedig létesítünk 
egy sportkomplexumot fü-
ves labdarúgópályával, két 
műfüves kispályával és 
öltözővel, mely a tömeg-
sport mellett az élsport 
rendelkezésére is állhat.  
A Sancer-tavakat valósi 
horgásztavakká varázsol-
juk, illetve lehetőségünk 

nyílik egy szabadidőpark ki-
alakítására sétálóutakkal, 
padokkal, növényekkel, 
bográcsozóhelyekkel, így 
a vízparton lehet majd 
sétálni, kikapcsolódni és 
sportolni is. A beruházást 
terveik szerint még 2014 
előtt átadhatjuk” – árulta 
el a városatya.
Kecskéstelepen má-
jus végén ültettek el 50 
díszmeggyfát (képünkön 
Nógrádi Tibor képviselő 
munkában), a nyári hő-
ségben komoly feladatot 
jelent ezek megvédése a 
hőségtől, ebben a helyiek 
is szerepet vállalhatnak. A 
tervek szerint az út másik 
oldalára jövő januárban 
kerül a másik 50 növény, 
s így később gyönyörű fa-
sor fogadja majd a Röszke 
felől a megyeszékhelyre 

érkezőket. Nógrádi Tibor 
arról is beszámolt, hogy 
a rombolás után végre az 
építkezés következhet a 
körzet óvodájában is: bír-
ja a kezelő NGSZ ígéretét, 
hogy a rendelkezésre álló 
4,1 millió forintból augusz-
tus végére állni fognak az 
új játékok az Újvidéki utcai 
intézmény udvarán.
Szentmihály is jelentős 
fejlődés előtt áll. Idén au-
gusztus 20-ára elkészül a 
kispiac, illetve átadhatják 
a biciklitárolókat a busz-
megálló szomszédságá-
ban, ahol a reggel mun-
kába indulók biztonságos 
körülmények között hagy-
hatják a drótszamarat. 
Már négy-öt hónapja épül 
az új labdarúgópálya, a ké-
sőbb sportcentrumi, me-
lyet a füvesítés és a gyep-

szőnyeg megerősítését 
követően 2013. augusz-
tus 20-án avathatnak fel. 
„Ezzel párhuzamosan a 
Petőfi utcán, a régi focipá-
lya helyén megteremtjük 
a falu főterét szobrokkal, 
sétányokkal padokkal, nö-
vényzettel. 1500 négyzet-
méternyi burkolatot már 

sikerült is beszereznünk, 
ez a művelődési ház ud-
varán található. Jelenleg 
egyébként már a tervezési 
fázisban vagyunk, ezt kö-
vetően foghatunk bele a 
megvalósításba” – fűzte 
hozzá.

Pintér M. Lajos

marostőn lesz járda, fény és labdafogó háló
Szeged Marostő városrészében 25 milliós fejlesztések valósulnak 
meg, új járda épül a Katalin utcában, és világosabb is lesz estén-
ként: 9 kandeláber gondoskodik majd a fényről. 
A járdaépítés a lakók régi 
vágya volt, hiszen nem-
csak kényelmetlen, sa-
ras gyaloglás vezetett a 
buszmegállókig, hanem 
balesetveszélyes is volt 
a kertváros azon a te-
rületen. „A munkálatok 
2012 márciusában kez-
dődtek, és június 15-én 
megtörtént a műszaki 
átadás. A járda építé-

sének a teljes költsége  
14,5 millió forint volt, de 
az utcába telepített még 
az önkormányzat 8,5 mil-
lió forintért 9 kandelábert 
is” – mondta el lapunk-
nak Rózsavölgyi József 
(Fidesz-KDNP, képünkön), 
a körzet képviselője. 
Hozzátette: az előbbi fej-
lesztések a költségvetési 
keretből valósultak meg, 

ő pedig 720 ezer forintot 
használt fel a saját képvi-
selői keretéből arra, hogy 
a Gulácsy-parkban, a foci-
kapuk mögött labdafogó 
hálót húzhassanak fel, 
így még biztonságosabb 
lehet a játék, a Marostőn 
lakó családok, szülők és 
gyerekek nagy örömére.

Dobó Csaba

Fotó: Gémes Sándor

I N G A T L A N I R O D A

a gondos gazda www.ikv.hu

F R I S S  I N G A T L A N  A J Á N L A T A I N K

Tulajdon lakások:
Alsóvárosi 3 szobás, 83 m2-es lakás, garázzsal és pincerésszel eladó 16,5 millió
Etelka sori 2 szobás, 55 m2-es erkélyes lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió
Lugas utcai 2 szobás, igényesen felújított, loggiás lakás eladó 7,5 millió
Tarján széli 1+1 szobás felújított lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió
Vértói úti 1+1 szobás lakás, panelprogramos épületben eladó 6,5 millió

Bérleti jog:
Feketesas utcai 2 szobás,102 m2-es bérlakás eladó, ill. kisebbre cserélhető 5 millió
Jósika utcai 1+2 szobás, 68 m2-es, teraszos, egyedi központi fűtéses bérlakás 5,6 millió
Maros utcai 1 szobás, 37 m2-es, egyedi központi fűtéses bérlakások eladók
Arany J. utcai Tiszára néző, 2 szobás, 68 m2-es, bérlakás eladó 7,5 millió
Zrínyi utcai földszinti, galériázható, garzonlakás eladó 3,8 millió  
Temesvári körúti felújított, 1+1 szobás, 45 m2-es lakások eladók

Családi házak:
Bordányban 1996-ban épült kétszintes családi ház garázzsal és melléképülettel 18,9 millió
Röszkén kétszintes 6 szobás, összkomfortos, karbantartott családi ház 15 millió
Kossuth L.  
sugárúthoz közel 

3 lakásos, felújítandó, alápincézett családi ház, műhellyel 27,5 millió

Újszegeden a Lövölde úton, kettőszintes, 180 m2-es, újszerű állapotú családi ház 28,9 millió

Egyéb ingatlanok:
Bartók térnél 35 m2-es, felújított üzlet bérleti joga eladó 1,6 millió
Hajnóczy utcában 11 m2-es udvari garázs bérleti joga eladó 400.000,-Ft
Pentelei sornál 18 m2-es garázs tulajdonjoga  1,7 millió
Sefániánál 112 m2-es, utcára nyíló üzlet bérleti joga eladó 17,5 millió+áfa

kispiaccal gazdagodik szentmihály, 
szabadidőparkkal móraváros

Fotó: Gémes Sándor
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Ahogy a politikai palettát, úgy a szegedi utca emberét is megosztja a halálbüntetés visszaállításának gondolata. Tettünk 
egy kört a városban, különböző életkorú emberek véleményét kikérve a témában.
A 22 éves Takács Tünde 
nem érzi magát bizton-
ságban a pécsi gyilkosság 
óta: nem marad sokáig egy 
szórakozóhelyen sem, a ha-
zaútnak nagy társasággal 
vág neki, vagy a barátjával. 
Újszegeden lakik, ami sze-
rinte nem túl veszélyes kör-
nyék, éjszaka az Erzsébet-
ligetnek azért nem szívesen 
vág neki az ottani hajlékta-
lanok miatt, valamint az Ár-
pád téren gyakran feltűnő, 
sokszor erőszakosan kére-
getőket is igyekszik kerülni. 
„A lány eltűnéséről először 
a Facebookon olvastam, 
bár nem tulajdonítottam 
neki nagy jelentőséget, elég 
sok kitalált körüzenet van 
fent az interneten. Nagyon 
megdöbbentett, amikor a 
tévé is bemondta, hogy mi 

történt. Gondolom, pár hét 
múlva majd ezt is elfelejtik 
az emberek, addig viszont 
jobban érzem magamat, ha 
valaki hazakísér” – mondta 
az egyetemista. Ő egyér-
telműen a halálbüntetés 
visszaállítása mellett fog-
lal állást, szerinte ugyanis 
a börtönökből visszatérő 
emberek ugyanolyan ve-
szélyesek, a súlyos bűnö-
ket elkövetők pedig nem 
érdemelnének egy második 
esélyt.

Nincs jó megoldás

Szintén támogatná a 
halálbüntetést Lengyel 
Sándorné, bár szerinte ez 
nem lenne túl nagy visz-
szatartó erő a bűnözőkkel 
szemben – egyszerűen 

csak végképp megszün-
tetnének vele egy poten-
ciális veszélyforrást. „Aki 
képes lenne gyilkolni, 
annak ez egyszerűen a 
vérében van, ha elborul 
az agya, úgyis meg fogja 
tenni” – mondta a paradi-
csomot áruló hölgy. Töké-
letes megoldást azonban 
ő sem tudott mondani: 
olyan nincs, hogy valami 
mindenkinek megfelel-
jen, kompromisszumot 
kell kötni. Itt Szegeden 
nem érzi veszélyben ma-
gát, elmondása szerint 
azonban bárhol, bármi-
kor megtörténhet a pécsi 
esethez hasonló. Főként 
a hajléktalanokra panasz-
kodott ő is, sokat közülük 
modortalannak, veszé-
lyesnek tart.

Mindenki azt kapja 
majd, amit érdemel

Az emberi igazságszolgál-
tatás fölötti erőkben bízik 
Erzsi néni, aki hisz benne, 
hogy mindennek oka van, 
és hogy elnyerjük méltó ju-
talmunkat és büntetésün-
ket. A Dugonics téren sétáló 
hölgy hisz a reinkarnáció-
ban, viszont nem támogatja 
a halálbüntetést. „Minden 
embernek a Földön, így a 
rablóknak, gyilkosoknak is 
megvan a célja, szerepe, 
amiért itt van. Nem va-
gyunk istenek, hogy eldönt-
hessük, ki élhet, és kinek 
kell meghalnia” – mondta. 
Szerinte egyszerűen rácsok 
mögé zárni az embert sem 
jelenthet megoldást, he-

lyette „megtéríteni” kellene 
a beteg lelkületű bűnöző-
ket. Egy hatékony módszer-
ként említette a Hawaii 
Hoʻoponopono nevű szug-
gesztív technikát: bizonyos 
sorok mantrázva jótéko-
nyan hatnak a lélekre. 
Alapvetően a munkanélkü-
liséget tartja minden baj 
forrásának Erzsi néni itt 
Szegeden is, szerinte jóval 
kevesebb lenne a bűnözés, 
ha stabil életkörülmények 
között élnének az emberek.

A halálbüntetés  
visszafordíthatatlan 
„Több szempont alapján is 
vizsgálhatjuk a dolgot. Hide-
gen, a statisztikákat nézve 
nyilván kevesebb gondja 
lenne az államnak a halál-

büntetés bevezetésével, 
hisz ezekkel az emberek-
kel sem kell többé törődni. 
Morális szempontból nézve 
azonban jóval problémá-
sabb a kérdés: jogunk van 
elvenni egy ember életét?” 
– tette fel a kérdést Józsik 
Edit. Szerinte az a legna-
gyobb gond a halálbünte-
téssel, hogy visszafordítha-
tatlan, ha valakit ártatlanul 
ítélnek el, már csak a ne-
vét tisztázhatják. Komo-
lyabb visszatartó erőnek 
sem tartja ezt a büntetési 
formát: szerinte a legtöbb 
gyilkosság erős érzelmi be-
folyásoltság, hirtelen felin-
dulás alatt születik, ilyenkor 
pedig az ember nem törődik 
a következményekkel.
 

Illés Attila

Fotó: Gémes Sándor

német ferenc: a tényleges életfogytiglan súlyosabb büntetés
Általános felháborodást váltott ki a társadalomban Bándy Kata meggyilkolása. Az eset kapcsán a közösségi oldalak véleményfor-
máló, generátor szerepe is megmutatkozott, és ismét előkerült a halálbüntetés dilemmája.

A rendőrségi pszichológus-
nő holttestére eltűnése 
után négy nappal bukkan-
tak rá. A bejelentés után 
több Facebook-csoport 
is szerveződött: mind a 
gyilkosát kereső, mind az 
emlékére létrehozott cso-
porthoz több ezren csat-
lakoztak. „A csoportban 
nem megengedett sem-
milyen etnikumi vagy más 
ítélkezés. A csoport fő cél-
ja a figyelemfelhívás, hogy 
ne történhessen ilyen vagy 
más hasonló senki testvé-
rével, barátjával, gyerme-
kével, szerettével, és egy-
általán, senkivel!” – írják.  
A közösségi oldalon 

szerveződött egy másik 
csoport is, melynek – a 
profilképük alapján fiatal – 
tagjai tömegmegmozdulá-
son szorgalmaznák, hogy 
kapjon életfogytiglani bör-
tönbüntetést gyilkosa.
Vujity Tvrtko oldalán egy 
Bándy Katától búcsúzó 
bejegyzést több mint 15 
ezren lájkoltak, s közel 
12500-an osztották meg. 
Az újságíró egyik poszt-
jában emlékeztetett: „A 
mostani tragédiát megelő-
zően szexuális indíttatású 
gyilkosság legutóbb 1973-
ban történt Pécsen. Akkor 
a Tettyén egy nyolcéves 
kislányt erőszakolt meg 

egy szatír. Ezt követően 
bestiális kegyetlenséggel 
megölte áldozatát. Az erő-
szaktevő gyilkost hamaro-
san elkapták. Tárgyalását 
a Ságvári Endre Művelődé-
si Ház (ma Harmadik Szín-
ház) épületében tartották. 
A Dunántúli Napló korabeli 
beszámolói szerint akkora 
volt a városban a közfel-
háborodás, hogy minden 
egyes tárgyalásra zsúfolá-
sig megtelt a terem. A férfit 
jogerősen halálra ítélték. 
Az ítéletet végrehajtották” 
– írta Vujity Tvrtko.
„A tényleges életfogytiglan 
súlyosabb büntetés, mint a 
halálbüntetés” – vélekedik 

Német Ferenc. A Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kama-
ra elnöke emlékeztetett, 
a Büntető Törvénykönyvön 
több területen is szigorított 
a jogalkotó, egyrészt nő a 
kiszabható tételek nagy-
sága, másik oldalon pedig 
csökkennek az enyhítő 
körülmények. Előtérbe he-
lyezik például, hogy ki ellen 
irányul a bűncselekmény, s 
súlyosabb büntetést szab-
nak ki, ha fogyatékkal élő 
vagy idős ember a sértett.
Bándy Kata meggyilkolá-
sával kapcsolatban Német 
Ferenc – aki a szegedi ön-
kormányzat Jogi, Ügyrendi 

és Közbiztonsági Bizott-
ságának is külső szakértő 
tagja – megjegyezte, min-
den ilyen tett után felme-
rül a halálbüntetés újbóli 
bevezetésének gondolata, 
gondoljunk csak Szögi La-
jos meglincselésére vagy 
a Marian Cozma-ügyre. 
„Sokkal több életellenes 
cselekmény történik, ezek-
nek csak egy része kap 
nagy nyilvánosságot, s 
amelyik nagy médiafelüle-
tet kap, azokban az ese-
tekben a társadalom há-
borog, de a halálbüntetés 
ellenkezik az uniós joggal 
is” – közölte portálunkkal.
Hozzátette, a Btk. szigorí-

tása azonban nem feltétle-
nül visszatartó erő, sokan 
nincsenek tisztában a bün-
tetési tételekkel. „Az elkö-
vetők jelentős része, akik 
ilyen agresszív, erőszakos 
életellenes cselekményt 
hajtanak végre, aluliskolá-
zottak, szociálisan eleset-
tek, és gyakorlatilag fel 
sem fogják cselekményük 
súlyát. Nem tudják azt 
sem, hogy mekkora koc-
kázat számukra egy ilyen 
tett elkövetése, ezért nem 
is visszatartó erő, hogy 10-
20 évet is kaphat” – ma-
gyarázta Német Ferenc.

Varga Anna

a szegedieket megosztja 
a halálbüntetés kérdése



trükkös lopások
„Ne adjon esélyt a bűnözőknek!” – szórólapon és blogon is 
figyelmeztet Pocsai Blanka újszegedi képviselő.

Az utóbbi időben sajnála-
tos módon elszaporodtak 
Csongrád megye terüle-
tén is a trükkös lopások, 
a trükkös, csalások. Ezen 
típusú bűncselekmények 
bizalmatlansággal, oda-
figyeléssel megelőzhető-
ek” – olvasható a Szegedi 
Rendőrkapitányság Újsze-
gedi Rendőrőrsének köz-
leményében, amit Pocsai 
Blanka (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselő sa-
ját blogján is közzétett.
„Újszegeden tavaly volt egy 
szervezett és több lakást 
érintő betöréssorozat. A 
tetteseket lefülelte a rend-
őrség, s akkor is felhívták a 
figyelmet arra, hogy jobban 
oda kell figyelni nemcsak 
saját értékeinkre, hanem 
lakókörnyezetünkre is” – 
közölte a politikus. A városi 

rendőrkapitány részvéte-
lével idén is tartottak már 
lakossági fórumot, de nem 
elég elégszer elmondani, 
hogy figyeljenek egymásra 
a lakosok. „Egy újszegedi 
társasházból nemrég érke-
zett jelzés betörési kísérlet-
ről, ezért döntöttünk úgy a 
rendőrséggel, hogy érde-
mes felfrissíteni a korábbi 
években is már elmondot-
takat” – magyarázta.
A rendőrőrs közleményét 
minden újszegedi társas-
házba eljuttatták. Érdemes 
mindenkinek elolvasnia, hi-
szen Újszegedi Rendőrőrs 
összegyűjtötte azokat az új 
módszereket is, melyekkel 
eddig nem találkozhattak 
a lakosok. „Különféle szol-
gáltatásokra hivatkozva 
vagy valamilyen árut (tűzi-
fát, edénykészletet, ágy-

neműgarnitúrát) kedvező 
áron eladásra kínálva igye-
keznek a lakók bizalmába 
férkőzni. Előfordult, hogy 
idős emberektől unokára, 
családtagra hivatkozva 
csaltak ki pénzt, de újság-
papírgyűjtés ürügyén is ju-
tottak már be lakásokba” 
– tartalmazza a közlemény, 
melyben arra is felhívják a 
figyelmet, hogy ezek a bűn-
cselekmények bizalmatlan-
sággal, s odafigyeléssel 
bizony megelőzhetőek.
Nyáron a besurranó tolva-
jok okozzák a legtöbb prob-
lémát, kihasználják a la-
kosság figyelmetlenségét, 
sokan ugyanis nem zárják 
be a kert- és garázskaput, 
nyitva hagyják az ablakot 
vagy az erkélyajtót.

V. A.
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csak a facebookon létezik a vásárhelyi szatír?
Facebookon terjengő körüzenetben egy hódmezővásárhelyi szatírra hívták fel többen a figyelmet júliusban. Bejelentés 
hivatalosan nem érkezett a rendőrségre, ennek ellenére nyomozást rendeltek el az ügy kivizsgálására a közösségi olda-
lon tett bejegyzés alapján.

A legnépszerűbb közösségi 
oldal több felhasználója is 
felhívta a figyelmet egy hód-
mezővásárhelyi szatírra: az 
„SOS szatír Vásárhelyen” 
címmel terjedő üzenet sze-
rint többen is látni vélték a 
magamutogató férfit. Bár az 
interneten számos kitalált, 
ellenőrizhetetlen tartalmú 
álhír (úgynevezett „hoax”) 
kifutott már, a rendőrségre 
ezidáig senki sem tett be-
jelentést – a Hódmezővá-

sárhelyi Rendőrkapitányság 
így a kitett posztok alapján 
rendelt el nyomozást. A 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtószóvivő-
je egy Facebookon írt közle-
ményben kérte: ha bárkinek 
bármilyen információja van, 
vagy látta az illetőt, fordul-
jon a rendőrséghez a kö-
zösségi oldal helyett. Ezt az 
ingyeneset hívható 107-es 
segélyhívó vonalon teheti 
meg.

Felelősséggel használjuk 
az internetet! – így a szak-
értő. A közösségi oldalak, 
köztük a Facebook is, ren-
geteg előnyt hordoznak, 
hiszen sok pluszinformáci-
óhoz juthatunk általuk Né-
met Ferenc szerint. A Sze-
mély-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai 
Kamara elnöke azonban 
veszélyekre is figyelmez-
tet. „Felelőtlenek az em-
berek, megosztják például, 

hogy nyaralni mennek, ami 
egy betörőnek adhat kiváló 
tippet, pláne, ha az illető a 
lakcímét is közzéteszi az 
oldalon. Vannak, akik rém-
híreket terjesztenek, ehhez 
azonban nem is kell közös-
ségi oldal, gondoljunk csak 
a West Balkánra, ahol va-
laki kitalálta, hogy késelés 
történt, emiatt három lány 
meghalt. A kockázatok kö-
zött említhetem Egyiptomot 
is, hiszen ott a közösségi ol-

dalon szervezték a forradal-
mat, s egy államrendszert 
tudtak megdönteni” – rész-
letezte. A szegedi közgyűlés 
Jogi, Ügyrendi és Közbizton-
sági Bizottságának külső, 
szakértő tagja úgy látja, az 
emberek többsége jogkö-
vető, ám meg kell tanulni a 
közösségi oldal használatá-
nak kultúráját.
„Az, hogy az eltűnt sze-
mélyek fotóit és egyéb in-
formációkat feltesznek a 

Facebookra, sok esetben 
hasznos is lehet. Ha vala-
mi komolytalan, akkor a 
rendőrség ezeket vissza 
tudja keresni, s a rém- vagy 
álhírt terjesztő ugyanolyan 
bűncselekményt követnek 
el, mintha valakit esetleg 
hamisan vádolnak vagy va-
lótlan állításokat tesznek 
közzé róla” – hangsúlyozta 
Német Ferenc.

Illés Attila

Tavaly 451 371 bűncselekményt regisztráltak, ami majdnem 4200-zal több, mint 2010-ben. A különböző bűncselek-
ménytípusok terén nagy eltérések látszanak: jelentősen csökkent például a közlekedési bűncselekmények száma, de 54 
százalékkal megugrott a gazdaságiaké.

A legsúlyosabb bűncselek-
ményből, emberölésből ta-
valy 142-t követtek el, ami 
kilenccel több, mint 2010-
ben. Ha azonban az ember-
ölési kísérleteket is bele-
számoljuk – hiszen nem az 
elkövetőn múlt, hogy élet-
ben maradt az áldozata –, 
akkor az látszik, hogy foly-
tatódik az évek óta tartó, de 
nagyon lassú csökkenés. A 

Legfőbb Ügyészség adatai 
szerint komolyan csökkent 
viszont a szándékos sú-
lyos testi sértések száma: 
tavaly 6791 ilyen bűncse-
lekmény történt, szemben 
a 2010-ben regisztrált 
7832-vel, ahogy csökkent 
a rablások száma is, tavaly 
3186 ilyen bűncselekmény 
történt, ami kétszázzal ke-
vesebb, mint 2010-ben, de 

még így is több, mint 2009-
ben vagy az azt megelőző 
években. Folyamatosan 
növekvő tendenciát mutat 
azonban a kifosztások szá-
ma (ezt követi el például az, 
aki egy leitatott embertől 
veszi el az értékeit): 2006-
ban még csak 332 ilyen 
bűncselekményt regisztrál-
tak, 2010-ben már 1043-
at, tavaly pedig 1484-et.

A vagyon elleni bűncselek-
mények száma 6 százalék-
kal, 273 ezerről 256 ezerre 
esett vissza. A leggyakoribb 
ilyen bűncselekményből, a 
lopásból tavaly 136 800-at 
regisztráltak, ami három-
százalékos csökkenést je-
lent 2010-hez képest, de 
ez is több, mint 2009-ben 
volt.
A lopással szemben tovább 
nőtt a betörések száma: ta-
valy több mint 45 ezer ilyen 
bűncselekmény történt, 
ami az utóbbi évek leg-
magasabb értéke, hiszen 
2010-ben 44 ezer, 2009-
ben pedig 37 ezer betörés 
volt. Kiugró, 54 százalé-
kos növekedést mutat a 
gazdasági bűncselekmé-
nyek száma, 32 490 ilyen 

jellegű bűncselekmény 
szerepel a statisztikában, 
szemben a 2010-es 21 
119-cel. Ez annak ellené-
re következett be, hogy je-
lentősen (34 százalékkal) 
csökkent a pénzhamisítá-
sok, 23 százalékkal pedig 
az adócsalások száma.  
Az úgynevezett elkövetési 
érték összesen 33,4 mil-
liárd forint volt, ami egy-
milliárddal kevesebb, mint 
2010-ben. A növekedés 
egyik oka, hogy jelentősen, 
29 százalékkal megugrott 
a „készpénzt helyettesítő 
fizetési eszközzel visszaélé-
sek”, vagyis a bankkártya-
csalások száma.
Ugyancsak 54 százalékkal, 
a 2010-es 481-ről 740-re 
nőtt a korrupciós bűncse-

lekmények száma. A korrup-
ciós esetek többsége (676) 
vesztegetés, kisebb része 
(64) befolyással üzérkedés 
volt. Jelentősen csökkent 
viszont közlekedési bűn-
esetek száma 15 százalék-
kal esett vissza 2010-hez 
képest. 13 százalékkal 
kevesebb volt a halálos ki-
menetelű közlekedési bal-
eset okozása: a 2010-es 
291 után tavaly 254 ilyen 
esetet regisztráltak. Ennél 
is nagyobb mértékben, 22 
százalékkal esett vissza az 
ittas vagy bódult állapotban 
járművet vezetők száma: a 
két évvel ezelőtti 9916 után 
tavaly csak 7783 sofőrt 
kaptak el részegen.

DSZ

az erőszak stagnál, a gazdasági bűnözés nő

A molekuláris adattárház a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző Kara és a Temesvári Nyugati Egyetem közös, EPCOMDA „Kör-
nyezetvédelmi komplex molekuláris adattárház” című HURO/0901/037/2.2.2. 
számú pályázat keretében jött létre, melynek eredményeiről Dr. Galambos 
Gábor, az SZTE JGYPK dékánja július 5-én, a projekt zárórendezvényén szá-
molt be.

Az együttműködés fő érdekességét az jelentette, hogy Szeged és Temes-
vár környékének területe geológiai összetétel szempontjából hasonlónak 
tekinthető, tehát bizonyos szennyező molekulák a határ mindkét oldalán elő-
fordulhatnak. A kutatók ezért is tartották indokoltnak és fontosnak, hogy egy 
közös, komplex környezetvédelmi térképet hozzanak létre.

A projekt indulásakor kitűzött, 5000 szennyező molekula adatainak feldol-
gozását a projekt előrehaladása során jelentős mértékben sikerült túlteljesí-
teni. Az elkészült adatbázisban már több mint 11 000 molekula fizikai tulaj-
donságait rögzítették.

A két partner egyetem közös munkája révén, immáron egy rendezett adat-
tár áll rendelkezésre, mely sokoldalúságát mutatja többek között az is, hogy 
segítségével megismerhetjük az egyes szennyező molekulák és anyagok tu-
lajdonságait és hatását a közvetlen környezetünkre, illetve azt is, hogy ho-
gyan kezelhetjük azokat. A határmenti adattár így további környezetvédelmi 
vizsgálatokhoz is ideális kiindulópontot jelenthet majd a továbbiakban.

A kifejlesztett molekuláris adatbázis folyamatosan bővül, mely az eprot.eu 
internetes portálon érhető el nemcsak a szakemberek, de a témakör iránt 
érdeklődők számára is.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 honlapjai: 

www.huro-cbc.eu és www.hungary-romania-cbc.eu

Szennyező molekulákat vizsgáltak a szegedi 
és temesvári egyetem kutatói

(x)
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Fotó: Gémes Sándor

Az 1456-os, török felett aratott diadalra idén is korabeli zenés-táncos bemutatókkal, illetve természetesen csatajelene-
tekkel is emlékeztek Szeged-Alsóvároson.

Az Országgyűlés 2011-
ben a nándorfehérvári 
diadal 555. évfordulója 
tiszteletére július 22-ét 
a nándorfehérvári diadal 
emléknapjává nyilvání-
totta. E nap nem csupán 
a magyar nemzetnek, 
hanem a keresztény Eu-
rópának és a mai keresz-
tény világ összességének 
az emléknapja is egyben. 
Erre a történelmi diadalra 
immár hetedik alkalom-
mal emlékeztek meg július 
21-én Szegeden, a Mátyás 
téren.
A déli harangszóról is szó 
esett, melynek eredetével 
kapcsolatban elhangzott, 
III. Calixtus pápának kö-
szönhetően 1456. július 
29-e óta szólalnak meg 
minden nap délben a ha-
rangok. „Az eredeti pápai 
oklevél alapvető célja az 
volt, hogy a keresztény 
világban minden délben 
imádkozzanak a török el-
leni harc eredményessé-
géért. A pápai óhaj olyan 

sikeres volt, hogy már ki-
hirdetése előtt megszüle-
tett a hőn óhajtott diadal. 
A pápa örömében királyi 
trónra akarta emelni Hu-
nyadi Jánost, de halála ezt 
megakadályozta, a diadal 
emlékére pedig ezüst-
pénzt veretett. Magát a 
déli harangszót azután 
VI. Sándor pápa rendelte 
el, és erősítette meg egy 
1500-ban kelt bullájában. 
A déli harangszó így kö-
nyörgésből átfordult há-
laadásba, dicsőítésbe” – 
idézte fel a déli harangszó 
eredetét Balogh Elemér. 
A szegedi alkotmánybíró 
hangsúlyozta, keresztény 
Európa kellett a győzelem-
hez, s az emberek egysé-
ges fellépése egy közös 
cél érdekében. „Van-e ma 
ilyen hite Európának? Fé-
lek, hogy a válasz: nincs. A 
pénz és a politikai érdekek 
régente is gyorsan múló 
kapcsolati tőkét jelentet-
tek csupán. Nekünk, ma-
gyaroknak pedig a törté-

nelem megtanította, hogy 
a keresztény szolidaritás 
mellett más támaszunk 
nincs, magunkban és a 
gondviselésben kell bíz-
nunk” – fogalmazott Ba-
logh Elemér.
„Szeged egyetlen közép-
kori hagyományőrző ren-
dezvényén vagyunk. A 
nándorfehérvári diadalra 
való megemlékezés a sok 
gyásznap között egy po-
zitív, ritka, nagy magyar 
siker, ami a világtörténe-
lembe is beleivódott. Fon-
tos, hogy múltunk dicső 
pillanataira is emlékez-
zünk” – fogalmazta meg 
a rendezvény egyik üze-
netét az emléknap egyik 
szervezője, Kohári Nándor 
önkormányzati képviselő 
(Fidesz-KDNP). A Ferences 
Rendház Alsóvárosi Kul-
túrházával közösen életre 
hívott rendezvényen a 15. 
századba egy különleges 
kiadvány segítségével is 
bepillanthattunk. Egy al-
kalmi újság cikkeit bön-

gészve, a mai kor nyelvén 
íródott, részint humoros 
szövegek segítségével is 
részt vehettünk egyfajta 
időutazáson.
Az emléknapi programok 
egyébként a Klauzál té-
ren kezdődtek: több tucat 
korhű ruhába bújt hagyo-
mányőrző gyűlt itt össze, 
a harcosok párbajt vívtak 
egymással, majd a Pavane 
Történelmi Táncegyüttes 

zászlóforgatóinak és do-
bosainak kíséretében ke-
resztülmentek a városon, 
a Mátyás térre. A feren-
ces kolostor szomszédsá-
gában kicsik és nagyok 
egyaránt bekapcsolódhat-
tak a színes programok 
sorába, hiszen el lehe-
tett sajátítani a kardvívás 
csínját-bínját, apródiskola, 
kard- és íjjáték, valamint 
lovagi torna is várta az 

érdeklődőket. A látvány-
kovácsműhelynél pedig az 
érdeklődők megismerhet-
ték ennek a korántsem 
könnyű szakmának a for-
télyait. A családi napon 
reneszánsz táncokban is 
gyönyörködhettek a Má-
tyás térre kilátogatók, a kö-
zépkori zenét kedvelőket 
pedig koncertekkel várták.

Varga Anna

magyar–szerb együttműködés a vagyonvédelemben 
Együttműködési megállapodást írt alá a közelmúltban a magyar és a szerb vagyonvédelmi kamara az Aktuális Biztonság 
című szegedi konferencián, melyen a bankbiztonságról, a biztosítási csalásokról, az áruházi lopásokról, illetve az okta-
tás témakörében tartottak előadásokat a határ két oldalán dolgozó személy- és vagyonvédelmi szakemberek. 

Csökkenthetők a határ 
menti térségben is a 
magánszemélyek, intéz-
mények és vállalkozások 
biztonsági kockázatai, 
ezért szervezett e téma-
körben szakmai tanács-
kozást az Első Magyar 
Polgári Biztonságvédelmi 
Klaszter. A konferencián 
együttműködési megál-
lapodást írt alá Dorde 
Vucinic, a SECURITAS 
elnöke, a Szerb Kamara 
szakirányú vezetője és 
Német Ferenc, a Sze-
mély- Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szak-
mai Kamara országos 
elnöke.

„Az együttműködés ré-
vén segítjük Szerbia uni-
ós csatlakozását, hiszen 
kölcsönösen átadjuk 
egymásnak az alkalma-
zott joganyagot. Koráb-
ban volt már erre példa 
Románia esetében is. A 
szakmai partnerség is 
fontos, hiszen ha a pia-
con szeretnének a felek 
teret nyerni, akkor va-
lamilyen módon tájéko-
zódniuk kell a másikról. 
Ezzel az együttműködés-
sel a vállalkozásoknak 
kínálunk egyfajta biz-
tonságot, hiszen a szerb 
partnerünk az ottani 
gazdasági kamarának 

az igazgatóságáról jött, 
s nem is biztonsági, ha-
nem inkább gazdaságfej-
lesztési együttműködést 
kötöttünk” – magyarázta 
Német Ferenc. Megje-
gyezte, hazánkban ter-
mészetesen az uniós nor-
mák szerint működnek a 
kamarák, viszont azt sem 
szabad elfelejteni, hogy 
Szerbiában még mindig a 
háborús helyzetre beren-
dezkedett jogi rendszer 
működik. „Ezt az utóbbi 
néhány évben nagy lép-
tekkel próbálják lebonta-
ni, és közelíteni az EU-s 
elvárásokhoz, de ez idő-
be telik” – tette hozzá.

A SECURITAS elnöke, 
Dorde Vucinic elmondta, 
Szerbiában 1990-ben 
alakult meg az első privát 
biztonsági cég. Két évvel 
később született egy jog-
szabály is e területre vo-
natkozóan, ám húsz éve 
várnak arra, hogy új sza-
bályozás lépjen életbe. 
Szerbiában jelenleg 314 
ilyen cég van, 27 ezer fog-
lalkozottal.
„A szerb kollégáknak 
ugyanolyan problémákkal 
kell megküzdeniük a biz-
tonsági területen, mint ne-
künk. Ha a nyugat-balkáni 
területet is nézzük, akkor 
természetesen egy egé-

szen más problémakörrel 
is találkozhatnak. Ezért 
fontos, hogy a határszé-
len megtaláljuk azokat a 
közös jellemzőket, gon-
dokat, melyek orvoslásá-
val hozzá tudunk járulni 
a térség biztonságának 
növeléséhez” – erről már 
Füzesy István beszélt. Az 
Első Magyar Polgári Biz-
tonságvédelmi Klaszter 
elnöke elmondta, hazánk-
nak mint külső schengeni 
határszakasszal rendel-
kező tagállamnak felelős-
sége van a tekintetben, 
hogy az EU-ban milyen 
biztonsági rendszerek va-
lósulnak meg. Térségünk-

re a migrációs problémák 
a legjellemzőbbek.
Hangsúlyozta, a klaszter 
természetesen semmilyen 
állami feladatot nem vesz 
át, de célja a társadalom 
érintett rétegeit elérni s 
aktivizálni, hogy növeljék 
a biztonságérzetet. Példa-
ként említette, ha egy mul-
tinacionális cég mindkét 
országban jelen van, és 
biztonsági szolgálatot is 
működtet, akkor a klasz-
ter abban működhet köz-
re, hogy ugyanaz legyen 
a szolgáltatási színvonal a 
határ mindkét oldalán.
rga Anna

Varga Anna

a középkorba röpítettek  
a vii. nándorfehérvári emléknapok

Fotók: Gémes Sándor
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akikért külön is szoríthatunk – 
csongrád megyeiek a londoni olimpián
Július közepére véglegessé vált a 28-án rajtoló XXX. Nyári Olimpiai Játékok magyar résztvevőinek listája, melyen több 
szegedi, illetve Csongrád megyei kötődésű sportoló is található. Közöttük többen is éremesélyesek, s akadnak, akik 
címvédésre készülnek.

Két olimpiai bajnoki címvé-
dő található a 158 fős ma-
gyar csapat szegedi és me-
gyei, biztosan londoni utazó 
sportolói között: a kajakos 
Douchev-Janics Natasa 
háromszoros győztesként 
(2004: K1 500 m, K2 500 
m; 2008: K2 500 m, páros-
ban Kovács Katalinnal), Vaj-
da Attila pekingi bajnokként 
(C1 1000 m) áll rajthoz az 
etoni evezőspályán. Előbbi 
augusztus 7-én kettesben 
500 méteren selejtez a 9-i 
döntőre, majd 10-én egyes-
ben 200-on a másnapi fi-
náléra, a magyar egység 
egyetlen kenusa pedig au-
gusztus 6-án húzza az első 
métereket előfutamában 
az augusztus 8-i döntőért, 
majd ugyancsak 10-én száll 
hajóba a 200-as távon, a 

végső futam e számban is 
11-én lesz. Kétségtelenül 
ők az első számú (arany)
éremesélyesek a megyei 
egyéni indulók közül.

Pontról álmodik 
a szegedi vasember
A májusi, rendkívül sike-
res debreceni Európa-baj-
nokság után úszóinkhoz is 
komoly reményeket fűzhe-
tünk, akik a legnépesebb 
csapatot alkotják a magyar 
küldöttségből. Közöttük a 
legkomolyabb rutinnal a 
hódmezővásárhelyi szüle-
tésű, debreceni színekben 
versenyző és immár har-
madik olimpiáján induló 
Risztov Éva bír, aki július 
29-én a 400 méteres (döntő 
aznap este), augusztus 2-án 

a 800 méteres gyorsúszás 
előfutamaiban (döntő más-
nap), augusztus 9-én pedig 
10 kilométeres hosszútávon 
áll rajtkőre. Két szegedi szü-
letésű, de máshol versenyző 
úszónk is vízbe száll: a Jövő 
SC Veolia versenyzője, az 
Európa-bajnoki 8. helyezett 
Molnár Ákos Gyurta Dániel-
lel egyetemben 200 méte-
res mellúszásban igyekszik 
minél jobb eredményt elérni 
a július 31-i előfutamokban, 
míg az EDF Démász Bajai 
Spartacusban a habokat 
szelő Gregus Bernadett 
4x100-as vegyes váltóban 
próbál szerencsét augusz-
tus 3-án.
Igazi kuriózumként súly-
emelőt is küld Szeged az 
olimpiára Nagy Péter, a 
Szegedi Lelkesedés SK ver-
senyzőjének személyében, 
aki augusztus 7-én lép a do-
bogóra. „Londonban a nyol-
cadik, pontszerző hellyel 
már elégedett lennék, ezt 
a célt tűztem ki magam elé, 
és természetesen szeret-
nék újabb egyéni csúcsot 
is jegyezni, ha összejön. Ám 
ha egyik sem sikerül, akkor 
sem leszek elégedetlen, 
ha érzem, hogy mindent 
megtettem azért, hogy jól 
szerepeljek” – nyilatkozta 
a plusz 105 kilogrammos 
súlycsoportban induló ne-
hézatléta, aki felkészülése 
nagy részét Bökfi János 
szövetségi kapitány békés-
csabai klubjánál végezte. 
A szegedi „Nagy-emberen” 
kívül a szegedi születésű, 
ugyancsak a viharsarki fő-
városban sportoló, a hel-
sinki atlétikai Európa-baj-

nokságon 7. helyen végzett 
Márton Anita sikeréért is 
szurkolhatunk a súlylökő 
versenyek során augusztus 
6-án.

Pick-csillagok  
és az öt karika
Csapatsportágakban is 
lesznek Csongrád megyei 
küldöttek. A férfi kézilabda-
válogatottban alapember-
nek számító Mikler Roland, 
Zubai Szabolcs és Vadkerti 
Attila van ott a Pick Szeged 
kétszeres magyar bajnok 
együtteséből Mocsai La-
jos szövetségi kapitány 
londoni keretében, a bő 
keretnek pedig tagja az 
ifjú jobbátlövő-reménység, 
Ancsin Gábor. A nemzeti 
csapatból többen is kötőd-
nek a városunkhoz vagy a 
klubhoz, hiszen Lékai Máté 
két év után idén távozik 
a Tisza-partról, ahol szö-
vetségi kapitányon kívül 
Ilyés Ferenc és a tartalék 
Laluska Balázs is dobál-
ta a vaxos labdát – hogy 
a válogatottba csaknem 
három év után visszatérő 
Pick-nevelés Nagy László-
ról már ne is beszéljünk. 
A bő keretben ott találjuk 
még a korábban Szegeden 
védő hálóőrt, Liszkai Szil-
vesztert is. A jó eredmény 
elérésére is esélyesnek 
tartott csapat július 29-én 
Dánia ellen kezdi meg sze-
replését a halálcsoportnak 
kikiáltott A jelű hatosban. 

Szivóssal a harmadik 
címvédésért a pólósok
A Kemény Dénes szövet-
ségi kapitány irányításával 
negyedik olimpiáján már 
harmadik címvédésére ké-
szülő magyar férfi vízilab-
da-válogatott soraiban az 
elmúlt szezonban magyar-
kupa-győztes és bajnoki 
bronzérmes A-Híd Szeged 
Beton VE frissen igazolt 
pólósának, Szivós Már-
tonnak a jó szerepléséért 
is szurkolhatunk, a 2010-
2011-es idény gólkirálya 
érdemben járulhat hozzá 
az újabb világraszóló siker-
hez. A szegedi származású 
Merész András szövetségi 
kapitány női vízilabda-vá-
logatottjában megyénket 
a szentesi Keszthelyi Rita 
és Takács Orsolya képvise-
li, mindketten alapembe-
rek a női pólósoknál, míg 
a csapatkapitány Drávucz 
Rita és a gólerős center 
Tóth Ildikó tagja volt a 
2010-ben magyarkupa-

ezüstéremig menetelő 
Taylor&Nash Universitas 
Szeged együttesének. A 
férfiak már július 29-én, a 
nők 30-án kezdik remény-
beli menetelésüket mely 
előbbieknél remélhetőleg 
az augusztus 12-i, utóbbi-
aknál pedig a 9-i fináléval 
fog zárulni.
Meg kell említenünk még 

a paralimpiai játékokat is, 
melyek augusztus 29-én 
kezdődnek a brit főváros-
ban. Itt a 34 fős magyar 
küldöttségből a Szegedi 
Vasutas Sportegyesület 
két futóatlétája, a Biacsi 
ikrek, Ilona és Bernadett 
révén vagyunk érdekeltek.

Illés András

A sportbAn  
is első

Élő (online)  
közvetítések  
nap mint nap!
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Hozzávalók: 
• 4 dl tejszín 
• 1,5 dl nagyon erős, hideg kávé
• 5 tojássárga
• 15 dkg porcukor
• 2 zacskó vaníliás cukor

a hónap receptje: vaníliás kávéparfé

Elektromos habverővel fehéredésig keverjük a tojássárgákat és a porcukrot. A tojásmasszához 
apránként hozzákeverjük a megfőzött kávét. A vaníliás cukrot is beletesszük, és nagyon kis 
lángon, folyamatos keverés közben besűrítjük. Hagyjuk kihűlni, közben a tejszínből kemény ha-
bot verünk. Hosszúkás, szögletes formát folpackkal kibélelünk. A teljesen kihűlt krémet lazán 
beleforgatjuk a tejszínhabba. Beleöntjük a bélelt formába, és lefedjük. Keményre fagyasztjuk a 
mélyhűtőben. Tálaláskor a parfét kiborítjuk a formából, a fóliát lehúzzuk róla, és egy kis kávés, 
vagy rumos öntettel megbolondítva már kínálhatjuk is.

Végleg összeállt a Szegedi Ifjúsági Napok programfüzete. A Tisza-parti város legnagyobb könnyűzenei fesztiválja idén is 
színes programokkal, jól ismert hazai és külföldi előadókkal zárja a nyári buliszezont.
Idén sem kell a szom-
szédba mennünk, hogy 
egy pörgős fesztivállal 
búcsúztassuk a nya-
rat: A Szegedi Ifjúsági 
Napok programfüzetét 
végigböngészve min-
denki megtalálhatja a 
neki tetsző koncertet. 
Számos külföldi és ha-
zai zenekar gondoskodik 
róla, hogy a sokat látott 
fesztiválturisták is jól 
szórakozhassanak au-
gusztus 22. és 26. között 
a Partfürdőn. A jól ismert 
külföldi előadók mel-
lett (ATB, Kosheen, Lou 
Bega vagy a Yellowcard) 
a hazai vonalat is nívós 
zenekarok erősítik: fel-
lép többek között a The 
Carbonfools, a Firkin, a  
Quimby, a  Kiscsillag, a 
Csík zenekar és a 30Y 
is. Idén először a feszti-
válozók is szavazhattak, 
hogy kiket szeretnének 
a színpadon látni. „A Te-
gyél fel a nagyszínpadra 

elnevezésű akciónkat bő 
másfél hónappal ezelőtt 
hirdettük meg azzal a 
céllal, hogy megtaláljuk 
a legtehetségesebb ze-

nekarok egyikét, akik fel-
lépnek majd a SZIN-en” 
– árulta el Gajdán Bálint 
fesztiváligazgató. A we-
bes szavazáson a Dead 
Embrace nevű zenekar 

kapta a legtöbb voksot 
s így a lehetőséget, hogy 
a Nagyszínpadon mu-
tatkozhasson be a kö-
zönségnek. A részletes 
programokat napi lebon-
tásban is megtekinthet-
jük a fesztivál honlapján 
(www.szin.org).
A környezettudatos, 
zöld szemléletet idén is 
több módon szeretnék 
hangsúlyozni a SZIN 
szervezői. Az egysze-
ri díjért megvásárolha-
tó „re-poharat” akár a 
fesztivál teljes ideje alatt 
használhatják a fiata-
lok – ennek köszönhe-
tően 30-40 százalék-
kal csökkent a fesztivál 
hulladékkibocsátása. Az 
újrahasznosítás szelle-
mében hirdették meg 
a Re-robot versenyt is: 
augusztus 10-ig várják a 
csapatok jelentkezését, 
akik otthoni limlomokból 
„robotot” készíthetnek, 
majd ezek hatékonysá-

gát a fesztiválon tesz-
telhetik le. A nyomtatott 
programfüzetek helyett 
digitális infópontokon 
tájékozódhatnak majd a 
kilátogatók az aktuális 
programokról, ami szin-

tén a környezettudatos 
szemléletet hivatott erő-
síteni. Újdonságként a 
Partfürdőn is bevezetik 
a fesztiválkártyát, ami 
a készpénzes fizetést 
váltaná fel. Ez a külföl-

dön is használt módszer 
megnehezíti a zsebesek 
dolgát, valamint a kiszol-
gálást is gyorsabbá, gör-
dülékenyebbé teszi.

Illés Attila
A szegedi borfeszti-
válon indított BOR-
line sorozatunk sike-
rére való tekintettel 
médiacsoportunk, 
a SZEGEDma.hu, a 
Déli Szó Szeged és 
a Telin TV is kitele-
pül a 2012-es SZIN-
re, SZIN-line soro-
zatunkban nap mint 
nap élő interjúkkal 
jelentkezünk, s fo-
tókkal tudósítunk a 
Partfürdőn történ-
tekről.

idén sem adják alább a szin-vonalat

Fotó: Illés Tibor


