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A hónap témája

Nekünk a barátság – érték
2009 a lengyel-magyar testvériség éve volt Csongrád megyében. Csongrád megye közgyűlésének, in-

tézményeinek a két nép közötti barátság elmélyítésére tett erőfeszítéseit a lengyel állam megtisztelő mó-

don magas kitüntetésekkel ismerte el idén áprilisban.                         Összeállításunk a 8-9. oldalon
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A hónap embere:

Biernacki Karol, a me-

gyei levéltár igazgatója 

a két hazáról, a kettős 

énről és a feladatról

Bronz-, szarmata és 
Árpád-kori települések 
leletanyaga kerülhet 
elő az M43-as vonalán
folyó ásatások során

2,5 milliárd forintból
épült fel a négycsilla-
gos Hotel Colosseum 
Wellness és Konferencia 
Szálloda Mórahalmon

A magyar nemzeti
összetartozás
becses okmánya –
gálaest az új
alkotmány tiszteletére
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Az elolvasott alkotmány
„Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István kirá-

lyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyez-

te a magyar államot, és hazánkat a keresztény 

Európa részévé tette.” 

Ez az első kinyilatkoztatása az új magyar alkot-

mánynak, amit Schmitt Pál köztársasági elnök 

húsvéthétfőn írt alá. Az alaptörvény 2012. janu-

ár 1-jén lép hatályba. Az alkotmány első olda-

lán, a Nemzeti Hitvallás címszó alatt olvasható 

továbbá: „Valljuk, hogy az emberi lét alapja az 

emberi méltóság. Valljuk, hogy az egyéni sza-

badság csak másokkal együttműködve bonta-

kozhat ki. Valljuk, hogy együttélésünk legfon-

tosabb keretei a család és a nemzet, össze-

tartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és 

a szeretet.” A preambulum az Alapvetéssel, az 

ország, az állam meghatározásával folytatódik, 

majd az alapvető emberi jogok, értékek lefek-

tetését írja elő Szabadság és felelősség köz-

cím alatt. „Az emberi méltóság sérthetetlen. 

Minden embernek joga van az élethez és az 

emberi méltósághoz, a magzat életét a fogan-

tatástól kezdve védelem illeti meg” – olvasha-

tó. És az idézeteket folytathatnám a végtelen-

ségig, hiszen 38 oldalban foglalták össze az al-

kotók Magyarország új alkotmányát.

A köztársasági elnök aláírása óta s azt meg-

előzően is számos kritika jelent meg különböző 

médiumokban az alkotmányt illetően. Ebben 

élen jártak a balliberális, ellenzéki sajtótermé-

kek, illetve a belőlük épített szószékeken ma-

gasodó politikusok, elfogult civilek. Én azon-

ban minden állampolgárnak azt tudom javasol-

ni, hogy szánjon rá fél órát, és olvassa el a do-

kumentumot, csak azután alkosson véleményt. 

A szakmaiságát tekintve lehet vitatkozni – per-

sze ahhoz nem árt néhány év jogi tanulmány –, 

de azt látni kell, hogy az 1949-ben, a kommu-

nista diktatúra legkeményebb éveiben elfoga-

dott, s a toldozgatásokkal, javításokkal azóta is 

érvényben lévő alkotmányunkat fel kellett válta-

ni egy demokratikusan, parlamentáris keretek 

között megalkotott s elfogadott alaptörvény-

nyel. Tudják például, hogy országunkat megvé-

di az alkotmány a genetikailag módosított élő-

lényektől? „Mindenkinek joga van a testi és lel-

ki egészséghez. A bekezdés szerinti jog érvé-

nyesülését Magyarország genetikailag módo-

sított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, 

az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvíz-

hez való hozzáférés biztosításával, a munkavé-

delem és az egészségügyi ellátás megszerve-

zésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmé-

nek biztosításával segíti elő.”

Mielőtt ítéletet alkot bárki is, vegye a fáradsá-

got, és szaladjon át a 38 oldalon, s előtte vesse 

le azokat a csúnya és gyűrött eszmeruhákat!

D. Cs.
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MEGYEI KÖRKÉP

További ásatások az M43-as nyomvonalán

Hon- és katasztrófavédelmi 
felkészülés játékos formában

Április 18-a óta négy helyszínen folyta-

tódnak feltárómunkák az M43-as autó-

pálya nyomvonalán. Balogh Csilla ása-

tási koordinátor, a Móra Ferenc Múzeum 

munkatársának tájékoztatása szerint má-

jus elejére várható, hogy további négy te-

rületen is elkezdődnek a feltárások.

Az M43-as autópálya Makó és Csanádpalota 

közötti nyomvonalán tavaly ősszel kezdőd-

tek a régészeti munkálatok. A szakemberek 

az előzetes hatásvizsgálatok alapján úgy be-

csülik, hogy a 387 ezer négyzetméteres te-

rületnek – melynek feltárására szerződött a 

múzeum – 58%-a érintett régészeti szem-

pontból. „Több évvel ezelőtt elkezdődött en-

nek a szakasznak az előkészítése, huszon-

hat régészeti lelőhely található rajta” – tájé-

koztatott Balogh Csilla ásatásvezető régész. 

Tavaly októbertől december közepéig mint-

egy harmincezer négyzetmétert tártak fel, s 

mint az ásatási koordinátor elmondta, idén 

csak április közepén kezdődhettek a mun-

kák, mivel a rendkívül csapadékos időjárás 

megemelte a talajvízszintet. Május elején to-

vábbi négy lelőhelyen kezdődhetnek meg a 

feltárások, s így összességében nyolc te-

rületen fognak párhuzamosan dolgoz-

ni a szakemberek. Jelenleg már Kövegy és 

Játékos vetélkedők, bemutatók és elő-

adások várták azt a mintegy hatszáz gye-

reket, akik a Kisteleken rendezett hon- és 

katasztrófavédelmi napon vettek részt. 

„Meggyőződésem, hogy a honvédelmi 

nevelést gyermekkorban kell elkezde-

ni” – nyilatkozta lapunknak Somodi Lilla 

szervező. A kisteleki jegyzőtől megtud-

tuk, hogy a három település felső tagoza-

tos és középiskolás diákjainak szervezett 

program olyan nagy sikert aratott, hogy 

hasonló rendezvények lebonyolítását a 

jövőben is tervezik.

Honvédelmi felkészítésre nyert pályázati for-

rást a megyei önkormányzat, s tekintettel 

arra, hogy nem volt meghatározva, kik ré-

szére lehet ezt megtartani, Somodi Lilla kis-

teleki jegyző a Védelmi Bizottság ülésén azt 

javasolta, hogy gyermekeknek szervezzenek 

programot. „Meggyőződésem, hogy a hon-

védelmi nevelést gyermekkorban kell elkez-

deni. A hazaszeretet és a nemzetnek a vé-

delmével kapcsolatos tudatos gondolkodás-

mód kialakítása rendkívül fontos” – mondta 

el lapunknak.

A védekezésben részt vevő összes szerve-

zetet bevonták a programba, így jelen volt 

a mentőszolgálat, a hadkiegészítő parancs-

nokság, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, 

Csanádpalota határában ásnak a régészek. 

Balogh Csilla lapunknak úgy nyilatkozott, a 

terepbejárási adatok alapján több bronzko-

ri településre számítanak, valamint nagyon 

sok helyen került elő szarmata és Árpád-ko-

ri településre utaló leletanyag.

Balogh Csilla azt is elmondta, hogy a jog-

szabályi lehetőségeknek megfelelően felkér-

ték a Szegedi Tudományegyetem Régészeti 

Tanszékét – mellyel évtizedes jó kapcsolatot 

a megyei rendőr-főkapitányság és a kisteleki 

rendőrkapitányság is. Mindegyik szervezet 

kimondottan gyerekek számára összeállított 

feladatokkal készült. Az egyik igazán nagy 

sikerű vetélkedőn például gázmaszkban kel-

lett jóformán vakon végigmenniük egy la-

birintuson a gyerekeknek, és hatástalaní-

tott gépfegyvereket is kézbe vehettek a diá-

kok. „A fiúk érdeklődtek természetesen job-

ban a fegyverek iránt, s egyből azt találgat-

ták, hogy az egyes számítógépes játékok-

ban vajon melyikkel lőhetnek” – tudtuk meg 

ápol a Móra-múzeum – az egyik Makó hatá-

rában fekvő lelőhely feltárására, de mivel az 

nagyon közel fekszik egy másik, szintén fel-

tárandó területhez, azt is átengedték a tan-

széknek, mely május közepétől kezdi meg a 

feltárást. A hallgatók a terepi munkákat vég-

zik el, itt az ásatásvezető is tanszéki oktató 

lesz; a restaurálás pedig a múzeumban fog 

majd megtörténni.

A. M.

Somodi Lillától. A rendőrség bűnmegelőzé-

si programmal készült, illetve KRESZ-ver-

sennyel, emellett népi és egyéb játékokkal 

is várták a résztvevőket. Lehetett íjászkodni, 

paintballal célba, lőni és csapatjáték formájá-

ban lézerrel is célozni. „Az egyik legnépsze-

rűbb a kötélhúzás volt, pedig nem is gondol-

nánk, hogy a mai, számítógép előtt felnövő 

gyerekek számára ez érdekes játék.” A pre-

venció is szerepet kapott az áprilisi rendez-

vényen, a mentőszolgálat drogcédulás elő-

adást tartott, amit szintén nagy érdeklődés 

kísért. „A hatszáz gyerek közül egyetlenegy 

sem mozdult, végighallgatták az előadást, s 

ha már két-három gyereket lebeszélünk ar-

ról, hogy droggal éljen, az már eredménynek 

számít” – fogalmazott.      DSZ     

Archív felvétel
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TÉR-ERŐ

Szegeden is ünnepelték húsvéthétfőn 

este az új alaptörvényt; a Szegedi Nem-

zeti Színházban szervezett Nemzeti Gá-

laesten Magyar Anna megyei elnök kö-

szöntőszavai után Schmitt Pál köztársa-

sági elnöknek a Művészetek Palotájában 

tartott ünnepi beszédét élőben, kivetítő-

ről követhette a közönség. 

A 2012. január elsejétől életbe lépő alkot-

mány tiszteletére rendezett fővárosi ünnep-

ségen megjelent Orbán Viktor miniszterel-

nök, Kövér László házelnök, valamint több 

közjogi méltóság, kormánytag, püspök és 

nagykövet, illetve a közélet, a kultúra és a 

sport számos képviselője. Schmitt Pál köz-

társasági elnök úgy fogalmazott, Magyaror-

szág előtt még hosszú út áll, de ehhez erőt 

ad, hogy az első legfontosabb lépést már 

megtette az új alaptörvény elfogadásával. 

A feltámadás alapja és záloga

Hozzátette: „az alaptörvény szerződés a 

múlt, a jelen és a jövő magyarjai között, és 

kifejezi azt a formát, amelyben 

élünk. Húsvéti alkotmány, amely 

Magyarország feltámadásának 

alapja és záloga” – hangsúlyoz-

ta Schmitt Pál. „Az új alaptör-

vény által meghatározott kere-

tet a sarkalatos törvények tölt-

hetik meg tartalommal, amelyek 

megalkotása, nem kevésbé em-

bert próbáló, elhivatott munkát 

kíván” – hívta fel a figyelmet a 

köztársasági elnök.

Az államfő szerint ha jól végez-

ték a dolgukat, jövő ilyenkorra és 

mind a következő évtizedekben 

lesz okunk ünnepelni április 25-

én. Schmitt Pál azt is kiemelte, 

hogy a rendszerváltás ellenére

az alkotmányban mindvégig megmaradt 

„egy szám”, azaz 1949, ami nem összekö-

tött, hanem elválasztott. Mint mondta, az új 

alaptörvény elején már a 2011-es szám lesz 

olvasható, vagyis a „történelem ma vissza-

zökken eredeti kerékvágásába, véget ért az 

átmenetiség érzése”.

Az új alaptörvényre utalva Schmitt Pál azt is 

kijelentette: „valljuk, hogy a nemzeti lét alap-

ja az emberi méltóság; valljuk, hogy együtt-

élésünk legfontosabb keretei a család és a 

nemzet; összetartozásunk alapvető értékei 

a hűség, a hit és a szeretet”. 

A nemzeti összetartozás
becses okmánya

A köztársasági elnök szerint az új kez-

det jele, hogy április 25-én együtt ünnepel-

tek a határon túli nemzetrészek is, a fővá-

rossal együtt ugyanis kilenc magyarországi 

városban és Kolozsváron tartottak gálaes-

teket. Az államfő az új alaptörvényt a nem-

zeti összetartozás becses okmányának ne-

vezte. Ez az összetartozás pedig „Szent 

István bölcs gondolata szerint attól erős, 

hogy sokszínű és soknyelvű” – fűzte hozzá.

Schmitt Pál beszéde végén mindenkinek kö-

szönetet mondott, aki részt vett az alaptör-

vény megalkotásában. „Legyen szabadság, 

béke és egyetértés” – zárta beszédét az ál-

lamfő.

A fővárosi eseménnyel egy időben több vi-

déki városban, így Miskolcon, Debrecenben, 

Szegeden, Pécsen, Szombathelyen, Győr-

ben, valamint Békéscsabán, Kecskeméten, 

illetve Kolozsváron is gálaesteket tartottak, 

ahol szintén figyelemmel kísérhették az ál-

lamfő közmédiumok által közvetített beszé-

dét. Az ünnepi rendezvények első részében 

mind a tíz helyszínen Kodály Zoltán Psalmus 

Hungaricusával indították a műsort, míg az 

estek második része helyszínenként elté-

rő volt. A Művészetek Palotájából a Magyar 

Televízió, a Kolozsvári Magyar Operaházból 

pedig a Duna Televízió közvetítette élőben a 

gálát.

Csongrád megye is
köszöntötte az új
alkotmányt

Szeged is ünnepelt: a Szegedi Nemzeti 

Színházban a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-

um Kulturális Államtitkársága és a Csongrád 

Megyei Önkormányzat szervezésében került 

sor a Szegedi Szimfonikus Zenekar hang-

versenyére, melyet Magyar Anna megyei 

elnök nyitott meg. Kodály Zoltán Psalmus 

Hungaricusát Pál Tamás vezényelte, közre-

működött Vadász Dániel és a Vaszy Viktor 

Kórus. Az est második felében Liszt Ferenc 

Les Préludes, majd a II. Magyar rapszódia 

című darabjai hangzottak fel Gyüdi Sándor 

főigazgató vezényletével. A rendezvényen a 

számos érdeklődő vett részt, köztük ismert 

helyi politikusok, közéleti személyiségek, or-

vosok és egyetemi tanárok.

DSZ

Gálaesttel ünnepelték a húsvéti alkotmányt
Történelmi pillanat – vége az átmenetiségnek
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SZEGLET

Törvény, szabadság s becsület…

Kovács János és a Szentesi Narancs

Zakar Péter megyei alelnök 1963. októ-

ber 30-án született Budapesten. Egyete-

mi tanulmányait Szegeden végezte (tör-

ténelem-filozófia szakos középiskolai ta-

nár), majd 1990. január 1-től 2011. janu-

ár 31-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főis-

kola (később SZTE JGYPK) történettudo-

mányi tanszékén tanított (1998-tól kezd-

ve főiskolai tanár). 2011. február 1-től az 

SZTE Új- és Legújabbkori Magyar Törté-

neti Tanszékén oktat.

Kutatási területe a 19. századi magyar tör-

ténelem, 18-19. századi egyháztörténet, va-

lamint az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc története. 1998. október 15-én 

a Janus Pannonius Tudomány Egyetem 

Rektora és Tanácsa doktorrá (PhD) avatta, 

2004. december 1-jén a Pécsi Tudomány-

egyetemen habilitált. Eddig 7 önálló kötete 

és 58 tanulmánya jelent meg. Az MTA Sze-

gedi Akadémiai Bizottságának köztestületi 

tagja, a Modernkori Egyháztörténeti Munka-

bizottság elnöke.

Nős, felesége Szarvas Annamária. Három 

gyermeke van: Ágota, Ádám és Borbá-

la. Hobbija a horgászat, a természetjárás 

és a zenehallgatás. 1992-től az MDF sze-

gedi szervezetének tagja, 2001-től a városi 

szervezet elnöke, majd az országos választ-

mány tagja. 2005 tavaszán tiltakozásul Dá-

vid Ibolya politikai irányvonala miatt lemon-

A szentesi Kovács János 2006 óta tag-

ja a megyei közgyűlés polgári frakciójá-

nak. A Fideszbe 1997-ben lépett be, 2001 

óta pedig folyamatosan beválasztották 

a párt szentesi elnökségébe. A Csong-

rád Megyei Közgyűlésben egyedül ő tag-

ja két bizottságnak, a pénzügyi és gaz-

dasági, valamint az oktatási, kulturális és 

sportbizottságnak.

Kovács János ízig-vérig jobboldali politikus-

nak vallja magát, a jobboldali értékrendet 

tartja követendőnek és irányadónak, ahogy 

fogalmaz, rendkívül erős magyarságtudattal 

rendelkezik. Büszke Magyarországra, arra, 

hogy magyarnak született, valamint az or-

szág közelmúltban elfogadott új alkotmá-

nyára. A Növénytermesztő és Állattenyész-

tő Szakközépiskolát Hódmezővásárhelyen 

fejezte be, majd ugyanitt az Állattenyész-

tési Technikumot, ugyanakkor tanulmá-

nyai között szerepel a kecskeméti NEBS-

Management is.

A civil életben a fábiánsebestyéni Kini-

zsi 2000 MgZrt. állattenyésztési igazgató-

ja, ott, ahol Farkas Sándor, a térség ország-

gyűlési képviselője az elnök-vezérigazgató. 

Így Farkas Sándor kétszeresen is a főnöke. 

Kovács János nős, felesége óvónő, három 

gyermek boldog édesapja, két felnőtt fia és 

dott tisztségeiről, és kilépett a pártból. Ezt 

követően a Nemzeti Fórum Egyesület tagja, 

majd megyei elnöke, 2011-ben újraválasz-

tották. 2006 októberétől a Csongrád Me-

gyei Közgyűlés kulturális és külügyekért fe-

lelős alelnöke, 2007-től a Fidesz-MPSZ tag-

ja, 2010-től ismét megyei alelnök (2011. feb-

ruár 1-től társadalmi állású alelnök). Fontos-

nak tartja a keresztény hagyományok tisz-

teletét és képviseletét. Rendszeres résztve-

vője és előadója az Újvidéki Nyári Akadémi-

egy 17 éves lánya van. Hobbija a sport, min-

den ágát szereti – most már leginkább csak 

nézni saját bevallása szerint –, de legjobban 

azonban a labdarúgást, amit a mai napig 

űz is. Ifjú korában Hódmezővásárhelyen és 

Fábiánsebestyénben aktívan focizott, most 

már azonban csak a Szentesi Narancs né-

ven – 2002 óta hívják így – általa alapított 

öregfiúk kispályás csapatában rúgja a bőrt 

ának. Jó kapcsolatot ápol számos határon 

túli magyar egyesülettel és politikai szerve-

zettel. Legnagyobb sikerének az Aradi Erek-

lyemúzeum 1848/49-es emlékeinek feltárá-

sára irányuló projekt végrehajtását tartja. El-

kötelezett híve a magyar–lengyel barátság 

fenntartásának is. Politikai jelmondatát egy 

1848-ban, Pozsonyban megalakult egye-

sülettől kölcsönözte: „Törvény, szabadság s 

becsület, légy védje frigyünknek!”

Tuti

a fiaival közösen. Vigyázniuk is kell, mert ha 

nem úgy megy a játék, ahogyan szeretnék, 

az egész Kovács család könnyen szégyen-

ben maradhat. Az egyik tornán szóvá tet-

ték – meséli a képviselő –, hogy túl fiatal a 

csapatuk. Mutassanak még egy olyan gár-

dát – válaszolt Kovács –, ahol két generáció 

együtt játszik, s az egyik tag a fiaival közö-

sen kergeti a labdát!                 Tuti

Zakar Péter (balra) jó kapcsolatot ápol a határon túli szervezetekkel

     

Kovács János (jobbra) munkában a megyei közgyűlés ülésén
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A HÓNAP EMBERE

Különös ereklye a direktori szobában: nyűtt képkeret, két-
felől lengyel és magyar nemzeti színű selyemszalag, a sár-
gul kartonon nevek sora, a két ország címere s a dátum. 
1939-et írtak. A megszállt Lengyelországból menekült, ná-
lunk befogadott emberek köszönőlevele ez. Karol kincse.

– Hadd fürkésszem az arcát.
– Csak tessék!
– A fizimiskája barátságos, ez tipikus „polák” vonás.
– Ránk jellemző a szláv nyitottság, kedvesség. Ám én találkoztam 
sok kevésbé barátságos honfitársammal is… 
– Nekem nyilván szerencsém volt.
– Egy magyarnak nálunk elég azt mondani, hogy „jestem Węgrem”, 
vagyis magyar vagyok, és megnyílnak az ajtók, a szívek.
–  A szeme kék, sok lengyeléhez hasonlóan.
– Van egy rejtett jel benne. Kis barna folt. Édesapám fedezte fel, 
amikor a házunkban világra jönni segített.
(Nem az egyetlen jel ez, amit az élettől kapott. A kutatói erény is 
az: a tudomány jelölte ki magának. És egy külön feladat pecsétjét 
viseli: a magyar–lengyel testvériség követe, erre is jelölte az élet. 
E munkáját köszönte meg a lengyel állam rangos elismeréssel, a 
Lengyel Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével.)
– Érettségi után jött hozzánk. Mit tudott akkor rólunk?
– A magyar történelemről sokat! Galíciában születtem, ahol min-
den kő Magyarországról beszél, rengeteg magyar emlék van.
– Szülővárosa főutcáját is Magyar útnak hívták hajdan.
– Bizony! Szüleimtől sokat hallottam az országukról, és anyai 
nagyapám – aki a monarchia katonája volt – történetei bennem 
élnek. A szomszédok is sokat meséltek. Ők „fertőztek meg”. De be-
vallom, eszem ágában se volt végleg itt maradni. Krakkó vonzott, 
aztán mégis itt lettem egyetemista.
– Sajnálja a híres Jagelló Egyetemet?
– Nem. Itt, Magyarországon nőttem fel igazán. Itt voltam először 

szerelmes, és huszonnégy éve már boldog házasságban élünk. Fe-
leségem bajai, ő se „tiszta” magyar, van benne sváb meg szerb vér 
is, igazán európai keverék… Mondják, a vegyes házasságok sok-
szor nem tartósak. Mi az ellenpélda vagyunk. Megmaradtunk és 
meg is maradunk!
– A megye patinás intézményei, a Móra-múzeum, a Somo-
gyi-könyvtár vagy a megyei levéltár igazgatói székében egy-
kor karakteres magyarok ültek, Trogmayer Ottó, Tóth Béla, 
Blazovich László. És most lengyel kutató vezeti a levéltárat. 
Valamelyest magyar lett az évek során?
– Nem, én sosem leszek magyar. Nem szeretem a „túlteljesítést”, 
gazember lennék, ha magyarabb próbálnék lenni a magyarnál. De 
tisztelem az önök múltját, kultúráját, és erős lojalitás van bennem. 
Nagy feladat egy ilyen rangos szellemi műhelyt vezetni, de kitűnő 
a gárda. A nemzeti identitás ápolását tartom a legfontosabbnak. 
Igyekszem a határokon túlra is tekinteni, az 1944-es tragikus dél-
vidéki mészárlást is kutatjuk. Nem vagyok megterhelve sem a ma-
gyar, sem a szerb „kötelező” szemlélettel, így tán bátrabban vizs-
gálódhatok. Sokan mondták, hogy ácsi, nincs még itt az ideje. De-
hogynem! Lassan kihalnak a tanúk, történészi kötelességünk fel-
tárni mindent. És emberi kötelesség emlékművet emelni, a jelölet-
len sírokat megjelölni. Ahogy mi megtettük Katyn esetében.
– Van egy tippem, hogy az ön által jegyzett tanulmányok és 
könyvek közül a szívének melyik a legkedvesebb.
– Persze, a kétnyelvű Lengyel–magyar történelmi olvasókönyv. 
Hálám kifejezése ez hazámnak, és a második hazámnak is, amely-
től sokat kaptam. A Szent Istvánnal kezdődött közös történelem 
és sorsélmény tükre ez a könyv. Sorvezető a testvériség megélé-
séhez.
– Zárásul mondom: Isten áldja Lengyelországot!
– Én pedig: Niech Pan Bóg błogosławi Wegrom! Isten áldja Ma-
gyarországot!

Várkonyi Balázs

A háromszorosan 
megjelölt ember
Biernacki Karol, a megyei 
levéltár kitüntetett
igazgatója a két hazáról,
a kettős énről és a
feladatról 
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KÖZÉPPONT

Áprilisi hír: a két ország közötti kapcsolatok erősítése, a nem-

zetek hagyományos barátságának elmélyítése érdekében hosz-

szú ideje folytatott tevékenységéért a Lengyel Köztársasági Ér-

demrend lovagkeresztje kitüntetést adományozták Magyar An-

nának, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének. Az elismerést 

Bronisław Komorowski köztársasági elnök ítélte oda, és Buda-

pesten személyesen adta át a kitüntetettnek. Ezzel egy időben 

– mint ahogy a 7. oldalon erről is szóltunk – Biernacki Karol levél-

tár-igazgató, a Szegedi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnö-

ke az érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

– Elnök asszony, az első pillanattól úgy kommentálta a hírt, 

hogy Csongrád megyét tüntették ki.

– Hát persze! Ezt nem a kötelező szerénység mondatta velem, hiszen 

egy nagy csapat megfeszített munkájáról van szó. Minden résztvevő-

nek, történésznek, aktivistának, szervezőnek, művésznek, közremű-

ködőnek személyesen köszöntem meg a munkáját. Ez az elismerés 

őket is illeti.

– A kitüntetési rituálé rangját emelte, hogy Bronisław 

Komorowski maga adta át a díjat. Hogyan hatott ez önre?

– Megrendültem. És ott éreztem magam mellett azokat, akiket a kö-

szönő szó illet. Akkor, ott Andrzej Przewoźnikra is gondoltam, hálával 

és kegyelettel. Ő, az egykori miniszter, a lengyel Harc és Mártíromság 

Emlékét Őrző Tanács vezetője Csongrád megyéhez erősen kötődött, 

barátként tisztelhettük. 2009-ben ő nyitotta 

meg a Fekete Házban a Katyń-emlékkiállítást, 

és – micsoda tragikus fordulat! – 2010 áprilisá-

ban ő is ott volt a szerencsétlenül járt repülőgé-

pen. Azon a szörnyű napon épp a hét évtize-

de kivégzett lengyelek kegyeleti helyére men-

tek tisztelegni, de Kaczynski államfővel meg 

sok más harcostársával együtt az lett az utolsó 

útjuk. Rájuk is emlékeztem. 

– Ahogy méltó emlékezést tartottak a Me-

gyeházán is a tavalyi gyásznapon. 

– Az ’56-os emléktáblánál – amelyet épp a len-

gyel évben avattunk – napokig égtek a gyertyák, valósággal zarán-

dokhely lett a Megyeháza. És a fogadalmi templomban tartott püspöki 

gyászmisén is tömegek voltak, látszott, hogy az emberek személyes 

veszteségükként élték meg azt a napot. Tudja, az ilyen tragikus pilla-

natokban, amilyen az is volt, érzi az ember, mennyire nem formalitás a 

lengyel–magyar barátság ügye. A nemzetek közötti viszonyt a szemé-

lyes emberi kapcsolatok nemesítik. És ha elpattan egy láncszem, az 

nagy veszteség. Elemi kötelességünk tehát emlékezni Kaczynski el-

nökre vagy Przewoźnik miniszterre és mindazokra, akik sokat tettek a 

magyar–lengyel ügyért, és akiknek elvesztése személyes tragédiánk is

– A 2009-es lengyel év sikeres programja után lehet-e új for-

mát adni ehhez a tevékenységhez? Lehet-e hajazni az akko-

ri sikert?

– Vannak ötleteink, terveink, de a két évvel ezelőtti tömeghatást való-

ban nehéz felülmúlni. Akkor diákok tömege „tanulta” újra, immár nem 

kötelezően, az aktuális történelemleckét, és felnőttek sokasága idéz-

hette fel emlékeit. Meg persze új ismereteket szerezhettek ők is. A ní-

vós kiállítás tavaly „vándorútra” kelt. Sok he-

lyen bemutattuk Magyarországon meg Len-

gyelországban, és Bécsbe is meghívták a tár-

latot. A Lengyel Tudományos Akadémia otta-

ni kirendeltségén mutattuk be a dokumentu-

mokat. Ez a bécsi lengyelek találkozóhelye, és 

örömmel láttuk, hogy a tárlattal sikerült össze-

kapcsolni a Bécsben élő lengyeleket és ma-

gyarokat. 2010 decemberétől ez év februárjáig 

tartott nyitva a kiállítás, és az Európai Unió ma-

gyar, majd a későbbi lengyel elnökségének is 

az egyik beharangozója volt. Örültünk, hogy a 

bécsieknek is megmutathattuk, hogyan ápoljuk mi itt, Csongrád me-

gyében a lengyel–magyar testvériséget. Háromnyelvű katalógust ké-

szíttettünk, segítendő a tájékozódást. 

– Lesz folytatás?

– Igen. Az anyagot be szeretnénk mutatni minden olyan német nyelv-

területen, amelynek élő kap-

csolata van megyénkkel. És 

még egy álmom van: hogy 

Budapesten, az Országház-

ban és Varsóban, a Szejm 

épületében is megrendez-

hessük a kiállítást.

– Önnek van valami sze-

mélyes lengyel kötődé-

se, vagy csupán érzelmi, 

emocionális érintettség-

ről van szó?

– Ez utóbbiról. Hiszem, hogy 

minden magyar hazafiban 

megvan a tisztelet a kö-

zös történelmi sorsközös-

ség iránt, és a szimpátia a 

lengyel néppel. A 20. szá-

zad példáiból is kölcsönö-

sen tanultunk, hiszem, hogy 

a mi ötvenhatunknak kihatá-

sa volt a ’80-as lengyelországi földindulásra. Amikor ők történelmet 

alakítottak, nálunk meg dermedtség volt. De az emberek akkor is ke-

resték egymást, emlékezzünk a magyar fiatalok lengyelországi zarán-

doklataira. A példa adott. A történelemtől kapjuk.

Magyar Anna: A példát a történelemtől kapjuk

A megyei önkormányzat 2010-11-ben is 

folytatta a lengyel programokat. Ennek kere-

tében 2010-ben a Szolidaritás létrejöttének 

30. évfordulója alkalmából például kiállítást 

láthattak az érdeklődők a Megyeházán. Az 

évente megrendezett Lengyel-Magyar Ba-

rátságnapot 2011-ben Poznanban rendez-

ték, de jövőre Csongrád megye következik: 

a megyei önkormányzat elnyerte a meg-

szervezés jogát, Ópusztaszer központtal.
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Nekünk a barátság – érték
2009 a lengyel-magyar testvériség éve volt Csongrád megyé-

ben. A Łódź Vajdaság és megyénk testvérkapcsolata több évti-

zedes múltú. A tradicionális szívélyes viszony 2006-tól vált iga-

zán élővé, és két esztendeje egy egész éves programsorozat-

ban tetőzött.

A Csongrád Megyei Lengyel Év keretében Fejezetek a len-

gyel–magyar közös történelemből címmel kétnyelvű vándorki-

állítás járta be a megye iskoláit; emléktáblát avattak, kiállítás 

nyílt Katyń – Tömeggyilkosság, politika, erkölcs címmel; kortárs 

lengyel filmek szemléje zajlott, tudományos konferenciát szer-

veztek, és szentmisén emlékeztek a háborús évek lengyel me-

nekültjeire és az őket befogadókra. A gesztusra Varsó hasonló 

gesztussal válaszolt: a Szejmben két rangos tárlatra került sor.

Hogy ennek az évnek emlékdarabjait most összeillesztve át-

nyújtjuk az Olvasónak, jó oka van: Csongrád megye közgyűlés-

ének, intézményeinek a két nép közötti barátság elmélyítésére 

tett erőfeszítéseit a lengyel állam megtisztelő módon magas ki-

tüntetésekkel ismerte el.

Közös történelmünk számos példát kínál a visegrádi szellem termé-

keny hajtásaiból. Elég csak Bethlen István vagy Nagy Lajos király 

alakját idézni. (A közös uralkodót a lengyelek csak „Magyar Lajos-

ként” emlegették.) De ugorhatunk egy nagyot az időben, 1848-49-

re, Bem tábornokra és katonáira emlékezve. Vagy 1956-ra, amikor 

lengyel vér segített a sebesültjeinken, és költőik szava a remény-

vesztettségünkben… És a nagyszerű példa onnan, Gdanskból meg 

Varsóból, 1980-81-ből…

A barátság a két nép közös hányattatásaiban edződött. Ezer szál köt 

össze bennünket. Ehhez adott egy erős fonatot Csongrád megye 

2009-ben. Idézzük fel a program néhány emlékezetes történését.

2009. január

A „Csongrád Megyei Lengyel Év 2009” központi gondolatata: Kár-

pátalja „hazatérésére”, a lengyel-magyar határ 70 évvel ezelőtti hely-

reállítására és a lengyel menekültek magyarországi befogadására 

való emlékezés. A rendezvénysorozat a Fejezetek a lengyel-magyar 

közös történelemből című vándorkiállítás útnak indításával kezdő-

dött Szentesen. Az eseményen Magyar Anna, a Csongrád Megyei 

Közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy „nekünk ez a barátság ér-

ték, amit őrizni és továbbadni kell, hogy láttassuk: így is lehet Euró-

pában, a nagyvilágban élni.”

Január 29.

Kisteleken folytatódott a Lengyel Év programsorozata. A két nemzet 

közötti jó viszonyra Kistelek is szolgál példával, a Łódź Vajdasággal 

való szakmai kapcsolataival.

Február 13.

Az eseménysorozat Makóra ért. A gimnáziumban rendezett ünnep-

ségen egyebek mellett rendhagyó történelem órát tartott Halmágyi 

Pál, a József Attila Múzeum igazgatója.

Május

A Visegrádi Csereprogram keretében Lengyelországból és a Fel-

vidékről érkezett vendégdiákok ismerkedtek Csongrád megyével. 

Előadások, filmvetítések, közös beszélgetések keretében idézték fel 

a nemzeteink közti kapcsolatok múltját.

Május 11-14.

Lengyel Filmtavasz címmel zajlott a kortárs lengyel alkotások szem-

léje Szegeden és a fővárosban. Közreműködött az éppen 70 éves 

a budapesti Lengyel Intézet, amely a megalakulását Klebelsberg 

Kunó kultuszminiszternek köszönheti, és amely a II. világháború 

alatt is ápolta a lengyel-magyar kapcsolatokat, segítette a menekül-

teket. A szemle nyitófilmje Jerzy Skolimowski – a 17 évnyi hallgatás 

után újra forgató világhírű rendező – Négy éjszaka Annával című al-

kotása volt, amely az előző évi Cannes-i fesztivált is nyitotta. 

Május 20.

„Egy a lengyel a magyarral” – e mottóval zajlott a Lengyel Év ese-

ménysorozata Csongrádon, kiállításokkal, koncerttel és történel-

mi előadással. Az eseményen Csongrád lengyel testvérvárosa, 

Bełchatów alpolgármestere, Dariusz Matyskiewicz nem mindenna-

pi meglepetéssel szolgált: a Bełchatów mellett nyugvó 800 magyar 

katona névsorát hozta el Csongrádra.

Szeptember 14.

A 70 év előtti határnyitásra, az Magyarországra menekült lengye-

lekre emlékeztek a Megyeházán kiállítással, míg Mórahalmon em-

léktábla avatásával. Amikor ’39-ben Németország és a Szovjetunió 

lerohanta Lengyelországot, fájdalommal és félelemmel telve érkez-

tek egy ismeretlen országba a lengyel katonák, és közülük nagyon 

sokan Magyarországon második hazára leltek. Mórahalom másfél 

száz lengyelnek nyújtott menedéket.

Október

Szegeden, Makón, Öttömösön és Zentán Levéltári Napokat rendez-

tek. A program részeként az 1848-49-es magyar forradalom és sza-

badságharc lengyel hőseinek állítottak emléket az előadók.

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Tadeus 

Kaczor, a Magyar Köztársaság łódźi tiszteletbeli főkonzulja avatott 

emléktáblát a Megyeházán.

Összeállította: Várkonyi Balázs

Lengyel diákok a Feszty-körképnél

Minden megyei iskolában járt a vándortárlat
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KÖZÉLET

Négycsillagos szállodát adtak át Mórahalmon
Ünnepélyes keretek között adták át ápri-

lisban Mórahalom legújabb büszkeségét, 

a 2,5 milliárd forintból felépült négycsilla-

gos Hotel Colosseum Wellness és Kon-

ferencia Szállodát, mely 2009 ősze óta 

épült, és hat szinten, 6725 négyzetmé-

teren, négy emelettel, konferenciaterem-

mel, 77 parkolóhellyel, 77 szobával és 5 

lakosztállyal, továbbá 180 fős étterem-

mel várja a kikapcsolódni, felüdülni vá-

gyó hazai és külföldi vendégeket.

A projekt 512 millió forint állami támogatást 

nyert, emellett az EFB Zrt.-től mintegy 1,5 

milliárd forintos hitelre is szükség volt, a ma-

radék összeget az üzleti befektető-tulajdo-

nos önerőként biztosította a szálloda meg-

valósításához.

Az átadón Hévízi János, a kivitelező Aktív 

Kft. ügyvezetője a beruházás folyamatát is-

mertette. Bencsik János, a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium államtitkára a kormány ne-

vében gratulált a helybelieknek az összefo-

gás sikeréhez, Nógrádi Zoltán polgármes-

ter, országgyűlési képviselő pedig a kezde-

teket idézte fel, amikor 2005-ben még csak 

álmodni mertek arról, ami immár valóság-

gá vált. Újabb és újabb tervek, módosítá-

sok, újabb és újabb hatósági előírások, ki-

vitelezési bonyodalmak nehezítették a pro-

jekt sikerét. Nógrádi kifejtette, a Homokhát-

Az újszegedi Rendezvényház és a megyei 

önkormányzat közösen szervezte meg a 

Móra Ferenc Múzeum előtti téren, a Mó-

ra-parkban a Föld Napja – Megyezöld 

Napok elnevezésű egész napos progra-

mot, melyet a természetbarát technológi-

ák és termékek bemutatására, a környe-

zettudatos életvitel és a „zöld életszem-

lélet” népszerűsítésére hívtak életre.

Minden program ingyenes volt április 20-án, 

a rendezvény ideje alatt pedig tárlatvezetés-

sel tekinthették meg az érdeklődők a múze-

um természettudományi kiállítását. A vendé-

geket Vízhányó Ferenc, a megyei közgyű-

lés alelnöke és Molnár Csaba, a Rendez-

vényház igazgatója köszöntötte, tolmácsol-

va Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztéri-

um környezetügyért felelős államtitkár üze-

netét és jókívánságait. Jelen volt Vajda Attila 

olimpiai és világbajnok kenus, Varga Gábor 

világbajnok evezős és Horváth Gábor ke-

nus, akik a rendezvény egyik főszponzorá-

val, az EDF DÉMÁSZ elnök-vezérigazgató-

jával, Thierry Le Boucherrel közösen három 

fát is elültettek. 

Az aszfaltrajzversenyt követően akadály-

versenyben is kipróbálhatták tudásukat és 

ügyességüket a vállalkozó kedvű fiatalok. A 

színpadon mindeközben folyamatosan szólt 

a zene, minden pillanatban történt valami 

ság dolgos népe évszázadok óta bebizonyí-

totta, hogy minden lehetetlen helyzetből volt 

ereje, akarata arra, hogy megteremtse ma-

gának a jövőképet. Amikor a város arculatát 

tervezték, már tudták, a turizmus olyan ága-

zat, amely kinyitja a helybeliek számára a le-

hetőségeket, idevonzza a vendégeket, pers-

pektívát, lehetőséget teremt a helyi vállalko-

zások számára. „A jó vendéglátó barátsá-

gos, vendégszerető ember, aki minden erő-

forrását, örömét és büszkeségét, munkájá-

érdekes. Hevesi Imre koncertje után színé-

szek szórakoztatták a csöppségeket, majd 

Gyíkok, kígyók Csongrád megyében cím-

mel diavetítéssel egybekötött előadást tar-

tott Almási Éva, a múzeum természettudo-

mányi osztályának munkatársa. Délután Ku-

kamese címmel színpadi mesejátékot látha-

tott a közönség a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságáról.

Pónilovaglás, kvízjáték, kézügyességi fel-

adatok, interaktív szemléltető játékok, ener-

giabringa, zöld játszóház, fotovoltaikus (nap-

energiával működő) autó, napelemes mobil-

nak gyümölcsét a vendég elé teszi. Ez biz-

tosítja azt a többletet, ami e tájnak, e tele-

pülésnek lehetőséget és szép jövőt biztosít” 

– zárta gondolatait a polgármester.

Az avatóünnepség végén a polgármester 

Bencsik Jánossal közösen átvágta a nemze-

ti színű szalagot, Joó Balázs plébános meg-

áldotta a létesítményt, majd a több száz fős 

közönséget és a szakmai érdeklődőket ven-

dégül látták az impozáns épületben.

Tuti

telefon-töltő, bioétel-kóstoló, ÖKO Pannon 

road show, korisuli és még sok egyéb izgal-

mas látnivaló várta azokat, akik a délután fo-

lyamán kilátogattak a Móra-parkba.

Az idei Megyezöld Napok programjaiba feb-

ruár közepétől a Föld Napjáig tízezer gyer-

meket sikerült bevonni, összesen 43 Csong-

rád megyei általános iskola és megyei fenn-

tartású oktatási intézmény pályázott sikere-

sen a programok valamelyikére, amelyek a 

természettudatos gondolkodás terjesztését 

tűzték ki célul.

Tuti

A Föld Napján zárultak a Megyezöld Napok
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KÖZÉLET

Köszönetet mondtak az édesanyáknak

A hagyományos, ezúttal a Szegedi Nemze-

ti Színházban rendezett ünnepségen színvo-

nalas műsorral igyekeztek különlegessé ten-

ni ezt a napot az édesanyáknak. A rendez-

vényen Vízhányó Ferenc megyei alelnök és 

Molnár Csaba, a Rendezvényház igazga-

tója köszöntötte a vendégeket, majd a Bu-

dapesti Operettszínház kiváló művészei, 

Bódi Barbara és Peller Károly énekeltek 

operettslágereket. A műsoruk címe: „Cin-

tányéros cudar világ” volt. „Harmadik alka-

lommal jövünk össze, hogy kellő hangulat-

ban, jókedvvel köszöntsük az édesanyákat” 

– mondta üdvözlőbeszédében Molnár Csa-

ba. „Az anyukák sosem magukkal törődnek 

elsősorban, hanem a családjukkal, gyerme-

keikkel. Soha nem helyezik magukat előtér-

be, inkább szerényen a háttérben marad-

nak, hogy otthon, a családban mindig min-

den rendben legyen” – hangsúlyozta Vízhá-

A közelmúltban első ízben zajlott nagy 

sikerű önkéntes, térítésmentes véradás 

a szentesi Zsoldos Ferenc-szakközépis-

kolában a területi Vöröskereszt szerve-

zésében. Korábban is volt már rá példa, 

hogy a kollégiumban vagy a Véradó Ál-

lomáson a tizennyolcadik életévüket be-

töltött diákok karjukat nyújtották a rászo-

rultak megsegítésére, de ilyen szervezett 

formában először adtak vért a diákok és 

tanárok.

Az intézményvezetés és a szervezők egy-

aránt várakozással tekintettek a kezdemé-

nyezésre. A véradáson elsősorban a Zsol-

dos, a Pollák Antal Szakközépiskola, vala-

mint a Horváth Mihály Gimnázium diákjai 

vettek részt. Mint megtudtuk a nagyszerű 

szervezésnek köszönhetően összesen het-

venkét fő jelentkezett. Ami különösen elis-

merésre méltó, hogy közülük harminchat 

diák elsőként adott vért. 

A szervezők nevében Molnár Gyula főorvos, 

a megyei és a területi Vöröskereszt elnöke 

mondott köszönetet. Kiemelte az intézmény 

tantestületét és a vezetőséget, Pintér Etelka 

igazgatónőt és Bimbóné Piti Éva igazgató-

helyettest, akik személyes példamutatással 

is hozzájárultak a véradónap sikeréhez. Az 

elért eredmény túlnő az iskola keretén, de a 

városon is, az egész régióban példaértékű. 

A sikeren felbuzdulva a Zsoldosban szeret-

nének ebből hagyományt teremteni.

DSZ

Sikeres véradónap a Zsoldosban

nyó Ferenc. Köszönetét fejezte ki azoknak 

az édesanyáknak, akik emberfeletti teljesít-

ményt magukra vállalva megállják a helyü-

ket, mert a szívüket, lelküket, gondolataikat 

adják nemcsak a saját csemetéjüknek, ha-

nem olyan gyermekeknek is, akik valamilyen 

okból az ő édesanyjuktól ezt nem kaphat-

ják meg. Tiszteletreméltó és felelősségtel-

jes e vállalásuk, hiszen többet tesznek a mai 

magyar társadalomért, nemzetünk fennma-

radásáért, mint mások. Minden nőnek, aki 

gyermeket nevel, több fronton is helyt kell 

állnia: a családban, a munkahelyen, a társa-

dalomban. Nem az év egyetlen napján kell 

ezt meghálálnunk, de az is igaz, kellenek 

a maihoz hasonló különleges napok. „Az 

anyáknak megadatott az emberiség által is-

mert legnagyobb kincs: a tudat, hogy jobbá 

tehetik valaki másnak az életét” – fogalma-

zott. Az operettszínház két művésze valóban 

kitett magáért, közel egyórás összeállításuk-

ban felcsendültek a magyar operettvilág leg-

ismertebb, legkedveltebb örökzöldjei, rész-

letek a Csárdáskirálynőből, a János vitézből, 

a Cirkusz hercegnőjéből, a Mágnás Miská-

ból, a Zsuzsi kisasszonyból, Huszka Jenő 

felejthetetlen alkotásaiból és a Budapest-

ről szóló dalokból egy csokorra való. A há-

lás közönség a végén már együtt énekelte a 

művészekkel a Hajmási Pétert.

A műsor végén süteménnyel és üdítővel 

kedveskedtek a vendégeknek, majd távo-

záskor mindenki kapott egy-egy cserepes 

virágot ajándékba, emlékeztetőül a hangu-

latos estre.

Tuti

Május első vasárnapján az anyák napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a megyei ön-

kormányzat és az újszegedi Rendezvényház minden évben külön köszönti azokat az 

anyukákat, nevelőanyákat, akik vállalják hátrányos helyzetű vagy árva, állami gondozott 

gyermekek gondozását, nevelését, segítését. 
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szerették volna látni a történteket, szintén 

részesültek az életet adó vízből.

Nagy népszerűségnek örvendett mindkét 

napon Paprika Jancsi Csúzlizdája, ahol bár-

ki próbára tehette célzóképességét, és bak 

helyett ördögöt lőhetett dióval. A kisebbeket 

bábelőadás várta a községháza előtti szín-

padon és természetesen kézművesek kínál-

ták szebbnél szebb portékáikat a kirakodó-

vásáron. A nomád parkban a szokásos lo-

vas bemutató mellett a honfoglalás korának 

mesterségeiből adtak ízelítőt mesterembe-

rek. A Szeri Húsvét méltán nagy népszerű-

ségnek örvend, és ezreket vonz évről évre 

Ópusztaszerre, hogy az „első országgyűlés” 

helyszínén, közel a természethez ünnepeljék 

Krisztus feltámadását.

DSZ

KÖZÉLET

Szeri Húsvét – a lányok idén sem hervadoztak
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-

lékpark idén is kétnapos programsoro-

zattal várta vendégeit az ország egyik 

legnagyobb húsvéti kavalkádján. Húsvét-

vasárnap és húsvéthétfőn az élettel teli 

skanzen a család minden tagja számára 

változatos és tartalmas időtöltést kínált.

Az alsóvárosi ház tornácán a tojáshímzés, a 

makói portán a mézeskalács-díszítés forté-

lyaival ismerkedhettek az érdeklődő felnőt-

tek és gyermekek, illetve maguk is kipróbál-

hatták e kézműves tevékenységeket. A to-

jásfestés és díszítés hagyományos módsze-

reit tanulhatták el mindazok, akik elidőztek 

egy kicsit az olvasókörnél, ahol dél-alföldi 

népzene is segítette a szebbnél szebb hús-

véti tojások elkészültét.

A gyermekek nagy örömére a tanyai iskola

Az idén februárban indult projektben a szentesi Zsoldos 

Ferenc-szakközépiskola húsz diákja vett részt, akik heti 

rendszerességgel segítő munkát végeztek a helyi Re-

formátus Idősek Otthonában. Tíz órát olyan közösségi 

programok szervezésével töltöttek, mint például ügyes-

ségi versenyek, múzeumlátogatás vagy akár séta. To-

vábbi tíz órában pedig az otthon lakóparkját tették rend-

be a szakközépiskolás tanulók.

A programban résztvevő húsz diákon kívül alkalmanként 

szakiskolai fodrásztanulók is segítettek, akik például nőnap-

ra készítették el a hölgyek frizuráját, a festő tanulók pedig a 

padokat csiszolták, festették újra az idősek számára.

A projekt legfőbb célja az elvégzett munka örömén túl, hogy 

a hozzáállást, szemléletet változtató lehetősséggé váljon, 

amely a személyiséget építi. A program április végén zárult 

egy közös szalonnasütéssel a felújított kertben.            DSZ

udvarán déltől kezdetét vette a tojáskeresés, 

amihez segítségül térképet is kaptak a ne-

vezők. Nagy sikernek örvendett a tojásteke 

és a tojáshorgászat, de talán a gólyalába-

kon való járás jelentette a legnagyobb kihí-

vást. Látványos programelem volt a pásztor-

kutyák terelési bemutatója a betyárfészek-

nél, s a látogatók egy juhnyírásnak is tanúi 

lehettek.

Vízbevető hétfőn természetesen a locsolá-

sé volt a főszerep. Vidám jelenet elevenítet-

te meg ezt a népszokást: a legények csa-

patostul indultak el a fiatal lányok házához, 

hogy egy vödörnyi „harmatvízzel” előzzék 

meg hervadásukat. A csendőr majdhogy-

nem meghiúsította az akciót, de a mellény 

alatt ott lapult még egy palack Bánffi szóda 

is… Azok a látogatók pedig, akik közelebbről

Önként segítettek a szentesi diákok
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kinti át a magyarországi mobilozás mérföld-

köveit, mert elmondhatjuk, onnantól kezdve 

már mindenki használ mobiltelefont.

„A legelső, úgynevezett féltéglás telefonokat 

még egy bőrtokban, vállra akasztva hord-

ták magukkal az emberek. Ezek a készü-

lékek másfél órás beszélgetési időt bírtak 

mindössze, nagy akkumulátoruk ellenére is” 

– tudtuk meg Némedi Varga Zoltántól, a Mo-

bilkor Közhasznú Alapítvány elnökétől. A ki-

állítás kurátora elmondta, hogy ezek a ké-

szülékek két évtizede még 100 ezer forintnál 

is többe kerültek, sőt mindkét félnek fizetnie 

kellett a hívásokért. Ez akkor státuszszimbó-

lum volt, nem véletlen, hogy a „bunkofon” el-

nevezéssel illették.

„Ha 50-100 évvel ezelőtt megnéztük, hogy 

mi van egy férfiember zsebében, akkor egy 

bicskát biztosan találtunk. Most pedig egy 

mobiltelefont hord mindenki, amit megpró-

bálunk egyedivé tenni pont úgy, mint egy 

klasszikus néprajzi tárgy esetében” – fogal-

mazott. Míg régebben a cserélhető előlap-

okkal, most például háttérképpel vagy csen-

gőhanggal tesszük személyessé mobilun-

kat. A Mobilkor Közhasznú Alapítvány elnö-

ke ezért is tekinti a mobilt a 21. század nép-

rajzi tárgyának. A tárlatot augusztus végéig 

lehet megtekinteni.

DSZ

Mozaik

Zárult a „KerekEmese”

vetélkedő Ópusztaszeren

Április 15-én rendezték meg a 

KerekEmese történelmi, néprajzi és ter-

mészetismereti vetélkedősorozat dön-

tőjét az Ópusztaszeri Nemzeti Történel-

mi Emlékparkban. A regisztrált csapa-

tok közel egynegyede, 25 együttes láto-

gatott Ópusztaszerre, hogy egy izgalmas 

napot töltsenek el együtt. A KerekEmese 

verseny keretében szebbnél szebb nép-

mesék, hazafias Rákóczi-előadások szü-

lettek. A csapatoknak különböző állomá-

sokon kellett helyt állniuk. A vidám na-

pon a résztvevők dalolhattak a csendőr-

nek, finom paprikás krumplit ebédeltek, 

meghallgatták Győri Nagy Sándor szava-

it a KerekEmese 2011 Gyermekrajz Kiállí-

tás megnyitóján, s végül izgatottan várták 

a döntő eredményét. A vetélkedő győz-

tes csapata jövőre ingyen vehet részt 

Ópusztaszeren a Juhász táboron. Részle-

tek a www.opusztaszer.hu oldalon.

Korhatáros erényöv-kiállítás 

Szentesen

A szentesi Koszta József Múzeumban 

egy nem szokványos, inkább pikáns té-

mát körbejáró, kultúr- és orvostörténe-

ti szempontból is különleges kiállítás nyílt, 

mely kifejezetten a felnőtteket célozza 

meg, a 14 éven aluliak nem, a 14-16 év 

közötti fiatalok pedig csak szülői felügye-

lettel, illetve tárlatvezetéssel tekinthetik 

meg az erényöv titkos történetét bemu-

tató tárlatot.

A középkori történetek szerint a Szent-

földre induló keresztes lovagok folyton at-

tól rettegtek, hogy az otthon maradt hitve-

sük hűtlen lesz hozzájuk. A harcosoknak 

valahogyan gondoskodniuk kellett a ma-

gára hagyott hitves jó erkölcseiről; e célt 

szolgálta a jól ismert kíméletlen eszköz, a 

férfiúi elnyomás szimbóluma: az erényöv.

A köztudatban élő elképzelések alapvető-

en hamisak az erényövvel kapcsolatban 

– mint a tárlat anyagából kiderül –, mind-

ezek valójában egy 18. századi mítoszon 

alapulnak. Az erényöv története sokkal in-

kább a modern korról szól, pontosabban 

arról, hogy a 20. század embere miként 

akarta a középkor kultúráját szemléltetni. 

A kiállítás június 11-ig látogatható.

Látó-tér címmel nyílt

kiállítás Makón

A makói József Attila Múzeumban meg-

nyílt Fekete Miklós festőművész Látó-tér 

című kiállítása. A tárlat a művész munkás-

sága három évtizedének alkotásait mu-

tatja be. A kiállítás június 26-ig tekinthető 

meg a Maros-parti településen.

A féltégla méretű, több mint húszéves 

készülékektől egészen 2005-ig tekin-

ti át a mobiltelefonok hazai történetét az 

a kiállítás, ami a Föld Napján nyílt a Mó-

ra-múzeumban. A tárlaton több mint hat-

száz készüléket tekinthetnek meg az ér-

deklődők, így a betérők akár saját régeb-

bi telefonjukat is viszontláthatják a vitri-

nek valamelyikében.

Több mint 20 évvel ezelőtt, 1990 novembe-

rében indult el hazánkban a mobilkommuni-

káció, s ez a kiállítás azért pont 2005-ig te-

Mobiltelefon-kiállítás a Mórában

Dél-alföldi kézművesek
mutatkoznak be a Fekete Házban
A dél-alföldi iparművészet legkiválóbb 

mesterműveiből készült kiállítást előbb 

láthatta a brüsszeli, mint a hazai kö-

zönség. Most idehaza is alkalom nyílik 

arra, hogy a Fekete Házban megcsodál-

juk nyolc kézműves iparművész páratlan 

szépségű alkotásait. 

Tóth István, a múzeum történeti osztályának 

vezetője elmondta, azt szeretnék, ha a fiata-

lok e szépséges iparművészeti tárgyak lát-

tán maguk is kedvet kapnánk arra, hogy el-

sajátítsák az adott mesterség fortélyait, és 

maguk is hasonlót alkotnának. Magyar Anna 

Csongrád megyei elnök arról beszélt a meg-

nyitón: nagy öröm, hogy a Dél-Alföld rendkí-

vül gazdag a kiváló művészekben, kézműve-

sekben és az általuk készített kincsekben, s 

fontos, hogy ezek a nagyközönséghez is el-

jussanak. 

„A boldog élet egyik legfőbb kelléke, hogy 

meg kell tanulnunk vágyakozni arra, ami a 

miénk” – mondta Deutsch Tamás, a régió 

európai parlamenti képviselője. „E tárgyak-

ból rendezett kiállítás tavaly októberben fan-

tasztikus sikert aratott Brüsszelben, ahol két 

helyszínen is bemutatták. Ezek a tárgyak 

nagyszerű művészek alkotásai, élő dolgok, 

mert szembeúsznak az árral, szembeúsz-

nak a mai világunk konzumkultúrájának ár-

jával” – fogalmazott. A mai tömeggyártás ar-

ról szól, hogy minél rövidebb használat után 

dobjuk el a tárgyakat, és vásároljunk újakat. 

Az itt látott műalkotások nem ilyenek. „Több 

száz éves hagyományt testesítenek meg, 

szüleink, nagyszüleink használták ezeket a 

formákat, mintákat, anyagokat, ezt a kultu-

rális örökséget, amely itt él velünk. Ezekből 

a tárgyakból nemcsak az anyagot és a mun-

kát, de a szívet és a lelket sem spórolták ki” 

– hangsúlyozta Deutsch. Ezért volt sikere a 

kiállításnak Brüsszelben is, mert a szív és a 

lélek kiállítása volt. A tárlat június 10-éig te-

kinthető meg a Fekete Házban.             Tuti

DÉLI SZÍN
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SZÖGLET

Szegeden járt a miniszterelnöki sporttanácsadó

Búvárúszó-világbajnokságot rendez Vásárhely

Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes, világ- 

és Európa-bajnok öttusázót Orbán Vik-

tor kérte fel 2009 tavaszán, hogy gondolja 

át a hazai utánpótlás-nevelés rendszerét, 

majd a 2010-es választási győzelem után 

miniszterelnöki tanácsadói megbízást ka-

pott a sportügyek területén. A miniszterel-

nöki sporttanácsadó által indított megyei 

konzultációsorozat utolsó állomása a sze-

gedi Megyeháza volt

A Csongrád megyei sportélet vezetőinek és 

aktív szereplőinek részvételével zajló megbe-

szélésen Balogh Gábor személyesen tájéko-

zódott a szegedi és a megyei sportélet helyze-

téről s a lehetséges fejlesztési elképzelésekről.

Balogh – mint fogalmazott – elkötelezett ab-

ban, hogy a sport a kormányzati politika kö-

zéppontjába kerüljön, emellett fontosnak tart-

ja a sportban rejlő nemzetgazdasági és tár-

sadalmi lehetőségek kihasználását is. Mindez 

szerinte csak úgy képzelhető el, ha az állami 

sportirányítás vezetői világos és tiszta képet 

kapnak a sport legfontosabb megoldandó 

problémáiról. Azért is indított konzultációso-

rozatot a hazai sportélet vezetőinek, hogy a 

szakmai párbeszéd során fény derüljön a he-

lyi problémákra és fejlesztési elképzelésekre. 

A miniszterelnöki sporttanácsadó meggyő-

ződése, hogy a nehézségeken való túljutás, 

a problémák megoldása az együttműködés-

Az augusztus végi szegedi felnőtt síkví-

zi kajak-kenu világbajnokság mellett még 

egy rangos sporteseménynek ad otthont 

nyáron Csongrád megye. Július 28. és au-

gusztus 6. között Hódmezővásárhelyen 

kerül sor az uszonyos- és búvárúszó-vi-

lágbajnokságra.

A világbajnokságot eredetileg Kolumbiában 

rendezték volna, ám szervezésbeli gondok 

miatt Hódmezővásárhelyre esett a nemzet-

közi szövetség választása.

Kanyó Dénes, a Muréna Búvárklub Szeged 

világ- és Európa-bajnok elnöke és versenyző-

je elmondta: a vásárhelyi viadal szervezése jól 

halad, nagyon sokat köszönhetnek Nyíri Iván, 

a hazai szövetség elnöke és a nemzetközi 

szövetség alelnöke lobbitevékenységének. 

Valódi sportdiplomáciai sikernek tekinthető, 

hogy hazánk, azon belül is Csongrád megye 

egyik települése láthatja vendégül ezt a nagy-

szabású sporteseményt, különösen annak 

tekintetében, hogy hat hónappal a rajt előtt 

esett Hódmezővásárhelyre a választás.

„Az európai rendezés miatt nagyobb részvé-

ben rejlik. Az egyeztetéseken a sportlétesít-

mények fejlesztésének, fenntartásának prob-

lémái mellett megvitatták a versenysport, a 

szabadidősport, a diáksport és az utánpót-

lás-nevelés előtt álló kihívásokat is.

A párbeszéd végső célja, hogy komplex, te-

lepülési szintre lebontott sportügyi probléma-

térkép készüljön el, erre épülhet csak a me-

gyei és helyi sportélet problémáit orvosoló 

sportfejlesztési stratégia. Balogh Gábor la-

punknak kijelentette: elkötelezett ennek meg-

valósítása mellett. A szegedi tapasztalatcse-

re során a megbízott hasonló problémákkal 

tel várható, mint a dél-amerikai túrán lett vol-

na, s ebben a korábbiakhoz képest példátlan 

médiatámogatás is fontos szerepet játszik” 

– mondta el Kanyó, hozzátéve, mintegy 300 

versenyzőt várnak a vb-re. A hosszútávú, 

2-20 kilométeres versenyszámoknak a Maty-

éri síkvíz ad otthont, míg a medencés verse-

nyeket a csodaszép vásárhelyi Gyarmati De-

zső Uszodában tartják. A mieink már ismer-

találkozott, mint az ország többi nagyváros-

ában. Ilyen például a megyei sportigazgató-

ság hiánya: kiderült, mindenhol kell valami-

lyen sportképviselet, amely összefogja, ko-

ordinálja a megyei sportot. Ezenkívül egyér-

telműen látszik, hogy a különböző szakszö-

vetségek, szervezetek nagyon nehezen tud-

nak pályázni. Az iskolai és diáksport jelentő-

ségét külön kiemelték a jelenlévők, ezt a te-

rületet prioritásként kezeli a kormányzat is. A 

mindennapos testnevelés elindításával tudják 

csak növelni az utánpótlásbázist – vélekedett 

Balogh Gábor.                                         Tuti

kednek is a helyszínnel, április végén három-

napos edzőtáborozást tartottak Vásárhelyen. 

A magyar válogatott nagy reményekkel, ko-

moly éremesélyekkel várja a világbajnoksá-

got, melyre minden sportkedvelőnek érde-

mes lesz kilátogatnia. Már előre dörzsölhet-

jük a tenyerünket, nagyszerű versenyek vár-

nak ránk azokban a forró nyári napokban, jú-

lius végén és augusztus elején.     DSZ
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KITEKINTŐ

Folytatják a közös munkát a magyar és 

a román történészek és muzeológusok – 

200 000 euróból valósítják meg az aradi 

ereklyemúzeum páratlan 1848-49-es re-

likviáinak bemutatását a nagyközönség-

nek. A nyilvánosság elől sokáig rejtve őr-

zött kultúrkincsek restaurálásával kezdő-

dött munkának a projekten kívüli eredmé-

nyei is vannak már. 

Idén október 6-án Aradon, jövő január-

ban Szegeden, március 15-én pedig Bu-

dapesten nyílik meg az a nagyszabású ki-

állítás, ami bemutatja ezeket a páratlan mű-

kincseket a nagyközönségnek – mondta el 

az uniós projektről tájékoztató sajtóesemé-

nyen Zakar Péter történész, megyei alelnök. 

Hozzátette: a témáról három többnyelvű ki-

advány is készül a pályázati forrás segítsé-

gével. Mint fogalmazott, végül egy olyan kö-

zös alapot hoznak majd létre, amelyre a ma-

gyar és a román oldalon is bárki, bármikor 

hivatkozhat. 

A szakemberek közötti együttműködés fon-

tosságát hangsúlyozta Peter Hügel, az ara-

di Complexul Museum igazgatója. Mint fo-

galmazott, az ő szempontjukból az is lénye-

ges, hogy ezzel a közös munkával végre si-

került felbecsülni az értékét annak a gazdag 

48-49-es anyagnak, amely az aradi közgyűj-

Határon átnyúló, közös pályázati programba 

kezdett a Csongrád Megyei Önkormányzat 

a temesvári Bánát Múzeummal. A projekt 

célja, hogy megismertessék a természetet 

kedvelő korosztállyal a határral ugyan ketté-

vágott, de mégis közös tájegység növény- 

és állatvilágát, valamint, hogy közelebb hoz-

za a természetet az emberekhez. Az együtt-

Mágori András és Orbán Imre megyei kép-

viselők nyílt levelet juttattak el szerkesztő-

ségünkhöz, melyben a Dr. Diósszilágyi Sá-

muel Kórház-Rendelőintézet finanszírozá-

sáról írnak. A levél alább olvasható.

A makói kórház a fenntartó megyei közgyű-

léstől garanciát kapott a zavartalan betegel-

látásra, és ennek feltételeiről folyamatos az 

egyeztetés.

Tudjuk, hogy a makói kórházat eddig már 

kétszer be akarták zárni, mind a kétszer 

MSZP-kormányzat alatt. Ezt ugyan elkerül-

tük, mégis 2007-ben, a Gyurcsány-kormány 

idején a makói kórház működését jelentő-

sen szűkítették. Megszűnt a fül-orr-gége, 

a szemészeti és az urológiai osztály, 40%-

kal csökkentették az ágyszámot, több mint 

temény birtokában van. A projektnek már 

most vannak külső eredményei is – erről  

Kedves Gyula, a Hadtörténeti Múzeum igaz-

gatója beszélt a sajtó képviselőinek. Az ez-

redes elmondta, az ő munkájukra alapozva, 

a pályázattól teljesen függetlenül előkészí-

tenek egy kiállítást Pécsett, ami óriási ered-

mény. Hozzátette, a közös munkának lesz 

folytatása, mert van még mivel foglalkozni.

működés keretében Ópusztaszeren és a ro-

mániai Zsombolyán kialakítanak a többi kö-

zött egy-egy információs központ szerepet 

is betöltő „természetházat”, amely a közös 

adatbázis létrehozását követően aktuális tá-

jékoztatást nyújt túralehetőségekről, növény- 

és állatvilágról kutatóknak és természetjá-

róknak egyaránt. Számos közös program 

50%-kal(!!!) a finanszírozást. Erre a leépítésre 

áldását adta szavazatával az akkor ország-

gyűlési képviselő Buzás Péter polgármester 

is az MSZP frakciójának tagjaként. Ha akart 

volna, akkor igazán tudott volna tenni a vá-

rosa kórházáért.

Közben a Gyurcsány-kormány kivéreztet-

te a többnyire fideszes többségű megyé-

ket. Csongrád megyétől, a megye lakosai-

tól 4,3 milliárdot vett el. A megyének azon-

ban ilyen óriási elvonás mellett is tovább kel-

lett működtetni a makói intézményeit: a kór-

házat, a szociális otthont és a kisegítő iskolát 

és Buzás polgármester javaslatára, a mi el-

lenzésünk dacára a megyének átadott makói 

középiskolákat (Galamb, Erdei) is! Hogy ezek 

az intézmények működhessenek, a megye 

kötvénykibocsátásra szorult, azaz eladóso-

A Csongrád Megyei Önkormányzat és az 

aradi Complexul Museum – a HM Hadtör-

téneti Intézet és Múzeum szakmai támoga-

tásával – nyert 170 000 eurós uniós forrást 

a relikviák publikálására, népszerűsítésére. A 

HURO-támogatást állami segítség és önerő 

egészíti ki. A projekt 2011. március 1-jével 

indult, és 2012. február végéig tart. 

DSZ

– konferenciák, nyári tábor – segítségével 

kívánják felhívni a figyelmet a közös termé-

szeti kincseikre, megóvásuk fontosságára.

A fejlesztés összességében 18 hónap alatt 

valósul meg, idén március 1-jével indult, és 

várhatóan 2012. augusztus 30-án záródik. 

Összességében valamivel több mint 716 

ezer eurót fordítanak a programra.    DSZ

dott a többletfeladat és a finanszírozás-meg-

vonás kettős terhétől.

A jelenlegi kormány, Orbán Viktor kormánya 

növelte a megye állami támogatását, de az 

előző ciklus miatti adósságot törlesztenünk 

kell, mégpedig úgy, hogy a beteg- és szoci-

ális ellátás, az oktatás színvonala nem csök-

kenhet. Ezen kritérium mellett úgy döntött a 

megyei közgyűlés, hogy a korábban a kór-

ház működésére kölcsönadott 125 millió fo-

rintot visszakéri. Ez azonban nem jelent au-

tomatikus fizetési kötelezettséget: a kórház 

működését egy percig sem veszélyeztetheti, 

erről szólnak a kórház vezetése és a fenntar-

tó megye közötti egyeztetések.

Mágori András, Orbán Imre

megyei képviselők

Bemutatják a páratlan aradi relikviákat 

„Vissza a természethez” Ópusztaszeren

Nyílt levél a makói kórházról
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Hozzávalók:

- 50 dkg savanyú káposzta,

- 15 dkg főtt, füstölt tarja,

- 2 db lilahagyma,

- 2-3 szem hónapos retek,

- fél szál kígyóuborka,

- fél csokor metélőhagyma,

- fél csokor zellerzöld,

- 1 kiskanál porcukor, 

- 1 kiskanál 5%-os csemege ételecet,

- 1 mokkáskanál só,

- fél mokkáskanál őrölt bors.

Süssünk-főzzünk! Falusi saláta
Elkészítés: A savanyú káposztát rövi-

debbre aprítjuk. A tarját egycentis koc-

kákra vágjuk. A lilahagymát és a ret-

ket megtisztítjuk, az előbbit karikákra, 

az utóbbit félkarikákra vágjuk. Az ubor-

kát a retekhez hasonlóan szeleteljük föl. 

A metélőhagymát a zellerzölddel együtt 

finomra aprítjuk. A porcukrot, az ecetet 

meg a sót 1,5 deci vízben kevergetve 

feloldjuk, beletesszük a borsot, végül az 

előkészített hozzávalókat beleforgatjuk.

A megfejtés során kapott három meghatáro-

zást most is érdemes elküldenie szerkesztősé-

günkbe, hiszen a helyes megfejtést beküldők 

közül öt szerencsés játékost sorsolunk ki, 

akik könyvjutalomban részesülnek.

A megfejtendő sorokhoz kapcsolódó kérdések:

1.  Hanyadik helyen fejezte be az NB I A

 csoportos férfi kosárlabda bajnok-

 ság alapszakaszát a Dél-Konstrukt

 SZTE-Szedeák csapata?  

2. Milyen esemény alkalmából hirdetett

 közös játékot a SZEGEDma.hu és az

 SZTE Tanulmányi és Információs Köz-

 pont? 

3. Mi a címe a Szegedi Nemzeti Színház-

 ban – Kolos István rendezésében – futó,

 nagy sikerű Shakespeare-darabnak? 

A rejtvény megfejtéseit postai úton vagy e-ma-

ilben várjuk a beküldő elérhetőségeinek (e-ma-

il, postacím, telefon) megjelölésével.

Déli Szó Szerkesztősége

6725 Szeged, Szentháromság u. 77.

E-mail: deliszomagazin@gmail.com

Beküldési határidő:

2011. május 19. (csütörtök)

A nyerteseket e-mailben, illetve telefonon/pos-

tai úton értesítjük. Az előző számunkban meg-

jelent rejtvény megfejtése:

Művészetek Palotája; Az ideálok; Lemara; 

Európa vándora.

Nyertesek: Jámbori Eszter (Szentes, postai), 

Krizsán Piroska (Kistelek, postai), Ficzere Károly 

(Domaszék, e-mail), Fuvó Attila (Szegvár, e-mail),

Kiss Nikoletta (Csanádpalota, e-mail).

A nőknek csakis a belső értékek

számítanak. Például klíma,

bőrülés, világító piperetükör,

dönthető ülés, stb.

• • •

Minden reggel ágyba viszem a

páromnak a kávét. Neki már csak 

meg kell darálnia...

• • •

Azt mondják, elmebajban

szenvedek... De én nem szenvedek, 

élvezem minden percét!

• • •

A munkahely olyan, mint a sakk.

Ha alacsonyabb beosztásban vagy, 

akkor csupa paraszt vesz körül, és 

járhatsz gyalog. De ha

előléptetnek, akkor egyből mindenki 

téged akar leütni.

• • •

Mindig a főnök végzi a feladat

oroszlánrészét: üvölt.

• • •

Amiből lekvárt lehet főzni, abból

pálinkát is.

• • •

Ha olajos lesz a kezed, akkor elkezd 

viszketni az orrod.

RÖhely

Játsszunk!

Szeret Ön is sütni-főzni? Tud egy jó recep-

tet, és szívesen megosztaná másokkal? 

Legyen Ön is receptbajnokaink egyike!

Receptpályázatunk e havi témája:

Tavaszi salátaparádé

Itt a tavasz, s vele elérkezett az üde, ro-

pogós, friss zöldségek ideje. Szerveze-

tünk kiéhezett a vitaminokra, tehát irány 

a piac! Végre az a gondunk, hogy mit vá-

lasszunk a sok finomságból. Boldogan 

cipeljük haza a hónapos retket, a kígyó-

uborkát, a zöld hegyes paprikát, a zöld-

hagymát, az új karalábét. Ha van fantá-

ziánk, minden zöldségből készíthetünk 

ízletes salátát. Ráadásul kevés idő- és 

munkaráfordítással nemcsak egészsé-

günket, de a bikiniszezon előtt még az 

alakunkat is ápolhatjuk. Alapanyag tehát 

bőven van, már csak egy jó recept kell! 

Tud egyet? Ossza meg velünk!

A receptbeküldők ebben a hónapban 

kategóriák nélkül versenyezhetnek.

A legötletesebb és ízesebb recep-

tek beküldői között értékes szakács-

könyveket osztunk ki.

A receptleírásokat a következő módon 

juttassák el szerkesztőségünkbe: pon-

tos hozzávalók megadása, az elkészí-

tés menetének részletes ismertetése, 

hőfokok. A pályázatokat a pontos név, 

lakcím, telefonszám feltüntetésével a 

recept@szegedma.hu e-mail cím-

re vagy postai úton a Déli Szó magazin

szerkesztőségéhez lehet beküldeni:

6725 Szeged, Szentháromság u. 77.

Beküldési határidő:

2011. május 23. (hétfő, 24 óráig).

Eredményhirdetés:

2011. május 27. (péntek).

Bővebb információ és a nyertesek név-

sora a www.szegedma.hu oldalon

A hét receptje menüpontban olvasható.

Gondolkodjunk!

Déli Szó receptbajnok-verseny

Rejtvényfejtők kedvence


